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LISTY Z ROSJI 

Trzeba to powiedzieć: Rosjanie wszyst

kich klas wyjątkowo zgodnie współpracują 

nad krzewieniem u siebie obłudy. Mają taką 

wprawę w kłamaniu, taką naturalność w hi

pokryzji, że to oburza moją szczerość i prze

raża mnie. Wszystkiego, co podziwiam gdzie 

indziej, tu nienawidzę, bo uważam, że za 

drogo to kosztowało: porządek, cierpliwość, 

spokój, elegancja, grzeczność, szacunek, 

naturalne i moralne stosunki, które powinny 

się ustalić między tym, który zamyśla, a tym, 

który wykonuje, wreszcie wszystko, co sta-

nowi wartość i urok dobrze zorganizowa

nych społeczeństw, wszystko, co daje sens 

i cel politycznym instytucjom, stapia się tu 

w jednym jedynym uczuciu - strachu. 

W Rosji strach zastępuje, czyli paraliżuje my

śli. Kiedy to uczucie panuje niepodzielnie, 

może wytworzyć tylko pozory cywilizacji: 

niech się narażę krótkowzrocznym prawo

dawcom, ale strach nigdy nie będzie duszą 

dobrze zorganizowanego społeczeństwa. 

To nie jest porządek, to zasłona chaosu, nic 

więcej; gdzie brak wolności, brak także du

szy i prawdy. Rosja to ciało bez życia, kolos 

egzystujący dzięki głowie, ale wszystkie jego 

członki, jednakowo pozbawione siły, dogory

wają ... Myślę, że z wszystkich części ziemi 

Rosja jest tą, gdzie ludzie są najmniej szczę

śliwi. My też nie jesteśmy szczęśliwi u sie

bie, ale my czujemy, że szczęście zależy od 

nas, natomiast u Rosjan jest ono niemożliwe. 

Wyobraź sobie namiętności republikańskie 

(gdyż raz jeszcze powtarzam, za panowania 

cesarza Rosji panuje fikcyjna równość) ki

piące w ciszy despotyzmu. 

Jest to straszliwa kombinacja, zwłaszcza 

z powodu przyszłości, jaką wróży światu. 

Rosja jest kotłem wrzącej wody, dokładnie 

zamkniętym, lecz umieszczonym na coraz 

silniejszym ogniu: istnieje obawa eksplozji. 

... W tym posłusznym narodzie wpływ insty

tucji społecznych jest we wszystkich kia-



sach tak wielki, mimowolna edukacja przy

zwyczajeń tak góruje nad charakterami, że 

nawet najdziksze porywy zemsty wydają się 

jeszcze uregulowane niejaką dyscypliną. Wy

kalkulowane zabójstwo odbywa się tutaj ryt

micznie, ludzie zadają śmierć innym ludziom 

militarnie, religijnie, bez gniewu, bez wzru

szenia, bez słów, ze spokojem straszliwszym 

niż gorączką nienawiści. Potrącają się, prze

wracają, rozgniatają, depczą wzajemnie po 

swych ciałach, jak mechanizmy obracające 

się regularnie na swoich osiach. 

Ta fizyczna niewzruszoność pośród najgwał

towniejszych czynów, to potworne zuchwal

stwo poczynań, ten chłód wykonania, to 

milczenie wściekłości, ten niemy fanatyzm 

- to, jeżeli można tak się wyrazić, sumienna 

zbrodnia: w tym dziwnym kraju najdzikszym 

wyczynom patronuję pewien sprzeczny z na

turą porządek. Tyrania i bunt idą tu w parze, 

uzgadniając wzajemnie swe kroki. 

Ponieważ wszystko tu jest prawie jednako

we, mimo olbrzymiej rozległości terytorium 

wszystko od krańca do krańca Rosji doko

nuje się z magiczną punktualnością i zgodą. 

Gdyby kiedyś udało się wywołać przez lud 

rosyjski prawdziwą rewolucję, masakra była

by regularna jak parada wojskowa. 

Miasteczka i wsie zamieniono by w kosza

ry, a zorganizowane morderstwo wychodząc 

w pełnym uzbrojeniu z chat postępowałoby 

naprzód w szeregu, we wzorowym porząd

ku. Z takiej jednorodności powstaje między 

naturalnymi skłonnościami narodu a jego 

nawykami społecznymi zgoda, której skutki 

mogą stać się niezwykłe zarówno w dobrem, 

jak w złem. 

Wszystko jest zagadką w przyszłości świata, 

ale jedno jest pewne: że zobaczy on dziwne 

sceny, które odegra przed narodami ten prze

znaczony do tego naród. 
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