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Abstract 

This essay aims to explore perspectives of the conceptual thinking of the conservative Russian 

philosopher, Konstantin Nikolajevitj Leontev (1831–1891). He established a terminology 

which he defined  as ”The Flowering Complexity” and ”Byzantism”; concepts that he applied 

to the development, vitality, and decay of the state; these concepts and the meaning of them are 

the main interest in this study. Furthermore, the relationship between Leontev’s thinking to that 

of the Slavophiles will be explored, as well as the question of the possibility to identify a 

doctrine of his. Leontev was in his thinking and amongst his contemporaries alike, a solitaire, 

who in his lifetime was not successful in implementing his ideas, neither did he contract interest 

of them. Although in today’s Russia, his concepts are being referred to in the political ideology 

and debate; therefore, it is essential to this study, to explore which implications of his 

philosophy and predictions that are valued in the discourse of present time politics and ideology 

concerning the Russian state. The material consists of Leontev’s own texts as well as text about 

him, especially his book “Vizantism and Slavianstvo” (1875). The method is thematic, 

conceptual and biographical with the aim to reach an analysis of Leontev’s thinking. With this 

approach it is possible to detect and refine different perspectives of his thinking on the concepts 

of ”The Flowering Complexity” and ”Byzantism, as well as of his philosophy of the state and 

its form and of his predictions of the future. 

 

 

Резюме 

Данное исследование посвящено анализу концепций «византизм» и «цветущая 

сложность» известного русского консервативного философа Константина Николаевича 

Леонтьева (1831–1891). В работе также будет рассмотрено отношение Леоньтева к 

ведущим философским  и общественно-политическим направлениям середины и второй 

половины XIX века – славянофильству и панславизму. Важная часть исследования – это 

осмысление роли философского наследия Леонтьева в современной России, поскольку 

его концепции «цветущая сложность» и «византизм» часто упоминаются в работах 

современных консервативных идеологов. В качестве материала используются 

оригинальные тексты Леонтьева, прежде всего его главное произведение «Византизм и 

славянство» (1875), а также ряд российских и западных научных исследований о его 

творчестве. Метод анализа – тематический, концептуалный и биографический, что 

позволяет выявить различные аспекты политической философии Леонтьева и его 

размышлений о природе государства, общества и культуры. 
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1. Inledning 

 

En av Rysslands mest originella tänkare under 1800-talet är Konstantin Nikolajevitj Leontiev 

(1831–1891). Dock har han inte uppmärksammats i samma höga grad som författarna och 

tänkarna Aleksej Chomjakov (1804–1860), Ivan Turgenev (1818–1883), Fjodor Dostojevskij 

(1821–1881), Lev Tolstoj (1828–1910) och Vladimir Solovjev (1853–1900). Leontievs 

historiefilosofi äger än i dag aktualitet Ryssland, där den tillmäts ett värde, framför allt i 

debatten om staten, dock är Leontiev närmast obekant i den svenska kontexten och det saknas 

akademiska studier om hans författarskap och tänkande på svenska.  

     Leontievs liv ägde en stor spännvidd. Han var filosof, författare, kritiker, läkare, diplomat, 

godsägare och i slutet av sitt liv även munk. Han är den ende bland sina samtida inom den ryska 

intelligentsian som verkligen tog tonsuren. Han är känd som en övertygad monarkist och 

konservativ, han förespråkade inte tanken på en panslavisk union utan önskade närmast att 

Ryssland skulle orientera sig österut mot Indien, Kina och Tibet. Leontiev utarbetade en 

esteticism, som inte grundades på estetiska premisser eller konstnärliga utgångspunkter, utan 

på det föreliggande empiriska livet, och hans ingång i alla frågor var det biologiska 

perspektivets. 

     Den välkände ryske emigranten och filosofen Nikolaj Berdjajev (1874–1948), Leontievs 

förste biograf, räknade honom för ett av Rysslands mest lysande intellekt, en gestalt som intar 

en särskild plats i den ryska nationalkänslans historia. Berdjajev betraktar Leontiev som en av 

1800-talets största tänkare. Trots sin positiva inställning till honom intar Berdjajev själv dock 

en avvaktande hållning till Leontievs konservativa tänkande, och han är noga med att påpeka 

att han inte ansluter sig till detta.  

     Leontiev var en kontroversiell gestalt i det dåtida Ryssland, en person utan efterföljare eller 

anhängare. I yngre år påverkades han i någon mån av gestalter som Turgenev, Daniljevskij och 

Solovjev. Till dem som utövade någon form av inflytande på honom hör också de andliga 

fäderna i Optina pustynj, och på det heliga berget Athos samt fäderna i Sergiev Posads 

Treenighetskloster. Av hans vänskaper var det närmast endast Vasilij Rozanov (1856–1919) 

som han inte tog avstånd ifrån, vilket han gjorde med Turgenev, Solovjev och Tolstoj. 

Dostojevskij stod han inte i personlig relation till, men ställde sig avvaktande till dennes 

ortodoxi och författarskap. Vidare är Leontiev unik också på det sättet att han förutsåg flera av 

de betydande världshistoriska skeenden vilka ägde rum under 1900-talet, och var på detta och 

flera sätt före sin tid och följaktligen också av dessa skäl en ensam gestalt inom den samtida 

ryska intelligentsian.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vid studiet av Leontievs tänkande framgår att det framför allt är två idékomplex som präglar 

hans liv och lära. Det är hans tänkande om koncepten ”bysantism” (ry. византизм) och ”den 

blomstrande komplexiteten” (ry. цветущая сложность). Dessa tankemodeller och begrepp 

kommer till uttryck i hans texter och i hans förhållande till sina samtida kontrahenter, vilket gör 
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det möjligt att tala om en doktrin. Med begreppet doktrin avses ett system för filosofiskt 

tänkande och handlande.1 

     I denna uppsats vill jag undersöka Leontievs doktrins två grundstenar - ”bysantism” och 

”den blomstrande komplexiteten” samt hur hans tänkande i dessa kategorier förhåller sig till 

det för oss mer kända slavofila idékomplexet. Därutöver är syftet att undersöka hur Leontievs 

idéer hör samman med diskursen i den nutida ryska nationalismen och konservatismen. Det 

framstår därutöver som en angelägen uppgift att introducera denne för svenska förhållanden 

relativt obekante filosof och författare för en svensk läsekrets genom en akademisk studie av 

hans tänkande. 

 

     Följande forskningsfrågor är aktuella för min undersökning: 

 

- Vad innebär begreppen ”den blomstrande komplexiteten” och ”bysantism”? 

 

- Hur förhåller sig Leontievs filosofiska utsagor i förhållande till slavofilernas? Kan man 

hos Leontiev identifiera en egen filosofisk inriktning? 

 

- Vilka implikationer av hans tänkande, och av hans prediktioner, har bäring på eller 

används i den samtida ryska diskursen främst när det gäller den ryska staten?  

 

1.2 Metoddiskussion, undersökningsmaterial och avgränsning 

Jag genomför min undersökning induktivt; metoden är en tematisk, konceptuell och biografisk 

närläsning. Innan jag börjar analysera Leontievs tänkande angående de centrala begreppen ”den 

blomstrande komplexiteten” och ”bysantism”, kommer jag att teckna något av Leontievs 

levnadsbana; detta motiverar jag med att vid studiet av hans liv och verk förefaller de att höra 

samman. Exempelvis såsom Berdjajev påpekar, förekommer det en kritisk punkt i Leontievs 

liv år 1871, med en omvändelseupplevelse, eller religiös kris, som utgör en sorts vattendelare 

för honom och hans livsinriktning.2 Denna händelse påverkar Leontievs tänkande och 

författarskap, liksom hans levnadsbana. Därmed är det möjligt att med Berdjajev urskilja två 

olika perioder i Leontievs liv; den av barndomen och dess skönhetsupplevelser präglade, och 

den av den religiösa krisen präglade. Dessa olika livsperioder påverkade också Leontievs 

författarskap och tänkande. Det biografiska, konceptuella och tematiska arbetssättet placerar 

Leontievs tänkande och ställningstaganden över en tidsaxel vilken möjliggör en analys av hur 

det utvecklas och, eller, förändras.  

     Det tematiska och konceptuella arbetssättet renodlar olika tankespår hos Leontiev såsom 

hans tankar om ”bysantism” och ”den blomstrande komplexiteten”; vidare även hans tänkande 

om staten och nationalismen, liksom hans prediktioner för framtiden. Det biografiska 

perspektivet medför också möjligheten att studera hans framgångar och inkluderar även hans 

misslyckanden att implementera eller att få gehör för sina idéer. Hans prediktioner och idéer, 

leder post-Leontiev, och vidare till hans betydelse för kommande generationer i Ryssland, och 

                                                           
1 Angående begreppet ”doktrin”, se exempelvis Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi. Band VI. 
1907, 638, uppslagsord: ”Doktrin.” 
2 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 4–5; Berdjajev anser vidare att Leontiev var oförmögen att till fullo fullända något av sina 
skriftliga arbeten, av det skälet att själva syftet med hans skrifter var att forma sitt eget liv. Se, vidare även Lukashevich, S., 
Konstantin Leontev (1831–1891): A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 204–205. 
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även vidare in i vår tid. Jag söker alltså genom en systematisk närläsning utifrån min 

presenterade frågeställning klarlägga Leontievs tankar om ”den blomstrande komplexiteten” 

och hans ”bysantism” och dra slutsatser om vad dessa idékomplex eller koncept, kan ha för 

bäring på ryskt tänkande i dag.  

     När det gäller undersökningsmaterialet är Leontievs egen Vizantism i slavjanstvo (1875) den 

primära texten.3 I studiet av Konstantin Leontievs tänkande är materialet på engelska begränsat, 

jämfört med det ryska – majoriteten av texterna är författade på ryska, av ryska forskare. Det 

finns emellertid några engelska utgåvor, främst bland dessa finner vi Berdjajevs biografi över 

honom, Leontiev (1940) liksom Berdjajevs bok om Den ryska idén (1996).4 Vidare har den rysk-

amerikanske forskaren Stephen Lukashevich (f. 1931) även han författat en biografi över 

Leontiev: Leontev (1831–1891): A Study in Russian ”Heroic Vitalism” (1967).5  Lukashevich 

uppger att hans syfte är att teckna en mer sammanhängande bild av Leontievs liv och verk än 

vad han anser att tidigare forskning har gjort. Han uppfattar att olika aspekter av Leontievs 

tänkande har undersökts, men att ingen dittills hade sökt ge en heltäckande bild av detta. 

Handley Cloutier (1925–2007) har skrivit om “Leontiev on Nationalism” (1955) och Sidney 

Monas (1913–1992)”Leontiev: ’A Meditation” (1971).6  

     Därutöver har jag studerat den senaste ryska forskningen om Leontiev; närmast kapitel ur 

den samtida ryske filosofen Vladimir Kantors (f. 1945) bok ”Krusjenie kumirov”, ili Odolenie 

soblaznov. Stanovlenie filosofskovo prostrantstva v Rossii (2011),7 vidare artiklarna ”Princip 

estetisma K. N. Leontieva”, av Ludmila Avdeeva, och “Konstantin Leontev: Estetika 

religioznovo vdohnovenia i tainstvo natsionalnovo dusha” (2012) författad av forskarna Nikita 

Kuznetsov och Aleksej Sokolov (2017).8  

     När det gäller nationalism och imperialism i Ryssland i dag, har jag koncentrat min 

undersökning till läsning av Marlene Laruelles bok Russian Nationalism. Imaginaries, 

Doctrines, and Political Battlefields (2019) och Maria Engströms artikel “Contemporary 

Russian Messianism and New Russian Foreign Policy” (2014).9 

     Några avgränsningar i uppsatsen är att jag inte kommer att undersöka Leontievs skönlitterära 

produktion och författarskap, detta kommer endast att i begränsad mening beröras emedan det 

inte har direkt bäring på frågeställningen. Vidare kommer citat att återges såsom de står i källan, 

av det skälet att varje översättning i viss mån, innebär en tolkning. Exempelvis översätter 

Lukashevich själv Leontievs texter från ryskan, och Berdjajevs översättare, George Reavy 

                                                           
3 Vizantizm i slavianstvo. Moscow: Imperatorskije Chsteniia v Obshchestvo istorii i drevnostej rossiiskiki, № 3, pri 
Moskovskom universitete. Även: i: Sobranie sochineni. Vol. V. 1912–1914. 
4 Berdjajev, N., Leontiev. 1940; Boken utkom på ryska år 1926 under titeln; Константин Леонтьев. Очерк из истории 
русской религиозной мысли (Ocherk iz istorii russkoj religioznoj mysli). 1926. Paris;  Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996. 
5 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891): A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967; Vidare om Lukashevich, se:  
“Abouth the Author”, i Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967. 
Cloutier, H. H., “Leontiev on Nationalism”, The Review of Politics, Vol. 17. No 2. 1955, 262–272; Monas, S.,” Leontiev: ‘A 
Meditation”, The Journal of Modern History. Vol. 43. № 3. 1971, 262–272. 
7 ”Krusjenie kumirov”, ili Odolenie soblaznov. Stanovlenie filosofskovo prostrantstva v Rossii. 2011. 
https://culture.wikireading.ru/58348https:// 2020. 04. 27. 
8 Berdjajev, N., Leontiev. 1940; Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891): A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 
1967; Avdeeva, L.,”Princip estetisma K. N. Leontieva”, Vestnik Moskovskovo Universiteta Seria 7, Filosofia. №. 6, 3–19, 
2012; Kuznetsov, N., och Sokolov, A.,”Konstantin Leontiev: Estetika religiosnovo vdochnovenija i tainstvo nationalnovo 
dusja”, Diskurs, 3–13. № 1/2017. 
9 Laruelle, M., Russian Nationalism. Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields. 2019; 
Engström, M., “Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, Contemporary Security Policy, 35:3. 
2014, 356–379.  

 

https://culture.wikireading.ru/58348https:/
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översätter samma textavsnitt, på ett något annorlunda sätt – vilket är märkbart när de i sina 

respektive böcker hänvisar till Leontievs texter. Till detta vill jag inte med en egen översättning, 

foga ytterligare en tolkning, av samma skäl använder jag huvudsakligen Reavys och 

Lukashevichs översättningar även vid återgivning av citat ur Vizantism i slavjanstvo. 

     Vidare till frågan om begreppsbestämning; det förekommer i uppsatsen en distinktion som 

kan verka förvirrande, nämligen den mellan Leontievs eget begrepp ”bysantism”, och den 

akademiska disciplinen ”bysantinism”, som ägnar sig åt studiet av Bysans. Förvirringen uppstår 

främst av det skälet att både Berdjajevs översättare Reavy, och Lukashevich översätter 

Leontievs begrepp ”bysantism” med ”byzantinism”. Följaktligen, när jag citerar vad de skriver 

på engelska, återges Leontievs begrepp ”bysantism”, såsom ”byzantinism”. Det är dock 

”bysantism”, som avses. Vad innehållet i Leontievs bestämning av begreppet är, diskuterar jag 

nedan i avsnitt 3.2. 

 

1.3 Forskningsöversikt 

Nedan tecknar jag en forskningsöversikt disponerad på så sätt, att jag först belyser litteratur och 

artiklar om Leontiev som är författade på ryska, och därefter litteratur och studier om Leontiev 

på engelska språket.10  

     En av de tidigaste artiklarna om Leontievs filosofi och perspektiv på hans liv återfinns i 

Semen Liudvigovich Franks (1877–1950) artikel ”Mirosozertsanie K. Leont’eva” i boken 

Filosofiia i zhizn’: Etiudy i nabroski po filosofii kul’tury (1910).11 Vidare finns några biografiska 

sammanställningar över Leontievs liv som sammanställts under åren 1911–2000. Bland dessa 

är Pamiati Konstantina Nikolaevicha Leont'eva. 1891. Literaturnyi sbornik tryckt i St. 

Petersburg år 1911 den första mer omfattande levnadsteckningen över Leontiev på ryska.12 

     Förutom dessa biografiska teckningar har ett antal aspekter av Leontievs person och verk 

belysts på ryska av kända forskare såsom Boris Mikhailovich Eikhenbaum (1886–1959) Skvoz’ 

literaturu: Sbornik statei, (1962),13 och Sergeij G. Bocharov (1929–2017) ”Esteticheskoe 

okhranenie’ v literaturoi kritike. Konstantin Leont’ev o russkoi literature”(1977).14 Vidare har 

Piama Gaidenko (f. 1934) koncentrerat sin studie till Leontiev i strid med den historiska 

processen, ”Naperekor istoricheskomu protsesu. Konstantin Leont'ev – literaturnyi kritik”, 

Voprosy literatury (1974).15 Det föreligger också en antologi i två band sammanställd av Dmitrij 

K. Burlaka, K. N. Leont'ev – Pro et Contra: Lichnost’ i tvorchestvo Konstantina Leont’eva v 

otsenke russkikh myslitelei i issledovatelei, 1891-1917 (1995).16 Det föreligger även en 

                                                           
10 Inom den ryska kontexten förekommer under den sovjetiska perioden inte någon utgivning i Ryssland av Leontievs 
konservativa tänkande, se vidare exempelvis: Osharov, M., ”To Alien Shores: The 1922 Expulsion of Intellectuals from the 
Soviet Union”, The Russian Review. Vol. 32. № 32. 1973, 294–298; Mondry, H., “In Praise of Ethnic Dress: Konstantin 
Leontiev’s Politics of Diversity”, The Slavic and East European Journal, Vol. 58. № 1. 2014, s. 72. 
11 Franks, S. L., “Mirosozertsanie K. Leont'eva”, Filosofiia i zhizn': Etiudy i nabroski po filosofii kul'tury, 1910, 382–389. 
12 Pamiati K. N. Leontieva. 1911. I denna medverkar bland andra V. Rozanov, Anatolij A. Aleksandrov (1861–1930) Konstantin 
A. Gubastov (1845–1919) Jurij Kartsov (1857–1931) ärkebiskop Antonij (Vadkovskij) (1846–1912) och A. V. Korolev, B.V, 
Nikolskij och Aleksandr M. Konopliantsjev (1875–1946) – denne kallar Lukashevich för Leontievs förste biograf. Se: 
Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891): A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, xiii. 
13 Eikhenbaum, B. M., Skvoz' literaturu: Sbornik statei. 1962. 
14 Bocharov, S. G., ”Esteticheskoe okhranenie' v literaturoi kritike Konstantin Leont'ev o russkoi literature”, Kontekst 1977, 
142–193. 
15 Gaidenko, P., ”Naperekor istoricheskomu protsesu (Konstantin Leont'ev – literaturnyi kritik)”, Voprosy literatury, 18, №.5. 
1974, 159–205. 
16 Burlaka, D. K., Ed. “K. N. Leont'ev – Pro et Contra: Lichnost' i tvorchestvo Konstantina Leont'eva v otsenke russkikh 
myslitelei i issledovatelei, 1891-1917”, i: Antologiia, 2 volumes, edited by D. Burlaka. St. Petersburg: Khristianskii 
gumanitarnyi institut, 1995. 
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avhandling om Leontiev av den kände ryske neo-konservative tänkaren och författaren Dmitrij 

M. Volodikhin, vilken behandlar Leontievs filosofi och liv i Vysokomernyi strannik: Filosofiia 

i zhizn’ Konstantina Leont’eva (2000).17 

     Ett viktigt material är naturligtvis Konstantin Leontievs egna texter sammanställda postumt 

i Moskva under åren 1912–1914, under beteckningen Sobranie sochinenii, det är Leontievs 

samlade verk i nio band. Lukashevich har en detaljerad redogörelse för dessa volymers innehåll, 

på engelska språket, i sin biografi om Leontiev.18 Lukashevich inkluderar även i sin bibliografi 

Leontievs brev samt andra utgåvor av Leontievs texter.19 Därutöver har Ryska 

Vetenskapsakademiens institut för rysk litteratur (Pusjkinskij dom) utgivit Leontievs litterära 

produktion sedan år 2000. Där har exempelvis följande publicerats under åren 2012 och 2017, 

Vladimir Kotelnikov som skrivit en artikel om Konstantin Leontiev i Nauka, år 2017,20 vidare 

har Olga Fetisenko dels har ägnat sig åt att kommentera brevväxlingen mellan Leontiev och T. 

I. Filippova, i: Proroki Vizantizma: Perepiska K. N. Leontieva i T. I. Filippova (1875–1891),21 

och dels koncentrerat sin uppmärksamhet på Leontievs samtalspartners och studenter i boken 

Heptastilisty: Konstantin Leontiev, i jevo sobesedniki i ucheniki. (2012).22 Det har även 

publicerats artiklar, där också Leontiev förekommer, i serien: ”Christianstvo i russkaja 

literatura” även de utgivna av Ryska Vetenskapsakademiens institut för rysk litteratur 

(Pusjkinskij dom), under åren 1994–2017.23  

     Den första biografin i väst författades, såsom ovan nämnts, av filosofen Nikolaj Berdjajev 

som då levde i Paris, men skrev på ryska år 1926 en biografi om Leontiev, den översattes 

sedermera till engelskan av George Reavy och utgavs år 1940.24 Berdjajev gör en grundlig 

genomgång av Leontievs tänkande, interfolierat med en biografisk beskrivning av hans livsväg. 

