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BŁAZEN JEGO CESARSKIEJ MOŚCI1

Epoka Aleksandra I oczami Jaana Krossa

Estońskie pomniki drażnią Rosjan. Nagłośniona w światowych mediach historia
„Żołnierza z brązu”, którego władze bałtyckiej republiki postanowiły przenieść z cen-
trum Tallina na jeden z miejskich cmentarzy, nie była precedensem. 20 czerwca 1997
roku na ścianie jednego z hoteli w historycznym Dorpacie pojawiła się pierwsza
w świecie tablica upamiętniająca Dżochara Dudajewa2, człowieka, na którego Rosjanie
urządzili niezwykle kosztowne, zaawansowane technicznie i skuteczne polowanie.
„Wojna pomnikowa” trwa więc pomiędzy Estonią a Rosją już ponad dziesięć lat.

Tymczasem wspomniana tablica ku czci prezydenta Iczkerii wmurowana jest
u wejścia do hotelu Barclay3, który w latach 1944–1992 pełnił funkcję kwatery głów-
nej Armii Czerwonej w Tartu, mieszcząc m.in. biuro Dudajewa. Po renowacji w roku
1995 piękną kamienicę zaadaptowano na hotel, nadając mu imię Barclay – pochodzące
od pomnika stojącego kilkanaście metrów od głównej bramy budynku na placu imienia
słynnego dowódcy. Popiersie przedstawia oczywiście Barclaya de Tolly, prawdopo-
dobnie jedyną postać historyczną, której pomniki znaleźć możemy tak w Rosji, jak
i w Estonii, i w żadnym z tych krajów nie budzą one sprzeciwu czy antypatii4. Co wię-
cej, można zaryzykować stwierdzenie, że w całej historii koegzystencji tych dwóch
państw nie ma okresu, którego oceny byłyby tak zbieżne w Moskwie, Tallinie, Peters-
burgu i Tartu, jak epoka Barclaya de Tolly i jego cara Aleksandra I.

Początek XIX wieku w cesarstwie upływał pod znakiem ożywienia środowisk libe-
ralnych, wiążących spore nadzieje z panowaniem wnuka Katarzyny II, który w pierw-
szym okresie po dojściu do władzy podarował Estonii wiele od dawna wyczekiwanych

                                                        
1 Określenie to jest wolną parafrazą tytułu najpopularniejszej powieści Jaana Krossa – Cesarski szale-

niec i odnosi się wyłącznie do głównego bohatera książki, pułkownika Tymoteusza von Bocka.
2 Większość mediów rosyjskich mylnie podaje, że tablicę wmurowano przy alei Sõpruse, gdzie pod ad-

resem 1–52 miał mieszkać Dudajew podczas pobytu w Tartu (por. artykuł w specjalnym wydaniu gazety
„Izwiestija” z Dnia Zwycięstwa: E. Шестернина, Кто вы, господин Ансип?, „Известия”, 8 maja 2007
roku, http://www.izvestia.ru/politic/article3103913/). W istocie prezydent był zameldowany pod numerem
21–52 w osiemdziesięciometrowym czteropokojowym mieszkaniu (o czym informacje jeszcze do niedawna
można było znaleźć na oficjalnej liście dłużników miasta Tartu), skąd Dudajew został wymeldowany dopie-
ro w roku 2000, czyli 4 lata po śmierci. Sama zaś tablica zlokalizowana jest w innym punkcie Dorpatu (por.
przypis 2).

3 Barclay Hotell mieści się niemal w sercu Tartu przy ulicy Uniwersyteckiej (Ülikooli 8).
4 Historie powstania niektórych pomników dowódcy, w tym petersburskiego, moskiewskiego i tartu-

skiego, zebrał G. Tarakanowski: Г. Таракановский, Памятники фельдмаршалу М.Б. Барклаю-де-Толли,
„Нева” 2005, № 7, с. 249.
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praw i swobód. 21/22 kwietnia 1802 roku ponownie otwarto Uniwersytet Tartuski5, co
car zatwierdził dekretem 12 grudnia, sankcjonując otwarcie Kaiserliche Universität zu
Dorpat (Императорский Дерптский Университет), czyli Rosyjskiego Uniwersytetu
Państwowego z wykładowym językiem niemieckim. Uczelnia rychło stała się ośrod-
kiem, wokół którego skupili się nie tylko wybitni naukowcy (astronom Frierich Georg
Wilhelm Struve, współtwórca nowoczesnej chemii fizycznej, noblista Wilhelm
Ostwald i inni), lecz także twórcy i animatorzy kultury – wśród nich najwybitniejsi
artyści rosyjscy. Zainteresowani, a byli nimi w szczególności pozostający pod wpły-
wem idei Herdera bałtyccy Niemcy, mogli od roku 1803 uczestniczyć w akademickim
kursie języka estońskiego w Dorpacie, doskonaląc umiejętności potrzebne im do póź-
niejszego pisania romantycznych wierszy6. Na początku wieku XIX na krótką chwilę
rozbłysnął talent pierwszego estońskiego poety Kristjana Jaaka Petersona, a na salo-
nach grupki, jak sami się określali, „estofilów” szeptały już o powołaniu pierwszych
Uczonych Towarzystw Estońskich7.

Nie bez znaczenia dla nastrojów w Guberni Estlandzkiej pozostał ekonomiczno-
-społeczny eksperyment Aleksandra I, w ramach którego zniesiono poddaństwo osobi-
ste chłopów w roku 1816. Uwolnieniu warstwy najniższej nie towarzyszyły nadania
ziemskie, dlatego ruchu tego nie można nazwać jednoznacznie pozytywnym8, a jednak
niepojętym sposobem osoba cara chłopom estońskim kojarzyła się dobrze i decyzję
o nadaniu im wolności interpretowano zazwyczaj jako wspaniałomyślny gest imperato-
ra9. Prócz wolności chłopstwo dostało od szczodrego cara jeszcze jedno świadectwo
awansu: nazwiska. Od wieku XIX Tarmo znad Pühajõe mógł podpisywać się nowym,
rzadziej niemiecko, a częściej estońsko brzmiącym nazwiskiem.

Sytuację w dziewiętnastowiecznej Guberni Estlandzkiej cechuje jednak nie opty-
mizm, ale typowa dla rosyjskiej historii i kultury dychotomia, czy nawet antynomia10.
Obok wymienionych aspektów pozytywnych istniało wiele negatywów, zaciemniają-
cych sielankowy obraz namalowany powyżej. Przede wszystkim car, o czym szybko
się przekonano, nie był tym samym demokratycznym władcą, co jego szwedzki po-

                                                        
5 Zamknięty wskutek rosyjskiego oblężenia podczas wojny północnej 12 sierpnia (starego stylu) 1710

roku.
6 D.J. Smith, Estonia: independence and European intergration, [w:] D.J. Smith, Artis Pabriks, Aldis

Purs, Thomas Lane, The Baltic States. Estonia, Latvia and Lithuania, Padstow 2002, s. 5.
7 Z est. Õpetatud Eesti Selts. Por.: R. Taagepera, Estonia: Return to independence, Boulder 1993,

s. 26–28.
8 Por. T. Raun, Estonia and the Estonians, Stanford 1991, s. 42–46.
9 Wbrew nasuwającej się analogii z pokutującym od stuleci wśród rosyjskiego ludu obrazem „batiuszki-

-cara”, którego mądrość, dobroć i szlachetność plugawili jakoby źli urzędnicy, chłopstwo estońskie
w swojej naiwnej wierze w łagodność i sprawiedliwość władcy odwoływało się do konkretnego historycz-
nego wzorca. W tzw. okresie szwedzkim (druga połowa XVII wieku) każdy poddany króla miał prawo do
osobistej skargi, którą rozpatrywał sam monarcha. Historię obrazującą ową otwartość władcy pokazuje Jaan
Kross w spotkaniu ucznia pierwszej klasy trivium (szkoły niższego stopnia) z księciem fińskim Janem:
J. Kross, Trzy bicze czarnej śmierci, czyli opowieść o Baltazarze Russowie, Warszawa 1979, tłum. z rosyj-
skiego Wiesława Karaczewska, s. 140–159.

