






ROSYJSKA DUSZA 

Mikołaj I był najbardziej reakcyjnym władcą, jakiego znała ta kraina 
reakcji. Powstanie dekabrystów, które wybuchło w momencie obejmo
wania przez niego tronu przekonało go, że w Rosji rządzić można tylko 
żelaznym terrorem. Za jego czasów uniwersytety dozorowano niczym 
klasztory, zaś książki cenzurowane były z zacietrzewieniem równym do
ciekliwości i gorliwości świętej inkwizycji. Poczynania te doprowadziły 
jednak tylko do tego, że rozwinęła się technika ukrytych aluzji, prześci
gająca swym wyrafinowaniem nawet prefekcję encyklopedystów. Aby 
możliwie ograniczyć infekcję trucizną zachodniego liberalizmu, car Mi
kołaj I zabraniał swym poddanym podróży za granicę lub utrudniał ją 
bardzo wysokimi podatkami paszportowymi. Nie posunął się wprawdzie 
tak daleko jak jego poprzednicy w XVI! wieku, za którycyh to „czytelni
ków książek" skazywano na więzienie, ale i za jego czasów „pisarz" 
i „pietro-pawłowska twierdza" to były pokrewne pojęcia, a nawet niero
zerwalne skojarzenia. Za kilkaset lat będzie o tym carze wiadomo tylko 
tyle, że za jego rządów Dostojewskiego skazano na szubienicę. Jego nie
nawiść do wszystkiego, co choć trochę przypominało prawa narodu była 
tak wielka, że kiedy zwiedzał Berlin zamknięto Landtag, aby nie obrazić 
władcy odbywającym się tam zazwyczaj rewolucyjnym przedstawieniem. 
Jeśli popierał ruchy wyzwoleńcze narodów chrześcijańskich na Bałkanach, 
to oczywiście nie w celu ich rzeczywistego wyzwolenia (co by sprzecz
ne było z całym jego systemem), ale tylko po to, aby ustanowić tam ro
syjski protektorat. 

Mikołaj I zmarł nagle w 1855 roku i nastąpił po nim Aleksander II -
„car wyzwoliciel", jeden ze szlachetniejszych i mądrzejszych władców 
swoich czasów. Zarządził powszechną amnestię, zredukował armię, zlecił 

budowę sieci kolei żelaznej, zreformował sądownictwo, szkoły wyższe 

pozbawił opieki kościoła i przyznał swemu narodowi rodzaj samorządu: 
dumę - zgromadzenie radnych miejskich i ziemstwo - wybieralne 
przedstawicielstwo prowincji. Jego największym dziełem było jednak 



zniesienie pańszczyzny, przez co w 1861 roku wolność uzyskało więcej 
niż 21 mln. chłopów. Dotąd na jednego właściciela dusz przypadało prze
ciętnie 50 poddanych. Uczynił to car zarówno z rozsądku, jak i z serca: 
„lepiej przecież - mówił - jeśli uczynimy to odgórnie, niż by się to 
miało stać od dołu". Bardzo niemądre polskie powstanie z 1863 roku 
zbliżyło go jednak znowu do partii staroruskiej. Mimo to planował wspól
ną konstytucję, czemu przeszkodzi! zamach bombowy, którego w roku 
1881 stał się ofiarą. Znamienny i dający do myślenia jest fakt, iż rodzimi 
nihiliści obrali sobie cara Aleksandra II za cel nieustających zamachów. 
Wynika z tego, że terror wpisany jest na trwale w życie rosyjskiej duszy, 
co jest jednym z wielu powodów, by czynić ją zagadką dla Europejczyka. 

Rosjanin nie jest w stanie patrzeć obojgiem oczu tak, by poznać, że 
prawda zawsze jest produktem podwójnego spojrzenia, nie jest w stanie 
widzieć rzeczy „dookoła", tzn. z przodu i z tylu. Nie wie, że każdy do
gmat pociąga za sobą dogmat przeciwny, swoją, z bożej woli, drugą po
łowę, z którą ożeniony staje się dopiero owocny. Dlatego też Rosjanin, 
mimo wieloletniego silnego wpływu Hegla w swym kraju, nigdy nie jest 
heglistą. „Myśl, że Rosjanin byłby astronomem? On wcale nie widzi 
gwiazd, widzi tylko horyzont. Zamiast katedra niebieska mówi niebieski 
skłon .. · Mistyczna rosyjska miłość jest miłością równiny, wciąż wzdłuż 
ziemi, wzdłuż ziemi". On nie jest nie tylko heglistą, on w ogóle nie jest 
filozofem. W Rosji prawie każdy człowiek jest artystą, a literatura ro
mantyczna, kultura teatralna i sztuka kabaretowa rozwinęła się tam, jak 
nigdzie w Europie. Właśnie dlatego, że Rosjanin jest tak bardzo subiek
tywny, myślenie przemienia mu się natychmiast w poezję, a jeśli chce 
się uzyskać silny i wierny obraz jego światopoglądu, trzeba tego szukać 
w jego literaturze pięknej. Przecież właśnie w rosyjskim „artyzmie" leży 
także najbardziej tajemniczy sens rosyjskiego nihilizmu. Bo czymże są „ni
hilizm" i „artyzm", jeśli nie negacją rzeczywistości - raz jako pełna nie
nawiści siła destrukcji, a raz jako pełna miłości chęć tworzenia?. Także po
ecie rzeczywistość wydaje się fałszywa, wymagająca korekty, niedorzecz
na - przecież właśnie dlatego jest on poetą. 
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