Det är uppenbart att efterföljande författare är beroende av Berdjajev, främst de som inte har 

möjlighet att läsa ryska artiklar, litteratur och biografier om Leontiev. Denne har efter sin livstid 

kallats ”Rysslands Nietzsche” på grund av sin orientering mot vitalismen, ett tema som också 

Berdjajev berör, se vidare exempelvis Rosenthals välkända arbete Nietzsche in Russia (1987).25 

     För egen del ignorerade Leontiev Nietzsches existens enligt Berdjajev, men han hade ändå 

flera drag gemensamma med honom. Dels hans estetiska passion för ödet, hans dyrkan av kraft 

och maktsträvan, hans faiblesse för allt aristokratiskt och vitalt, samt hans tendens att basera 

sin värdehierarki på våld. Dessutom är Leontiev, enligt Berdjajev, nietzscheansk i det att han 

var amoralisk, och i sin dyrkan av renässansen samt i sin smak för grymhet.26 Men det mest 

intressanta med hans nietzscheanska likhet, var att Leontiev före Nietzsche var ett så ovanligt 

                                                           
17 Volodikhin, D. M., Vysokomernyi strannik: Filosofiia i zhizn' Konstantina Leont'eva. 2000. 
18 Leontiev, K., Sobranie sochinenii. Band I-IX. 1912–1914. 
19 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 209–218. 
20 Kotelnikov, V. A., ”Konstantin Leonitev”, Nauka. Sankt-Peterburg. Isdatelstvo ”Pusjkinskij dom” 2017. 
21 Fetisenko, O. L., Perepiska K. N. Leontieva i T. I. Filippova (1875–1891). Sankt-Peterburg. Isdatelstvo ”Pusjkinskij dom” 
2012. 
22 Fetisenko, O. L., Hepastilisty: Konstantin Leontiev, jevo sobesedniki i ocheniki. Sankt-Peterburg. Isdatelstvo ”Pusjkinskij 
dom”. 2012. 
23 Förlaget Isdatelstsvo ”Pusjkinskij dom”, har även givit ut 8 volymer med artiklar, där även Leontiev förekommer, i serien 
”Christianstvo i russkaja literatura”, utgivna under åren 1994–2017.  
24 Berdjajev, N., Konstantin Leontiev. Ocherk iz istorii russkoj religioznoj mysli. 1926; Leontiev. 1940; på engelska.  
25 Coates, R., “Religious Renaissance in the Silver Age”, i: Ed. Leatherbarrow, W., & Offord, D., A History of Russian Thought. 
2010, 182 ff; Walicki, A., A History of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism. 1980, 300; Berdjajev, N., 
Leontiev. 1940, viii; Rosenthal Glatzer, B., Nietzsche in Russia. 1987.  
26 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, viii. 
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fenomen, som en nietzscheansk kristen; han var enligt Rozanov, ytterst avvaktande till den 

kristna så kallade saktmodigheten, och ställde sig rebellisk och kritisk till denna.27 

     Först på 1960-talet kom nästa biografi över Leontiev, nämligen Stephen Lukashevich 

psykologiskt anlagda arbete där han söker ge en sammanhängande bild av Leontievs liv och 

verk i Konstantin Leontev (1831-1891): A Study in Russian ”Heroic Vitalism”.28 Stephen 

Lukashevich lyfter fram att forskningsfronten sedan länge var indelad i två läger. Lukashevich 

identifierar att det fanns en grupp som avgudade Leontiev såsom hans samtide Rozanov, och 

sedan en annan grupp som var apologeter för Leontievs misslyckande främst när det gällde att 

han inte fått gehör för sina idéer.29 I den senare gruppen återfinner Lukashevich som den främste 

Nikolaj Berdjajev, som i samband med utgivningen av den engelska utgåvan av sin bok år 1940 

fann för gott att tillfoga ett extra förord, som lyder:  

In the preface of the French edition of this book, I have clearly explained my attitude to Constantine 
Leontiev; but I should like to emphasize once again that I am personally more than ever in disagreement 
with those who base their appreciation of values not on the human personality, but on ideas that coerce and 
transform human personality into a means to an end. That was the substance and value of Leontev’s 
religious and social philosophy.30  

 

En avhandling om Leontiev har också skrivits i väst, nämligen av Alexander Obolensky, 

Konstantin Nikolaevic Leont'ev: An Expository Study and Analysis of His Thought as Reflected 

in His Life and His Writing (1967).31 Vidare har George (Jurij) P. Ivask (1907–1986) skrivit om 

Leontievs fiktion i artikeln “Konstantin Leontiev’s Fiction” (1961), och sammanställt antologin 

Against the Current: Selections from the Novels, Essays, Notes and Letters of Konstantin 

Leontiev (ed.) (1969), och slutligen även författat biografin Konstantin Leont'ev: Zhizn’ i 

tvorchestvo (1974).32 

     Under 1990-talet publicerades artiklar av den kanadensiske forskaren Wayne E. Dowler, 

som skrivit om “Two Conservative Views of Nationality and Personality: A. A. Grigor’ev and 

K. N. Leont’ev” (1991).33 Vidare den polske professorn Joachim Diecs artikel “Konstantin 

Leontiev and His Philosophical Counterparts” (1994).34 Och slutligen Dmitry Khanin, som 

skrivit om relationen mellan Leontiev och Rozanov i “What Was Leont'ev to Rozanov?” 

(1999).35  

     Under 2000-talet finner vi den brittiska forskaren Henrietta Mondry som har anlagt ett 

genusperspektiv på Leontiev i artikeln “Konstantin Nikolaevich Leont’ev”, där hon accentuerar 

moderns betydelse för Leontiev, ur flera aspekter. Exempelvis att Leontiev bar med sig sitt 

estetiska ideal alltsedan barndomen, präglad av moderns snille och smak.36 Vidare har Mondry 

                                                           
27 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 198. 
28 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891): A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967. 
29 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891): A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 204–205; Angående 
Rozanov, se exempelvis: Ed. Leatherbarrow, W., & Offord, D., A History of Russian Thought. 2010, 398–399. 
30 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, v. 
31 Obolensky, A., Konstantin Nikolaevic Leont'ev: An Expository Study and Analysis of His Thought as Reflected in His Life 
and His Writing. 1967. 
32 Ivask, G. P., “Konstantin Leontiev's Fiction”, Slavic Review, №. 20. 1961, 622–627; Ed. Against the Current: Selections 
from the Novels, Essays, Notes and Letters of Konstantin Leontiev. 1969; Konstantin Leont'ev: Zhizn’ i tvorchestvo. 1974. 
33 Dowler, E. W., “Two Conservative Views of Nationality and Personality: A. A. Grigor'ev and K. N. Leont'ev”, Studies in 
Soviet Thought, 41. №.  1. 1991, 19–32. 
34 Diec, J.,“Konstantin Leontiev and His Philosophical Counterparts”, Slavica Orientalis, 43. №.  4. 1994, 447–455. 
35 Khanin, D., “What Was Leont'ev to Rozanov?”, Canadian Slavonic Papers, 41. № 1, 69-84. 
36 Mondry, H., “Konstantin Nikolaevich Leont'ev”, “Russian Literature in the Age of Realism”, ed. Alyssa W. Dinega, Gale, 
2003, 5, i:  Dictionary of Literary Biography. 2003, Vol. 277, 1–17. Gale Literature Resource Center. 2003.  
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skrivit om Leontievs nationalism, och klädselns estetiska betydelse för honom, i “In Praise of 

Ethnic Dress: Konstantin Leontiev’s Politics of Diversity” (2014).37 Leontiev berörs i övrigt i 

väst ofta mycket kortfattat av olika författare, exempelvis i antologier såsom Andrezj Walickis  

A History of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism (1980), och i William 

Leatherbarrow & Derek Offords (ed.) A History of Russian Thought (2010), främst accentueras 

då Leontievs konservatism.38  

 

2. Några biografiska perspektiv på Konstantin Leontiev  

Såsom jag ovan nämnt, är avsikten med den biografiska översikten att söka klarlägga något av 

hur Leontievs liv och hans tänkande liksom dess utlopp i hans författarskap, hörde samman. 

Leontiev som person och intellektuell formades i hög grad av sin barndom, närmast av miljön 

på godset där han växte upp och av modern som kom att dominera stora delar av hans liv och 

utveckling. Berdjajev, som skrivit Leontievs biografi, anser att hans liv kan periodiseras till före 

och efter den religiösa kris, eller omvändelse, som Leontiev genomgick år 1871. Båda 

perioderna upptogs, enligt Berdjajev, av att Leontiev var preockuperad av sitt personliga öde – 

i den första perioden sökte han lycka i skönheten, i den andra sökte han personlig frälsning. De 

impulser som i hög grad styrde hans liv var en estetisk extas i den första livsfasen, och därefter 

i den andra, en religiös fruktan i ljuset av en möjlig fördömelse vid yttersta domen.39 Avdeeva 

som ansluter sig till Berdjajevs uppfattning, benämner dessa perioder såsom Leontievs tid som 

epikuré respektive som asket och religiös.40 

     Konstantin Nikolajevitj Leontiev föddes prematur den 13 januari år 1831 på sin faders gods 

Kudinovo i Kalugaprovinsen. Hans hälsa påverkades sannolikt av den för tidiga födelsen, och 

den var för honom livet igenom ett problem som också på olika sätt påverkade hans karriär 

genom hans ständigt klena hälsotillstånd.41 Enligt Mondry var Leontievs fader Nikolaj 

Borisovitj Leontiev, en person med ett intensivt temperament vilken Leontiev ogillade, 

alltmedan modern var en avsevärt mer betydelsefull och viktig gestalt i och för hans liv och 

utveckling. När fadern avled år 1839 deltog varken sonen eller modern i begravningsakten. 

Mondry föreslår att det är sannolikt att faderns genom livet okontrollerade ilska, vilken för 

övrigt även kostat honom hans militära karriär, var orsaken till deras frånvaro.42 Mondry betonar 

vidare att Leontiev var fäst vid och avgudade sin moder Fedosia Petrovna née, Karabanova, 

som för honom representerade aristokratisk förfining genom sitt arv av gammal rysk adel, och 

som genom sitt sublimt utarbetade estetiska sinne också påverkade hans tänkande och livsstil.43 

                                                           
https://link-gale com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/H1200011267/LitRC?u=uppsala&sid=LitRC&xid=05989da8. Accessed 21 
Mar. 2020. 
37 Mondry, H., “In Praise of Ethnic Dress: Konstantin Leontiev’s Politics of Diversity”, The Slavic and East European Journal, 
Vol. 58. №. 1. 2014, 57–75. 
38 Walicki, A., A History of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism. 1980, 300–308; Ed. Leatherbarrow, W., & 
Offord, D., A History of Russian Thought. 2010. 
39 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 4–5. 
40 Avdeeva, L., ”Princip estetisma v filosofii K. N. Leontieva, Istoria russkoj filosofii. Bestnik. Moskovskovo universiteta. 
Seria 7. Filosofia, № 6. 2012, 14. 
41 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, 62, 64. 
42 Mondry, H., “Konstantin Nikolaevich Leont'ev”, “Russian Literature in the Age of Realism”, ed. Alyssa W. Dinega, Gale, 
2003, 5, i:  Dictionary of Literary Biography. 2003, Vol. 277, 1–17. Gale Literature Resource Center.  
https://link-gale com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/H1200011267/LitRC?u=uppsala&sid=LitRC&xid=05989da8. Accessed 21 
Mar. 2020. 
43 Mondry, H., “Konstantin Nikolaevich Leont'ev”, “Russian Literature in the Age of Realism”, ed. Alyssa W. Dinega, Gale, 
2003, 5, i:  Dictionary of Literary Biography. 2003, Vol. 277, 1–17. Gale Literature Resource Center. 
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Om sin moder skriver Leontiev: “Mother hated the common people and the crowds, she hated 

to be cramped and jostled in the churches.”44 Hennes hållning påverkade också sonen. 

     För Leontiev personligen var hans arv och bakgrund i lantadeln av stor betydelse. Det var 

en sorts fokuspunkt omkring vilket mycket annat i hans liv och tänkande rörde sig. Han var 

aristokrat, och enligt Berdjajev kan man överhuvud inte förstå Leontievs liv och tänkande om 

man bortser från denna för honom viktiga identitet.45 Forskarna Kuznetsov och Sokolov 

instämmer med Berdjajev, och inkluderar hans tanke i ett extensivt citat i sin artikel “Konstantin 

Leontev: Estetika religioznovo vdohnovenia i tainstvo natsionalovo dusha”, i avsikt att 

understryka sitt instämmande i att det aristokratiska arvet i hög grad format Leontievs tänkande, 

liksom även de belyser moderns betydelse för hans tankeutveckling.46 Leontievs estetiska ideal 

hade nämligen sitt ursprung i barndomen med det vackra hemmet och den vackra, anslående 

och stränga modern. Det väcktes i barndomens skönhetsupplevelser i godsets miljö och 

integrerades i hans tänkande och blev bestämmande för hans liv. Han beskriver själv 

medvetenheten om miljöns skönhet, de vackra omgivningarna och det sköna hemmet, moderns 

arbetsamhet och beundran för monarkin, den stränga ordningssamheten och en ständig strävan, 

allt med en sofistikerad smak för det dagliga livets rytm.47 Leontiev utarbetade senare, med 

inflytande från denna barndom och tillhörighet till aristokratin, estetiska kriterier som han sedan 

tillämpade på olika fenomen, såsom när han vistades på Athos hos munkarna, eller på gestalter 

i sina böcker, eller gällande sin egen person.  

     Leontievs utbildning ägde rum i hemmet under moderns, själv utbildad vid Smolnij-institutet 

i Sankt Petersburg, överinseende. Därpå följde olika skolor vid vilka han inledde studier, men 

fick avbryta på grund av sin hälsa. År 1849 tog han examen från Kalugas gymnasium och 

småningom skrevs han på moderns uppmaning, in vid den medicinska fakulteten i Moskva, 

från vilken han tog sin läkarexamen 1854, men med sparsmakad entusiasm för läkaryrket. Han 

utbildade sig i anatomi, fysiologi, patologi och biologi. Berdjajev betonar vikten av studiet av 

biologin för hans tänkande:   

His training in biology helped him form his mode of thought, so that ever after he had a naturalistic bias. 
In fact, Leontiev’s naturalism was one of the determining elements in his spiritual life, first of all associated 
with his aestheticism and later with his religiosity.48  

 

Berdjajev anknyter i citatet till sin tanke om Leontievs två huvudsakliga livsperioder, den av 

estetiska kriteriet bestämda och den religiösa perioden. Berdjajev noterar att Leontiev var 

biologin trogen också under sin religiösa livsperiod.49 Biologin är emellertid en ovanlig 

utgångspunkt för utformandet av en filosofs och teologs tankemönster, men den blev 

bestämmande både för Leontievs tänkande och hans andliga liv Eftersom Leontiev inte var 

filosof genom utbildning eller övning, eller till sin personliga läggning, föredrog han dessa 

pragmatiska tillvägagångssätt, och skyggade inför komplexa metafysiska problemställningar.50  

                                                           
44 Leontiev, K., citerad i: Monas, S.,” Leontiev: ‘A Meditation”, The Journal of Modern History. Vol. 43. № 3. 1971, 486. 
45 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 5. 
46 Kuznetsov, N., & Sokolov, A., “Konstantin Leontev: Estetika religioznovo vdohnovenia i tainstvo natsionalovo dusha”, 
Diskurs, № 1/2017, 5. 
47 Kuznetsov, N., & Sokolov, A., “Konstantin Leontev: Estetika religioznovo vdohnovenia i tainstvo natsionalovo dusha”, 
Diskurs, № 1/2017, 6. 
48 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 13. 
49 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 68. 
50 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 13. 
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     Mondry nämner att under universitetstiden i Moskva utvecklade Leontiev en disposition inte 

endast för somatisk sjukdom, utan även för psykosomatisk, såsom bröstsmärtor och 

luftvägsbesvär. Hans ohälsa sammanföll enligt henne med olika kärleksaffärer vilka senare kom 

att få sina uttryck i hans böcker, främst i hans komedi Zhenit'ba po ljubvi (1851) där både en 

ung flicka som han träffade, Zinaida Kononova, och en kurskamrat Aleksej Georgijevskij 

förekommer.51 Leontiev beundrade och blev även enligt egen utsaga, beroende av den senare 

under studietiden.52 Denne kurskamrat ersattes dock senare av författaren Ivan Turgenev som 

föremålet för Leontievs beundran. Leontiev hade mött Turgenev hos författarinnan Jevgenija 

Tur (1815–1892) i hennes litterära salong. Leontiev visade Turgenev sitt förstlingsarbete och 

fick beröm av denne: ”Your work is essentially morbid but nevertheless excellent”, uttryckte 

Turgenev vilken även gav uppskattning för Leontievs andra arbete, novellen Bulavinskij zavod 

(1852).53 

     Turgenev blev en sorts mentor för Leontiev och bidrog därmed till att denne kunde frigöra 

sig från Georgijevskijs inflytande över honom. Leontiev upplevde att åren 1851–1852 var 

oerhört betydelsefulla för honom, främst genom att Turgenev kommit in i hans liv: ”I must say, 

the main reason for the improvement of my life was Turgenev, to whom I owed very, very 

much, if not everything.”54 Vidare hjälpte Turgenev Leontiev till en mer ekonomiskt stabil 

situation, då denne på hans rekommendation år 1854 tog tjänst som militärläkare i Krimkriget, 

i avsikt att bli ekonomiskt oberoende, vilket han dock under sitt liv aldrig blev. Samma år 

publicerades Leontievs novell ”Blagodarnost” (1854) i tidningen Moskovskie vedomosti, 

novellen hade vilken tidigare blivit förkastad av censuren i Sankt Petersburg.55 

     Leontiev tjänstgjorde under dessa år vid sjukhusen i Karasubazar, Jenikale, Kerch, Feodosiia 

och Simferopol. Han fick under sin tjänstgöring direkta upplevelser och erfarenheter av kriget 

med dess lidanden och blodspillan, men fick också näring för sin äventyrslusta.56 När han 

återkom från kriget år 1857 levde han närmast utan några medel i Moskva, och tog sedan tjänst 

i Nizjnij Novgorod där han fungerade som husläkare hos baronessan Rosen. Det var också där 

som han skrev sina första betydande noveller, nämligen Podlipki, som publicerades i 

Otechestvennie zapiski (1861) liksom V svoem kraiu (1864). Efter endast några år avslutade 

han dock sin anställning och återvände därefter aldrig mer till läkaryrket.  

     Leontiev tog sig efter avslutat värv hos baronessan till huvudstaden Sankt Petersburg och 

rörde sig i de intellektuella kretsarna. Dock blev vistelsen i huvudstaden en stor besvikelse för 

honom, ity där dominerade de egalitära idéer som var i vardande, men dessa liknande inte alls 

hans egna. Leontievs samtida var helt främmande för hans skönhetskult, och han var lika 

främmande för deras demokratiska idéer.57 Detta faktum förenat med konsekvenserna av 

livegenskapens upphörande med vidhängande emancipation för de livegna, allt detta föll 

honom inte i smaken, utan stärkte honom närmast i hans konservatism, vilken jag nedan mer 

                                                           
51 Mondry, H., “Konstantin Nikolaevich Leont'ev”, “Russian Literature in the Age of Realism”, ed. Alyssa W. Dinega, Gale, 
2003, 6, i:  Dictionary of Literary Biography. 2003, Vol. 277, 1–17. Gale Literature Resource Center. 2003  
https://link-gale com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/H1200011267/LitRC?u=uppsala&sid=LitRC&xid=05989da8. Accessed 21 
Mar. 2020. 
52 Leontiev, K., citerad i: Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 19. 
53 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 18. 
54 Leontiev, K., citerad i: Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 26.  
55 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, 62, 64. 
56 Üre, P., “A Russian Intellectual in the Ottoman Empire: Konstantin N. Leontiev (1831-1891) On the Eastern Question”. 
2008, 10–11. 
57 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 26 ff. 
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ingående kommer att diskutera. Förutom detta hade han även kommit till en brytning med sin 

mentor Turgenev, och var djupt besviken också över detta. Leontievs esteticism alienerade 

honom – både från reformisterna och från de konservativa i staden.58 Dock blommade hans 

författarskap ut och han fick ett flertal noveller publicerade, samtidigt var hans personliga liv 

och leverne intensivt och i viss mån präglat av gränslöshet. Allt detta skedde inom hans första 

livsperiod, den som Avdeeva kallar den epikureiska. Såsom Berdjajev lyfter fram spelar 

Leontievs livsavgörande omvändelseupplevelse, eller religiösa kris år 1871, en definitiv roll 

som en sorts avgränsning av hans livsinriktning också när det gäller hans tankeutveckling. 

Denna händelse utspelade sig under den period då Leontiev hade tjänstgöring för 

Utrikesdepartementets räkning i det Ottomanska imperiet, nämligen under tioårsperioden 

1864–1874. 

     Strax innan denna postering, hade Leontiev ingått äktenskap med dottern till en grekisk 

köpman i Feodosia, vid namn Elisaveta Pavlovna Politova. Hon blev hans hustru redan år 1861, 

äktenskapet var inte lyckligt, men varade Leontievs liv ut.59 År 1863 blev Leontiev ansluten till 

den asiatiska avdelningen inom utrikesdepartementet och i januari 1864 reste han för att axla 

sin första position inom det ryska utrikesdepartementet, som sekreterare och dragoman vid 

ryska konsulatet på Kreta. Dock fick han lämna denna tjänst efter endast sex månader, då han 

skickades till Adrianopel, för att han i ett vredesutbrott med en piska slagit till den franske 

konsuln i Kreta; denne hade i sin tur fällt nedsättande kommentarer om Ryssland och ryssarna.60 

Leontiev stannade i Adrianopel fram till år 1866, efter vilket han vistades i Konstantinopel 

1866–1868.61 Han skrev sin första ideologiska artikel ”Gramotnost i narodnost” (1868) under 

denna period men artikeln trycktes, av olika skäl, först år 1870 i tidskriften Zaria, en relativt 

okänd publikation i Odessa.62  

     När den ovan nämnda själsliga krisen inföll år 1871 hade Leontiev med största sannolikhet 

drabbats av kolera och låg isolerad i ett mörkt rum där han hade en vision av en kvinna som 

stod intill hans sjukbädd. Han tolkade denna kvinna som Gudsmodern, jungfru Maria, och 

avlade efter synen av henne sin bikt inför hennes ikon, denna ikon hade han fått av en munk 

från det heliga berget Athos. Leontiev lovade inför denna Gudsmodersikon att taga tonsuren 

och börja ett nytt liv; om hans liv kunde räddas.63 Alltsammans berättar Leontiev strax innan 

sin död år 1891, i ett brev till filosofen och författarkollegan Rozanov. Leontiev återhämtade 

sig emellertid från sin sjukdom, och reste till klosterön Athos i Grekland, för att stanna där. Det 

var under denna resa han utarbetade sin teori om den ”blomstrande komplexiteten”, vilken 

vidare diskuteras nedan. Leontiev satt i två veckor i ett kloster i Zograph på vägen till Athos, 

och skrev dag och natt på sin triuna teori.64 När han kom fram till Athos stannade han där under 

ett år och skrev där på sitt viktigaste arbete Vizantism i slavjanstvo utgivet år 1875. Dock 

                                                           
58 Üre, P., “A Russian Intellectual in the Ottoman Empire: Konstantin N. Leontev (1831-1891) On the Eastern Question.” 2008, 
11. 
59 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 57. 
60 Mondry, H., “Konstantin Nikolaevich Leont'ev”, “Russian Literature in the Age of Realism”, ed. Alyssa W. Dinega, Gale, 
2003, 9, i:  Dictionary of Literary Biography. 2003, Vol. 277, 1–17. Gale Literature Resource Center. 2003  
https://link-gale com.ezproxy.its.uu.se/apps/doc/H1200011267/LitRC?u=uppsala&sid=LitRC&xid=05989da8. Accessed 21 
Mar. 2020. 
61 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 72 ff. 
62 Leontiev, K., Gramotnost i narodnost”, Zaria. 1868/ 1870. Även i Vol. VII, i: Sobranie sochineni. 1912–1914; Lukashevich, 
S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 69. 
63 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 61. 
64 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 86. 

https://link-gale/


15 
 

uppmuntrade staretserna i klostret honom att inte vara kvar på ön, 65 varför han under åren 1872–

1874 bosatte sig i Konstantinopel där han skrev några av sina manifest om panslavism: 

”Panslavizm i greki” (1873) och ”Panslavizm na Afone” (1874), båda publicerade i Russkii 

vestnik.66 I dessa texter går Leontiev emot den slavofila doktrinen och försvarar den grekiska 

kyrkan. Han betonar även Bysans som central idé för den ryska staten; det är idén som sedan 

formar staten, den autokratiska staten i vilken också kyrkan ingår och med kyrkans betonande 

av en personlig tro representerar den en motpol till det västliga materialistiska panhumanistiska 

tänkandet. Leontiev tog avstånd från slavofilismen, och instämde med Pjotr Tjaadaev (1794–

1856) i att ryssarna var ett ganska färglöst europeiskt folk som endast härmade andras idéer och 

saknade all form av kreativitet och originalitet i uttryck och tanke.67  

     Leontievs försök att gå i kloster var inte helt framgångsrika. När han återvände från 

Konstantinopel år 1874 gjorde han ett försök att som novis leva i Nikolo-Ugreshklostret utanför 

Moskva, men klarade inte av det hårda munklivet utan reste hem och slog sig ner på sin 

egendom Kudinovo. Han var inte någon gruppmänniska, och när han lämnade sitt gods år 1887 

var det för att flytta till det redan då berömda klostret Optina pustynj Han levde dock inte i 

själva klostret, utan hade sitt eget hus beläget mellan staden och klostret dit han även medförde 

sin hustru och ett ståndsmässigt möblemang. 