10 Zagadnienie dwubiegunowości kultury rosyjskiej badał wybitny mieszkaniec Dorpatu Jurij Łotman.
Zob.: Ю.М. Лотман, Роль дуальных моделей в динамике русской культуры, [w:] Ю.М. Лотман,
История и типология русской культуры, Санкт-Петербург 2002, c. 88–115.
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przednik11. Ponadto wojna narodowa 1812 roku, której bezpośrednie działania ominę-
ły, co prawda, ziemie estońskie, pochłonęła około 100 000 mężczyzn w wieku produk-
cyjnym12. Wreszcie chłopski głód ziemi, spotęgowany przez kryzys zbiorów płodów
rolnych, jaki w latach 20. XIX wieku przetoczył się przez Europę, doprowadzał do
wielu dramatycznych decyzji. Zasłyszane nie wiadomo gdzie plotki o tym, że konwer-
sja na prawosławie oznacza automatyczne nadania ziemskie, o leżących pod Pskowem
połaciach ziem uprawnych, które czekają tylko na lemiesze, i rozczarowania związane
z weryfikacją tych legend, skutkowały gwałtownym wzrostem zainteresowania rucha-
mi parareligijnymi. Armia nowych synów nowych bogów, ich proroków i posłańców
przez kilka dziesięcioleci pustoszyła kieszenie i umysły prostych Estończyków. Był to
problem na tyle istotny dla kwestii zachowania tożsamości, że pierwszy w historii
narodu wybitny prozaik poświęcił mu całą powieść13.

Epoka Aleksandra I z punktu widzenia Estończyka jest nadzwyczaj ciekawa i nie-
jednoznaczna. Promyki swobody przenikają się z mrokiem fałszywej pobożności
i wojny o cudzą sprawę. W tym sporze w roku 1978 pojawił się nowy głos. Głos czło-
wieka rozmiłowanego w historii, ale nie historyka, Estończyka z krwi i kości, ale nie
nacjonalisty, głos „pierwszego w Związku [Radzieckim] pisarza historycznego, które-
go pozycja nie podlega zakwestionowaniu”14 – Jaana Krossa. W owym czasie Kross
był już pierwszoplanową postacią życia kulturalnego Sowieckiej Republiki Estońskiej,
mając na koncie kilka bestsellerów prozatorskich, bajki dla dzieci, tomiki doskonałej
poezji i spektakularny zwycięski pojedynek prasowy z dezawuującą wartość i sens
istnienia jego nierymowanych wierszy cenzurą. Sam autor wspomina ten moment
z lakoniczną skromnością:

[działo się to], kiedy moje pierwsze prace oparte na źródłach historycznych zwróciły na siebie
uwagę wąskiego kręgu miłośników literatury15.

Tym razem „wąskie grono” znacznie się poszerzyło, bo pierwsze wydanie powieści
sprzedano w 32 000 egzemplarzy, a do dziś powieść Cesarski szaleniec przetłumaczo-
no na siedemnaście języków16. Entuzjastyczne przyjęcie książki wiąże się, jak sugerują
                                                        

11 Boleśnie przekonał się o tym bogaty chłop Adam Petersom, który wyruszywszy do Petersburga z
petycją, którą przekazał władcy, powrócił do swego chutoru po ponad roku wybijania mu z głowy „akcji
skierowanych przeciw porządkowi podatkowemu” w carskim więzieniu. Podaję za: J. Lewandowski, Histo-
ria Estonii, Wrocław 2002, s. 137.

12 W Estonii, na wzór skandynawski, życie ludzkie ceni się bardziej niż gdzie indziej, dlatego często
można spotkać zawyżone statystyki strat wojennych, w tym przypadku mówiące o dwustu tysiącach ofiar.
Nie wynika to jednak z fałszowania przeszłości, ale z liczenia nie zgonów rzeczywistych, ale „potencjal-
nych”. Niektóre źródła zakładają, że każda ofiara rzeczywista płci męskiej za swoją śmiercią pociąga
śmierć dziecka, które teoretycznie mogłaby po wojnie spłodzić; stąd straty w ludziach liczy się niekiedy
podwójnie, por. materiały dostępne na stronach internetowych dotowanej przez rząd estoński Encyclopae-
dia Estonica, sekcja historyczna, rozdział pt. 1710–1850. The Baltic Landesstaat, http://www.estonica.org/
eng/lugu.html?menyy_id=96&kateg=43&nimi=&alam=61&tekst_id=240, 24.12.2007.

13 E. Vilde, Prohvet Maltsvet (Prorok Maltsvet), 1908. Powieść traktuje o karierze charyzmatycznego
kaznodziei Juhana Leinberga, znanego jako Prorok Maltsvet i działającego w XIX wieku.

14 A. Drawicz, Łyk estońskiej rosy (O Jaanie Krossie), „Tygodnik Powszechny” 1991, nr 16, s. 5.
15 J. Kross, Od wydawcy rękopisu. Cesarski szaleniec, Warszawa 1988, tłum. z rosyjskiego Henryk

Chłystowski.
16 Dane bibliograficzne przekładów podaje „Estonian Literature Information Centre” na swoich stro-

nach internetowych http://www.estlit.ee.
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krytycy, przede wszystkim z doskonałą kreacją postaci, ciekawą narracją i siłą fabular-
nego konfliktu skonstruowanego według wzorca klasycznych antycznych tragedii17.
Niezwykły jest jednak, na co szczególną uwagę zwraca rosyjski historyk Natan Ejdel-
man, także świat przedstawiony (czy raczej odtworzony) w powieści, zilustrowane
w niej postaci, wśród których nie braknie matki Aleksandra Pawłowicza, poety Wasi-
lija Żukowskiego, dysydenta i spiskowca Piotra Aleksiejewicza Pahlena. Wszyscy oni
składają się na obraz epoki dobrze znanej i szeroko opisanej w historiografii i literatu-
rze rosyjskiej. Po raz pierwszy jednak mamy okazję spojrzeć na ten świat oczami cu-
dzoziemca i zarazem rodaka mieszkańców imperium Romanowów.

Estończycy są narodem bezkompromisowym, gdy przychodzi do oceny politycz-
nych kroków, jakie wobec ich ziem podejmowali w ciągu wieków Rosjanie. Cały okres
władzy sowieckiej w republice nazywają (również w dyplomacji i polityce międzyna-
rodowej) „okupacją”, stawiając znak równości między epizodyczną w gruncie rzeczy
obecnością w Estonii niemieckich nazistów a pięćdziesięcioletnim pobytem w ich
kraju radzieckich komunistów18, a każdemu z carów od Katarzyny II potrafią przy
dowolnej okazji wytknąć szereg niegodziwości19. Kross nigdy od Rosji się nie odże-
gnywał, a już z pewnością nie przekreślał Rosji dziewiętnastowiecznej, o czym świad-
czy choćby jego praca przekładowa z klasycznymi dziełami literatury rosyjskiej XIX
wieku. A jednak nakreślony przezeń obraz aleksandryjskiej Rosji jest miażdżąco kry-
tyczny, choć – jak zwykle u tego autora – nie jest pozbawiony znamion ambiwalencji,
ani poddany negacji absolutnej.

