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Pomiędzy rewolucjonizmem a reakcją. 
O czynnikach kształtujących 

rosyjską opinię społeczną 2. połowy XIX wieku

Dziennik Aleksego Suworina, opublikowany kilkadziesiąt lat po jego śmierci, za-
czyna się od krótkiego wpisu z roku 1887, potem następuje kilkuletnia przerwa. 
Ten jedyny wpis poświęcony jest rozmowie Suworina z Fiodorem Dostojewskim, 
przeprowadzonej w roku 1880. Warto zacytować najsłynniejszy fragment:

Niech Pan sobie wyobrazi – mówił Dostojewski – że stoimy obaj przed wystawami sklepu 
Dazziaro i oglądamy obrazy. Obok nas stoi człowiek, który udaje, że też ogląda. Czeka na 
coś i wciąż się rozgląda. Nagle podchodzi do niego szybkim krokiem jakiś inny człowiek 
i oświadcza: „Pałac Zimowy za chwilę wyleci w powietrze. Uruchomiłem mechanizm”. 
My obaj słyszymy to oświadczenie. [...] Jakbyśmy obaj się zachowali? Czy poszlibyśmy 
do Pałacu Zimowego, żeby uprzedzić o wybuchu, albo czy zwrócilibyśmy się do policji, 
do stójkowego, żeby tych ludzi aresztował? Czy pan by poszedł?

– Nie, ja bym nie poszedł...
– Ani ja. Dlaczego? Przecież to okropność. To zbrodnia. Być może moglibyśmy zapobiec 

[...]. Przeanalizowałem wszystkie pobudki, które kazałyby mi to zrobić. Są to pobudki 
istotne, poważne, a następnie zastanowiłem się nad pobudkami, które by mi na to nie 
pozwoliły. To pobudki funta kłaków niewarte. Po prostu obawa, żeby nie obwołano mnie 
donosicielem. Wyobraziłem sobie jak przychodzę, jak na mnie patrzą, jak zaczynają mnie 
wypytywać, urządzać konfrontacje, może zaproponują nagrodę, albo nawet podejrzewać 
mnie będą o współudział. Ogłoszą w gazetach: Dostojewski wskazał zbrodniarzy [...]. 
Liberałowie by mi tego nie wybaczyli, zadręczyliby mnie, doprowadzili do rozpaczy”1.

Czym była spowodowana ta potężna presja, która zmusiłaby twórcę o dość 
twardym przecież kręgosłupie moralnym, aby postąpił niezgodnie z własnym 
sumieniem?

Nie ulega wątpliwości fakt, że radykalna inteligencja była warstwą nieliczną. 
Komitet Wykonawczy Narodnej Woli, który przez trzy lata wywierał wielki wpływ 
na rosyjskie społeczeństwo, liczył najprawdopodobniej zaledwie około 30 człon-
ków. Wobec 100 milionów mieszkańców Cesarstwa w tym czasie można by wątpić 

1 A. Suworin, Dziennik, tłum. J. Pański, Warszawa 1975, s. 23.
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o jakimkolwiek znaczeniu. Tym bardziej zdumiewa siła oddziaływania organizacji 
na opinię społeczną, a więc na poglądy stosunkowo nielicznej wykształconej części 
rosyjskiej ludności. Także pod koniec wieku XIX socjalistyczne związki robotników 
według najśmielszych szacunków skupiały kilkadziesiąt tysięcy osób2. Nie była to 
wielka armia wobec 125 milionów poddanych cara w 1897 roku, kiedy przepro-
wadzono spis powszechny. Na czym polegała więc jej siła?

Od początku XIX stulecia wzrastało przekonanie o niesprawiedliwości losu 
rosyjskiego chłopstwa. Rozdźwięk pomiędzy wpajanymi przez francuskie oświe-
cenie i rewolucję 1789 roku ideałami a rosyjską rzeczywistością był ogromny 
i w konsekwencji rodził dysonans i poczucie winy w świadomości wykształconej 
elity. Poczucie to wzmogło się po zwycięskiej wojnie z Napoleonem, kiedy rosyjscy 
ofi cerowie walczyli z prostymi żołnierzami ramię w ramię i wspólnie byli zdobyw-
cami Europy Zachodniej. 