     En annan viktig händelse i slutet av Leontievs liv var att han inträdde i en brevväxling med 

två intressanta gestalter, nämligen författaren Lev Tolstoj och filosofen och författaren Vasilij 

Rozanov. Den sistnämnde var också han, något av en kontroversiell gestalt i det dåtida Ryssland 

genom sin tanke att förena kristen dogmatik med en lära om sex och familjeliv. Rozanov var 

till stor tröst för Leontiev som inte accepterades av slavofilerna med gestalter som Ivan Aksakov 

som avskydde vad Leontiev skrev, eller i regeringskretsar där varken ministern och medlemmen 

av den Heliga synoden, Konstantin Pobedonostev (1827–1907) eller den välrenommerade 

diplomaten och utrikesministern prins Aleksandr Gortchakov (1798–1883), ville ha med honom 

att göra.68 För somliga var han för ortodox, för andra för konservativ, eller helt enkelt 

obegriplig.69 Rozanov fann gemensamma beröringspunkter mellan sitt eget och Leontievs 

tänkande, de förstod varandra fullkomligt, enligt Rozanov själv. Berdjajev kommenterar att 

ingen hade tidigare talat om Leontiev i sådana kategorier, och han påpekar att det fanns en 

fundamental skillnad mellan Leontiev och Rozanov; den förre var aristokrat, den senare var 

lärare i ett provinsiellt gymnasium.70 

     Leontiev lärde känna Tolstoj år 1884, men det var först 1888 som han började att recensera 

dennes arbeten i tidskriften Grazhdanin, men endast ett par år senare började han att rikta kritik 

mot den store författaren. Kritiken var främst av teologisk karaktär och finns beskriven i 

Tolstojs dagbok. Ett exempel är ett samtal som utspelade sig dem emellan året innan Leontiev 

                                                           
65 En starets är en andlig fader, en äldste, som leder en person på den kristna vägen; en andlig vägledare. Louth påtalar att 
”något som kännetecknat ortodox teologi genom tiderna är de andliga vägledarnas betydelse. Återupplivandet av detta i 
moderna tider var en av följderna av Filokalia”, se Louth, A., 2019, 17. Se även vidare, exempelvis förordet av Matias 
Norström, i: Den helige Serafim av Sarov. Råd för det andliga livet. 2019, 5–11. För vidare läsning på ryska se exempelvis: 
Alekseej, Ioann. Pisma Valaamskovo startsa. 2016. 
66Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 78;  
67 Üre, P.,” A Russian Intellectual in the Ottoman Empire: Konstantin N. Leontiev (1831-1891) On the Eastern Question.” 
2008, 11. 
68 Vad gäler Podenostev, se exempelvis vidare: Walicki, A., A History of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism. 
1980, 297 ff; Angående Gorchakov, se: Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi. Band IX. 1908, 1495. 
69 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 122 ff. 
70 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 124. 
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avled. Det är en episod som visar dels på deras samtalston, dels på den kritik som Leontiev 

riktar mot Tolstoj, samt hur den senare bemöter den: 

 Feb. 28, 1890. Visited Leontev. We had a wonderful conversation. He said: ’you are hopeless 
(beznadezhny)! And I told him: ’But you are reliable (nadezhny)’ Theses repartees reflect very well our 
attitude towards faith.’71  

Leontiev å sin sida beskriver samtalet utifrån ett annat perspektiv:  

Lev Nikolaevich, it is a pity that I am not a fanatic, yet I feel I should write to St. Petersburg, where I have 
connections, and arrange your exile to Tomsk. Of course, the Countess and your daughters could not visit 
you, and they should not be allowed to send you much money. I am saying all this, because you are 
positively dangerous!72  

På detta svarar Tolstoj: 

My dear Konstantin Nikolaevich! For God’s sake, do write to St. Petersburg so that they would deport me. 
It is my dream. I do everything I can, in order to compromise myself in the eyes of the government, but in 
vain. I beg you in earnest, do write to them…73  

 

     Ändå föredrog Leontiev Tolstojs version av kristen tro framför Solovjevs åskådning, med 

dennes inriktning på Guds vishet som Sofia.74 Leontiev kallade Tolstoj en dåre i Kristus 

(jurodivij), vilket är ett positivt omdöme i den ryska kontexten, som predikade felaktigt men 

var inte alls så skadlig för religionen som de logiska predikningarna av ”Satan-Solovev”.75 

Leontiev ville till och med se Solovjev utvisad från Ryssland, på grund av dennes heretiska 

teologi.76  

     Leontiev, som själv var inriktad mot en monastisk, asketisk fromhet, tog verkligen till slut 

tonsuren, i hemlighet, i Heliga Treenighetsklostret i Sergiev Posad, utanför Moskva. Vid sin 

munkvigning tog han sig namnet broder Kliment, efter den av honom vördade fadern Kliment 

Zederholm (1829–1878) i Optina pustynj.77 Leontiev blev snart av munkarna anvisad ett 

eremitage nära Moskva, men stannade i klostret under några veckor. Där ådrog han sig 

lunginflammation och avled den 12 november år 1891. Bröderna fann dock för gott att inte 

begrava honom bland de andra klosterbröderna utan begravde honom som lekman, en bit 

utanför klostret. Ytterst få deltog vid begravningsgudstjänsten för Leontiev.78  

     Leontievs intellektuella arv består i ett eklektiskt urval av olika aspekter på honom. Hans 

landsmän identifierade honom som religiös tänkare, som reaktionär, vidare som kritiker av 

                                                           
71 Tolstoj, L., citerad i: Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 199. 
72 Leontiev och Tolstoj, citerade i: Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 
1967, 200. 
73 Ibidem. 
74 Om Solovjevs teologi och filosofi, se exempelvis: Louth, A., Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till i dag. 2019, 35–
52; Motjulskij, K., Vladimir Solovjov – Liv och lära. 1997; Även: Walicki, A., A History of Russian Thought. From the 
Enlightenment to Marxism. 1980, 371–405. 
75 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 200; Angående begreppet 
“jurodivij” eller dåre i Kristus, se vidare exempelvis: Bodin, P-A., Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa 
andliga traditionen. 1994, 85 ff. 
76 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891): A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 199. 
77 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 214 ff. 
78 Üre, P., “A Russian Intellectual in the Ottoman Empire: Konstantin N. Leontiev (1831-1891) On the Eastern Question.” 
2008, 11; Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 120. 
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Tolstoj, som imperialist, och som profet för socialismen, men främst som Leontiev esteten. 

Dock tog ingen ett helhetsgrepp på hans liv och verk, innan Berdjajev år 1926 gjorde detta.79  

 

3. Analys  

I nedanstående avsnitt av uppsatsen är avsikten att inledningsvis teckna den kontext inom vilken 

Leontiev verkade. Denna dominerades under hans livstid närmast av slavofiler och västermän, 

jag tecknar därför en översiktlig bild av dessa, främst av slavofilismens idéer och gestalter. 

Därefter kommer jag att utveckla aspekter på Leontievs ”bysantism” samt hans esteticism. 

Vidare hör till hans uppfattning av ”bysantismen” också hans kristendomstolkning och 

påverkan från de klostermiljöer inom vilka han rörde sig. Därefter behandlas Leontievs 

tänkande om ”den blomstrande komplexiteten”, och frågan om hur hans såg på staten som 

organism med dess form, idé och dynamik.  

 

3.1 Slavofiler och västermän 

Under Leontievs livstid var slavofilismen den dominerande intellektuella rörelsen i Ryssland. 

Intelligentsian vid 1800-talets första hälft präglades av arvet efter Dekabristupproret, år 1825, 

och dess förberedande processer. Från denna västerländskt influerade grupp förgrenade sig 

olika fraktioner av västermän, slavofiler, nihilister och andra.80 Västermännen delade sig 

småningom i två inriktningar, av vilka Herzen och Vissarion Belinskij (1811–1848) företrädde 

vänsterflygeln. De var enligt Berdjajev ”havande med framtiden” och båda gick över till 

socialismen och ateismen.81 Dessa olika riktningar och fraktioner kom därmed att dominera 

1800-talets intellektuella klimat i Ryssland, och att ha efterverkningar även in på 1900-talet. 

Det är mot bakgrund av denna kontext, som Leontievs tänkande skall studeras och analyseras.  

     Det var under tsar Nikolaj I (1796–1855) som idén om Rysslands egenart som civilisation 

uppstod, med tanken om en särskild rysk väg. Andrzej Walicki (f. 1930) beskriver den främst 

som slavofilernas ”upptäckt” att den ortodoxa kristendomen inte hade anfäktats av 

rationalismen och av sekulariserade ambitioner som emanerade från den romersk-katolska 

kyrkan. Man fann i ortodoxin sobornost, den samlade tron, det samlade folket, ett 

katolicitetsbegrepp om man använder en latinsk terminologi, där katolsk betyder enligt 

helheten.82 Poängen var att en sådan enhet enligt helheten var okänd för västerlandet, enligt 

slavofilerna.83 Även Bengt Jangfeldt (f. 1948) anser att det handlar om ett vi och de-förhållande. 

Han citerar Nikolaj Berdjajev som sagt att de första ryssar som började tänka självständigt, var 

slavofilerna.84 Det skulle dock föra för långt i detta arbete, att fullödigt teckna var och en av 

dessa riktningar och gestalter, jag koncentrerar mig därför i det följande på några centrala 

gestalter och företrädare för slavofilismen.  

                                                           
79 Berdjajev, N., Konstantin Leontiev. Ocherk iz istorii russkoj religioznoj mysli.1926. Paris. (Константин Леонтьев. Очерк 
из истории русской религиозной мысли. 1926). 
80 Hamburg, G. M., “Russian intelligentsias”, i: Ed. Leatherbarrow, W., & Offord, D., A History of Russian Thought. 2010, 
52–53. 
81 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, 54–55, 72. Det var dock, enligt Berdjajev, främst Belinskij som var föregångare till den 
ryska kommunismen, alltmedan gestalter som Stankjevitj och Granovskij var mer idealistiskt inriktade påverkade främst av 
Schelling och Hegel. 
82 För mer om katolicitetsbegreppet, se exempelvis Eckerdal, M., En katolsk liturgi för en katolsk kyrka. Yngve Brilioths 
liturgiska reformsträvanden 1914–1942. 2016, 40–49. 
83 Walicki, A., A History of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism. 1980, 95. 
84 Jangfeldt, B., Vi och dom. Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé. 2017, 84–85. 
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     En av de främsta representanterna för tanken på Rysslands egen väg är Sergej Uvarov 

(1775–1855) vilken som utbildningsminister utarbetade det triuna programmet; ortodoxi, 

autokrati och nationalitet, eller folk. Det handlade om Rysslands egenart, om att ta avstånd från 

Västeuropas förfall med dess destruktiva tankar, här gällde att grunda allt på det som var 

särpräglat för Ryssland, och som uttrycktes genom den formulerade triaden. Ortodoxin måste 

komma först, den hade givit allt till landet. Autokratorn, kejsaren, var Guds representant på 

jorden, den ”sista länken mellan människan och Guds makt”, och folket, narodnost; det 

ursprungliga, det äkta, det patriotiska, med traditioner och sedvänjor.85  Narodnost som begrepp 

hör hemma i den ryska romantiska perioden och till begreppet hör en sorts kult av den ryska 

identiteten.86  

     Ryssland var ett tusenårigt rike, men saknade till skillnad från de europeiska länderna 

koppling till den antika världen. För slavofilerna var just frågan om Rysslands historiska 

identitet avgörande, liksom Rysslands förhållande till västeuropa. En framträdande gestalt inom 

slavofilismen är den inledningsvis nämnde Chomjakov, denne är också enligt Berdjajev 

Rysslands förste ortodoxe teolog och tillika religionsfilosof. Berdjajev exemplifierar 

diskussionsklimatet i de intellektuella kretsarna med ett minne från Turgenev, vilken noterat att 

när någon efter mycket diskuterande föreslog paus för en måltid, utropade Belinskij: ”Vi har 

ännu inte löst frågan om Guds existens och ni vill äta!”87 

     Berdjajev menar att slavofilerna älskade Ryssland som man älskar sin mor, och 

västermännen älskade henne som man älskar sitt barn.88  Berdjajev anser dock att slavofilerna, 

som han karakteriserar som en grupp välmående och frihetsälskande godsägare som var bildade 

och humana, och som i andlig mening levde före Dostojevskij och Tolstoj. Dock hade de, enligt 

hans mening, det problemet att de var så djupt nedsänkta i traditionen att den blev för dem en 

begränsning.89 Patristikern Andrew Louth (f. 1930) är inne på samma linje som Berdjajev. Han 

anser, tillsammans med professorn Walicki att slavofilerna var ”konservativa romantiker”, men 

att denna konservatism kunde återfinnas varsomhelst i Europa under 1800-talet, och var inte 

unik för Ryssland.90 Slavofilerna ansåg emellertid att före Peter den store hade folket levt i en 

organisk samhörighet, utan sociala skrankor och hierarkier. De reformer som Peter genomförde 

var dock sådana att de berörde endast de högre samhällsklasserna, vilket endast hade skapat 

splittring i den ryska samhörigheten i samhället.91  

     Slavofilerna var starkt idealistiskt inriktade och förespråkade en idealt inriktad ortodoxi, ett 

idealt folk och en ideal autokrati varav inte någon av dessa existerade. Det går dock inte att 

identifiera ett profetiskt drag hos slavofilerna som grupp, till skillnad från hos Leontiev till 

vilken jag återkommer nedan, därför att den slavofila idén om det heliga Ryssland riktade sig 

bakåt i tiden mot det förflutna och den ryska helighetskulten, och inte framåt.92 

     Begreppet ”det heliga Ryssland” skapades av slavofilerna och inkluderar också enligt Per-

Arne Bodin deras konstruktion av ”den ryska själen” som är synonym med folksjälen, men 

                                                           
85 Jangfeldt, B., Vi och dom. Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé. 2017, 61 ff.  
86 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 69. 
87 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, 40. 
88 Ibidem. 
89 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, 47. 
90 Louth, A., Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till i dag. 2019, 28; Walicki, A., A History of Russian Thought. From 
the Enlightenment to Marxism. 1980, 106 ff. 
91 Jangfeldt, Bengt. Vi och dom. Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé. 2017, 71 ff. 
92 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, 48.  
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också med intelligentsians själ.93 Berdjajev poängterar dock att Rysslands idé alltid har vilat på 

profetian som naturligen riktar sig mot framtiden, något ”annat vore omöjligt med en messiansk 

medvetenhet”.94 Det föreligger alltså en skillnad mellan konservativ romanticism och en 

messiansk förväntan, i den ryska idéhistorien. 

     Västermännen, å sin sida, var ideologiska motståndare till slavofilerna, men respekterade 

dem. Deras hållning var att den enda möjligheten till utveckling i Ryssland var genom 

”anammandet av västeuropeiska idéer och institutioner”.95 Deras ideologiska utgångspunkt var 

frågan om det universella i mänsklighetens historiska utveckling, detta handlade om en process 

vilken det var Rysslands sak att tillägna sig. Västeuropa hade hunnit längst och därför skulle 

Ryssland blicka mot väst; främst handlade det om parlamentarism av franskt eller brittiskt 

snitt.96 Herzen var dock kritisk mot Peter den store genom att han så att säga utplånat kunskapen 

om det förpetrinska Ryssland; hans reformer hade lett till en bildad klass som saknade 

anknytning till det gamla Ryssland. Han anknöt till slavofilernas idé att det var bonden som var 

framtidens människa, men denne saknade intellektuell kraft att själv förverkliga en social 

omvälvning, därtill behövdes – intelligentsian. 

     Jangfeldt beskriver intelligentsians roll som folkets röst mot övermakten och som ett 

surrogat för det civilsamhälle som aldrig kunnat utvecklas i landet, på grund av den rådande 

politiska situationen.97 Det var naturligen vattentäta skott mellan de båda grupperingarnas 

synsätt, både vad gällde Rysslands roll och förståelsen av vad hon var kallad till. När 

exempelvis författaren Lev Tolstoj framställer det Gary Morson beskriver som ”Guds plan”, 

hör detta med till den i Ryssland bekanta tanken att landet är grundat på andlighet, i motsats till 

Västeuropa som grundats på materialism, teknik och vetenskap.98 Detta är, enligt Bodin, en av 

”komponenterna i föreställningen om Ryssland som något annorlunda än resten av Europa… 

vi känner till denna föreställning till exempel i begrepp som ’det eviga Ryssland’. Slavofilerna 

menade att historien egentligen var ett intrång från Västeuropa, en grumling av den ryska 

verkligheten som inte bekymrade sig om tiden utan om evigheten”.99 Denna tanke förfäktade 

även både Tolstoj och Dostojevskij.100  

     Leontiev delade vissa uppfattningar med slavofilerna, främst att västerlandet var dekadent 

och att Ryssland måste skyddas från att smittas av det västerländska inflytandet. I övrigt, anser 

exempelvis både Berdjajev och Lukashevich att det till största delen rörde sig om en yttre likhet 

mellan Leontiev och slavofilerna.101 Även när det gäller Peter den stores roll skiljer sig 

Leontievs åskådning från Herzens och slavofilernas, vilket jag vidare diskuterar nedan. 

 

                                                           
93 Bodin, P-A., Ryssland. Idéer och identiteter. 2000, 161. 
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101 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, s. 63; Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic 
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3.2 Konstantin Leontievs ”bysantism” 

Grunden i Leontievs tänkande är hans uppfattning av ”bysantismen”. Enligt honom är 

Rysslands hela storhet och styrka beroende av hennes bysantinska arv, mer än av något slaviskt 

eller annat arv. Dessutom, var den ryska statens hela framtid beroende av hennes trohet mot 

detta bysantinska arv.102 Leontiev fann att:  

When we think of Byzantium, we behold the clear and austere plan of a spacious and capacious edifice 
[trossystem]. We know that Byzantinism stands for autocrazy in government. In religion, it implies a certain 
definite type of Christianity, which is distinct from that of the West with its heresies and schisms.103  

 

Leontiev sökte komplexitet både för sin egen del och för sitt ideal; det handlade om att söka sin 

egen frälsning både i konservatismen och i religionen. Dessa perspektiv utgjorde grunden för 

hans bysantiska tankemodell och för hans syn på Rysslands roll. Hans arbete Vizantism i 

slavjanstvo (1875) uttrycker på ett fullödigt sätt dessa hans perspektiv, i vilket han resonerar 

både om ett fullödigt och skönt liv, såväl som om sökandet efter frälsning.104 Den springande 

punkten var dock för honom, att reaktivera det i Ryssland bortglömda arvet från Bysans; här 

spelade den ortodoxa kyrkan huvudrollen som den odiskutabelt bästa och renaste källan av 

”bysantism” bevarad i Ryssland: 

We are baptized according to Byzantine rites; they bury us and conduct funeral services according to 
Byzantine regulations. Whenever we go to church, whenever we make the sign of the cross or take the oath 
of allegiance to the Tsar… we maintain Byzantine traditions, and in doing so, we are children of the 
Byzantine culture.105  

 

”Bysantismen” var, så att säga, intransplanterad i Ryssland och kunde avläsas i tsardömet, i den 

ortodoxa kyrkan och även i bondesamhällets fromhet och struktur.106 För Leontiev var Europa 

och dess småborgerlighet motbjudande. Han fann dess motpol i Konstantinopel och i den 

bysantinska traditionen. ”Bysantismen” står enligt Leontiev, för autokrati, ortodoxi och en 

teologiskt motiverad uppfattning av världen som fallen.  På grund av detta förhållande, att 

världen är fallen, var det enligt honom inte realistiskt att förvänta någon universell lycka för 

alla människor under jordelivet. 107  

     Detta bysantiska koncept; var Leontievs ideal.”Bysantismen” utgör för honom en antites till 

en universell humanism i mening av jämlik fördelning av jord, av frihet och av en allmän 

lycka.108 Detta tankekomplex förstärktes hos Leontiev under tjänstgöringen på den ryska 

ambassaden i Konstantinopel, eller Tsargrad som staden kallas på ryska, under åren 1872–1874. 

Under denna period tog hans fascination av staden sin början och denna skulle komma att följa 

honom genom hela livet.109 Han hämtade sin inspiration och sitt ideal främst från Konstantinopel 

och Bysans. 

                                                           
102 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 168. 
103 Leontiev, K., citerad i: Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 169. 
104 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 104, 108. 
105 Leontiev, K., citerad i:  Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 
148. 
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     När det gällde hans centrala arbete Vizantism i slavjanstvo, var Leontiev i viss mån influerad 

av Daniljevskijs arbete Russija i Evropa (1869).110 Daniljevskij beskriver i sin text Rysslands 

respektive Europas historiska utveckling som två distinkta helt skilda utvecklingsprocesser och 

han förespråkade en panslavisk union. Daniljevskij var den ledande gestalten när det gällde att 

förändra den eurocentriska världsbilden vid denna tid, och Leontiev hade under en tid en 

samsyn med denne; främst beroende på att även Daniljevskij ursprungligen var 

naturvetenskapligt inriktad och hänvisade till biologiska grunder för sin syn på den slaviska 

frågan.111 Det vill säga, att Daniljevskijs sätt att tillämpa ett biologiskt perspektiv på kulturers 

utvecklingsstadier, dessas blomstringstider och tider av nedgång och förfall, tilltalade Leonitev. 

     En sådan aktuell kultur i förfall, var exempelvis enligt Daniljevskij den romersk-germanska. 

Han fann att den slaviska typen skulle komma att ersätta den förfallna romersk-germanska 

kulturtypen, och detta Daniljevskijs tänkande var gemensamt med Leontievs egen 

naturvetenskapliga orientering, och han tillämpade det i sin skrift Vizantism i slavjanstvo.112 

Dock hade Daniljevskij inte inkluderat arvet från den bysantinska kulturtypen för slavernas 

räkning i sin redogörelse, vilket för Leontiev naturligtvis framstod som ett allvarligt fel i 

Daniljevskijs resonemang. Leontiev ansåg för sin del, att erövringen av Konstantinopel skulle 

möjliggöra för ryssarna att skapa en ny kulturtyp som inte främst skulle vara slavisk, utan neo-

bysantinsk.113 

     För Leontiev förelåg ”Bysantismen” som en organiserande princip genom den ryska 

historien. Den innebar en autokratisk stat som för Leontiev var ”en organisk sanning”, vilken 

manifesterade sig i historien alltsedan västroms dagar. Det var Rom som hade initierat 

kejsardömet, ett kejsardöme som endast kunde åstadkommas genom ”bysantism” vilken i sin 

tur var en sorts kombination av den kristna kyrkan och ceasarismen. Denna form hade fungerat 

också i Europa fram till Carl den store (800), varefter den romersk-germanska epoken tagit sin 

början tillsammans med den tyska feodalismen. Denna feodalism hade, enligt Leontiev medfört 

både individualismen som fenomen, och en osund självmedvetenhet – vilka båda hade 

medverkat till ett kulturellt paradigmskifte som senare ledde till Europas fall. 