Najważniejszą z punktu widzenia historii postacią epoki Aleksandra I sportretowa-
ną przez Krossa jest sam cesarz. W powieści więcej się o nim mówi, niż obserwuje go
własnymi oczami, ale w pewnym momencie car pojawia się osobiście w jednym ze
wspomnień tytułowego bohatera. Zanim jednak do niego przejdziemy, spójrzmy, jak
wygląda podobna scena u Tołstoja:

Piękny i młody cesarz Aleksander, w mundurze gwardii konnej, w stosownym kapeluszu
włożonym na ukos, skupiał powszechną uwagę swą miłą twarzą i niezbyt donośnym,
dźwięcznym głosem. Rostow stał niedaleko trębaczy i swymi bystrymi oczami już z daleka
poznał monarchę i obserwował jego zbliżanie się. Kiedy monarcha podjechał na odległość
dwudziestu kroków, Mikołaj dokładnie, ze wszystkimi szczegółami, przyjrzawszy się młodej
i szczęśliwej twarzy cesarza, doznał uczucia tkliwości i zachwytu, któremu równego jeszcze
nigdy nie doznawał. Każdy rys, każdy ruch – wszystko w cesarzu wydawało mu się czarujące.
Cesarz, zatrzymawszy się przed pułkiem Pawłogrodzkim, powiedział coś po francusku do cesarza
austriackiego i uśmiechnął się. Ujrzawszy ten uśmiech Rostow mimo woli sam zaczął się
uśmiechać i poczuł jeszcze silniejszy przypływ miłości do swego cesarza. Wiedział, że to
niemożliwe, i chciało mu się płakać. Cesarz wywołał dowódcę pułku i powiedział doń kilka słów.

                                                        
17 Por. J. Evans, Ghosts of memory, „The Guardian”, 10 sierpnia 2002 r., s. 34.
18 Z dziesiątków podobnych wypowiedzi można, ze względu na stanowiska autorów, wybrać dwie: pre-

zydenta Toomasa Hendrika Ilvesa, cytowaną przez portal Gazeta.pl (http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/
1,80577,4499892.html) oraz byłego ambasadora Estonii w Moskwie Marta Helme – artykuł jego autorstwa
opublikował internetowy dziennik „Sindikaat” http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=448&lang=est
(26.12.2007).

19 M. Helme, Deržaava sinusoid (Sinusoida imperium), internetowy dziennik „Sindikaat”
http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=448&lang=est (26.12.2007).
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„Mój Boże! Co by się ze mną działo, gdyby Cesarz do mnie się zwrócił! – myślał Rostow.
– Umarłbym ze szczęścia”20.

Timo von Bocka rówieśnika dekabrystów, tytułowego bohatera Cesarskiego sza-
leńca Krossa można zaliczyć do tej samej wojującej za cara i ojczyznę młodzieży,
z której wywodził się Mikołaj Rostow21, jednak wspominane przezeń spotkanie z cesa-
rzem ma miejsce w diametralnie odmiennych okolicznościach. Von Bock, przetrzy-
mywany jest w twierdzy Schlüsselburg za przedstawienie Aleksandrowi (z którym
łączyła go niekłamana przyjaźń) niesłychanie śmiałego manifestu politycznego. Ob-
serwując stan swego zdrowia, więzień spostrzega, że „opiekunowie” podają mu środki
nasenne, więc niepostrzeżenie unika ich połknięcia i noc spędza na czuwaniu…

(…) i wówczas wszedł cesarz (…) poprzez rzęsy widziałem, jak padł na kolana na zapaskudzoną
przez szczury podłogę i w odległości dwóch stóp od mojej twarzy zaczął się modlić. Słyszałem
wyraźnie, jak szeptał: „Panie, błagam Cię o litość dla tego oślepłego brata mojego… i dla mnie
samego. Dla tego krnąbrnego brata, Panie… który występuje przeciwko Tobie, kiedy o swoim
pomazanym władcy wypowiada tak niesłychane bluźnierstwa…”. Umilkł na chwilę, jakby po to,
aby zdecydować się na jakieś wyznanie. Zapomniałem się i otworzyłem oczy. Patrzyłem wprost
na niego. Tak, tak, klęczał w kazamacie! Wierzchem dłoni zsunął kaptur na kark. Jego czoło
z głębokimi łysinami było mokre od potu. Wyraźnie się zestarzał. Jego twarz stała się jakaś
obrzękła i czerwona. Worki pod oczyma. Spoglądał na sufit spod wpółprzymkniętych powiek,
a jego twarz miała tak nieobecny, ckliwie słodki wyraz, że kiedy na niego patrzyłem, ogarnęło
mnie uczucie wstrętu22.

Mamy w tych opisach do czynienia z identycznym chwytem prozatorskim, który
przez opis wyglądu zewnętrznego bohatera i jego otoczenia, kształtuje recepcję danej
postaci. Co więcej, w dalszej części obu opisów Aleksander wykonuje dwa „niecesar-
skie” gesty: u Tołstoja stoi przez moment niezdecydowany, a u Krossa ucieka z kom-
naty. Rostow zauważa dysonans między swoim wyobrażeniem o osobie władcy a rze-
czywistością, „ale potem i to niezdecydowanie wydało mu się majestatyczne
i czarujące”23, von Bock ucieczkę cara kwituje jedynie uśmiechem. Obydwa wyrwane
z kontekstu opisy zdają się portretować dwie różne osoby. Naturalnie, we wspomnieniu
Rostowa widać emfazę i autorski dystans, ale car jawi się jako postać co najmniej cha-
ryzmatyczna. U Krossa jest tylko żałosny. Ale nie jest to cała prawda o władcy i estoń-
ski autor, z właściwą sobie oszczędnością słowa, przyznaje, że Aleksander I był posta-
cią fascynującą i skomplikowaną, wymykającą się jednoznacznej ocenie.

Czytelnik poza cytowaną sceną nie dostąpi już u Krossa bezpośredniego kontaktu
z Aleksandrem Pawłowiczem, ale mroczna postać cara przewijać się będzie przez całą
fabułę, jako spiritus movens losów rodziny von Bocków. Pułkownik Tymoteusz, dziel-
ny żołnierz, adiutant, a wreszcie powiernik tajemnic imperatora, cieszył się tak dużym
zaufaniem cara, że ten, w nierzadkim stanie afektacji, wymógł na von Bocku obietnicę
bezgranicznej szczerości w komentowaniu poczynań władcy. Umysł pułkownika

                                                        
20 L. Tołstoj, Wojna i pokój, tłum. Andrzej Stawar, t. I, Warszawa 1959, s. 283.
21 Por. Ю.М. Лотман, Декабрист в повседневной жизни, [w:] Ю.М. Лотман, Беседы о русской

культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века), Санкт Петербург 1994, с.
332–371.

22 J. Kross, Cesarski szaleniec…, s. 142–143.
23 L. Tołstoj, Wojna i pokój…, t. I, s. 283.
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owładnięty był fascynacją etosem średniowiecznego rycerstwa, a sam von Bock nie
mógł zapoznać się z późną twórczością wieszcza narodu polskiego (a wiemy, że poezją
współczesną żywo się interesował), który rozumnie wskazywał, iż

Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi,
Są takie, które szepce swemu narodowi;
Są takie, które zwierza przyjaciołom domu;
Są takie, których odkryć nie może nikomu24.