Niezadowolenie budziła przede wszystkim sytuacja prawna rosyjskiego chłopa. 
Dopiero w roku 1833 Mikołaj I wydał ukaz zabraniający rozbijania rodzin chłop-
skich. W praktyce oznaczało to zakaz powszechnie praktykowanej do tego czasu 
sprzedaży chłopskich dzieci. We wspomnieniach Dymitra Grigorowicza znaleźć 
można taki fragment: 

Ciotka jednego ze znakomitych literatów rosyjskich wybiera się na karnawał do Moskwy, 
prosi męża o pieniądze. „Mój drogi – mówi mąż, właściciel dużego majątku ziemskiego, 
do swego ofi cjalisty – pani potrzebne są pieniądze, a widziałem nowy przypłodek na wsi”. 
Ofi cjalista jedzie saniami na wieś, chwyta dziesięcioro schwytanych przed chatami dzieci 
do sanek i bez żadnych innych formalności czy pożegnań z rodzicami odwozi na sprzedaż3.

Konieczność zniesienia prawa pańszczyźnianego uświadamiał sobie także 
Mikołaj I, który w ciągu swego 30-letniego panowania wydał wiele ukazów przy-
czyniających się do polepszenia doli chłopów. Po roku 1848 Rosja pozostawała 
ostatnim państwem, którego system społeczny oparty był na prawie pańszczyź-
nianym. W Prusach zostało ono zniesione w 1807 roku, a w Austrii dekret z 1848 
roku przypieczętował tylko stan faktyczny. Warto natomiast zaznaczyć, że sytuacja 
ekonomiczna rosyjskiego chłopstwa, przynajmniej do połowy stulecia, nie odbiegała 
znacząco od sytuacji chłopów w innych krajach Europy. 

Przez długie dziesięciolecia lud pozostawał prawdziwą ziemią nieznaną dla 
rosyjskiej warstwy oświeconej. W pierwszej połowie wieku przede wszystkim 
prawe skrzydło przyczyniło się do jego mitologizacji i sytuacja ta trwała do lat 60. 
Wraz z wkraczaniem do życia społecznego raznoczyńców zaczęły się pojawiać 
krytyczne opinie o rosyjskim ludzie. Bieliński w słynnym Liście do Gogola pisał 
o przebiegłości i zdrowym rozsądku rosyjskiego chłopa. Na początku lat 60., już 
po ogłoszeniu reformy włościańskiej, Mikołaj Czernyszewski, żywiąc mocne 
przekonanie o destrukcyjnym i antypaństwowym charakterze ruchów chłopskich, 

2 Zob. L. Bazylow, Historia Rosji, Warszawa 1985, t. 2, s. 244. 
3 Cyt. za: S. Cat-Mackiewicz, Dostojewski, Bielsko-Biała 1997, s. 15.
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opowiadał się zdecydowanie za rewolucją odgórną, chociaż reformy wprowadzone 
dekretem 19 lutego 1861 roku nie wywołały jego zadowolenia.

Jednak to właśnie początek lat 60. przynosi zmianę w postrzeganiu ludu przez 
rosyjską opinię społeczną. Rozczarowanie reformą chłopską skłania działaczy 
radykalnych do wystąpienia w imieniu ludu: bronią jego praw w tekstach publi-
cystycznych, oskarżają autorów reform. Jeżeli socjaliści lat 40. walczyli o przyszłe 
szczęście całej ludzkości, to radykałowie lat 60. chcą być przede wszystkim ad-
wokatami skrzywdzonego ludu. Podobnie, jak wcześniej słowianofi le, pierwsze 
pokolenie raznoczyńskiej inteligencji, często oprócz pochodzenia, nie ma z ludem 
nic wspólnego. Samozwańcza odwaga, z jaką przedstawiciele tej generacji głosili, 
że występują w imieniu ludu, przynosiła mimo wszystko spore rezultaty.

Mikołaj Czernyszewski ze zdziwieniem wspominał wizytę Dostojewskiego 
z 1861 roku. Kiedy latem tego roku wybuchły w Moskwie pożary, Dostojewski 
udał się do Czernyszewskiego, uważanego powszechnie za przywódcę tzw. nowych 
ludzi, z prośbą, by ten zapobiegł dalszym podpaleniom. Autor Zbrodni i kary 
nie był w swym przekonaniu odosobniony: wiele rosyjskich umysłów sądziło, że 
uciskany, lecz milczący dotychczas lud znalazł sobie w końcu swojego rzecznika, 
który w jego imieniu będzie dochodzić należnych mu praw. 