     Leontiev såg i likhet med Daniljevskij att kulturtyperna avlöste varandra genom historien.  

Men för honom var kulturen ingenting annan än ”originalitet” och han såg att denna var i 

utdöende: ”Culture is nothing else but originality; and originality now almost everywhere is 

perishing at the hands of political freedom.”114 Därför väntade han för Rysslands del en 

blomstringsperiod när den ”bysantinska reaktionen” skulle nå sin höjdpunkt i landet och det 

skulle upprättas en ”pax ruthenica” i Östra Europa, med Konstantinopel som huvudstad.115 

Bysans påverkan på öst fortgick genom Rysslands roll i regionen, ty när det gällde Ryssland 

hade landet inte haft möjlighet att utvecklats som det gjort genom historien utan Bysans: 

It was Byzantine ideas and notions that welded into one body the half-savage Rus. It was Byzantinism that 
gave us strength to withstand the Tartar pogrom… Byzantinism gave us the strength to fight against Poland 
and Sweden, and against France and Turkey. If we remain faithful to Byzantinism, we will have the strength 
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to withstand under its banner the onslaught of the entire internationalist Europe, when, after destroying 
everything that was noble, it would dare to dictate us…116 

 

Dock var Leontiev kritisk mot det ryska kynnet och det ryska folkets levnadssätt. Han räknar 

upp fenomen såsom fylleri och frånvaron av ödmjukhet och karaktär i folket, bristande 

självkontroll när det gällde det erotiska området, och vidare fann han ryssarna övervägande 

lömska. Ryssarna var inte disponerade för frihet, menade han; utan en rädsla för överheten och 

en viss hotbild om påföljder, skulle de snart förvandla allt till intet.117 

     Följaktligen, för att Ryssland skulle ha möjlighet att fungera, behövdes – kyrkan. Den ryska 

familjen hölls samman av den kristna tro som hämtats från Bysans, det var denna från Bysans 

hämtade kyrka och tro som gav ett korrektiv till de ovan beskrivna ryska tillkortakommandena. 

Det var i Bysans och Konstantinopel som Leontiev fann den rena ortodoxa tron, snarare än i 

den ryska kyrkan. Han högaktade grekerna som väktare av det ortodoxa Bysans tradition och 

arv, och det tycktes honom som om staden Konstantinopel var den sista bastionen att hålla emot 

den universella process av egalitär modell som hotade att också uppsluka östern.118 

     Ryssland ägde ett särskilt uppdrag att förvalta det från Bysans övertagna ortodoxa arvet och 

Leontiev ansåg att det var bättre att turkarna besatt Konstantinopel fram till dess det kunde bli 

ryskt; än att det europeiserades och blev en revolutionens plats i paritet med staden Paris. Enligt 

Leontiev utgjorde de europeiska demokratiska strävandena ett större hot och fara mot ortodoxin 

och den slaviska världen, än det turkiska oket med dess tillhörande maktutövning.119 För 

Ryssland innebar ”bysantismen” tre ting, nämligen att den utgjorde den historiska grunden för 

landets utveckling, vidare att den var en moralisk och etisk kompass för landet, och slutligen 

att ”bysantismen” var det faktiska fundamentet i Ryssland, utan vilket det inte kunde finnas 

någon rysk kultur eller statens vitalitet:  

The Byzantine spirit and principles, as well as the Byzantine influence run through the Great Russian 
organism. Our strength, our discipline, the history of our enlightenment and our poetry, in other words, 
everything that is vibrant in us is connected organically with our hereditary monarchy, which is sanctified 
by Orthodoxy... Byzantinism has organized us. The system of Byzantine ideas has founded our greatness. 
By becoming even in our most secret thoughts unfaithful to Byzantinism we will ruin Russia.120 

 
     Såsom jag diskuterat ovan skilde Leontiev ut sig i förhållande till Daniljevskij och 

slavofilerna genom att han visade ett större intresse för den bysantinska frågan, än för den ryska 

eller den panslaviska. Han tog avstånd från en förmodad enhetlighet mellan de slaviska folken, 

liksom från en autonom slavisk sfär. Han ansåg panslavismen för en stor fara för Ryssland och 

det ryska idealet; från övriga slaviska länder väntade han inget annat än vad de tidigare givit, 

nämligen en billig och vulgär modern ”bourgeoisie”.121 

     Leontiev betvivlade att det existerade en särskild slavisk karaktär, eller kulturtradition. Här 

skiljer han sig från Daniljevskijs tankekomplex uttryckt i Rossija i Evropa, i vilken denne, som 

                                                           
116 Leontiev, K., citerad i:  Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 
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117 Leontiev, K., citerad i: Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 178.  
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ovan nämnts, utvecklar sin teori om en cyklisk utveckling av olika nationers kulturtyper och i 

vilken han underkänner någon form av kompabilitet mellan de slaviska och de västerländska 

kulturtyperna. Daniljevskij ansåg att den germansk-romerska kulturtypen måste ge vika och 

domineras av de slaviska nationerna, med Ryssland i spetsen.122 Daniljevskij ansåg dock att den 

slavofila religiositeten och humanismen var ovetenskapliga, och han ersatte dessa, enligt 

Handley Cloutier, med en aggressiv nationalism vilken var främmande för alla former av något 

utländskt. 

     Cloutier anser vidare att det är möjligt att se Daniljevskij som en länk mellan slavofilernas 

metafysiska absolutism och Leontievs pessimism, och i detta stycke hänvisar han till 

Daniljevskijs utläggning om nationell exklusivitet, som det dock skulle föra för långt från ämnet 

i föreliggande arbete att vidare fördjupa sig i.123 Leontiev för sin del reagerade dock på 

panslavismen med motvilja: “From now on, we should regard Pan-Slavism as something very 

dangerous if not downright disastrous.”124  

     Skälet till hans kritik var just det, att panslavismen hade fattat fäste i Ryssland i kölvattnet 

av liberalismen och dess idéer. Det handlade främst om att de slaviska folken på Balkan, skulle 

befrias från sina härskare Österrike och Turkiet, vilket Leontiev var en övertygad motståndare 

till. Dessa länder behövde, enligt hans förmenande, förtryckaroket för att kunna bevara sin 

vitalitet och distinktion.125 Leontiev för sin del var en av få ryska tänkare som riktade sitt intresse 

mot Orienten och identifierade sig hellre med den, än med Europas materialism och liberalism. 

     De ryska tänkare som förespråkade en förening med öst, snarare än med väst, har alltid varit 

i minoritet, förutom Leontiev hör exempelvis Herzen eller Vladimir Stasov (1824–1906) till 

denna. Dock har deras idéer överlevt och de har efter Sovjetunionens fall återkommit, och kan 

identifieras inom olika rörelser inom den samtida ryska federationen, jag återkommer till det 

nedan. De asiatiska värdena av autokrati, ordning och patriarkal struktur är ännu levande i det 

historiska minnet i Ryssland, exempelvis kunde Jeltsins utrikesminister Igor Ivanov (f. 1945) 

på 1990-talet säga: ”Russia has been, is, and will be an Asiatic power.”126  

 

3.3 ”Bysantism” versus slavofilism 

När det gäller frågan om Leontiev var slavofil, eller inte var hans samtida och biografer 

inledningsvis av olika uppfattningar. De ansåg att han kunde kallas en sorts “latter-day 

Slavophil”, eller en “disenchanted Slavophile”, eller “a Slavophile, of the period of decay of 

Slavophilism”.127 Senare slöt sig både Rozanov och Berdjajev et al, liksom Lukashevich, till att 

Leontiev inte var slavofil, dock definierades inte vad skillnaden var mellan Leontievs 

”bysantism” och slavofilismens doktrin. Denna begreppsförvirring kan gå tillbaka till att 

Leontiev liksom slavofilerna i sina skrifter uttryckte samma syfte, nämligen det att de båda, 

enligt Lukashevich, förespråkade ett program för ett återskapande av det gamla Ryssland. Det 

handlade om en regeneration, med ett upprättande av den landägande klassen, och tanken på 

narodnost; den specifika ryska ande som de båda identifierade i det ryska folket. Vidare det 
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gemensamma avståndstagandet från det materialistiska Väst, med Ryssland som andlig motpol 

och autokratisk stat.128 

     I vad bestod då skillnaden?  Den bestod i det att Leontiev inte accepterade tanken på en 

slavisk, eller urslavisk kultur, en sådan hade enligt hans mening aldrig existerat; men 

”bysantismen” å andra sidan var verklig och verksam i landet sedan mer än åttahundra år. Av 

samma skäl förespråkade han inte panslavismen, vilket ovan har framgått. Leontiev kunde 

skriva: ”The policy of the Orthodox spirit should have preemince over that of the Slav body.”129  

Han förespråkade klassamhällets nödvändighet för organismens (statens) dynamik, och han 

ansåg att slavofilerna inte i tillräckligt hög grad riktade kritik mot väst. Hans särskilda stötesten 

med västerlandet var bourgeoisien, och han hävdade att slavofilerna aldrig lyckats markera 

avstånd tillräckligt mot denna: 

The Slavophiles have always impressed me as people with the most common European and moderately 
liberal way of thinking. Emperor Nikolai Pavlovich was right in suspecting constantly that under the wide 
brocade kaftan of the Slavophiles’ grandiloquent declarations… there were hidden the narrow and inferior 
trousers of common European bourgeois spirit.130  

 

Dock var inte Leontiev uteslutande negativ i förhållande till Europa, där skilde han sig från 

slavofilerna. Tvärtom, beundrade han och närmast vurmade för, Europas storslagna historia 

inkluderande den hierarkiska romersk-katolska kyrkan och påvens primat. Han uttryckte 

uppskattning för den europeiska ridderligheten och romantiken, för arkitekturen, de berömda 

personligheterna, för munkar, präster, krigare och härskare, poeter och konstnärer. Däremot, 

kunde han inte tolerera att Europa övergivit sitt nobla förflutna och givit sig hän i den 

bourgeoisie som hade besegrat aristokratin och katolicismen i det gamla Europa.131 

     En del av Leontievs kritik utgick från hans förståelse av ”the poetry of life”, den livets poesi 

och skönhet som han funnit hade blomstrat i den gamla världen främst under medeltiden och 

renässansen. Han spårade, som en av de första, att socialismen sprang fram ur bourgeoisien; att 

dessa ideologiska komplex andligen var släkt genom tanken att paradiset skulle kunna 

förverkligas på jorden genom egalitära strävanden, och han hävdade att en intelligent realist, 

som studerat naturvetenskapens grunder, inte kunde vara varken demokrat eller anhängare av 

progressionstanken: ”It would be foolish to worship the orthodoxy of progress, the idol of the 

progressive movement, having first of all denied every positive and restricting mystical 

orthodoxy as a sign of naïvite and backwardness.”132  

     Leontiev kunde, enligt Berdjajev, med större patos än någon annan tänkare mästerligt belysa 

det problematiska med idén om ett jordiskt paradis med jämlikhet och lycka för alla människor. 

Han markerade starkt mot utplånandet av mångfalden, han skydde det jämnstrukna, det 

uniforma, och det utilitaristiska perspektiven.  

     När det gällde tsar Peter I:s roll i Rysslands historia, var Leontiev också av en annan 

uppfattning än slavofilerna. Han hyllade både kejsaren Peter och kejsarinnan Catharina den 

stora som historiska genier vilka skapat dynamik i staten genom sina reformer och reduktioner. 
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Under deras styre hade Ryssland nått ”den blomstrande komplexitetens” nivå på ett mer 

fullödigt sätt än någonsin tidigare.133 Därför såg inte Leontiev tidsperioden före Peter som ett 

ideal, såsom slavofilerna betraktade den. Han fann inte som de den ryske bonden vara ett 

föredöme – tvärtom. 

     Leontiev ansåg att bland världens folk var ryssarna underlägsna både européer och asiater. 

Det var endast genom den bysantinska anden som ryssarna ägde sin egenart, och hade gjort 

stora ting och spelat en historisk roll. Leontiev betonade vidare kyrkans roll och den 

traditionella bysantinska symfonin; där stat och kyrka hörde samman i en förening.134 För 

slavofilerna, var kyrkan överordnad staten. Detta, instämde inte Leontiev i, han var alltså inte 

en slavofil, han var i själva verket närmast en antipod till slavofilismen, om än vissa yttre 

likheter förelåg.135  

     Leontiev var en solitär, han hade själv inga anhängare eller efterföljare och hörde inte med 

till någon rörelse.136 Han ansåg västermännen för motbjudande och han var inte välkommen hos 

slavofilerna, eftersom han distanserade sig från deras tankemodeller.137 Han positionerade sig 

mot slavofilismen med formuleringar som dessa: 

Slavophilism seemed to me to be too close to egalitarian liberalism to serve as a protective fence against 
the contemporary West. This is one thing; another aspect of this doctrine that aroused my mistrust was a 
certain one-sided moralism. At the same time this doctrine seemed to me unsatisfactory in relation to the 
State and unaesthetic… As far as aesthetics are concerned, both in history and in the outward manifestations 
of reality, I felt much closer to Herzen than to the Slavophiles.138 

 

Leontiev själv var icke-moralist, vilket var helt unikt inom den ryska idétraditionen; han var en 

amoralisk estet för vilken skönheten i sig var nog.139 

     Även i detta hänseende var han helt olik den slavofila inriktningens företrädare. Hans icke-

moralism bröt radikalt med samhällsmoralen i det att han lät förståelsen av skönheten 

förknippas med styrka, vitalitet, briljans och originalitet. Ifråga om legitimitet för hans triad 

”sanning, godhet och skönhet” som uttryck för ”den blomstrande komplexiteten” ådrog han sig 

mycken kritik för sin amoralism och sin apologetiska hållning till det onda.140 Dock 

argumenterar den ryska forskaren Avdeeva för att Leontiev inte var en förespråkare för, eller 

förkunnare av omoral och ondska. Hon hävdar att det är sant att hans filosofiska system inte 

sällan hade en ”demonisk” klang, men hon anser att Leontiev inte sökte ansluta sig till det onda 

som sådant, utan ville peka på meningslösheten i att tro – att det skulle vara möjligt att helt och 

absolut utrota ondskan på jorden. Han kunde säga att kärlek, förlåtelse för förolämpningar och 

fel samt sanning och generositet, var nu och för evigt, endast korrigeringar i livet.141  
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3.4 Filokalia och Leontievs esteticism 

Det var genom i första hand genom sitt estetiska ideal som Leontiev betraktade fenomen såsom 

tanken om progression, frihet och jämlikhet, och i andra hand med sitt kristna perspektiv. Detta 

är intressant därför att Leontiev bör ha känt till den inom den ortodoxa världen, också i 

Ryssland, spridda grekisk-ortodoxa textsamlingen under benämningen Filokalia (Kärlek till det 

sköna), vilken gavs ut år 1782 i Wien. Denna samling innehåller texter från den östliga 

traditionens fäder från 300-tal till 1400-tal, och trycktes i Ryssland i Paisji Velitjkovskijs 

översättning i Sankt Petersburg, år 1793 under titeln Dobrotoljubije (Kärlek till det goda). 

Denna utgåva läses i sin tur av den ryske pilgrimen i En rysk pilgrims berättelser,142 vilken 

utkom i Kazan år 1881, en berättelse som var känd redan som handskrift av Leontievs andlige 

vägledare staretsen Ambrosius i Optina pustynj; redan innan boken var tryckt.143  

     Patristikern Louth betecknar Filokalia som en milstolpe inom ortodox teologi. Den är en 

antologi av asketiska och mystika texter från Bysans sammanställda av två munkar båda från 

klostergemenskapen på berget Athos; den helige Makarios som blev biskop av Korint, samt den 

helige Nikodemos av det heliga berget.144 Filokalia är alltså en sammanfattning av fädernas 

andliga erfarenheter som beskriver människans väg, genom ånger och bot till ett noetiskt 

tillstånd. ”Nous”, är i sin tur inom klassisk filosofi benämningen på människans intellekt, men 

har i detta sammanhang en klang av uppgåendet i Gud, theosis, genom nous. Eller tuktandet av 

nous.145 

     Leontiev, som vistades på Athos under perioden 1871–1872, bör sannolikt ha kommit i 

kontakt med både texterna och den väckelse som startade inom den ortodoxa kyrkan vid denna 

tid. Det var både en andlig skatt till uppbyggnad för bröderna, och en opposition mot den 

västeuropeisering av teologin som ägt rum efter Konstantinopels fall år 1453. Den ortodoxa 

teologin framställdes både i Grekland och Ryssland i västerländskt organiserade akademier, 

med västerländsk terminologi och kategorier. I Ryssland reformerades teologin av Peter den 

store med inrättande av andliga akademier av västerländskt snitt, där exempelvis de grekiska 

kyrkofäderna inte längre citerades på originalspråket, utan från de västerländska 

översättningarna till latinet.146 

     Även Bodin diskuterar förhållandet att både filosofi och teologi var starkt påverkade av väst, 

och att det var först under 1800-talet som en egen filosofi och teologi utvecklades i Ryssland.147 

Det är också värt att nämna, att begreppet ”filosof”, inom den ortodoxa kyrkan har ett annat 

innehåll och klang, än inom det västerländska tänkandet. Det används i kyrkoslaviskan med 

innebörden ”en lärd och from munk, ofta asket och ordet har ingenting med värdslig visdom att 

göra”.148 Och som jag berörde ovan, framhåller Louth, samstämmig med Berdjajev, att de 

främsta teologerna och filosoferna i Ryssland hämtas inte från akademierna utan är ofta lekmän. 

                                                           
142 En rysk pilgrims berättelser (Otkrovennyje rasskaze strannika duchovnomy svjojemy otsu) 1881. 
143 Colliander, T., Inledning, i: En rysk pilgrims berättelser. 1961, 7–10. 
144 Louth, A., Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till i dag. 2019, 21. 
145 Fader Benedikt inledning, i: Pohjanen, B., Filokalia I. 2006, 10 ff. 
146 Colliander, T., Inledning, i: En rysk pilgrims berättelser. 1961, 9. Colliander påpekar att: “Kännedomen om Dobrotoljubijes 
tankevärld är nödvändig för den som vill förstå den ryska religiositeten. I detta avseende har ju ignoransen i väster - särskilt 
bland litteraturhistorikerna – varit iögonenfallande.” 1961, 10. 
147 Bodin, P-A., Ryssland. Idéer och identiteter. 2000, 19. 
148 Bodin, P-A., Ryssland. Idéer och identiteter. 2000, 20. 
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Louth skriver att han i sin bok Moderna ortodoxa tänkare avsiktligt ”nästan helt utelämnat 

professorerna i Rysslands andliga akademier före den kommunistiska revolutionen” av det 

skälet att ”professionell ortodox teologi har varit och är fortfarande insnärjd i teologiska 

kategorier från västerlandet”.149 

     Enligt Louth fick Filokalia ett stort inflytande i Ryssland, han anser att det ”verkar definitivt 

vara så att Dobrotolubijes spridande bland slaverna skedde samtidigt som man lade tonvikten 

på det andliga faderskapet, staretserna.”150 Här kommer staretsen Ambrosius i Optina pustynj 

in, som en högst trolig förmedlare av Filokalians innehåll, till Konstantin Leontiev. Louth 

skriver: ”Det var emellertid klostret Optina, bara 30 mil sydväst om Moskva, som snabbt blev 

till ett centrum för denna förnyelse. Man anar det i de första kapitlen av Dostojevskijs roman 

Bröderna Karamazov [utkom under åren 1879–1880)] där starets Zosima spelar en stor roll.”151 

     Det var inte endast Leontiev bland de intellektuella under hans samtid som besökte Optina, 

det gjorde även Dostojevskij, Tolstoj, Solovjev och andra, och ännu tidigare än dessa, var 

slavofilen Ivan Kirejevskij (1806–1856) i tät kontakt med klostret och uppmuntrade till 

utgivning av de översättningar av kyrkofädernas verk som klostret understödde.152 De ovan 

nämnda ryska forskarna Kuznetsov och Sokolov som skrivit om Leontievs religiöst inspirerade 

estetik, betonar vikten av att de gestalter de kallar ”eliten” reproducerats i just de här omtalade 

klostren. De hävdar att modellen har fungerat alltsedan Theodosius (c:a 1036–1074) tid på 

tusentalet i grottklostret i Petjori, till staretserna i Optina pustynj.153  

     Även i det kloster där Leontiev sedermera tog tonsuren, Heliga Treenighetsklostret Sergiev 

Posad, förekom en stark filokalisk väckelse. Det var metropoliten av Moskva, Filaret (1782–

1867) som själv tidigare varit broder i klostret, som uppmanade till klosterväsendets förnyelse 

och till förnyelse i de andliga akademierna. Filaret betraktas för övrigt som en av rysk 

kyrkohistorias nyckelgestalter; han såg till att kyrkofädernas skrifter översattes till ryska, i så 

stor omfattning att man i slutet av 1800-talet kunde säga att Ryssland hade tillgång till Europas 

bästa patristiska bibliotek.154 

     Det var alltså även i dessa teologiska miljöer som Leontiev fann bekräftelse för sin tes om 

återgång till Bysans och dess arv; därför är det rimligt att anta att han också påverkades av dessa 

texter och andliga insikter som förmedlades av samlingen Filokalia själv, och av fäderna. 

Texterna i Filokalia beskriver bland annat, ”själens behov som vetenskap och konst, skönhet 

och kreativitet, sociala nätverk och annat som bygger upp hennes tillvaro på jorden”.155 Det 

handlar om att uppnå en inre genomlysning som kommer genom den hesychastiska bönen, den 

hjärtats ständiga bön som leder till ett ljus som har med Guds skönhet att göra. Louth 

sammanfattar i korthet Filokalias betydelse: ”Återkomsten till fäderna, tonvikten på den inre 

bönen så som den utövades i klosterlivets hesykastiska tradition, i synnerhet Jesusbönen, samt 

starchestvo, det andliga faderskapet och de äldstes roll.156 

                                                           
149 Louth, A., Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till i dag. 2019, 17–18. 
150 Louth, A., Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till i dag. 2019, 26. 
151 Louth, A., Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till i dag. 2019, 27. 
152 Angående Kirejevskij, se exempelvis: Ed. Leatherbarrow, W., & Offord, D., A History of Russian Thought. 2010, 391; 
Louth, A., Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till i dag. 2019, 30. 
153 Kuznetsov, N., & Sokolov, A., “Konstantin Leontev: Estetika religioznovo vdohnovenia i tainstvo natsionalnovo dusha”, 
Diskurs, № 1/2017, 11. 
154 Louth, A., Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till i dag. 2019, 31. 
155 Fader Benedikt inledning, i: Pohjanen, B., Filokalia I. 2006, 13. 
156 Om den hesychastiska bönen, se exempelvis: Bodin, P-A., Historien & evigheten. Essäer om Ryssland. 2005, 148 ff. 
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     Allt detta fanns i Optina pustynj, som hade en rad andliga fäder, främst Amvrosij, som 

Dostojevskij träffade och som blev en av förebilderna för starets Zosima i Bröderna 

Karamazov.” Slutligen, Filokalia handlar, som ovan nämnts, om kärleken till skönheten. Och 

skönheten, i sin tur, är i detta tänkande, en återspegling av sanningen.157 Det är alltså sannolikt 

att Leontiev tagit del av och kände till Filokalia och dess innehåll, det är även rimligt att den 

påverkat hans tänkande, även om det är viktigt att notera att Leontiev omtolkar traditionen och 

håller sin egen linje, med det av honom formulerade estetiska kriteriet. Han skriver till sin vän 

Alexandrov: “My best works (the Odyssey and Byzantinism and Slavdom) were written after a 

year and a half of communion with the monks of Athos, of ascetic study, and of a desperate 

struggle with my flesh.”158 Och Berdjajev tillägger: “Later, the Elders of the Optina Monastery 

bestowed their blessing on his work as a writer. They did not ask him to renounce it.”159 Det är 

alltså rimligt att förmoda att Leontievs tänkande om det sköna, om det estetiska kriteriet fått sin 

näring och eventuellt även vidareutvecklats i mötet med munkarna på Athos och i Optina 

pustynj. 