Bohaterowi Krossa bliższe były bezkompromisowe postulaty Chastellaina, którego
poglądy Johan Huizinga zamyka w dwóch zdaniach:

przypisuje szlachcie najważniejsze zadanie w państwie: ochronę Kościoła, szerzenie wiary,
obronę ludu przed uciskiem, troskę o powszechne dobro, zwalczanie przemocy i tyranii,
umocnienie pokoju. Celami szlachty są miłość prawdy, odwaga, obyczajność i łagodność25.

Von Bock, wziąwszy na siebie obowiązek głoszenia prawdy, pragnie zarazem
zwalczać „przemoc i tyranię”, wystosowuje więc szalonej treści manifest26, który pla-
nuje odczytać przed bałtyckim Landtagiem. Pomny jednak cnót rycerskich, którym
hołduje, przedstawia uprzednio dokument carowi, który z serdecznego przyjaciela
przemienia się w przyjaciela rozczarowanego – i w stwierdzeniu tym nie ma najmniej-
szej ironii.

Oczywiście, von Bock zostaje osadzony w lochu. Bez procesu, bez wyroku, więc
i bez terminu oswobodzenia; ale przecież gdyby była to małostkowa zemsta lub pry-
mitywny rewanż za nazwanie cesarza expressis verbis biczem, a nie posłańcem Bo-
żym, pułkownik zostałby stracony, jego rodzina skazana na ostracyzm i hańbę, a ma-
jątek skonfiskowany. Tymczasem po aresztowaniu von Bocka ze strony Aleksandra
mamy do czynienia z serią gestów „quasi-miłosiernych”. Pierwszym z nich jest opisa-
na już modlitwa o nawrócenie zbłąkanego b r a t a, kolejnym – dołączona do decyzji
o uwięzieniu notka, w której car poleca otoczyć opieką rodzinę aresztanta, a wykonaw-
cą tej woli mianuje osobę niepoślednią (choś przez Krossa wielokrotnie wyszydzaną),
jednego ze swych licznych adiutantów, generał-gubernatora, nazwiskiem Filipp Osi-
powicz Paulucci. Na tym jednak nie koniec. „Polityczna wdowa” Eeva von Bock, po
osadzeniu męża w Schlüsselburgu, orientuje się, że małżonek jej jest poważnie zadłu-
żony, zanim jednak zgłoszą się do niej wierzyciele, tajemniczy hrabia Stedingk uregu-
luje wszystkie zobowiązania, a wiele lat później Eeva odkryje, że pod szwedzkim na-
zwiskiem skrył się sam imperator. A jak wytłumaczyć to, że do cuchnącej celi von
Bocka któregoś dnia wniesiono piękny, lśniący czernią fortepian Schrödera27? Jednej
nocy pozwalano przeto więźniowi grać ukochanego Schuberta, a drugiej wybijano mu

                                                        
24 A. Mickiewicz, Zdania i Uwagi z dzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka (Angelus Silesius) i Sę-

Martena, [w:] A. Mickiewicz, Wiersze wybrane, Gdańsk 2002, s. 176.
25 J. Huizinga, Jesień średniowicza, Warszawa 1992, s. 83–92.
26 W większości postulatów i sile swego radykalizmu zadziwiająco podobny do Russkiej Prawdy Pawła

Pestela.
27 Jest to historyczny fakt, którego adaptację autor i tytułowy bohater powieści (s. 92–93) wyjaśniają

zgodnie: miał on na celu rozmiękczenie więźnia zarówno przez wzruszenie muzyką, jak i refleksję nad
wielkodusznością cara. Por.: Е. Скульская, Яан Кросс. Императорский безумец, „Дело” 2002, 4 марта,
c. 12–13.
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zęby za wykrzyczane w malignie oskarżenia reżimu, a wszystko to, powiada Kross,
błogosławił miłosierną ręką Boży pomazaniec Aleksander Pawłowicz.
Żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, kim – według Krossa – był car (i pośrednio,

czym był system, który w swoim państwie wytworzył), oderwijmy się na moment od
fabuły i zatrzymajmy na tytule powieści. Szaleniec (est. hull, ros. сумасшедший) to
nie to samo, co głupiec (est. loll, ros. дурак). Terminy te tworzą trójczłonową strukturę
semantyczną „głupiec – człowiek rozsądny – szaleniec”, tłumaczy J. Łotman, wnio-
skując, iż określenia „głupiec” i „szaleniec” są antonimami28. Szaleniec porywa się na
czyny niedostępne zwykłym ludziom, widzi to, co zakryte jest dla przeciętnych oczu,
i obserwuje świat przez pryzmat idei. Głupiec pole widzenia ma ograniczone do same-
go siebie, przyjmuje fałszywe pochlebstwa, aspirując do miana jedynej bądź najwyż-
szej idei. I takiego właśnie cara: rozchwianego, zadufanego w sobie, przekonanego
o własnym mesjanizmie i wodzonego za nos przez „Sybillę owych czasów” – Julię
baronową von Krüdener29, przedstawia Jaan Kross. Cara – wariata.

Obraz dziewiętnastowiecznej Rosji nie jest jednak dokładnym odbiciem wizerunku
cara. Składa się nań za to w znacznej mierze armia urzędników, co zauważyć mógł
nawet mało bystry obserwator, wyszedłszy o godzinie 15 na Prospekt Newski niemal
w całości zaludniony чиновниками30. Kross nie kpi z nich, ani im nie współczuje.
W Cesarskim szaleńcu są oni jedynie kreaturami. Przyjrzyjmy się nazwiskom, które
w przypadku postaci fabularnych często u Krossa są mówiące31. Bezpośredni nadzorca
Tymoteusza w twierdzy pietropawłowskiej nosi nazwisko Сукин, jeden z jego pod-
władnych – Плуталов. Estończyk, jak Fonwizin, nadając swoim bohaterom imiona,
stawia im zarazem diagnozę32. Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że bałtycki autor mo-
nopol na urzędniczą podłość oddał jednej nacji czy stanowi. Bezwzględnym donosi-
cielem, chciałoby się rzec modelowym funkcjonariuszem arakczejewszczyzny, jest
w powieści Peeter von Manteuffel (postać, której nie należy mylić z innym Peeterem
von Mannteufelem, zasłużonym dla estońskiej kultury na wielu polach33). Prócz wier-
nopoddańczej służalczości i psiego przywiązania do cara, urzędników opisanych przez
Krossa jednoczy jeszcze jedna cecha, a jest nią nieprzeciętna ociężałość umysłu. Prze-
jawia się to w niezwykle prymitywnych metodach działania dwóch postaci, które pró-
bują przed rodziną von Bocków ukryć swoje prawdziwe intencje34, ale szybko zostają

                                                        
28 Ю.M. Лотман, Дурак и сумасшедший, [w:] Ю.М. Лотман, Семиосферa. Kультура и взрыв.

Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки, Санкт-Петербург 2000, c. 41–62.
29 Por. M.K. Dziewanowski, Aleksander I. Car Rosji, król Polski, Wrocław 2000, s. 300–315.
30 Por. M. Gogol, Newski Prospekt, [w:] M. Gogol, Opowieści, tłum. J. Wyszomirski, Wrocław–Kra-

ków 1972, s. 9–10.
31 W tym konkretnym przypadku estoński autor upiera się, że nazwiska są potwierdzone dokumentami,

bo „on sam nigdy nie pozwoliłby sobie na tego typu ironię, do której prawo ma jedynie historia”.
32 Por. М. Назаренко, Бесподобное зеркало (Типы и прототипы в комедии Д.И.Фонвизина

«Недоросль»), „Русский язык, литература, культура в школе и вузе” 2005, № 5, с. 7–13.
33 Peter August Friedrich von Mannteuffel (1768–1842), zwany „szalonym grafem”, był nie tylko auto-

rem niezgrabnych tłumaczeń opowiadań niemieckich na język estoński i aktorem amatorskiego teatru,
wystawiającego sztuki po estońsku, lecz również pierwszym na tych ziemiach konstruktorem maszyn
latających (naturalnie te próby, podobnie do prób artystycznych, kończyły się niepowodzeniami).