Odwaga, z jaką rewolucjoniści realizowali swoje zamierzenia, wzbudzała 
powszechny podziw. Po epoce „zbędnych ludzi”, hamletów, witalizm i aktywność 
stroniących od refl eksji don kichotów przynosił wiarę w możliwość społecznej 
i politycznej przemiany. Młodzi radykałowie występowali w imieniu nie własnym 
i nie dla własnej korzyści, lecz w obronie skrzywdzonych, o których wszakże często 
mieli nikłe pojęcie. Kiedy w początku XX wieku pojawiły się prace poświęcone 
inteligencji, ta właśnie cecha wysuwa się na plan pierwszy niezależnie od tego, czy 
oceniano ją pozytywnie, czy negatywnie. 

Rewolucjonista budził raczej respekt niż szacunek. Nie tylko zresztą respekt, 
ale również strach. Siergiej Stiepniak-Krawczyński opisuje w swojej głośnej książce 
Rosja podziemna (Подпольная Россия), że na przełomie lat 70. i 80. władze więzień, 
w których umieszczano aresztowanych narodowolców, traktowały ich z najwyższą 
ostrożnością, starając się w niczym się im nie narazić. Pozycja socjalistów była tak 
wysoka, że mieli wpływ na obsadę stanowisk strażników więziennych. 

Odwaga ta przyjmowała być może tak ogromne rozmiary, ponieważ była przede 
wszystkim odwagą zniszczenia. Żadne z rosyjskich ugrupowań rewolucyjnych po 
roku 1825 nie stworzyło dokładnego projektu przyszłego ustroju. Nie stworzyło nawet 
zarysu. Zwłaszcza od końca lat 70. jedynym celem, jaki sobie stawiali, było niszczenie. 

Przekonanie o konieczności nadejścia burzy dziejowej nie było tylko rosyjską 
specyfi ką. Po klęsce rewolucji z roku 1848 i Komuny Paryskiej wzmogła się wiara, 
że prawdziwe oczyszczenie przyniesie jedynie taka zmiana, którą przypieczętują 
tysiące ściętych głów. Lew Tichomirow, członek Narodnej Woli, który w 1888 roku 
zmienił swoje stanowisko i przeszedł na pozycje monarchistyczne, w ten sposób pisał 
o atmosferze panującej w tamtych latach: „rzeczywiście u nas (ale nie tylko u nas) 
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głęboko zakorzeniła się myśl, że żyjemy w jakimś «okresie zniszczenia», który, jak 
wierzą, zakończy się straszliwym przewrotem z rzekami krwi, hukiem dynamitu”4.

Nihiliści lat 60. stawiali sobie za cel całkowite uwolnienie się od więzów 
przeszłości, wyzbycie się przyzwyczajeń i tradycji, utartych konwenansów, religii. 
Człowiek – twórca nowego świata miał się stać zupełnie wolny. Był to oczywiście 
cel tytaniczny, wymagający żelaznej woli. To właśnie siłą, umiejętnością zupeł-
nego okiełznania własnych instynktów, wyrzeczeniem się namiętności uwodził 
dziewiętnastowiecznych Rosjan jeden z bohaterów powieści Czernyszewskiego 
Co robić? (Что делать?). Siła była tym, co w rewolucjoniście fascynowało naj-
bardziej, co wzbudzało podszyty lękiem podziw. Lęk, który znalazł najwierniejsze 
chyba literackie przedstawienie w postaci Stiepana Wierchowieńskiego, to lęk 
przed unicestwieniem kultury. Można zaryzykować stwierdzenie, że w środowi-
skach rosyjskich warstw oświeconych uchodziła ona za wartość wyższą od religii. 
Siergiej Stiepniak-Krawczyński w końcu lat 80. walkę z prawosławiem uważał za 
początkowy i zakończony już etap na drodze do powszechnej rewolucji: 

Pierwsza bitwa została stoczona na gruncie religii. Nie była ona ani długotrwała, ani 
uporczywa. Zwycięstwo osiągnięto od razu, ponieważ na całym świecie nie ma takiego 
kraju, w którym religia w środowisku warstw oświeconych byłaby tak mało zakorzeniona 
jak w Rosji. Poprzednie pokolenie jeszcze jako tako trzymało się cerkwi, ale też raczej 
z przyzwoitości niż z przekonania. I gdy tylko falanga młodych pisarzy, zbrojnych w dane 
nauk przyrodniczych i fi lozofi i pozytywistycznej, utalentowanych, zapalonych prozelitów, 
ruszyła do ataku – chrześcijaństwo runęło jak stary, zmurszały gmach, który trzyma się 
tylko dlatego, że nikomu nie przyszło na myśl go pchnąć5.