 

3.5 Det estetiska kriteriet – överordnat det etiska kriteriet 

Enligt Leontiev var hans estetiska kriterium en universell metod för att interpretera en värld i 

ständig förändring och rörelse. Alla hans resonemang vore de i hans skrifter, böcker, artiklar 

eller filosofiska diskussioner och utläggningar, hade enligt Kuznetsov och Sokolov en och 

samma gemensamma nämnare; det estetiska kriteriet som de sammanfattar som en idé om 

världsharmoni.160 Det estetiska var nämligen inget mindre än en yttre manifestation av ett inre 

innehåll som visade på graden och nivån av en organisms vitalitet. Varje organism eftersträvade 

sin högsta organiska utvecklingsnivå, men inte endast denna utan den eftersträvade också sitt 

högsta estetiska uttryck. Därmed sammanfaller på samma punkt den högsta skönheten med den 

högsta utvecklingsnivån och vitaliteten i en organism. Vitaliteten och skönheten hör alltså 

samman, men uttrycker två olika fenomen; det yttre bekräftar det inre, och vice versa.161 

     Leontievs estetiska kriterium, liksom hans naturvetenskapliga deduktiva tänkande, ledde 

honom att upptäcka att det fanns en enda sanning. Genom deduktion kunde han identifiera en 

förexistent harmonisk kombination av naturenliga och estetiska lagar, eller annorlunda uttryckt; 

han kunde avläsa den estetiska signifikansen i ett naturenligt liv. Mondry ger följande exempel:  

 

He famously argued that one cannot justify the existence of tigers in nature on the grounds of morality. The 
predatory behavior of these animals does not make them less acceptable aesthetically. He maintained that 
aesthetics is a more universal criterion than ethics in application to the natural world and society. Ethics 
and morality will become outcomes of the diversity in society. Thus he turned up- side down the postulates 
of physiognomy- the pseudoscience that influenced racialist thinking in Europe. Leontiev's political 
conservatism distinguished people by class and social estate, since these contrasts created aesthetic diversity 
as opposed to grey uniformity.162 

                                                           
157 Fader Benedikt inledning, i: Pohjanen, B., Filokalia I. 2006, 10 ff.  
158 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 64. 
159 Ibidem. 
160 Kuznetsov, N., & Sokolov, A., “Konstantin Leontev: Estetika religioznovo vdohnovenia i tainstvo natsionalnovo dusha”, 
Diskurs, № 1/2017, 6. 
161 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”.1967, 86. 
162 Mondry, H., “In Praise of Ethnic Dress: Konstantin Leontiev’s Politics of Diversity”, The Slavic and East European Journal, 
Vol. 58. № 1. 2014, s. 61. 
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Detta innebär i sin tur en typ av inre spänningar inom detta i sig harmoniska system, det vill 

säga att han postulerade att kontraster av både mörker och ondska måste finnas i det sociala 

livet, dessa balanserade de goda och ljusa krafterna. Samtidigt, avskydde Leontiev det faktum 

att det goda han såg i skönheten, förringades av fulheten i vilken det onda dolde sig.163 Det 

estetiska kriteriet ägde dock universell giltighet, alltmedan det etiska endast ägde en begränsad 

betydelse. Det estetiska kriteriet var ofta omoraliskt och förde människan in i en konflikt att 

välja ett liv på estetiska grundvalar, eller på religiösa (moraliska) dessa två kriterier var ofta 

oförenliga. 

     Leontiev ägde en djup aversion mot all form av moralism som han förknippade med 

humanism och protestantism, och likväl med teologiska tolkningar som hade kärlekstanken i 

fokus.164 Det estetiska kriteriet ägde en ontologisk överordning över det etiska, moralen, om de 

båda skulle råka i konflikt: 

There is something enigmatic, mysterious and, as it were, sad, about the manifestations of universal 
aesthetics, because it is clear to the man who refuses to delude himself, how prone aesthetic laws are to 
clash with moral laws and with life’s apparent utilitarianism… Julius Caesar was by our standards an 
immoral man… But, what is an aesthetically conscious man to do in the light of these facts? Can he deny 
that there were at thousand times more poetic value to Caesar than in the most good-natured and honest of 
village teachers?165 

 

Leontiev anslöt sig inte till ”den ryska samvetssjukan och det moraliska kriteriets primat” var 

honom främmande.166 Också på detta sätt, var han en annorlunda gestalt inom de ryska tänkarnas 

krets. Han hyste antipati för all form av moralism, och moralistisk religion. Han var särskilt 

fientligt inställd till att man ersatte religiösa principer med humanistiska och moraliska dito.167 

Han överordnade det estetiska kriteriet över alla andra, särskilt som det sammanföll med det 

biologiska kriteriet. Skönheten och den komplexa blomstringen i samhället eller kulturen, var 

för honom helt förbunden med ojämlikhet och mångfald. Alla former av egalitärism förintade 

originaliteten och ledde till den avskydda fulheten; den som jämnströk och utplånade särarten. 

Han erkänner, som den ende, skriver Berdjajev, att ”han inte vill ha någon sanning eller rättvisa 

i samhällslivet eftersom dessa egenskaper betyder undergången för livets skönhet”.168  

     Leontiev ordnade moralen i två kategorier; en samhällsmoral och en privatmoral. På så sätt 

kunde han genom denna klara åtskillnad, ha skönhet och kraft i sin samhällsmodell och på det 

personliga planet tillämpa en monastisk askes och botgöring, för egen del.169 Ty för Leontiev 

var det religiösa kriteriet grundat på fruktan – fruktan av Gud i detta livet, men främst, fruktan 

inför den yttersta domen och Guds domslut över människans liv. Här skiljer han sig från den 

traditionella ryska idén, som inte handlar om en blomstrande kultur på jorden i ett mäktigt 

imperium, utan om Gudsrikets eskatologiska idé.170 Denna tanke var inte intressant för Leontiev, 

lika lite som den ryska messianismen, eller någon annan tanke på Rysslands roll för allas 

                                                           
163 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 88. 
164 Walicki, A., A History of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism. 1980, 308. 
165 Leontiev, K., citerad i: Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 88. 
166 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, 127. 
167 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 204. 
168 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, 127. 
169 Ibidem. 
170 Berdjajev, N., Den ryska idén. 1996, 128. 
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frälsning. Han, var inriktad på sin transcendentala egoism, vilken innefattade hans egen 

frälsning, fast inom kyrkans hägn, inte utanför det.171  

     Filosofen Kantor, föreslår dock att Leontiev inte kommit fram till sin fruktan inför Gud och 

den stundande domen på egen hand, utan att han var starkt influerad av den protestantiske 

danske teologen och filosofen Søren Kirkegaard (1813–1855).172   

     Samtidigt, strävade Leontiev efter det estetiska kriteriet som det överordnade i sitt liv, och 

det var för honom obegripligt att det estetiska kriteriet för många var svårbegripligt, på annat 

sätt än i konst och litteratur.173 Avdeeva betonar att det inte var konsten, utan livet självt som 

var objektet för Leontievs uppmärksamhet när det gällde det estetiska kriteriet; sökandet efter 

sanningen i livet var detsamma som att söka skönheten. Sanningen, diskuterar Avdeeva vidare, 

uppenbaras enligt Leontiev för människan i det vackra och visar sig, beroende på fenomenets 

komplexitet, mer eller mindre distinkt .174 

     Leontiev hävdade, i Filokalias tradition, att skönheten är detsamma som sanningen bara inte 

så klar; inte den nakna sanningen, utan dold i djupet av olika fenomen. Och ju mer komplicerat 

ett fenomen är – ju skönare och fullare är dess skönhet, djupare och mer obegriplig.175  

     Det estetiska synsätt Leontiev förespråkade var inte välkänt i Ryssland tvärtom. Monas 

skriver att den var ytterst ovanlig och under 1860-talet i princip helt okänd, och han återger en 

episod vilken utspelar sig i Sankt Petersburg mellan Leontiev och en nihilist vid namn 

Piotrevskij; ett tillfälle som Leontiev själv beskriver i en artikel: 

As I spoke, we were about to cross the Anichkov Bridge. On our left we could see the rose-coloured 
Beloselsky Palace, with its stately windows and caryatides; in the background, further along the Fontanka 
canal side, there was the silhouette of the Troitsky Monastery its church surmounted by a gilded cupola; on 
our right, giving on the Fontanka Canal, were the fishermen’s quarters, little yellow houses, and fishermen 
standing about in their red shirts. I pointed out these sights to Piotrevsky, saying: That is a living illustration 
of my thesis. The style of the monastery is Byzantine – it is the style of the Church, or religion; the 
Beloselsky Palace is rococo – that is the style of the nobility, of the aristocracy; the little yellow houses, the 
red shirts  - that is the picture of the life of the common people. They are all fine and necessary! But, you 
would destroy all this, and in its place you would have nothing but little houses as alike as two peas, or six-
storey barracks like those on the Nevsky Prospect! ‘How fond you are of images!’ Exclaimed Piotrevsky. 
‘The images of life’, I replied. Are not meant solely for the spectator’s pleasure; they are the expressions 
of a supreme inner law – a law that, like all natural laws, cannot be transgressed with impunity.176 

 

I detta textavsnitt uttrycker Leontiev sitt estetiska ideal liksom sitt bysantinskt kyrkliga och 

monastiska ideal, samt sin uppfattning om samhällsklassernas betydelse för ett vitalt, dynamiskt 

samhälle. Han avskydde egalitära begrepp och vad de betecknade, och såg främst tanken på 

progression som vägen in i den avskydda europeiska bourgeoisiens rike. Skönhetens kriterium 

var axiomet i Leontievs filosofi; det var den fungerande principen i alla frågor. Han hade 

kommit att formulera detta kriterium efter en kris år 1860, då han avsade sig allt som han 

                                                           
171 Berdjajev, N., Leontiev, 1926, 4: Berdjajev påpekar att Leontiev endast var intresserad av sin egen frälsning: ”Leontiev was 
preoccupied solely with himself in relation to eternity.” 
172 Kantor, V., ”Krusjenie kumirov”, ili Odolenie soblaznov. Stanovlenie filosofskovo prostrantstva v Rossii. 2011, 136. 
https://culture.wikireading.ru/58348https:// 2020. 04. 27; Leontiev kan ha fått tillgång till Kirkeegard genom Georg Brandes 
tyska utgåva Søren Kirkegaard, ein literarisches Charakterbild. Autorisirte deutsche Ausg. 1879, vilket var det första som 
skrevs om Kirkegaard på något annat språk än danska. Kirkegaard själv skrev endast på danska språket. 
173 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 90. 
174 Avdeeva, L., ”Princip estetizma v filosofii K. N. Leonteva”, ”Istoria russkoj filosofii”, Bestnik Moskovskovo universiteta. 
Seria 7. Filosofia № 6. 2012, 11–12. 
175 Avdeeva, L., ”Princip estetizma v filosofii K. N. Leonteva”, ”Istoria russkoj filosofii”, Bestnik Moskovskovo universiteta. 
Seria 7. Filosofia № 6. 2012, 12. 
176 Leontiev, K., citerad i: Monas, S.,” Leontiev: ‘A Meditation”, The Journal of Modern History. Vol. 43. № 3. 1971, 488. 

https://culture.wikireading.ru/58348https:/
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tidigare hyllat. Han beskriver en intellektuell desperat kamp vilken gjorde honom sömnlös. Och 

han avsade sig, inte utan ångest, allt vad utländska och inhemska tänkare lärt honom att dyrka.177 

Han beskriver vad han kom fram till, på följande sätt:  

Beauty is the unique goal of life. Neither morality nor renouncement has any value except as a manifestation 
of beauty, the free genesis of Good. The higher man’s development, the more he believes in beauty and the 
less use he has for utility.178  

 

Leontiev var själv fascinerad över att han kunde finna skönheten, det estetiska kriteriet, i allting 

– månde det vara i egendom, vackra föremål eller i en stor gestalts gärningar, han bestämde 

dess verkningsområde från den minsta enhet såsom ett mineral och den sträckte sig vidare ända 

till människan.179 Leontiev kunde därför forma också sin politiska position utifrån sina estetiska 

intryck. Han blev konservativ eftersom han fann mer skönhet i armén, kyrkan och aristokratin 

än i jämlikhetssträvanden och i medelklassen, vilka båda tråkade ut honom. 

     Vidare tänkte sig Leontiev att det skimmer som han uppfattade omgärdade de senast 

förflutna århundradena, ägde sin grund i ett estetiskt ideal.180 Den kris som han hade år 1860 

vände alltså hans uppmärksamhet än mer mot esteticism, men också mot konservatismen och 

det var flera faktorer som samverkade till denna utveckling.181 Dels hade han som läkare under 

Krimkriget, och även som medicine student, mött döden på nära håll i operationer och 

dissektioner, inte sällan under förskräckande former, erfarenheter vilka stärkte hans insikter om 

människans förgänglighet. Detta, tillsammans med den ovan relaterade episoden från Nevskij 

prospekt, stärkte honom vid denna tid i hans estetiska tes och romantiska längtan efter det 

vackra och sköna. Den kanaliserades i hans romantiska läggning och strävan, och hans religiösa 

tillhörighet. Leontiev vägrade att acceptera fulheten och den medföljande vulgariteten; han 

fordrade av verkligheten att den skulle vara vacker och inte banal och vulgär, och han fann den 

efterlängtade skönheten i det ortodoxa kyrkorummet och liturgin.182  

 

3.6 Leontievs kristendomstolkning – bysantinsk och auktoritär 

Leontiev var även under sin religiösa period, trogen sin biologiska utgångspunkt, men hans 

naturvetenskapliga förhållningssätt till livet reglerades och komplicerades av hans estetiska och 

religiösa kriterier. Han upprättade ett kognitivt program baserat på sex kriterier, dessa var 

mysticism, eller religion, etik eller moral, politik, biologi, vetenskap och estetik. Av dessa var 

vetenskapen och estetiken de mest betydelsefulla av det skälet att de var universella och kunde 

tillämpas på alla problemställningar.183  

     Dessa element, dessa tre perspektiv av biologi, esteticism och religion levde som 

självständiga faktorer inom honom, utan att komma i konflikt med varandra, de blev i stället 

till en sorts fusion, ett sammangående som var produktivt.184 Leontiev skriver till Rozanov: 
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183 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 83–84. 
184 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 68. 
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I think that esthetics is the best measuring rod for history and life because it is applicable to all centuries 
and to all places. To take positive religion as a measuring rod would be suitable only for me for the salvation 
of my individual soul in the hereafter – for what I call ‘transcendental egoism.185  

 

Leontiev var orysk i det avseendet att han inte eftersträvade Rysslands messianska roll; han var 

en främling inför tanken på någon form av universell frälsning. Han hänvisade aldrig till det 

slavofila begreppet ”sobornost”.186 Dock är en viktig ecklesiologisk markering, att Leontiev inte 

placerade sin transcendentala egoism utanför kyrkan utan att den befann sig innanför, eftersom 

den transcendentala egoismen för honom inte fick befinna sig i konflikt med kyrkans lära, 

hennes doktrin eller ritual som han värdesatte.187 

     Leontiev sökte emellertid, som han skriver till Rozanov, endast sin egen frälsning, snarare 

än en universell sådan. Han trodde på kyrkan, på idéer, på skönheten, inom få utvalda 

särpräglade kreativa personligheter, men han fäste ingen vikt vid och var ointresserad av, den 

stora massan – av kollektivet.188 Han förespråkade en intim personlig relation mellan den 

troende och Gud, denna frälsningsavsikt avsåg endast själens frälsning och inkluderade inte 

någon broderskärlek eller andra moraliska påbud; den personliga kristendomen var för Leontiev 

framför allt transcendental och inte jordisk, att frukta Gud var vishetens begynnelse.189  

     Denna fruktan, var dock inte ett teoretiskt förhållningssätt, utan en förskräckande verklighet 

för Leontiev. Det handlade närmast för honom om en skräck inför Gud, om en nära nog djurisk 

rädsla. Denna, ansåg han, var nödvändig för människan – därför att det var genom rädsla som 

människan kunde reglera sig själv på ett moraliskt plan. Det vill säga, att människan ställde sitt 

liv i ett sorts perspektiv med ett korrelat som bestod i att ödmjuka sig inför Gudomen för att 

inte förgås, vid den yttersta domen: 

One must reach the point of really fearing God… The holy fathers and teachers of the Church have 

emphasized accordingly that the beginning of wisdom (i.e. the correct understanding of our relations with 

God and men) is the fear of God; some of the have added also that the ‘fruit of fear is love’. In other words, 

love towards men, which is not accompanied by fear of God (or humility toward the teachings of the 

Church) is not really Christian… Love without fear and humility is only one of the manifestations of that 

individualism and that adoration of the rights and dignity of man which began to preoccupy European minds 

from the end of the 17th century and which destroyed faith in anything transcendental…”190 

 

Denna rädsla kunde varefter genomgå en transformation i vilken den blev till ett nådens 

tillstånd, i stället för fruktans eller skräckens. Det handlade om en ödmjukhet inför Gudomen 

och om en lydnad i förhållande till kyrkan, vilken representerade och förklarade Gud för 

människorna under jordelivet. Leontiev exemplifierar med att i hans samtida sekulariserade 

tidsålder kunde en demokratisk schweizisk medborgare jämställas med kejsar Theodosius I, 
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den store, som i Milano inte vågade ställa sig på trappan som ledde upp till kyrkan förrän den 

helige Ambrosius gav honom tillstånd.191 

     Av dessa skäl, måste varje kristen motarbeta den sekulariserade liberalismen som gjorde 

människan självtillräcklig och arrogant. Den kristne skulle inte förtvivla på grund av fruktans 

tillstånd, utan anta en mental disposition som Leontiev kallade en optimistisk pessimism. Han 

hänvisade till den kristna traditionen att räkna med och uthärda lidande i den från Gud avfallna 

världen; det var en pessimism i förhållande till mänsklighetens bortvändhet från Gud vilken 

resulterade i att människan sökte lyckan, i stället för Gud. Walicki kallar denna en ”Byzantine 

pessimism”, karakteriserad av avsaknaden av en universell människokärlek och harmoni.192 

Denna pessimism motsade all kamp, allt lidande all jordisk kamp, framför allt var 

progressionstanken också i detta sammanhang den främste fienden: 

Christianity can be reconciled with the philosophy of complex flowering, but the eudemonic [i.e. seeking 
well-being] progress which seeks happiness in equality and liberty is absolutely incompatible with the basic 
idea of Christianity.193  

 

Följaktligen måste, för Leontiev, en sann kristen tro vara dels antidemokratisk, dels antiliberal 

samt antiprogressiv. En kristen människa kunde inte ansluta sig till den av Leontiev så 

kritiserade progressionstanken, av det skälet att den stod i motsatsställning till frälsningen och 

var dessutom omoralisk: 

One can say from the Christian point of view that the achievement on earth of a permanent peace, well-
being, concord, general security and so on, namely everything that democracy is trying to attain so 
unsuccessfully, would be in the Christian sense the greatest of all disasters… But the eudemonic progress 
which seeks happiness in equality and liberty is absolutely incompatible with the basic idea of 
Christianity.194  

 

Det estetiska kriteriet, som Leontiev beskriver som enigmatiskt, mysteriöst och frustrerande 

stod dock ofta i konflikt med moralen. Dock hade Leontiev en lösning på detta, han menade att 

det var konstruktivt och fruktbärande med en syntes av religion, moral och det estetiska 

kriteriet. Dessa stod i ett spänningsförhållande till varandra vilket måste vara ständigt pågående; 

ett resultat av denna triuna kamp var att religionen blev mer förfinad och upphöjd till en högre 

uttrycksform som han kallade ”positiv religion” (polozhitelnaja religija). Han skriver till sin 

vän Anatolij Aleksandrov (1861–1930): 

The poetry of life is enthralling, but morality, alas, is very often tedious and monotonous… Faith, prayer, 

Church, the poetry of Orthodox religion with all its rituals and its ascetic ’correctives’ of the spirit are the 

only means to render poetical the prose of family morality; they are also the best antidotes for the subtle 

poison of heroic and erotic poetry.195 

 

Den fromhetstyp som mest tilltalade Leontiev var den asketiskt monastiska i den bysantinska 

formen. Han var själv inte teolog, utan förlitade sig främst på de bröder och staretser han mötte 

                                                           
191 Kejsar Theodosius hade exkommunicerats av ärkebiskopen av Milano, Ambrosius, för att han massakrerat 7,000 personer i 
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Theodosius var den siste kejsaren som regerade över både den östra och den västra delen av Romarriket. 
192 Walicki, A., A History of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism. 1980, 308. 
193 Leontiev, K., citerad i: Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 95. 
194 Leontiev, K., citerad i: Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 19. 
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i klostren, bland dessa var fader Kliment Zederholm en av de främsta, tillsammans med 

staretsen Ambrosius, båda i Optina pustynj. Fäderna var generösa mot den mänskliga 

svagheten, men skoningslösa mot frestelser och illusioner om världslig framgång och lycka. 