34 Mowa o niezgrabnych metodach szpiegowskich Peetera Mannteuffela i ryzykownej misji wybadania,
gdzie więziony jest Timo, która powiodła się tylko dzięki ograniczonemu umysłowi generała Płutałowa.
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zdemaskowane. Tragikomizm tej sytuacji polega na pewnej społecznej niesprawiedli-
wości: oto ludzie szlachetni, prawi albo tylko chcący żyć w spokoju zależni są od łaski
i niełaski miernych, acz oddanych władcy małych ludzi.

W rekonstrukcji obrazu epoki nie może zabraknąć arystokracji, która w guberniach
bałtyckich składała się w znakomitej większości z osób narodowości niemieckiej, ale
i w tym przypadku Kross mniej znaczenia przydaje narodowości, a więcej przynależ-
ności społecznej. Ludzi wysoko urodzonych na kartach Cesarskiego szaleńca spoty-
kamy z rzadka, wszak miejscem akcji są ziemie, zwane przez niektórych kartoflaną
republiką. Poza memorandum von Bocka, które jako emanację jego szaleństwa zali-
czymy do źródeł nieobiektywnych, warstwa uprzywilejowana wdziera się do fabuły
tylnymi drzwiami.

Drugą największą przewiną Von Bocka po oskarżeniu cara o brak bezpośrednich
związków jego i jego władzy z Bogiem, był mezalians, jakiego pułkownik się dopuścił,
pojmując za żonę córkę estońskiego stangreta i chłopki Eevę. Reakcję „środowiska” na
wieść o narzeczeństwie tych dwojga przybliża czytelnikowi narrator w słowach:

Co do wężowego syczenia oszczerstw i konieczności zaufania, to sam już coś niecoś wiedziałem.
Zrozumiałe, że ten i ów dowiedział się o zamiarach Eevy i Timo. Jeszcze w Petersburgu
donoszono Tymoteuszowi po przyjacielsku (rzecz jasna w taki sposób, by nie narazić się na
pojedynek, że jakoby Eeva rzuciła się z nudów w objęcia to von Adlerberga z Uue-Vartsu, to
znów Johannsona, słynnego chłopa-zakrystiana z Viru-Nigula. Zaś pewne dobrze poinformowane
damy, które znalazły się w domu Masinga35, umyślnie mówiły tak, by słyszała Eeva, o tym, że
jakoby pan von Bock chodził w Petersburgu w swaty i to nie do kogoś tam, ale do Naryszkinej,
której sam cesarz, jak wiadomo, raczy okazywać ojcowskie zainteresowanie… A jednak osobista
przyjaźń cesarza z panem von Bockiem nie była na tyle głęboka, by polecił pannie Naryszkin
przyjąć konkurenta. Nie, pan von Bock dostał kosza! Toteż nie ma się co dziwić, że pan von Bock
przypomniał sobie o swoim Kopciuszku… chi, chi, chi…36.

Rosyjska mądrość ludowa głosi: „Где утка, тут и мутка”37. Kross demokratyzuje
to twierdzenie, prawo do plotki przenosząc z pospólstwa (баба) na „pewne dobrze
poinformowane damy”, czyli warstwę wyższą, bo któż inny mógł tak dobrze oriento-
wać się w sercowych sprawach prominentnych petersburżan. Autor awansuje też plot-
kę, przenosząc ją z frywolnych towarzystw kobiecych do poważnych, arystokratycz-
nych kręgów mężczyzn. Poważnych do tego stopnia, by nie ryzykować strzelania
z pułkownikiem, któremu nie drgnęłaby ręka, gdyby przyszło bronić honoru ukocha-
nej. Estończyk odziera jednak towarzyską plotkę z jednej istotnej cechy – zawartego
w niej, jak chce tego polska tradycja ludowa, ziarna prawdy.

W przytoczonym fragmencie zmyślone jest wszystko: Eeva świata nie widziała po-
za narzeczonym, a pastor Masing, jako jej wychowawca i przyjaciel Tymoteusza, sta-
nowił dodatkową (acz zbędną) gwarancję jej właściwego życia. Timo, co wyjaśni się
w dalszej części powieści, zaiste był przez samego cara swatany z hrabianką Marią
Naryszkin, ale stanowczo i ostatecznie odmówił udziału w takim pozorowanym związ-
                                                        

35 Otto Wilhelm Masing (1763–1832), pastor, pisarz, wydawca, wybitny językowca i reformator estoń-
skiej ortografii. To jemu zawdzięczmy wprowadzenie do pisowni litery õ, którą pastor zastąpił kilka kom-
plikujących ortografię homografów, oznaczających samogłoskę półprzymkniętą tylną niezaokrągloną, czyli
dźwięk zapisywany w IFA symbolem F.

36 J. Kross, Cesarski szaleniec…, s. 27.
37 Утка – tu: baba, мутка – plotka.
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ku. Miłość estońskiej chłopki i bałtyckiego pana jest zresztą przez Krossa ukazana jako
pewien model wzajemnego oddania, zrozumienia i poświęcenia. Nie wiadomo, czy
„towarzystwu” wadziło szczęście młodych, czy na von Bocka czekały bezskutecznie
inne białe ramiona, czy zwyczajnie z nudów, dobrobytu i wyuczonej na salonach pod-
łości snuło się oszczerstwa i kłamstwa o dwojgu przeznaczonym sobie ludziom. Dość
powiedzieć, że arystokracja w Cesarskim szaleńcu niczym innym się nie zajmuje.
Umie jeszcze w wystudiowany sposób dziwić się pewnym „zjawiskom przyrody”, ale
o tym później.

Jeszcze jeden kamyk do tego ogródka dorzuca Kross w innej spisanej przez siebie
historii. Jej akcja również rozgrywa się w wieku XIX i znów spotykamy się z bohate-
rami gdzieś na ziemiach estońskich. Główny bohater, zgryźliwy, ale szlachetny starzec
marzy o budowie własnego młyna papierniczego, który wydatnie przyczyniłby się do
jego ambitnych planów oświatowych. Sam nie ma niezbędnych środków, dlatego pla-
nuje zawiązanie spółki.

Stawiam tylko pewien warunek – rzecze – w tym towarzystwie ma nie być żadnego szlachcica!
Proszę zaufać doświadczeniu starego człowieka! Naszą nobilitas znam, jak własną kieszeń
i nawet lepiej (…). Miałem aż za dużo okazji, żeby przyjrzeć się tym wielkim panom i poznać ich
moralność. I powiem wam (mimo że trafiają się wśród nich także cudowni ludzie), że kiedy coś
obraża poczucie kastowe szlachty, kiedy ci, co się uważają za rycerzy, mają do czynienia
z osobami niżej od nich postawionymi, znika bez śladu cała ich rycerskość. Wtedy właśnie widać
wyraźnie, że ogólnie biorąc cała nasza nobilitas to w gruncie rzeczy ignobile genus hominum38.