Oddziaływanie idei radykalnych niewątpliwie wzmacniał fakt, że reakcja władz 
carskich na niektóre wydarzenia społeczne była niewspółmierna do zagrożenia. 
Jesienią 1861 roku wybuchł protest studentów Uniwersytetu Petersburskiego po 
usunięciu z katedry popularnego profesora Pawłowa. Rząd relegował z uczelni 
kilkadziesiąt osób. Kara ta wydała się niesprawiedliwa, tym bardziej że rosyjska 
opinia publiczna wiedziała, że za podobne protesty francuskich studentów nie 
spotykały żadne szykany. Podobnie sprawa miała się z Mikołajem Czernyszewskim, 
który bez jakichkolwiek dowodów został skazany na 20 lat zesłania. W ten sposób 
Czernyszewski stał się mimowolnym męczennikiem idei rewolucyjnej, a pamięć 
o niesprawiedliwej karze była niezwykle żywa jeszcze na początku XX wieku. Również 
krwawe stłumienie buntu chłopów w miejscowości Biezdna latem 1861 roku wywo-
łało w rosyjskim społeczeństwie dość ponure wrażenie. Miało to miejsce zaledwie 
kilka miesięcy po wprowadzeniu reformy, którą kręgi rządowe przedstawiały jako 
korzystną dla chłopstwa i dokonaną w jego imieniu. Wydarzenia w guberni kazań-
skiej przypieczętowały ostateczne rozczarowanie wobec poczynań Aleksandra II. 

4 Л. Тихомиров, Почему я перестал быть революционером, [na stronie internetowej: http://
narovol.narod.ru/art/lit/t1.htm, data odwiedzin: 4.11.2010] (tłum. moje – T.M). 

5 S. Stiepniak-Krawczyński, Rosja podziemna, tłum. J. Dziarnowska, Warszawa 1960, s. 8.
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Niejednokrotnie można spotkać się z tezą, że pod koniec lat 40. ukształtowała 
się Rosji grupa „twardogłowych radykałów”, którzy w żadnym wypadku nie byli 
skłonni do jakichkolwiek kompromisów z carskim rządem. Jednak działalność 
i popularność Aleksandra Hercena dowodzi, że duża część rosyjskiego społeczeń-
stwa sprzyjała planom odgórnej rewolucji. Trzeba przyznać, że na przełomie lat 50. 
i 60. liczba osób odrzucających możliwość jakichkolwiek reform jako wariantu zbyt 
zachowawczego ograniczała się do wąskich, liczących najprawdopodobniej kilka-
dziesiąt osób, środowisk radykalnych studentów Petersburga i po części Moskwy. 
Nieporównanie liczniejsze były oczywiście szeregi niezadowolonej szlachty, która 
obawiała się gwałtownej utraty głównego źródła dochodu oraz dotychczasowej 
pozycji społecznej – jedynego wolnego stanu w państwie.

Hercen w wydawanym w Londynie piśmie „Kołokoł” konsekwentnie popierał 
dążenia reformatorskie nowego cara. Pod koniec lat 50. nakład „Kołokoła” wynosił 
około 6000 egzemplarzy i według szacunków był czytany przez ponad 100 tysięcy 
Rosjan. Słynny artykuł Hercena pt. Zwyciężyłeś, Galilejczyku, w którym rosyjski 
emigrant na wieść o zniesieniu prawa pańszczyźnianego nazywa cara reformatora 
„wielkim sprawcą, otwierającym nową erę dla Rosji”, został niezwykle entuzja-
stycznie przyjęty przez rosyjską opinię społeczną. Piotr Kropotkin wspominał: 
„Czytaliśmy ten artykuł ze łzami w oczach”6. Ten cytat nie może dziwić. Po raz 
pierwszy bowiem w życiu tego pokolenia, dla którego wejście w dorosłość naznaczyła 
rozprawa z dekabrystami, pojawiła się nadzieja na pogodzenie dwóch sprzeczności. 
Dla młodego Kropotkina i jego pokolenia zapowiadana odgórna rewolucja była 
nadzieją nie tylko na poprawienie doli chłopów, ale także na stworzenie społe-
czeństwa, w którym synowie szlacheccy będą mogli wieść zwyczajne życie, bez 
konieczności opowiadania się po stronie któregokolwiek z dwóch wrogich sobie 
obozów – i bez wyrzutów sumienia. 