Leontievs ortodoxi var till sin karaktär bysantinsk, auktoritär och hierarkisk och han insåg sin 

egen svaghet och sitt beroende av en yttre ordning. Han vågade inte enbart förlita sig på 

syndernas förlåtelse: 

The remission of sins in confession is not enough for me: I do not always and entirely trust for any length 
of time Christian humility and the evidence of my conscience, for this latter is founded primarily upon the 
pride of personal reason.196 

 

Leontiev vistades i Optinaklostret så pass ofta, att han kunde konstatera att starets Ambrosius 

hade mycket lite att skaffa som protogestalt för Dostojevskijs startes Zosima i Bröderna 

Karamazov; denne hade ingenting gemensamt med de verkliga äldste.197 Han ansåg att Zosima 

mest av allt, var en produkt av Dostojevskijs fantasi mer än något annat, och inte på något sätt 

av ortodox typ. Leontiev hade inte någon större respekt för Dostojevskijs teologi, vilken han 

fann påverkad av humanismen och ägde filantropiska drag. Berdjajev instämmer med Leontiev 

angående den fiktive staretsen Zosima; även han anser att denne inte ägde mycket av den 

verklige staretsen Ambrosius drag.198 

     Leontiev var överhuvud motståndare till vad han kallade en ”rosafärgad” kristen tro, som 

han ansåg att slavofilerna med sitt sobornost begrepp företrädde, liksom Chomiakovs 

ecklesiologiskt motiverade demokratisyn, och även Dostojevskijs rosafärgade kristendom 

avskydde han. Exempelvis rådde han Dostojevskij, att denne borde predika mindre och studera 

mera.199 Med en rosafärgad kristendom avsåg han en kristendom utan udd, en anpasslig, mer 

eller mindre heretisk kristendom utan fokus på den yttersta domen. Berdjajev kallar den en 

”sweetened Christianity”, och Leontiev formulerar själv sin kritik och definition sålunda: 

Humanitarian pseudo-Christianity with its senseless all-forgiveness, with its cosmopolitanism, with its 
absence of clear dogma, with its sermons of love, but without the injunction of ’faith and fear of God’, 
without any ceremonial – the symbol of an essentially true doctrine – such a Christianity is, indeed… much 
coated over with sugar. Such a Christianity makes war and government impossible, and what reason is there 
left to worship God… Such a Christianity can only hasten universal destruction. Its very meekness is 
criminal.200 

 
Leontievs eget ideal var den svarta kristendomen; den monastiska, den asketiska den som han 

fann på Athos, i Optina pustynj och i Treenighetsklostret i Sergiev Posad. Denna svarta 

asketiska och dogmatiska ortodoxi var bestämd av en bysantinsk pessimism, grundad på det 

metafysiska tillståndet i den fallna världen.201 Leontievs tro var dock problematisk i praxis. Han 

gladde sig mycket åt olika hedniska ting i livet, snarare än religiösa, och vidare så var hans 

kristna tro fylld av sorg och lidande. Han levde som en sorts hedning med sitt estetiska ideal 

som det överordnade, men när han var i kloster eller i kyrkan var han asketisk. Han eftersträvade 

inte Guds rike, han var fullt upptagen med det jordiska och hans kärlek till skönheten band 
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honom till jorden, och gjorde honom enligt Berdjajev, oåtkomlig för det kristna 

sanningsanspråket.202 

     Dock hade Leontiev ett teologiskt problem, i det att hans förståelse av Sonen, den andra 

hypostasen i Treenigheten, var mycket begränsad. Han var mer inriktad på den första 

hypostasen i Gudomen, Fadern, vilken han kunde frukta och underkasta sig, snarare än att dras 

in i den mer intima relationen med Sonen och hans kärlek.203 Trots att Leontiev ägde en stark 

känsla för kyrkan kunde han inte se det analoga förhållandet mellan Kyrkan och Sonen. Dock 

följde han kyrkan i det att han läste Bibeln och de heliga texterna i ljuset av kyrkofädernas 

uttolkning av dem: ”Otherwise, the Scriptures can justify any number of false doctrines such as 

Lutherism, Skoptism (sect of castrated) and others.”204 Dessa samfunds version av kristendom 

och dess doktrin, var för Leontiev schismatisk och tjänade som avskräckande exempel i 

förhållande till den bysantinska ortodoxin. 

 

3.7 Konceptet ”den blomstrande komplexiteten” 

Enligt Leontiev passerar all utveckling genom ett antal grundläggande stadier eller tillstånd som 

är generella och gemensamma; inte endast för biologiska varelser utan även för sociala 

organismer. Närmast betraktar Leontiev varje samhälle och stat som en organism och han utgår 

i modellen från sin naturvetenskapliga skolning, när han beskriver hur organismen utvecklas: 

The idea of development corresponds in those real and exact sciences, from which it is translated into the 
historical domain, to a certain complex process, which is, be it noted, not infrequently the antithesis of the 
process of mere expansion and extension and, in fact, hostile to it.205 

 

Han skisserar tre perioder eller stadier inom en och samma cykel av organisk social utveckling. 

Först råder en ”primär enkelhet” (ry. первичная простота), därefter inträder ”den blomstrande 

komplexiteten” (ry. сложное цветение), och slutligen vidtar en process av ”sekundär 

förenkling”, eller ”re-simplifikation” (ry. вторичное упрощение).206 Det handlar alltså om en 

enda cykel inom vilken de väldefinierade stadierna passeras ett efter ett annat, det är närmast 

fråga om en sorts evolution, en betingad process i bestämda utvecklingssteg.207  

     Det tredje och sista stadiet har i sin tur tre underordnade stadier. Först uppträder en inre 

jämlikhet och förvirring, sedan en förenkling av det första stadiet genom att vissa karakteristika 

av det första stadiet elimineras, därefter sker en generell desintegration och slutligen inträder 

en sorts ”nirvana”, ett stadium av icke-organisk existens.208 I det tredje stadiets utvecklingsfas 

kunde Leontiev identifiera ondska eftersom förfallet i sig var en förfulning, denna förfulning 

bar det onda inom sig.  

     Enligt Leontievs modell sker utvecklingen i det organiska samhället eller kulturen gradvis 

genom ett uppstigande från det enkla till det komplexa. Det handlar om en successiv 

individualisering som på samma gång innebär en isolering från den omgivande världen, liksom 

en isolering från andra organismer och fenomen. Det är en gradvis rörelse från en färglös 
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enkelhet till en originell komplexitet. Denna komplexitet växer sig starkare i de enskilda delarna 

och till sitt innehåll, samtidigt som enheten parallellt också gradvis växer sig starkare i en 

organisk växt inom organismen. På detta sätt sammanfaller den maximala utvecklingspunkten 

både för fenomen och organiska enheter med ”den blomstrande komplexiteten” och utgör det 

maximala stadiet av komplexitet vilket konsolideras av en viss inre despotisk enhet. Denna nivå 

kännetecknas av sin höga grad av vitalitet och av sin form. Formen hålls samman av en 

despotisk ”unity of form” vilken håller den vitala och dynamiska komplexiteten samman.209                        

     ”Den blomstrande komplexiteten” kan äga rum i alla stater och kulturer, och kännetecknas 

av en heterogen, varierad social struktur i samhället och vidare av en maximal andlig och 

politisk enhet; både i de enskilda delarna och i helheten. Exempelvis hade Europas blomstrande 

komplexitet enligt Leontiev, ägt rum under renässansen. Det var den nya kontakten med den 

antika världen och Bysans som kommit Europa att blomstra på höjden av sin utveckling, därför 

borde denna period inte benämnas renässans, utan västerlandets period av blomstrande 

komplexitet.210  

     I Leontievs modell medför den varierade sociala strukturen naturligen ojämlika livsvillkor 

mellan samhällsklasserna. Han förespråkar en framträdande aristokrati och ett starkt politisk 

medvetande med starka individer, såsom stora statsmän och även helgongestalter som höjer sig 

över mängden.211 Därutöver utmärker sig ”den blomstrande komplexiteten” genom att den 

uppvisar en myckenhet av poesi och religiös tro och fromhet samt en levande moralitet – allt 

detta är en levande eller levd form av esteticism, alltmedan exempelvis ett konstverk endast 

reflekterar det estetiska kriteriet. Enligt Berdjajev skapade Leontiev en sort estetisk panteism 

när han försökte identifiera det estetiska med det biologiska, och därmed med livets skönhet. 

Leonitev kunde formulera sig på följande sätt: ”A culture is great and powerful only when its 

historical landscape abounds in beauty and poetry. Unity in variety is the general and 

fundamental law of beauty.” 212  

      Utgående från sin modell kunde Leontiev alltså identifiera det estetiska kriteriet med livet 

och existensen, och därför inkluderade han alla andra värden religiösa, moraliska eller politiska 

i det estetiska kriteriet. Och därmed kunde konflikten mellan metafysiskt ont och gott inkluderas 

och äga ett estetiskt rättfärdigande, genom att den tjänade det högre syftet av livets rikedom.213 

Leontiev hävdade nämligen att godhet, rättvisa och självuppoffring inte kunde existera utan 

sina motpoler; sorg, ojämlikhet och grymhet. Han argumenterade för att ojämlikheten var 

nödvändig och rättfärdig och detta är, enligt Berdjajevs uppfattning, en grundläggande 

fundamental idé i Leontievs liv genom vilken han kombinerade alla aspekter av det estetiska, 

det biologiska och det sociologiska, samt moralen och religionen: ” He had glimpsed that 

ontological truth, which affirms that being is inequality, and inequality is being.”214 Leontiev 

var personligen övertygad om att ojämlikhet, variation och kontrast gillades av och hade sin 

grund, hos Gud. Därför, var alla strävanden efter jämlikhet och uniformitet, och den förvirring 

de ledde till, samtidigt både ateistiska och fientliga till livet självt.215  
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     Enligt Leonitevs modell är varje organism föremål inte endast för utveckling utan även för 

desintegration och död. Innan detta tredje stadium inträffar föregås det av vissa fenomen såsom 

en förenkling av de olika delarna, ett förminskande av antalet distinkta delar och ett försvagande 

av den centrala enheten och styrkan, och parallellt med detta en växande förvirring.216 

     Han resonerar biologiskt om vad som sker innan döden inträffar, nämligen att den föregås 

av en process. Denna process innebär av en sänkning av nivån av vitalitet och blomstring, av 

en blandning av fenomen och en transformation till något som saknar karaktär och inre 

nödvändighet och liv. Innan den slutgiltiga döden inträder förekommer en försvagning av den 

individuella spänningen mellan de olika delarna i helheten, och den döende organismen blir 

mer uniform i inre mening, och i det yttre mer lik sin omgivning. Denna modell utarbetade 

Leontiev utifrån sitt mediciniska kunnande; varje sjukdom handlade om en process av 

desintegration, förenkling och förvirring – de var alla tecken på dödlig sjukdom.217 Det är en 

biologiskt betingad modell som kunde appliceras på hela kulturer, såväl som på stater.     

Exempelvis befann sig Europa enligt Leontievs modell, i det tredje och sista stadiet – och kunde 

därför i sin framtid endast vänta förfall och död. Utvecklingen hade nått sitt slut, och 

desintegrationen hade tagit sin början, och vidare var den så kallade progressionen för honom 

inget annat än ett tecken, just på förfall, desintegration och död.218 Europa var enligt Leontiev 

präglat av en uniformitet som genom progressionstanken skulle komma att leda till en 

fullkomlig reduktion av hennes personlighet som organism, och sluta med hennes död. Europa 

var ”a secondary simplification of a corpse, skeleton and a heap of ashes!”219  

     De fenomen som bryter ned en kultur eller stat identifierar Leontiev som de demokratiska 

och egalitära strävanden som drivits fram, främst i Europa. Dessa fenomen betecknar förfallet 

i den sociala organismen och leder den till dess död. Själva den liberala och egalitära processen 

var en antites i förhållande till verklig utveckling, eftersom för Leontiev måste det despotiska 

elementet finnas med för att en faktisk utveckling skulle kunna äga rum.220 

      Leontiev kunde jämföra symptomen av kolera med effekten av de egalitära och liberala 

strävandena i ett samhälle. Han beskriver att den infekterade organismen gradvis transformeras 

av sjukdomen – först till mer uniforma kroppar (sjuka) och vidare till komplett identiska 

kroppar (döda), vilka därefter upplöses och försvinner (”nirvana”, intet).221 Dock kunde 

desintegrationen och förruttnelsen av organismen hejdas genom ingreppet att ”frysa” 

densamma. Exempelvis förespråkade Leontiev att Ryssland skulle frysas, för att rädda staten: 

In order to stop the process of disintegration, he believed, one had to prevent the intermixing, or 
simplification, of classes. The process of decay of organic matter could be stopped by the process of 
freezing and, in line with this technique, Leontiev argued, one had "to freeze up Russia" politically in order 
to save society.222  

 

     Även om Leontievs syn på samhällsutvecklingen var organisk, så var hans egen sociala idé 

om den organiska historieutvecklingen av utopisk karaktär. Detta berodde främst på att de 
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kriterier han stipulerade för denna organiska utveckling var estetiska och biologiska, och 

därmed inte fullt realistiska. För honom ägde biologin företräde framför politik och moral, den 

var en sorts hjälpvetenskap i uppgiften att förstå och tolka den organiska världen.223                      

 

3.8 Organismens form och idé 

Den utveckling som Leontiev skisserar handlar om en gradvis inre utveckling av organismen, 

vilken hålls samman och formas i syfte med sin idé; det är alltså snarare idén om organismen, 

än själva organismen som står i fokus, vilket detta avsnitt kommer att belysa: 

The highest level of evolution, not only of the organic matter, but in general, of all the organic phenomena, 
is the highest degree of complexity held together by a certain inner and despotic cohesiveness… The 
fundamental law of the Beautiful is … diversity in unity.224  

 

När höjdpunkten av skönhet och maximal vitalitet uppnåtts var de båda uttryck för en form. 

Organismens form. Denna form var på samma gång det yttre uttrycket för den idé den 

representerade och dess begränsning. När idén når sin höjdpunkt når också formen sitt yttersta 

uttryck. Skönheten och formen och dess höjdpunkt sammanfaller alltså i Leontievs tänkande. 

Formen måste upprätthållas, och detta sker genom en form av despotism. Denna despotism är 

inte allmän, utan är en despotism som hindrar organismen från att dö. Ty det är formen som är 

den inre idéns despotism och som håller samman den inre idén, om formen bryts så dör idén. 

Kantor skriver och citerar samtidigt Leontiev själv: 

Деспотизм для него – это то, что принадлежит любому явлению жизни, то, что спасает от энтропии 
смерти, организуя мир: «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться. 
Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет.225 

 

Detta kan man se när sedan ”den blomstrande komplexitetens” period går mot sitt slut, och 

förfallet börjar. Då blir både organismens idé och dess form negativt påverkade och 

organismens förfall blir synligt i dess form som blev deformerad och oattraktiv. Av detta följer 

att om en idé inte kan få en estetisk form, är den en svag idé, därför att idéns styrka manifesterar 

sig i formen. Formen, kan teoretiskt sätt, vidare upprätthållas under någon tid samtidigt som 

organismens idé har börjat närma sig sitt fall.226  

      

3.9 Staten – dess dynamik och form 

Att Leontiev betraktade staten som en organism har ovan diskuterats. Redan i sitt 

förstlingsarbete, ”Gramotnost i narodnost” utvecklade Leontiev sina tankar om en dynamisk 

stat.227 Staten kunde endast leva och blomstra om den ägde en vital historisk personlighet, och 

innehöll diversifierade grupper: 

Indeed, the legal separation of various social groups and the established differentiation of various social 
strata have introduced into our simple and uncomplicated Russo-Slavic life the complexity and the diversity 
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without which a civilized or, in other words, ’developed’ originality is impossible, and without which a full 
and sweeping life, worthy of a great nation, is unthinkable.228 

 

Det bestämmande för en stats form var dess unicitet vilken definierade dess karaktär och 

uttryck. Om, däremot staten förlorade sin unicitet och form, indikerade det att staten var på väg 

mot sitt slut, åtminstone i historisk mening. Det som formen uttrycker är ju, som ovan har 

diskuterats, själva idén, i det här fallet statens idé som hör samman med dess substans.  

     Leontiev identifierade fyra obligatoriska beståndsdelar i varje stat, de var; religionen eller 

kyrkan, monarken med sin armé och tillhörande administration, och för det tredje olika 

allmänna organisationsformer såsom städer eller lantegendomar, samt för det fjärde 

vetenskapsmän och konstnärer vid sina respektive institutioner. Dessa olika sfärer skapade 

tillsammans en sorts energi som Leontiev fann vara konstant; energin flyttade sig mellan 

sfärerna om samhället eller staten förändrade sig, men summan av den var konstant. 

     Leontiev förespråkade, som ovan har framgått, en autokratisk stat som sitt ideal, inom vilken 

de olika spänningsförhållanden han tecknar skapade en kreativ atmosfär. Den kreativa 

atmosfärens motpol var ”all things liberal that are colourless, destructive and devoid of 

content”.229 När staten nått sitt högsta stadium, sin höjdpunkt, efterföljdes denna av en reaktion 

nämligen, att andra grupper eller institutioner skapade nya kreativa sfärer. Därför låg det i 

statens intresse att olika grupper i samhället befann sig i en sorts fruktbar antagonism och 

konflikt, vilken främst tillskapades genom social ojämlikhet. Leontiev karakteriserade detta sitt 

ideal såsom ett naturligt normaltillstånd: 

It is high time for us, Russians, even if West Europeans are no longer capable of it, to understand that a 
social structure based on estates, on the inequality of citizens, on the division of citizens into layers and 
groups with inequality of citizens, on the division of citizens into layers and groups with unequal rights is 
the normal condition of mankind.230 

 

Denna statens mångfald var också förutsättningen för moralen. Denna hade, enligt Leontiev, 

sin grund det faktum att i ett tillstånd där absolut jämlikhet och välbefinnande regerade var 

moralen obsolet; därför att självuppoffring, broderskärlek, barmhärtighet, vänlighet och rättvisa 

endast kunde existera tillsammans med sorg, ojämlikhet, svårigheter och grymhet. Våldet hörde 

med till den autokratiska och reaktionära staten där det gällde att upprätthålla statens inre 

harmoni genom lagar, auktoritet, kyrkan, traditioner och vanor. Det var endast den reaktionära 

staten som kunde balansera det oundvikliga tredje stadiet i Leontievs modell; den förnyade 

enkelheten, med statens gradvisa förfall som sitt innehåll, som ovan beskrivits med exemplet 

Europas förfall. Det var nämligen en fråga om en fullkomlig reduktion av statens personlighet 

som organism en reduktion som slutade med dess död. Det enda fenomen som kunde motverka 

en sådan utveckling var en reaktionär stat.231 Denna reaktionära stat skulle kunna begränsa den 

sociala rörligheten till ett minimum, och återge aristokratin dess privilegier och genom en sådan 

diversifierat tillstånd skulle staten genom sin despotism kunna hålla staten samman.232 
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     Ett exempel på en sådan autokratisk stat var Bysans, och enligt Leontiev var den ryska 

statens idé; idén om ”bysantism”. Det var ”bysantismen” som gav den ryska staten dess identitet 

och form, liksom den nödvändiga, dynamiska inre balansen:  

Byzantinism in a state means autocracy… We know that Byzantinism repudiates any hope of a universal 
well-being and bliss for all peoples, and that Byzantinism is the strongest antithesis of the idea of 
panhumanism in the sense of equality, earthly freedom, earthly perfection and contentment.233  

 

Leontiev ansåg att Rysslands hela framtid var beroende av hennes trohet mot de bysantinska 

arvet och traditionen. Han skriver till Rozanov: 

It seems nowadays that more people understand esthetics in nature and in arts than in history and, in general, 

in the life of man. The esthetics of nature and arts (poetry, painting, novels, theater, museums) does not 

disturb anyone and consoles many people. As for the real esthetics in life, it is connected with so many 

dangers, hardships and cruelties and with so many vices that our scared, weak-nerved, fainthearted, most 

effete and pitiable… contemporary mankind is very happy to see all esthetics on canvases, opera and 

tragedy stages, and on the pages of novels, but when it comes to real life… They cannot understand that 

the vitality of the state is at its strongest only when life is teening with heterogeneous esthetic expressions, 

because the manifestation of this esthetic life is a sign of an inner practical… and creative force.234 

 

I övrigt hävdade Leontiev att för ryssarna var staten viktigare än familjen eller släktbanden. 

Banden till staten och självhärskaren, autokraten, hade alltid varit starkare än de etniska banden 

eller till anknytningen till familjen. Statens princip hade alltid varit starkare, djupare och mer 

utvecklad i Ryssland än i Västeuropa, där etnicitet och familjeband spelade en större roll.235  

 

4. Leontievs plats bland samtida intellektuella  

Konstantin Leontievs idéer fick liten genklang under hans levnad. Han hörde inte med till 

strömfåran av ryskt tänkande och även om han erkändes som en briljant tänkare, ägde han ett 

obetydligt inflytande i sin samtid.236 Enligt Berdjajev var han missförstådd och impopulär, och 

hans dyrkan av styrka och makt i kombination med hans egen ringa påverkan på 

samhällsdebatten, gjorde honom till en ensam gestalt bland sina samtida. Exempelvis ansåg 

Solovjev att det inte stod att finna en sammanhängande åskådning hos Leontiev. Solovjev 

hävdade att Leontiev hade idéer men ingen idé – för övrigt en hållning som också Berdjajev 

delar. Solovjev skriver: 

In religion, Leontiev believed in the positive truth of Christianity, in the narrow monastic sense of personal 
salvation. In politics, Leontiev hoped to see the victory of conservatism in our country, the conquest of 
Constantinople by the Russian armies, and the creation of a great neo-Byzantine or Greco-Russian culture. 
Finally, he loved esthetically everything that was beautiful and strong. These three themes are present in 
all his writings, but the absence of a meaningful inner connection between them is the major shortcoming 
of his world view.237 
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Leontiev själv var dock övertygad om att han ägde en interrelationell organisk enhet inom sitt 

tankesystem; han såg sina idéer sammanfogade genom en organisk tråd av inre logik. 

Lukashevich hävdar att grunden för detta logiska och organiska sammanhängande idékomplex, 

var en produkt av den emotionella stress som Leontiev erfor i samband sin moders död: ” 

Indeed, it was in the midst of his grief that Leontiev felt the urge to write his ideology.”238 Och 

Lukashevich insisterar, till skillnad från Berdjajev och Solovjev, på att det är möjligt att 

identifiera ett sammanhängande idékomplex, en doktrin bestående av integrerade idéer i hos 

Leontiev. Skillnaden i synsätt vad gäller frågan om Leontiev ägde en sammanhängande doktrin, 

det vill saga ett system för filosofiskt tänkande och handlande i vilket hans idéer integrerades, 

kommenteras av Monas: ”It is curious that an ardent admirer of Leontiev like Nicholas 

Berdjajev denies that there is a system to his ideas, while a detractor like Lukashevich insists 

on the interrelatedness of everything he wrote.”239 Man skall dock hålla i minnet att Lukashevich 

gör någon form av psykologisk analys av Leontiev, alltmedan Berdjajev har en filosofisk 

utgångspunkt, liksom för övrigt även Solovjev hade.  