Gdy Estończyka dobrze znającego narodową literaturę zapytamy o pierwsze skoja-
rzenie z terminem „poezja Krossa”, bez wahania odpowie „optymizm!”39. Ta cecha
twórczości jest wyraźnie wyczuwalna, choć nie tak dominująca, również w prozie
Estończyka. Portret dziewiętnastowiecznej Rosji, a ściślej jej peryferii nie jest przy-
gnębiający, bo w kraju niezrównoważonego władcy, jego żałosnych szpicli i zepsutych
elit dzieje się właśnie coś wyjątkowego. Jest to przemiana, która dokonuje się dzięki
garstce szlachetnych ludzi na rzecz całych warstw społecznych, narodu, a nawet ludz-
kości.

Epoka Aleksandra I malowana piórem Krossa to czas bezprecedensowego ożywie-
nia nauki i kultury na ziemiach estońskich. Właściwiej nawet byłoby napisać „powsta-
nia” nauki i kultury. Pisana w czasach marginalizacji tożsamości narodowej i kryzysu
tożsamości powieść, przybliżała czytelnikom niezwykłą atmosferę intelektualnego
niepokoju, jaka rodziła się właśnie nad Bałtykiem, przy czym udział w jej tworzeniu
mieli przede wszystkim Rosjanie i Niemcy, powoli wciągający do współpracy ludność
miejscową.

Otwarty na nowo Uniwersytet w Tartu, pisze Kross, miał ogromny wpływ na życie
ludzi. Przełomowe dla nauk przyrodniczych odkrycia, pionierskie badania i sensacyjne
eksperymenty nie tylko przyczyniły się do ogólnoświatowego rozwoju nauki, lecz
również stanowiły pożywkę dla rozmów w salonach i chłopskich chutorach. Rodzące
się nowoczesne nauki przyrodnicze pozwalały osobom ogólnie wykształconym na

                                                        
38 J. Kross, Kamienie z nieba, tłum. z rosyjskiego Wiera Bieńkowska, Warszawa 1977, s. 26–27.
39 Wątek ten wielokrotnie akcentował doskonały poeta i tłumacz Aarne Puu w dyskusji panelowej

„Estonia rosyjska. Estonia europejska” zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
w ramach Dni Estonii, 22–24 lutego 2006 roku.
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świadome śledzenie nowinek, a nawet ich komentowanie, co nie powinno dziwić
i w pełni uprawniona wydaje się rozmowa Timo von Bocka ze szwagrem o najnowszym
odkryciu Baera, głoszącego, że „człowiek pochodzi z jajka”40. Ciekawszy z punktu wi-
dzenia prawdopodobieństwa zdaje się epizod opisany przez Krossa powieści Kamienie
z nieba. Jej bohater Otto Masing (ta sama historyczna postać, którą spotkaliśmy już
w Cesarskim szaleńcu), prócz ogromnej liczby zajęć, para się również kolekcjonowa-
niem odłamków meteorytów, do których ziemia estońska ma wyjątkowe szczęście41.
Kross pisze, że pastorowi trudno negocjuje się z chłopami, którzy nie chcą oddawać
„płonących kamieni”, wierząc w ich nadprzyrodzone pochodzenie i moc, ale podczas
jednej z wędrówek Masing zasiada do rozmowy z jednym z estońskich chłopów:

Muszę powiedzieć, że lubię z nimi rozmawiać. Kufle, z których przy tym popijamy piwo, od
dawna może nie widziały zmywaka i samo piwo jest nieszczególne. Ale rozważania ich są bardzo
pouczające i aż zdumiewają rozsądkiem. Nie tylko zdumiewają, ale po prostu cieszą serce…
Świadczą o tym, że wieśniacy uczą się myśleć. A jeśli człowiek odnajduje w dodatku w ich
słowach to, co sam zasiał… Siedzieliśmy z Tõnisem w puszczy, u niego na przyzbie
i rozmawialiśmy o odłamkach meteorytu. Nagle Tõnis wyjmuje z ust fajkę (zauważyłem, że
całkiem znikła w jego ogromnej pięści, wyglądało to tak, jakby góra dymiła). Tõnis spojrzał na
swoją pięść i powiada: A te kamienie z nieba… Myślałem sobie… może to odłamki kamieni,
wyrzuconych przez ziejące ogniem góry, może to one po pewnym czasie z taką szybkością mkną
po niebie i spadają z powrotem na ziemię, że aż iskry się sypią…Słuchałem go pykając ze swojej
fajki piankowej. Zrozumiałem, że Tõnis nie tylko przeczytał w moim piśmie „Maarahva
Nädalaleht” o wulkanach ziejących ogniem, ale i zastanawia się nad nowymi dla niego rzeczami.
I niech nawet się myli, ale usiłuje myśleć samodzielnie!42

Liberalizm początków epoki aleksandryjskiej dał Estończykom coś, czego już nig-
dy nikt im nie odebrał: możliwość kształcenia się na poziomie podstawowym. Ten
spokojny lud zadziwiająco chętnie poświęcał się nauce, najszybciej spośród narodów
Rosji i Związku Radzieckiego zrzucając brzemię analfabetyzmu43. Konstruując świat
swoich powieści, których akcja dzieje się w epoce Aleksandra, Kross stara się, by był
on jak najbogatszy w bohaterów zasłużonych dla nauki. Są to więc postaci historyczne,
ale osadzone w fabularnych kontekstach. Taka sytuacja ma miejsce choćby w przypad-
ku młodego medyka Faehlmanna, który odwiedza von Bocka. Nie istnieją dowody,
jakoby ów człowiek spotkał się kiedykolwiek z Tymoteuszem, a jednak Kross umieścił
go w ramach akcji, bo prócz zainteresowań przyrodniczych Faehlmann ponad miarę
zaprzątał sobie głowę folklorem i koniec końców historia zapamięta go jako autora
estońskiej mitologii. To niezgodne z prawdą historyczną zgromadzenie w jednym
miejscu czołowych postaci epoki fałszuje nieco jej rzeczywisty obraz, ale buduje jed-
                                                        

40 Karl Ernst von Baer (1792–1876), uczony niemiecki (lub według innych rosyjski niemieckiego po-
chodzenia), absolwent Uniwersytetu Tartuskiego, twórca nowoczesnej embriologii, odkrywca komórki
jajowej u ssaków, ichtiolog, propagator wielkoskalowego rybołówstwa, odkrywca zjawiska asymetrii koryt
rzecznych o przebiegu południkowym.

41 Estońska wyspa Saaremaa (Ozylia) jest do dziś obiektem zainteresowania badaczy, poszukujących
odłamków czterystutonowego meteorytu, który uderzył w ziemię 4000–7500 lat temu, tworząc m.in. nieckę
malowniczego jeziorka Kaali.

42 J. Kross, Kamienie z nieba…, s. 25.
43 Na początku XIX wieku około 90% Estończyków umiało czytać. W latach 70. XIX wieku wskaźnik

wynosił już 100%, a niemal połowa chłopów umiała pisać. Por. J. Lewandowski, Historia Estonii, s. 116,
132–133, 154–155.
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nocześnie nadzwyczajną atmosferę. Nagle zaczyna się wydawać, że w tej bałtyckiej
prowincji dokądkolwiek skieruje autor swoich bohaterów, tam spotkają oni kogoś wy-
jątkowego. Chwyt ten wykorzystywany jest wielokrotnie, a sercu miłośnika kultury
rosyjskiej szczególnie bliski będzie inny przykład, który przeniesie nas ze świata nauki
w kręgi kultury – chyba jeszcze bliższe Krossowi, co przejawia się w niezwykłym
wręcz zagęszczeniu rozmaitych twórców, spacerujących po stronicach jego powieści.
Jedna z tych postaci wysyła nawet krótki list z prośbą o spotkanie do Eevy von Bock,
podpisując go „W. Joukoffsky”.