Wpływ, jaki wywierała radykalna część inteligencji na resztę, znacznie bar-
dziej umiarkowaną w swoich poglądach, w ciekawy sposób ilustruje Isaiah Berlin 
w swoim eseju Turgieniew i kłopoty liberalizmu. Iwan Turgieniew, wychowany 
w duchu europejskim, skłaniający się ku liberalizmowi, mieszkający przez więk-
szą część życia we Francji i w Niemczech, przez wiele lat bezskutecznie zabiegał 
o uznanie radykalnej rosyjskiej młodzieży. W większości swoich dzieł stworzył jej 
portrety. Berlin, choć nie formułuje tego wprost, wyraźnie sugeruje, iż poniżające 
dla Turgieniewa próby zaskarbienia sobie sympatii młodych radykałów wynikały 
z przekonania, że do nich należy przyszłość, były kapitulacją przed siłą, w którą 
wciela się Historia. „Po Bielińskim żaden rosyjski pisarz nie pozbył się przekonania, 
że powinien służyć prawdzie, uczestniczyć w dylematach narodu”7 – pisze Berlin. 
A zdaniem Turgieniewa, podobnie jak według większości liberałów tamtego czasu, 

6 Zob. П.А. Кропоткин, Записки революционера, [na stronie internetowej: http://piter.anarhist.
org/krop03-00index.htm, data odwiedzin: 4.11.2010] (tłum. moje – T.M.).

7 I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, Warszawa 2003, s. 279.
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prawda, choć nieco zniekształcona, kryła się w zgromadzeniach wielkodusznych 
i żarliwych wyznawców idei równości. 

Środowisko kosmopolitycznych liberałów, w tym także Turgieniew, przesiąk-
nięte było strachem przed okazywaniem jakichkolwiek dowodów poparcia dla 
skompromitowanego w ich oczach systemu monarchiczno-biurokratycznego. By 
nie zostać posądzonym o współpracę z reżimem, rosyjscy liberałowie starali się 
nie formułować bezpośredniej krytyki pod adresem rosyjskich rewolucjonistów. 
Nawet jeśli nie odpowiadały im niektóre z rewolucyjnych celów, a przede wszyst-
kim jakobińskie środki.

Pod koniec XIX wieku jeden z najbardziej odpornych na ideologiczne poku-
sy rosyjskich pisarzy – Antoni Czechow, wysnuł podejrzenie, że tęsknota za siłą 
i uleganie radykalnym tendencjom w rzeczywistości była dla rosyjskiej inteligencji 
tęsknotą za własnymi zaprzepaszczonymi możliwościami moralnymi, za własną 
utracona szlachetnością. 

To nie guwerner jest winien – pisał w liście do Iwana Orłowa – tylko cała inteligencja 
– cała, mój dobrodzieju. Dopóki jeszcze studiuje na uniwersytetach i kursach, wtedy, 
owszem, to uczciwa, zacna młodzież, nasza nadzieja, przyszłość Rosji, ale wystarczy, 
żeby studenci i słuchaczki kursów stanęli na własnych nogach, żeby wydorośleli, a już 
i nasza nadzieja i przyszłość Rosji rozsypują się w proch i na powierzchni zostają tylko 
lekarze dysponujący własnym letniskiem, drapieżni urzędnicy, inżynierowie złodzieje. 
[...] Nie wierzę w naszą inteligencję, dwulicową, obłudną, histeryczną, źle wychowaną, 
leniwą, nie wierzę nawet wtedy, gdy cierpi i uskarża się, bowiem gnębiciele jej rodzą się 
z jej własnego łona8.

Siła radykalnej inteligencji nie była więc siłą intelektualną, lecz moralną. 
Zbudowaną przede wszystkim na słabości przeciwnika, czyli władzy carskiej, oraz 
biernym milczeniu tych, którzy powstrzymywali się od krytyki, w przekonaniu, że 
w ten sposób popierają mniejsze zło. 

Между революционизмом и реакцией.
О факторах, формирующих русское

общественное мнение во 2. половине XIX века
Резюме

В статье анализируются факторы, которые формировали русское общественное 
мнение во второй половине XIX-ого столетия. Немногочисленная революционная 
среда оказывала огромное влияние на русское общество. Главными причинами 
возросшего значения революционеров были их отвага, проявляемая в борьбе 
с самодержавием, а также моральная компрометация царской власти.

8 A. Czechow, Listy, tłum. N. Gałczyńska, A. Sarachanowa, Kraków 1988, t. 2, s. 224.