     När det gäller den ryska intelligentsian skriver Monas att den till sin karaktär var populistisk, 

och att även de konservativa i viss mån var populister genom exempelvis sin tanke på 

russifiering av minoriteter eller bevarandet av bya-gemenskaper som ett tecken på det 

ursprungliga Ryssland. Eller vidare, när det gällde olika sociala ställningstaganden angående 

1860-talets Ryssland i kölvattnet av livegenskapens upphörande. Monas anser att:  

”… to be an intellectual meant to be involved in social questions, and to be involved in social 

questions meant to some degree to be a populist. Leontiev is one of the few striking 

exceptions.”240  

     I själva verket framstod Leontiev som en främmande fågel i den ryska kontexten, med sitt 

närmast militanta estetiska ideal, vilket var ett tänkande som först långt senare skulle slå rot i 

Ryssland.241 Han var aristokrat och en förespråkare för ojämlikhet och hierarki. Han var 

isolerad, missförstådd och ignorerad med sitt estetiska ideal i en tid då övriga intellektuella var 

engagerade i frågor av social karaktär.242 Hans främlingskap förstärktes även av hans dragning 

till romantiken. Leontievs samtide Rozanov skriver emellertid om hans tänkande: 

His ideas were exclusive and it is not surprising that they have not been accepted. What is altogether 
surprising is that he has not been valued even as a writer, as an intellect of the highest caliber, or as a 
‘literary portrait’ in the gallery of our letters. He occupies, one might say, a separate chamber, a ‘cabinet 
noir’ without access, without egress. For essentially he had no predecessors (not any of the Slavophiles 
were his predecessors) nor did he have a school. I have observed however, that the completely isolated 
Leontiev has now and probably always had and will constantly have (until the end of time) – in this country, 
in our civilization, in our culture – maybe two or three, no more than twenty or thirty, real ‘disciples’ who 
preserve ‘the cult of Leontiev’, who understand his works to the last jotting, and who prefer his ‘literary 
portrait’ (the sum of his literary and temperamental qualities) to all others in their own and foreign 
literatures.243 

 

                                                           
238 Lukashevich, S., Konstantin Leontev (1831–1891) A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, xiv. 
239 Monas, S.,” Leontiev: ‘A Meditation, The Journal of Modern History. Vol. 43. № 3. 1971, 484. 
240 Monas, S.,” Leontiev: ‘A Meditation, The Journal of Modern History. Vol. 43. № 3. 1971, 487. 
241 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 2–3. 
242 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 26 ff. 
243 Rozanov, V., citerad i: Monas, S., “Leontiev: ‘A Meditation”, The Journal of Modern History. Vol. 43. № 3. 1971, 484–
485; Lukashevich betonar att Rozanov endast mött Leontiev en enda gång, strax innan dennes död. Se: Lukashevich, S., 
Konstantin Leontev (1831–1891): A Study in Russian “Heroic Vitalism”. 1967, 207, not 45. 



42 
 

Leontievs betydelse kom först att spela en viss roll i Ryssland, i slutet av hans liv främst i 

kontakten med Tolstoj och Rozanov, men även efter hans död, år 1891. Vidare kunde även hans 

forne vän Solovjev ge honom erkännande när han skriver att: ”He is wiser than Danilevsky, 

more original than Herzen, and personally more religious than Dostoievsky.”244 

Leontiev var dock besviken över att Solovjev aldrig åtog sig uppgiften att i skrift analysera hans 

arbeten.  

   Leontievs ”kult” blomstrade efter hans död, enligt Monas närmast efter 1905 års revolution 

och innan första världskriget, och därefter ännu en gång efter 1917 års revolution och slutet av 

1920-talet. Det var främst Berdjajev och Bulgakov som var hans främsta förespråkare, även om 

Berdjajev, som ovan nämnts, i sin bok Leontiev är angelägen om att nämna att han inte 

instämmer med Leontiev på någon punkt, men beundrar honom ändå för hans karaktär, och 

originalitet.245 Denna Leontievs glansperiod sammanföll även med ett skifte inom intelligentsian 

som under dessa år omorienterade sig, och det var inte endast idéströmningarna som 

förändrades – utan även bilden av den ryske intellektuelle.246 Det skulle dock komma att visa 

sig att Leontiev ägde en större insikt än vad samtiden uppfattade hos honom.247 Han förutsåg 

både kommunismen och fascismen, liksom en europeisk federation.248 

 

4.1 Leontievs prediktioner  

Leontiev insåg själv att den konservatism han förespråkade inte skulle komma att bli verklighet. 

Han var dock en svuren fiende till en humanistisk etik, av det skälet att den humanistiska 

friheten skulle komma att utplåna människan och transformera hennes varande till ett icke-

varande. Han var, med Berdjajevs ord,”prophetically aware of the impending social world 

revolution”.249 Också i denna fråga skilde han sig från slavofilerna, vilka inte förutsåg några 

hotande katastrofer. Leontiev noterade dock att den gamla världen var på väg mot sitt slut, och 

att all dess rikedom, skönhet, storhet, genialitet och helighet var på väg att oundvikligen 

kollapsa. Han erfor starkt att: 

All is being reduced to a common denominator, to some sort of average European type of society and to 
the domination of some sort of average man. And all things will obey this tendency until they blend into 
one All-European Republican Federation.250  

 

Leontiev förutsåg, som framgår av citatet, en demokratiskt grundad europeisk union en 

alleuropeisk federation. Vidare uppmärksammade han att liberalismen beredde vägen för 

socialismen, och han förutsåg vad som väntade staterna, därför att de, enligt honom, vilade på 

ett gungfly av idéer om progression, jämlikhet och emancipation. Dessa idéer var enligt honom 

instabila och därför måste de utmynna i en katastrof av universell karaktär. Denna process 

kunde också vara långsam och innebära en gradvis transformation där de tidigare värdena av 

jämlikhet, progression och emancipation sakta ersattes av helt nya principer såsom repression 

och tyranni: ”Perhaps slavery will return once more assuming a different form, very likely that 
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of a rigid subservience of persons to small and large communities, and of these in their turn to 

the State.”251 

     Leontiev förutspådde att socialismen skulle spela en betydande roll under både det tjugonde 

och det tjugoförsta århundradet. Han skriver att socialismens triumf är snart att vänta, och att 

den inte kommer att vara hälsosam och försiktig, utan våldsam och blodig. Han uppmanade 

därför sina medryssar att vara uppmärksamma och inte vända faran ryggen.252 Socialismen, 

skriver han, skulle komma att axla kristendomens dittillsvarande roll: 

… the same role that Christianity had played in the past on the political and religious planes… At present, 
the Socialists are still in the period of martyrdom and of their first, widely scattered organizations. They are 
awaiting their own Constantine…What today seems to be revolution, will become tomorrow the tool of 
severe coercion, discipline and even to a certain extent slavery.253 

 

Berdjajev anser att Leontiev, mer och tidigare än någon annan, insett att: ”Socialism would 

have the effect of transforming humanism into anti-humanism.”254 Och Leontiev kunde fråga 

sina samtida:  

Do you think, gentlemen liberals, that a monument will be erected in your memory? No! The Socialists 
have everywhere a great contempt for your moderate liberalism… And however much they may attack the 
real conservatives or the conservative forms and methods most unfavourable to them, yet they will have 
need of all the essential aspects of the conservative doctrine. They will have need of fear, they will have 
need of discipline, they will have need of the tradition of obedience, of the habit of submission. Having re-
created their economic life, but not satisfied with anything here on earth, the peoples will flame anew with 
the fires of mystical teachings.255 

 

     Leontiev hade dock inte föreställt sig att Ryssland skulle komma att bli platsen där denna 

revolution med efterföljande antihumanistiska repressalier genomfördes. Men, han förutsåg att 

livet för den nya människan i den nya socialistiska världen, skulle komma att visa sig vara mer 

förtryckande och ohälsosamt, än vad exempelvis livet för en samvetsgrann munk liv i ett strängt 

kloster var. Han gjorde sig inga illusioner, han insåg att våld och förtryck härskat i olika 

perioder genom historien och skulle fortsätta att härska, och vara en nödvändig del i den 

komplexa blomstringen.256 Den teologiska grunden för hans resonemang finns att hämta i den 

kristna tanken att världen är fallen, det vill säga att den vänt Gud ryggen. Detta förhållande har 

medfört livsvillkor för människan, där det onda ingår. 

     Den polska forskaren Mariana Broda, betonar dock att Leontiev inte var anhängare av någon 

våldskult eller kult av det onda som sådan, han skriver om det onda för att han såg en stor fara 

i bristen på rädsla hos människor när det gällde det onda; han menade att det var fråga om en 

underskattning av de mörka krafternas kapacitet, det är också mot denna bakgrund man skall 

se den ”rosafärgade kristendom” han kritiserar sina samtida såsom exempelvis Chomjakov och 

Dostojevskij för.257 Också Kantor, betonar att Leontiev inte ville ha våld som sådant, han ville 
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ha ojämlikhet därför att han i denna såg ett viktigt utvecklingsstadium i ”den blomstrande 

komplexiteten”.258 

     Leontiev var dock mer positivt inställd till socialismen än till liberalismen. Han föreställde 

sig att socialismen ägde ett sorts konstruktivt bidrag till historien genom att den skulle bromsa 

progressionen och skapa nya sociala former av en ny sorts social ojämlikhet och tillämpa våld, 

i sitt styre. Han insåg att socialismen skulle komma att tillämpa konservatism i genomförandet 

av sitt program. Vissa konservativa aspekter skulle komma att bli nödvändiga för socialisterna 

att implementera; såsom disciplin, underkastelse och lydnad, allt detta skulle de komma att 

hämta från konservatismen, förutspådde Leontiev, och fick rätt. När det gällde liberalismen såg 

han däremot endast destruktion för stat, samhälle och individ, liberalismen var nedbrytande och 

jämnstrykande och därmed fientlig till ”den blomstrande komplexiteten”.259 Det var kyrkan som 

var den verrkliga motpolen till liberalismens idéer om demokrati och progression:  

True Christianity is… the strongest opponent of … petty bourgeios individualism which, by freeing all in 
an equal measure and by subjecting all to the same norms, wants to transform everybody into equally 
worthy and happy people.260  

 

Den kristna jämlikhetstanken bestod enligt Leontiev av en enda sak, nämligen varje människas 

likställdhet inför Guds domstol på den yttersta dagen. Och han för tanken vidare till efter 

domen, närmast till himmelriket: “There is not and shall not be any equality in the rewards and 

punishments, wheras on earth, universal and egalitarian freedom is nothing more than the 

preparation for the coming of Anti-Christ.”261  Angående Leontievs insikter och prediktioner om 

ryssarnas jordiska framtid i Ryssland, skriver Berdjajev: 

 Leonitev’s sure instinct, his far-sightedness towards the end of his life, were truly extraordinary. He proved 
a better judge than other Russian thinkers of the true character of the Russian people and of the various 
currents which were in the process of formation in Russia.262  

 

Redan år 1880 skriver Leontiev om Petersburg att staden, som var både modern och borgerlig, 

knakar i fogarna, det är endast en fråga om att lyssna för att höra det: ”It is truly a sinister 

omen.”263  Han ägde insikt om den kommande revolutionen, eller revolutionerna, han förstod 

och anade den annalkande faran, och profeterade: 

Russian society, which is already equalitarian in its customs, will be dragged more rapidly than other 
societies along the fatal road of general confusion… we too shall unexpectedly give rise to Antichrist – 
sprung from the bowels of our political system, which will first of all abolish class distinctions, and then 
all vestiges of ecclesiastical principle.264 

 

                                                           
258 Kantor, V., ”Krusjenie kumirov”, ili Odolenie soblaznov. Stanovlenie filosofskovo prostrantstva v Rossii. 2011, 140. 
140: «Леонтьев хотел не насилия, он хотел неравенства, видел в этом важнейший момент развития.» 
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Leontievs detaljerade beskrivning av ett skeende som Berjdajev själv upplevde, föranledde den 

senare att betrakta Leontiev som “a real prophet”, men tyvärr, skriver Berdjajev, var hans planer 

för att hejda den kommande katastrofen alltför naiva, och dessutom var han ensam om sina 

förutsägelser.265 Dock begick Leontiev det misstaget att tro att det var enbart från intelligentsian 

revolutionen skulle komma, att folket inte skulle inkluderas eller vara intresserat av att 

inkluderas.266 Samtidigt var han medveten om den ryska fallenheten för anarki och extremism. 

Han ansåg även att Ryssland skulle vara kapabelt att hejda den kommande revolutionen, i vilket 

han också gjorde en missbedömning. Enligt Berdjajev, beror hans misslyckande i dessa frågor 

på att han aldrig kunde ena sitt andliga och naturvetenskapliga tankegods till en produktiv 

förening.267 Berdjajev, påtalar vidare att det inte endast var den socialistiska revolutionen som 

Leontiev förutsåg, utan även världskrigen: ”He predicted the advent of Fascism. He lived in the 

presentiment of the catastrophic rhythm of history.”268 Leontiev ägde en starkt utvecklad känsla 

för historiens förlopp; som också kan avläsas i hans modell om “den blomstrande 

komplexiteten”, och kunde utgående från sina insikter i sitt närmast biologiska kretslopp, eller 

evolutionsprocess, också dra slutsatser inför framtiden. 

 

 

4.3 Leontievs kritik mot nationalism och hans perspektiv på frågan om etnicitet 

För Leontiev var det ortodoxa överordnat det nationella. Han kunde säga att han älskade 

Ryssland som stat, såsom en rättrogen ortodox; som han älskade också naturen och till och med 

en röd skjorta.269 Men under de sista åren hade han, enligt Kantor, börjat hata staten. Det fanns 

hos honom en uppenbart elitistisk världsbild och han dolde inte detta.  

     Leontiev kunde formulera sin nationalism sålunda: ”För slavernas existens är Ryssland 

nödvändigt.”270 Hans intresse för folket och nationen var uteslutande estetiskt. Han kunde 

uttrycka kärlek, inte till det enkla folket som sådant, utan till de effektiva människorna som 

gjorde det ”lättare att andas”.271 Kuznetsov och Sokolov skriver att Leontievs religiöst 

inspirerade estetik och den nationella själens sakramentalitet, har som sin utgångspunkt att 

grunden för staten är gudsfruktan. Denna gudsfruktan var i sin tur roten till all dygd, kulturell 

mångfald och statens värdsliga existens.272  

     Leontiev anslöt sig inte till något etnicitetstänkande, ej heller till tanken om nationalitet eller 

ras och vägrade att ge dessa perspektiv erkännande. Angående Leontievs syn på fenomenet 

etnicitet skriver Mondry: 
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The most outstanding feature of Leontiev’s views on ethnicities and nationalities was his rejection of 
biological racism. This is especially significant in view of his biology-based theory of three stages in the 
life of society.273  

 

Det finns enligt Leontiev inte något specifikt nationellt. Det existerade religiösa och politiska 

idéer, inget annat. Frågan om etnicitet eller blodets betydelse avvisades båda av Leontiev såsom 

helt sterila och icke-dynamiska faktorer, eftersom ”all great nations are of mixed blood”.274 

Kategorin etnicitet var för honom ointressant annat än i förhållande till vilka idéer den 

representerade; han avvisade alltså helt idén om en dominant ras som en biologisk kategori, inte 

bara i Ryssland utan i varje land.275 Att grunda nationer på ras eller etnicitet, uppfattade Leontiev 

som ett antireligiöst, antipolitiskt och helt liberalt tankesätt:  

The idea of nationalities founded upon race, as manifest in the nineteenth century, is a purely liberal, anti-
political and anti-religious one. It has great destructive potentialities, but nothing constructive to offer in 
return. It has no cultural criterion, for culture implies diversity… When nationalism was less inspired by 
nationalist ideas than by the interest of religion, of the aristocracy and the monarchy, then it incarnated 
itself unconsciously. Whole nations and individual men displayed the most varied characteristics, and 
flourished upon them. Now that nationalism seeks to emancipate itself, to become composite, to group men 
together less in the name of distinct interests such as religion, monarchy, and privileged classes, than in the 
name of equality, freedom, and race for its own sake, - now an essentially identical result is achieved, in 
brief, democracy. All nations and all men begin to look alike, more and more so. Thus their spiritual misery 
grows even more acute. The flowering of culture is brought about by transcendental principles and the 
objective value of ideas. In itself the principle of nationality has one content. It is essentially democratic, 
and hence capable only of ‘deflowering’. The national principle in its crude state, striped of particular 
religious forms, and presented, as it is today, in its purely racial aspect, is a falsehood. Racial policy is one 
of the strangest illusions of the nineteenth century. In the strict sense of the word, there is nothing national 
in the racial principle.276 

 

Den allt överskuggande överlägsna idén var i stället, enligt honom, statens idé. Självfallet var 

denna stat synonym med hans tanke om ”bysantism”, i vilken kyrkan stod högre i hierarkin än 

vad staten gjorde. Kyrkans intressen var överordnade och därmed intog de politiska 

perspektiven en sekundär roll i hans tänkande.277 Leontiev var universalist, han betraktade 

fenomen av universell karaktär och tillämpade dem på idén om nationen. Hans ideal var 

självfallet Bysans med dess principer för kyrka och stat, och det var just statens idé som 

intresserade honom, inte folket som dominerades av den aktuella idén. Rysslands idé stod i hans 

fokus och han hade själv ett behov av att respektera staten, han ger Frankrike som exempel: ”I 

do not understand the French. They do not care what France they love or serve… For my part 

I should like my country to be worthy of my esteem. It would require coercion to oblige me to 

support any Russia.”278  

     Trots Leontievs starka orientering mot Bysans var han inte av den uppfattningen att endast 

en kultur grundad på grekisk ortodoxi kunde blomstra och utgöra en suverän civilisation. Han 

kunde både beundra och hylla det gamla Europas civilisationsnivå, men det nya Europas 

moderna, egalitära och liberala linje tålde han inte på grund av bourgeoisins ande. Ryssland och 
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östern höll däremot stånd mot demokratins och ateismens triumf.279 Den tsarism som diskuterats 

ovan, med Leontievs beundran för Peter den store och Catharina den stora var också enligt 

Berdjajevs analys, mer västerländsk än österländsk, eller rysk eller slavofil. 

     Berdjajev menar att Leontievs hållning var hednisk, snarare än sakral eller mystik i 

förhållande till tsardömet. Han betraktade dess sakrala och mystika karaktär som ett historiskt 

faktum, snarare än att han gjorde en teologisk analys av dess grundvalar. Hans fokus var den 

jordiska blomstrande komplexiteten, och inte mer än så. Han identifierade dock att den period 

av blomstrande komplexitet som inletts med Peter I fann sitt slut när Nikolaj I avled. Tsar 

Nikolaj hade enligt Leontievs åsikt, inte själv aktivt bidragit till ”den blomstrande 

komplexiteten”, men däremot uppehållit den genom att bromsa liberala idéer och rörelser och 

därmed upprätthållit dynamiken och klasskillnaderna i samhället, genom att vidmakthålla 

statens form.280 

     Den bild av Ryssland som Leontiev uppskattade och var beredd att idealisera bestod av enkla 

lantkyrkor, kloster och plöjande bönder. Han drogs till det pastorala landskapet med ett 

idealiserat bondeliv och befolkning; han kunde lyfta fram den ryske bonden som ideal endast 

för att han var den totala motpolen till en borgerlig västerländsk gestalt. Mondry understryker 

att: “His theory of social diversity came as a result of exposure to social and ethnic contrasts 

not only in Russia but also foreign lands.”281 

     Leontiev, hade nämligen upptäckt att det i nationalismen rymdes en demokratisk princip, 

och vidare att denna demokratiska princip i sin tur krävde samhällsomvälvning och revolution. 

Och att detta i sin tur skulle komma att resultera i liberala och progressiva idéer om jämlikhet, 

vilka undergrävde nationens integritet. Berdjajev anser, att även om Leontievs position var 

extrem så var den ovanligt intressant av det skälet att han var den förste att blottlägga dessa 

nationalismens konsekvenser.282 Leontiev ansåg att den liberala nationella myten, hade förlett 

alla att tro att den endast var nationalism, när den i själva verket representerade ingenting 

mindre än revolution: 

The revolution in disguise. It is the most subtle and false metamorphoses of the democratic Proteus, of that 
process of liberation and levelling from below which, since the end of the last century, has been persistently 
undermining by every means at its disposal the grandiose edifice of the Germano-Roman State. The men 
who in the nineteenth century, seek to emancipate their fellow-men or to establish nationality, have national 
objectives in view. But when the have attained their political ends it becomes clear that they have only 
succeeded in founding a hybrid organism, that is, a product which increasingly eliminates the national 
aspect of culture and tradition, and which increasingly favours the fusion of these liberated peoples, or of 
peoples who have become feely assimilated with other races or nations in order to reduce them to the 
general type of progressive European bourgeoisie. Universal democracy and political nationalism are but 
two different aspect of the same thing.283 

 
När det gällde ryska statens roll såg Leontiev den som en frälsande roll, dock inte att 

sammanblanda med någon form av messianism. Europa var i det tredje stadiet i hans modell, 

det vill säga i sönderfall, och Rysslands förpliktelse var att rädda vad som kunde räddas av den 

forna högkulturen och återskapa den varierande ”blomstrande komplexiteten”: 
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Russia is not simply a State; she is a whole world of peculiar life, a specific form of government, which has 
not as yet evolved an original style of cultured State for itself. Russia is the great East; she must produce 
an extraordinarily original Eastern civilization in opposition to the bourgeois West.284  

 

Vändpunkten för Ryssland, skulle i framtiden vara hennes erövring av Konstantinopel och 

grundandet av ett nytt kulturellt statligt komplex. Konstantinopel var den naturliga knytpunkten 

för alla kristna, och var predestinerat till att förr eller senare, vara centrum i en östlig ortodox 

federation med Ryssland som dess ledare.285 Leontiev kom i sitt tänkande att distansera sig, för 

att inte säga helt ta en egen väg, i frågan om vad som konstituerade nationalitet och nationalism, 

främst i förhållande till Daniljevskij och slavofilerna – men även till Solovjev, vilkens tänkande 

han tidigare högt uppskattat. 

     Leontiev underkände Daniljevskijs biologiskt motiverade historiesofiska doktrin om 

kulturellt-historiska typer och den slaviska typens särställning. Han erkände inte heller 

slavofilernas vad Cloutier kallar ”romantiskt sentimentala doktrin”; med tanken på Ryssland 

och dess anda av kollektivism som genom den ryska ortodoxin skulle leda mänskligheten ur 

moraset av individualism och agnosticism och småningom upprätta det tredje Rom.286 Cloutier 

sammanfattar processen sålunda: “If it was Danilevsky who exorcised the messianic premise 

of Slavophile Orthodoxy and retained only nationalism, it was Leontiev who cast out the 

nationalist tenor and glorified the mission of Orthodoxy.”287 

     När det gällde Leontievs tänkande i förhållande till Solovjevs välkomnade den senare en 

nationalistisk utveckling i Ryssland, vilken skulle förstärka Rysslands messianska roll genom 

att hennes ryska ortodoxi alltmer skulle komma att dominera. Leontiev däremot, ansåg att alla 

former av doktriner skulle deformera det bysantiska arvet i Ryssland, och var därför helt emot 

några som helst sociala eller politiska sådana. Inte heller språket var för honom en specifik 

nationell markör, det var närmast ett instrument med vilket man inom nationen gav uttryck för 

idéer. Leontiev ville, som ovan nämnts, ”frysa” Ryssland, så att hon bevarades i sitt bysantinska 

skick, och därmed inte drabbades av den europeiska egalitärismen och progressionstanken.288 

Det är därmed möjligt att kalla Leontiev en isolationist, alltmedan Solovjev var mer inriktad 

mot en universell lösning, och kan därmed kallas en internationalist, snarare än en nationalist. 