Monsieur Joukoffsky, pisze Kross, był w owym czasie w Tartu zwany „rosyjskim
Osjanem”, ale na spotkanie z nim pani von Bock pojedzie nie przez wzgląd na tę sła-
wę, ale w nadziei na to, że usłyszy jakieś wieści o przebywającym w więzieniu mężu.
Bezspornym faktem pozostaje znajomość Żukowskiego z von Bockiem, jednak nie do
końca można stwierdzić, na jakiej płaszczyźnie rozwijała się sympatia między osobo-
wościami o tak różnych poglądach i stylach życia44. Rosyjski poeta jest przez Krossa
pokazany w świetle bardzo pozytywnym (a że od Estończyka każdy dostał to, na co
zasłużył, niech potwierdzi lakoniczne określenie profesora Wojejkowa – „niezgrabny,
hałaśliwy i zamaszysty, skończony łajdak i awanturnik”). W Cesarskim szaleńcu Żu-
kowski czyta przyjaciołom (wśród których przebywa zaproszona do Tartu Eeva) swój
świeży przekład Dziewicy Orleańskiej i, czyniąc pauzy przy niektórych fragmentach,
opowiada zebranym, jak to estońska chłopka poślubiona przez Timo von Bocka służyła
mu jako inspiracja i natchnienie w tłumaczeniu. Bardziej szczegółowo swoją wizję
Żukowskiego Kross przedstawia w dialogu poety z Eevą. Rosjanin stanowczo, ale
z wielkim taktem, szacunkiem i wyczuciem oświadcza, że mimo fundamentalnego
sprzeciwu wobec rewolucyjnych mrzonek Tymoteusza, uważa go wciąż za swego
bliskiego przyjaciela i tak, jak się Eeva domyślała, próbował osobiście wstawić się za
von Bockiem u Aleksandra. Co więcej (i tu już w pełni mamy do czynienia z fantazją
autora), Żukowski przybywa do Tartu, by prosić Eevę o wskazówki, które mogłyby mu
pomóc w ponownej interwencji. Barwnie ukazane emocje Żukowskiego i jego szczery
żal, wyrażany wielokrotnym wezwaniem imienia Bożego, są rzadkim w estońskiej
literaturze pięknej momentem zjednoczenia dwóch sprzecznych z sobą idei: konser-
watywnej wielkorosyjskiej i rewolucyjnej niepodległościowej.

W tartuskim spotkaniu, o którym opowiada Kross ustami swego bohatera, Estoń-
czyka, brało udział więcej osób i jest to okazja do powiedzenia kilku słów o tym, jak
wyglądały salony literackie w dziewiętnastowiecznym Imperium Rosyjskim. Obser-
wujemy je w Cesarskim szaleńcu dwukrotnie, za każdym razem goszcząc w dorpackim
domu Mäuerów45 i nastawienie autora do postaci w salonie obecnych jest bardzo po-
zytywne. Kross zdaje się mówić, że w takich właśnie ośrodkach rodziły się postępowe
myśli epoki, bo chociaż spektrum poglądów dyskutantów było „diabelnie pstrokate”, to
nie było wśród nich ani jednego przeciwnika reformy włościańskiej. Ponieważ świat
w powieści obserwujemy zazwyczaj oczami narratora estońskiego, warto również
                                                        

44 Więcej na ten temat zob.: М. Салупере, К биографии «императорского безумца». Т.Э. фон Бок
(1787–1836) в романе Я. Кросса и новонайденных архивных материалах, [w:] „Балтийский архив.
Русская культура в Прибалтике”, Таллинн 1996, т. 1, с. 57–79.

45 W którym, nieświadomy tego faktu, Jaan Kross zamieszkiwał w okresie studiów. J. Kross, Cesarski
szaleniec, s. 377.
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zwrócić uwagę na to, że swoje sympatie i (nieliczne) antypatie do zgromadzonych
równo dzieli pomiędzy Niemców a Rosjan, zupełnie obiektywnie oceniając ich poglą-
dy, a nie narodowość46. O tym, jak postępowe i kulturalne jest to towarzystwo, świad-
czą dwa spotkania, podczas których Eeva von Bock ze swoim bratem dostąpili możli-
wości zaprezentowania się w wyjątkowym towarzystwie.

Rodzeństwo, jak już wspominałem, nauczane było przez pastora Masinga, który
pięć lat spędził, podsuwając wychowankom wartościową literaturę w kilku europej-
skich językach, których z powodzeniem nauczał. Po tym okresie tak Eeva, jak i Jakob
nie ustępowali wykształceniem osobom wyżej urodzonym, a wrodzona bystrość umy-
słów i wpojone przez Masinga luterańskie zasady pracowitości i skromności niejeden
raz pozwalały im górować nad otoczeniem, choć nigdy tego nie manifestowali.
W swym obsesyjnym poszukiwaniu szansy na uwolnienie męża Eevie von Bock udało
się dotrzeć do samej Marii Fiodorowny, która zainteresowana novum, z którym się
zetknęła, zażyczyła sobie widzenia również z Jakobem:

Und Sie sind mir also das zweite W underexempla r , mein Herr?47 – powitała brata Eevy
cesarzowa – W Niemczech, rzecz jasna, spotyka się wykształconych ludzi pochodzenia
włościańskiego. Tyle że bardzo rzadko. Natrafiłam na takich nawet w Rosji. Całkiem wyjątkowo.
Muzykanci. Aktorzy. Ale że istnieją Estończycy, którzy mówią po niemiecku i po francusku
i którzy weszli nieomal w szeregi szlachty – to dla mnie absolutna nowość…48.

Ta wypowiedź cesarzowej matki nie jest w żaden sposób skomentowana w po-
wieści. Natomiast pierwsze zetknięcie rodzeństwa z „интеллигентными людьми”
zebranymi w salonie Mäuerów jest zgoła inne. Uczestnicy spotkania, jak wspomina
Jakob, starali się być szczególnie uprzejmi wobec Eevy, którą pułkownik von Bock
przedstawił jako swoją żonę. Przerywali więc rozmowy prowadzone po francusku,
kiedy tylko się zbliżała, i przechodzili na „nader łamany estoński”, co poczytywać im
należy za przejaw dobrej woli i właściwego wychowania. W takich momentach Eeva
zwracała się do nich czystą francuszczyzną, prosząc, by powrócili do języka, w którym
swobodnie wyrażają myśli. Część z nich – konstatuje Jakob – od razu poczuła się swo-
bodniejsza, innych to zainteresowało, ale ciekawość ta nie przekraczała granic, jakie
przystoją ludziom z towarzystwa.

Kross, pomimo iż nie nazywa tego nigdy wprost, daje pokaźną liczbę wskazówek
jednoznacznie świadczących o jego pozytywnym, a nawet entuzjastycznym stosunku
do zupełnie nowej warstwy społecznej, jaką w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku
stworzyli „разночинцы”. Ich przewagi nad innymi klasami Imperium Rosyjskiego
estoński autor upatruje przede wszystkim w uzupełnieniu wykształcenia i dobrego
wychowania moralnością, wynikającą z surowego wychowania albo autentycznej re-
fleksji nad Słowem Bożym, które – jeśli przyjmiemy swoiste, właściwe Estończykom
uproszczenie – jest zasadniczym źródłem nie tylko równości społecznej, lecz także
czysto ekonomicznego liberalizmu49.