Cloutier hävdar att Leontievs precisa bestämningar i frågan om nationalismen innehåller 

värdefulla perspektiv, som tar upp frågorna om universalitet och individualism, och hur 

nationalismen implementeras: 

He pointed out that any belief in universalism or individualism is incompatible with nationalism, which is 
based on emotional rather than rational appeal. If the nation is to stand supreme, then it precludes 
comparison with any other standard of religion or morality, whether it be revolutionary, liberal or 
conservative. He indicated very exactly that nationalism is a mass appeal which demands the adherence of 
large social bodies within the nation and to which are opposed the schismatic groupings of localism, 
religion, monarchism or class oligarchialism. He revealed that nationalism is reactive rather than an active 
movement and that it is expressed most loudly where it is least soundly established. He showed the fallacy 
in any suggestion that democratically engendered nationalism, like that in other national areas, was 
conceived by liberal, humanitarian intellectuals, but was implemented and exploited by conservative 
politicians and imperialist expansionists.289 
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Leontiev resonerade dock varken på politiska eller moraliska grunder om nationalism och 

etnicitet som kriterier för densamma, hans utgångspunkt var som citeras ovan, att själva 

principen om nationalitet i sig hade ett enda innehåll; nämligen att den till sin essens var 

demokratisk. Eftersom den var demokratisk innebar den början till slutet för ”den blomstrande 

komplexiteten”, därför att den medförde endast desintegration av det högsta utvecklingsstadiet. 

En desintegration vilken slutligen ledde till statens död. 

 

4.4 Leontiev som inspirationskälla för en imperial nationalism i dagens Ryssland 

Det finns två slags nationalism i Ryssland för närvarande; en etno-nationalism som handlar om 

ett Ryssland för ryssar, och vidare en imperial nationalism; vilken handlar om den ryska staten 

i vilken olika etnos samexisterar i en blomstrande komplexitet.290 Efter 

oktoberrevolutionen 1917, existerade konservativa tänkare endast bland emigrantryssar.291 

Leontiev som under Sovjettiden i likhet med många konservativa tänkare var förbjuden är 

numera, enligt Mondry, behandlad som en profetisk tänkare i det post-sovjetiska Ryssland.292 

Leontiev fungerar som ”kyrkofader” för den imperiala nationalismen – hans idé om ”den 

blomstrande komplexiteten” som metafysisk grund för nationen är på frammarsch när man vill 

samla Ryssland igen. Inom denna imperiala inriktning letar man efter en filosofisk idégrund 

och i det sökandet är Leontiev mycket viktig. Avdeeva skriver att en och annan politiker i 

dagens Ryssland vågar erkänna att han eller hon är bekant med innehållet i begreppet ”den 

blomstrande komplexiteten”, alltmedan andra använder det, men förgäves.293 Hon diskuterar 

vidare att Leontievs tänkande också i dag är viktigt, av det skälet att han öppnade oöverträffade 

infallsvinklar på problemkomplex och var en föregångsgestalt för efterföljande generationer av 

tänkare. Därför, hävdar hon, är det bokstavligen så att vi måste sätta oss in i hans tänkande och 

ibland även förtrollas av hans mod, hans lidande och av hans idéer.294 

     Jag vill nedan lyfta fram två politiska gestalter i dagens Ryssland vilka hänvisar till 

Leontievs tänkande, dock utifrån politiskt olika utgångspunkter; nämligen en konservativ och 

en kommunistisk. En framträdande gestalt i Ryssland som är inspirerad av Leontievs idéer och 

som både är omskriven, också på akademisk nivå, och mycket välkänd sedan 1990-talet är 

Aleksandr Dugin (f. 1962). Han framträder som en central figur inom den ryska extrema 

konservatismen i dagens Ryssland; han är även välbekant och omskriven i Väst.295 Dugins 
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program vill visa på en särskild rysk väg vilken har sin grund i ”den ryska idén”; detta tänkande 

som Dugin ansluter sig till, är sedan 1800-talet accepterat och legitimt i Ryssland.296 Laruelle 

definierar den ryska idén som den tolkas i den ryska samtiden bland nutida konservativa 

tänkare, sålunda: 

The term “Russian idea” conventionally refers to an impressive body of texts discussing the “essence” of 
Russia’s national identity. It emerged at the end of the nineteenth century, but is now used to encompass 
nearly two centuries of debates whose thematic framework is shaped by two main questions: the 
relationship with Europe (whether Russia is part of Europe, part of Asia, straddles both worlds, or is 
separate from both), and the relationship between the state and its population (whether Russia is a nation-
state, an empire, or a multinational federation, with a political nature that is autocratic, democratic, or 
ideocratic). The body of texts established the a-temporal traits of the nation’s “essence,” combining in 
various ways messianism (the myth of Moscow as the Third Rome); Orthodox spirituality; the sense of the 
collective (sobornost’) and of the person (lichnost’); the belief in a central role for the state and/or the 
autocrat in guiding the people; veneration of the peasant masses as bearers of the “original” culture; and 
the idea that Russia and its imperial margins constitute a separate world and unique civilization that the 
West does not understand or respect.297  

 

Dugin ser i denna den ryska idétraditionen en linje för den konservativa revolution han själv 

förespråkar, och vill genom hänvisningen till det historiska perspektivet peka på grunden för 

den ryska idén och en särskild rysk väg. Han börjar i slavofilernas och panslavisternas tänkande, 

och hänvisar därefter som stöd för sitt tänkande vidare till gestalter som Konstantin Leonitev 

och Daniljevskij,298 Maria Engström beskriver Dugins program i artikeln ”Contemporary 

Messianism”, och hans roll som gudfader för en post-sojvetisk konservatism, samt hans idé om 

ett euroasiatiskt imperium.299 Programmet är präglat av en imperial utopism, och av en 

statsmessianism liksom en antivästlig retorik, i den ryska idéns efterföljd. Dugin framstår, 

tillsammans med gestalter som Aleksandr Prokhanov (f. 1938) och Sergeij Kurginyan (f. 1949) 

som en av Rysslands mest framträdande kritiker av ett icke-imperialt Ryssland; en konstruktion 

som de menar är dömd att gå under.300  

     Som framgår i denna uppsats, hävdade Leontiev att det endast var den reaktionära staten 

som kunde balansera det oundvikliga tredje stadiet i hans modell, den förnyade enkelheten – 

med statens gradvisa förfall som sitt innehåll. Det var det tillstånd i vilket staten hotades av en 

fullkomlig reduktion av sin personlighet som organism; ett förfall som slutade med statens död. 

Detta skeende kunde endast motarbetas av en reaktionär stat som kunde balansera förfallet.301 

Det är alltså möjligt att härleda en tydlig tankelinje från Leontiev till Dugin i detta stycke. Dugin 

betonar särskilt den euroasiatiska inriktningen och understryker, i likhet med Leontiev, att 

Ryssland aldrig har varit en monoetnisk nation; Dugin hävdar att en sådan tanke är ett post-

sovjetiskt fenomen.302  

                                                           
296 Luks, L., “A ‘Third Way’ – or Back to the Third Reich?”, Russian Politics and Law 47. №. 1 2009, 7. 
297 Laruelle, M., Russian Nationalism. Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields. 2019, 127.  
298 Laruelle, M., Russian Nationalism. Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields. 2019, 96. 
299 Engström, M., “Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, Contemporary Security Policy, 35:3. 
2014, 359 ff. 
300 Ibidem. 
301 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 84. 
302 Engström, M., “Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, Contemporary Security Policy, 35:3. 
2014, 359–361. Dugin har haft tillgång till flera arenor att föra ut sin konservatism och doktrinen om neo-euroasianism. Dels i 
sina mångtaliga böcker, och dels har han även varit den samlande gestalten för unga konservativa i Ryssland under 1990-talet. 
Han har vidare genom sin position under sin tid som professor vid det statliga Lomonosov universitetet, liksom genom media 
haft och har ett starkt genomslag i Ryssland alltsedan 1990-talet alltsedan 1990-talet. 
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     Vidare har Dugin i likhet med Leontiev ett starkt patos för den ortodoxa kyrkan, och han 

ingår i Izborsk-klubben; en neo-konservativ tankesmedja som sedan år 2012 samlar 

konservativa tänkare.303 Denna klubb vill förena en ortodox mystik inriktning med en 

teknokratisk sovjetisk hållning.304 Engström visar att den neo-konservativa inriktningen i 

Ryssland återupptagit de värden som Leontiev förespråkade och den traditionella förståelsen 

av Rysslands roll i världen. De neo-konservativa riktar stark kritik mot Väst, i likhet med 

Leontiev, men till skillnad från honom ansluter de sig till Rysslands traditionella messianska 

roll att medverka till allas frälsning; i det här fallet för Europas räkning. Det Europa som, enligt 

dem, genom den Europeiska Unionens byråkratiska inriktning har förlorat sin kristna 

identitet.305 En utveckling som Leontiev förutsåg som en konsekvens av det han såg i sin samtid 

för Europas del, ”… a decline… of everything ecclesiastic… and [a decline of a] rich spiritual 

variety”.306 

     Den ryske forskaren Rabotjazhev inkluderar i sin artikel om den nutida konservatismens 

rötter som också ovan diskuterats, det faktum att också Leontievs övertygelse var att Ryssland 

måste rädda det döende Europa. Hans motiverande faktor var dock inte den ryska messianismen 

utan ”den blomstrande komplexiteten”. Han ville genom Europas räddning visa världen en ny 

högre typ av den blomstrande komplexitetens mångfald och vitalitet.307  

     I dagens Ryssland, återfinns också ytterligare en välkänd gestalt vilken också han gör bruk 

av Leonitevs tänkande och idéer. Denne återfinns dock inte i det konservativa lägret, utan är 

sedan år 1993 ledare för kommunistpartiet i Ryssland (Kommunistitjeskaija partija Rossiskoj 

federatii, KPRF). Hans namn är Gennadij Zjuganov (f. 1944) och han visar sig, enligt 

Rabotjazhev, tankemässigt stå under betydande inflytande från ryska konservativa politiska 

tänkare och filosofer under nittonde och tjugonde århundradena.308 Denna utveckling av den 

kommunistiska ideologin, är för övrigt helt i linje med Leontievs prediktioner för dess 

inriktning, såsom ovan har diskuterats i avsnitt 4.1.  

     Rabotjazhev anser vidare att Zjuganov upprättat ett slags stamtavla för det nuvarande KPRF 

som inte endast går tillbaka på Marx och Lenin, utan också hänvisar till ryska konservativa 

filosofer såsom Leontiev och Daniljevskij, främst när det gäller den euroasiatiska frågan.309 Det 

euroasiatiska perspektivet spelar en viktig roll för Zjuganovs världsåskådning, enligt 

Rabotjazhev. Zjuganov anser att såsom Sovjetunionen var en euroasiatisk stormakt är det en 

nödvändighet att vitalisera och förnya ett nytt Sovjetunionen till att åter vara en storslagen 

euroasiatisk stat.310 

                                                           
303 Engström, M., “Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, Contemporary Security Policy, 35:3. 
2014, 361.  
304 Laruelle, M., Russian Nationalism. Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields. 2019, 125: “Dugin joined the Old 
Believer Church in 1999. He presents the Russian schism of the seventeenth century as the archetype of Traditionalist thought, 
born of rejection of the secularization of Orthodoxy, which he dates to around the same period given by Guénon for the end of 
Tradition in the West (after the end of the Thirty Years’ War in 1648). According to Dugin, “Eurasianism will only be entirely 
logical if it is based on a return to the Old Belief.” Aleksandr Dugin, Russkaia veshch’ ocherki Natsional’noi filosofii (Moscow: 
Arktogeia, 2001”), 568.” 
305 Engström, M., “Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, Contemporary Security Policy, 35:3. 
2014, 376. 
306 Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 100. 
307 Rabotjazhev, N., ”Istoriosofija geopolitika rossiskovo konservatizma: opyt analiza”, Politija, № 2. 2007, 109. 
308 Rabotjazhev, N., ”Istoriosofija geopolitika rossiskovo konservatizma: opyt analiza”, Politija, № 2. 2007, 116. 
309 Rabotjazhev, N., ”Istoriosofija geopolitika rossiskovo konservatizma: opyt analiza”, Politija, № 2. 2007, 115. 
310 Rabotjazhev, N., ”Istoriosofija geopolitika rossiskovo konservatizma: opyt analiza”, Politija, № 2. 2007, 116. 
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     Vi ser, skriver Rabotjazhev, hur det i Ryssland existerade och existerar en ursprunglig 

konservativ tanketradition, inom vilken ryms originella historiska och geopolitiska koncept.311 

Och, betonar han, det är intressant att en figur såsom kommunistpartiets ledare Zjuganov, delar 

samma organiska samhällsuppfattning som traditionellt företräds av dagens neo-konservativa 

tänkare, såsom Dugin.312 Vidare att de båda hänvisar till ryska konservativa tänkare under 1800-

talet, såsom Leontiev. Dessa nutida politiska gestalter förenas, på sina politiska ytterflanker, av 

den konservativa idétraditionen skapad av Leontiev et al. 

 

5. Konklusioner och slutsatser 

Det är uppenbart att Leontiev som var en unik gestalt i sin samtids tänkande, också företrädde 

egna, originella och ursprungliga idéer. Även om det fanns en släktskap mellan honom och 

slavofilerna, så var den filosofiska grunden hos dem olika, vilket också Berdjajev och 

Lukashevich konstaterar i sina biografier.  

     Leontievs filosofiska och teologiska utgångspunkter skilde sig från slavofilernas främst i det 

att han inte fann något särskilt slaviskt att hylla och eftersträva, tvärtom var han kritiskt inställd 

till sitt eget folk. Han fann i Tjaadaevs tradition att ryssarna saknade idéer och kreativitet, och 

var enligt honom ett färglöst folk.313  

     Vidare hyllade Leontiev konsekvent Bysans, och allt som detta koncept stod för; autokrati, 

ortodoxi och nationalitet – men inte nödvändigtvis den slaviska nationaliteten, utan en rysk 

nationalitet grundad på det bysantiska arvet. Ty, det var endast detta arv som kunde hålla staten 

Ryssland inom ramarna för vad staten kunde vara om den levde upp till det högsta stadiet av en 

”blomstrande komplexitet”. Denna var dock i fara menade Leontiev, eftersom den i den ryska 

staten bevarats av självhärskaren, autokratorn, främst från Peter I till Nikolaj I; men sedan råkat 

i nedan, vilket indikerade att förfallsstadiet var inlett. 

     Det var liberala och progressiva idéer om jämlikhet som undergrävde nationens integritet, 

exempelvis livegenskapens avskaffande, men inte endast detta utan alla former av demokratiska 

reformer, undergrävde nationen. Det var därför som man måste ”frysa Ryssland” som stat, för 

att den inte skulle desintegreras och förfalla; detta måste ske genom bevarandet av 

klassamhället och de inre spänningar som staten och samhället måste ha för en vital, kreativ 

och blomstrande existens. Det framgår alltså att Leontievs två centrala begrepp ”den 

blomstrande komplexiteten” och hans ”bysantism” kommer till uttryck i hans tänkande om 

staten. Denna syntes mellan dessa båda koncept, är därför med den definition som stipulerats i 

detta arbete för begreppet doktrin, möjlig att tillämpa på Leontievs tänkande.  

 

     När det gäller Leontievs kristendomsuppfattning närmast hans ortodoxi, framgår att han 

skiljer sig från slavofilerna. Han hyser inte några tankar på någon messianism eller teologiskt 

motiverad roll för Ryssland att frälsa världen eller ens Europa; de tankarna motiveras helt hos 

honom av hans koncept om ”den blomstrande komplexiteten” och hans ”bysantism”. När det 

gäller hans ortodoxa inriktning var den monastisk, asketisk och individuell i en kombination 

                                                           
311 Rabotjazhev, N., ”Istoriosofija geopolitika rossiskovo konservatizma: opyt analiza”, Politija, № 2. 2007, 117. 
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som han kallade ”transcendental egoism”. Denna motiverades i sin tur av hans personliga 

fruktan för Gud; en fruktan vilken i sin tur gick tillbaka på hans eget syndfulla liv. 

     Leontievs ”transcendentala egoism” hade yttersta domen som sin fond och inkluderade inte 

någon annan än Leontiev själv, förutom domaren; Gud. Däremot ansåg han att varje individ var 

betjänt av en sådan närmast djurisk fruktan för Gud; här ser vi åter det biologiska kriteriets 

betydelse för hans tänkande; ity det var en moralisk regulator i en människas liv.314 Också detta 

ställningstagande, gör Leontiev unik i sin samtid, och han kritiserades för det av kyrkliga 

företrädare. 

     När det gäller Leontievs nationalism och hans prediktioner för framtiden, kan konstateras 

att han förutsåg bildandet av en alleuropeisk union. Han avläste samhällsutvecklingen enligt sin 

triuna modell och kunde vid analys av konsekvenserna av de ideologiska strömningar av 

demokrati och egalitärism som förelåg i hans samtid, förutse en kommande federation av 

europeiska stater. 315 Vidare, förekommer hänvisningar till Leontievs tänkande i dagens ryska 

politiska landskap, men det är det rimligt att, med Avdeeva anta att Leonitev i viss mån 

misstolkas av dagens ryska politiker. Sannolikt har Avdeeva rätt, när hon påstår att inte många 

politiker har uppfattat innehållet i Leontievs koncept ”den blomstrande komplexiteten”. I 

dagens ryska stat torde det vara svårt att hävda att klasskillnader är av godo, i ett land som 

numera också präglas av liberala idéer.316 Leontievs upptäckt att det i nationalismen rymdes en 

demokratisk princip, gjorde att han tog avstånd från den, eftersom den demokrati som gömde 

sig i nationalismen enligt honom i sin tur krävde samhällsomvälvning och revolution. Även om 

dagens nationalister eftersträvar revolution, är det osannolikt att den kan motiveras med 

frånvaron av en demokratisk princip. Berdjajev anser, att även om Leontievs position var 

extrem i kritiken av bourgeoisien och liberalismen, så var den ovanligt intressant av det skälet 

att han var den förste att blottlägga nationalismens konsekvenser.317 Han ansåg ju nämligen, att 

den innehöll en ”revolution in disguise”.318 

     I traditionen efter Jeltsins utrikesminister Igor Ivanovs yttrande år 1992, att Ryssland var, är 

och skall vara en asiatisk stormakt, finner vi gestalter såsom Aleksander Dugin, vilken som 

neo-konservativ ideolog driver denna linje.319 Han inriktar sig på den ryska idétraditionen och 

vill genom hänvisningen till det historiska perspektivet peka på en särskild rysk väg och 

hänvisar i detta stycke till bland andra, Leontiev 320 Hans program är präglat av en imperial 

utopism, och av en statsmessianism liksom en antivästlig retorik – i den ryska idéns efterföljd. 

Dugin framstår som en av Rysslands mest framträdande kritiker av ett icke-imperialt Ryssland; 

en konstruktion som han menar är dömd att gå under.321 Dessa tankar är i sina konsekvenser helt 

i linje med Leontievs tänkande, men frågan är om de är det i sin filosofiska grundval. För 
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315 Leontiev, K., citerad i: Berdjajev, N., Leontiev. 1940, 100.  
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Leontiev fanns endast ”bysantismen” som statens fundament, och det som motiverade dess 

räddning var att bevara den ”blomstrande komplexiteten”, allt annat innebar imperiets död. 

     Dugins euroasiatiska inriktning motiveras emellertid av en likhet med Leontiev angående 

nationens karaktär; båda anser att den aldrig varit monoetnisk. Dock skiljer de sig åt i 

motiveringen till varför de hyser denna uppfattning; för Leontiev var det en fråga om en vital, 

dynamisk, bysantinsk kultur och stat som blomstrat genom en inre dynamik i vilken statens idé 

kom fram just i mångfalden och de spänningar den skapade i staten som form. För Dugin, är en 

icke-imperial nation ett post-sovjetiskt fenomen, som snarast relaterar sig till Sovjetunionens 

sönderfall med dess efterspel av olika enskilda folkrepubliker, samt till den dithörande frågan 

om etno-nationalism, det vill säga exempelvis ett Ryssland för ryssar.322  

     Vidare är det intressant att landets kommunistledare Zjuganov kan ansluta sig till en rysk 

munks tänkande, som trots att detta är individuellt utformat, ändå grundar sig på en ortodox 

diskurs som Leontiev dessutom önskade skulle genomsyra samhället och familjen. Det var 

kyrkan, som skulle fungera som sammanhållande faktor och rikslikare i staten Ryssland. Det 

var i kyrkans hägn i bysantinsk tradition som det ryska livet levdes; där döptes och begravdes 

man, där tecknade man sig i bysantinsk tradition med korset och svor tsaren trohet; med denna 

praktik levde man det bysantinska arvet och kulturen i Ryssland, enligt Leontiev.323 Det 

existerade och existerar en ursprunglig konservativ tanketradition i Ryssland. Denna rymmer 

originella historiska och geopolitiska koncept som förenar gestalter som Dugin och Zjuganov.324 

Zjuganov anser ju i likhet med Dugin att det för den ryska staten är eftersträvansvärt att söka 

åter bli inte en rysk, utan en imperial euroasiatisk stormakt.325  

     Det handlar alltså på det politiska planet om ett eklektiskt urval av Leontievs tänkande som 

är aktuellt i dagens Ryssland. I enlighet med Avdeevas resonemang ovan används hans 

tänkande ibland ”förgäves” eller utan att man tillgodogjort sig innehållet. Denna tankelinje var 

ju redan Rozanov inne på när han noterade att endast ett fåtal i samtiden förstod Leontiev, och 

vidare menade han att likaså kommer även i framtiden endast ett fåtal förstå Leontievs tänkande 

till fullo.326 Dagens neo-konservativa tänkare skiljer sig från modernister som Leontiev, i det att 

de väljer ut delar av en ideologi och tillskapar en hybridideologi. I Leontievs fall lånar de av 

honom ”den blomstrande komplexiteten”; som symboliserar ett dynamiskt multietniskt och 

multikonfessionellt sammanhang, detta är innehållet i ”bysantismen”, det vill säga 

imperialismen. Så, skiljer sig det enhetliga modernistiska tänkandet och postmodernismen åt; 

den postmoderna ideologin karakteriseras av att den är eklektisk till sin skapnad. 

     För Leontievs del var den huvudsakliga ordnande principen för staten ”bysantismen”, i 

vilken ortodoxin är en av huvudpelarna. Såsom Cloutier påpekar kastade Leontiev ut det 

nationalistiska innehållet, till förmån för ortodoxin.327 ”Bysantismen” utgjorde även enligt 

Leontiev, den moraliska kompassen för staten Ryssland och var det faktiska fundamentet på 
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vilket staten vilade. Utan ”bysantismen” – ingen rysk kultur, eller statens form, mångfald och 

vitalitet. Leontiev var kompromisslös när det gällde att i det minsta ting frångå ”bysantismen” 

som grundläggande utgångspunkt för staten. Det vill säga, att begå någon som helst otrohet mot 

”bysantismen” innebar som konsekvens en enda sak; nämligen statens undergång.328 Form, och 

innehåll måste samspela i hans åskådning, därför att ”den blomstrande komplexiteten” hålls 

samman och har som sin grund ”bysantismen.” Dessa båda bildar tillsammans Konstantin 

Leontievs konservativa doktrin. 
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