                                                        
46 К. Крашевски, Формирование мифологического образа Тарту в русской и эстонской куль-

турах, Тарту 2005, с. 64–65.
47 A zatem, mój Panie, jest Pan drugim niezwykłym okazem (niem.).
48 J. Kross, Cesarski szaleniec…, s. 168, rozstrzelenie moje – M.C.
49 Stosunek Estończyków do wiary jako takiej jest, delikatnie mówiąc, wstrzemięźliwy. Trudno znaleźć

obecnie młodych ludzi, którzy aktywnie uczestniczyliby w życiu jakiegokolwiek Kościoła, a jednak prze-
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(…) разночинцы – jak opisuje ich Bierdiajew – принесли с собой новую душевную
структуру, более суровую, моралистическую, требовательную и исключительную,
выработанную более тяжелой и мучительной школой жизни, чем та школа жизни,
в которой выросли люди дворянской культуры50.

Takie spojrzenie na raznoczyńców jest Krossowi niezbędne, jako legitymacja dla
rodzącej się ówcześnie estońskiej inteligencji. Ojczyzna autora nie miała szans wy-
kształcić wyższych warstw społecznych przed wiekiem XIX. Biografia dowolnego
zasłużonego Estończyka urodzonego przed I wojną światową zawsze rozpoczyna się
słowami „wywodził(a) się z warstwy chłopskiej”, bo innej tamtej naród zwyczajnie nie
miał, co oczywiście nie oznacza, że nie wydał wybitnych jednostek. Owszem, wydał,
jednak każdy estoński artysta mógł zaliczyć się do raznoczyńców: genialny literat,
symbolista i impresjonista Tuglas – syn stolarza, znakomity malarz Kristjan Raud
– syn chłopa, pionier estońskiej muzyki klasycznej Rudolf Tobias – syn pastora (była
to najwyższa godność, do jakiej dochodzili ojcowie sławnych Estończyków, w szcze-
gólności muzyków).

W podobny sposób Kross gloryfikuje najważniejszy kulturalno-naukowy ośrodek
swojej ojczyzny. Czytając o Tartu, mamy wrażenie, że jest to miasto niemal tak duże
i znaczące, jak Petersburg. Prócz możności spotkania w nim pięknych dam i oczaro-
wanych nimi poetów, bohaterowie udają się tam po niedostępne gdzie indziej książki,
na konsultacje z autorytetami naukowymi lub aby pooddychać powietrzem wielkiego
świata. Z tej autorskiej przesady wynika jedno istotne przesłanie: na окраинах toczy
się życie równie intensywne, płodne i bogate, jak w stolicy. Piotr Wielki umyślił sobie
zeuropeizować Rosję, a już w epoce Aleksandra prowincja jego kraju sama szuka
kontaktów z Zachodem, wymienia z nim myśli, idee, obywateli. Kosmopolityczne
Tartu wydaje się jednocześnie pozbawione wad wielkich miast. U Krossa znajdziemy
opisy ubogich przedmieść, rynsztoków, podrzędnych karczm, w których zasiądą bo-
haterowie. Ale nigdy nie spotkamy tego w Dorpacie.

Ażeby panoramę dziewiętnastowiecznej Rosji widzianej oczami Krossa zamknąć,
powinniśmy jeszcze na moment powrócić do chłopów. Ale nie do owego wykształco-
nego rodzeństwa, które cesarzowa matka podziwiała tak, jak podziwia się tresowane
zwierzęta w cyrku, a do zwykłego, prostego ludu, który pracą na kamienistej bałtyckiej
ziemi codziennie walczył o prawo do egzystencji. Kross daleki jest od chłopomanii
Tołstoja, nie znajdziemy u niego scen takich, jak oczyszczająca scena kośby Konstan-
tego Lewina. Estończyk to pisarz miasta51, ale od tematu chłopów uciec nie może i nie
chce. Prócz wspomnianej sceny dialogu pastora Masinga z niejakim Tõnisem, spojrze-

                                                       
konanie o tym, że ekonomiczny „tygrysi skok” ich kraju opiera się na biblijnych podstawach, jest po-
wszechne. Szeroko opowiadał o tym „najbardziej liberalny premier w historii Europy Środkowo-
Wschodniej” Mart Laar w wywiadzie, którego udzielił w Radiu Maryja 9 marca 2006 roku. Zapis tego
fascynującego wywiadu (niestety, tłumaczonego symultanicznie na język polski w sposób niejednokrotnie
zmieniający treść i sens wypowiedzi byłego premiera) jest dostępny na stronach internetowych rozgłośni
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=1348 oraz http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=1349

50 Н. Бердяев, Истоки и смысл русского коммунизма, Париж 1937, с. 40, http://www.magister.msk.
ru/library/philos/berdyaev/berdn015.htm

51 Tallińczyk z urodzenia i wyboru, akcję większości utworów umieszcza w rodzinnym mieście, ale
w jego twórczości można również zauważyć wiarę w „mit tartuski”. Por. К. Крашевски, Формирование
мифологического образа Тарту…, с. 64–68.
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nie Krossa na kwestię chłopską szerzej zaprezentowane jest w Cesarskim szaleńcu.
Jeden z głównych motywów, determinujących los głównego bohatera, to postulat
zrównania pospólstwa w prawach i obowiązkach ze szlachtą, czyli zniesienie różnic
stanowych w Imperium Rosyjskim. Znamy już pogląd elit i liberalnego pułkownika
von Bocka na tę kwestię, zapytajmy więc o zdanie samych chłopów. Mamy w powieści
doskonałą scenę wizyty reprezentacji wieśniaków u „dziedzica von Bocka”. Użycie
cudzysłowu jest tu o tyle uprawnione, że pułkownik uwolnił swoich poddanych zaraz
po tym, jak odziedziczył część majątku. Kross pokazuje, że możliwe było to, co zamie-
rzał w swej szalonej głowie Tymoteusz: sojusz właścicieli ziemskich z wolnymi rolni-
kami. Oto chłopi, nieco zakłopotani przyjęciem w domu „dziedzica”, wręczają mu
własnoręcznie wykonany z miejscowej rudy ołowiu lichtarz, deklarując radość z po-
wrotu von Bocka z więzienia i życząc mu pomyślności w dniu urodzin. Nie kieruje
nimi nic poza niewymuszoną sympatią do człowieka, który nie ma wobec nich wiel-
kich zasług, ale nie zawaha się uścisnąć im dłoni „czego, rzecz jasna, żaden dziedzic
przy zdrowych zmysłach – ani z sąsiedztwa, ani z dalszych okolic – nigdy by nie zro-
bił”52. Proste gesty – dowodzi Kross – mogły zdziałać tak wiele przy obustronnej do-
brej woli.

Jaka więc była Rosja u początków dziewiętnastego stulecia? To miejsce, gdzie
przysłowiowy „generał-gubernator jest bogiem”53, a

niebo jest tak niskie, że strasznie trudno się wyprostować54.

I w tym, w zadumie wypowiedzianym przez pułkownika von Bocka, zdaniu zamy-
ka się diagnoza epoki postawiona przez Jaana Krossa. Estończyk widział Imperium
Aleksandra I jako kraj niewykorzystanej szansy. Miejsce, gdzie marnuje się talent
dwudziestojednoletniego Jaaka Petersona, który zna szesnaście języków, pisze wiersze
takie, że jeszcze 80 lat po ich powstaniu nikt nie jest w stanie im dorównać, tłumaczy
poezję grecką i fińską mitologię, aż w końcu umiera, bo nie umie radzić sobie z osobi-
stymi kłopotami, bo ma problemy ze zdrowiem, a nikt nie podaje mu pomocnej dłoni.
To imperium zamyka w lochu człowieka (a jego ideowych braci wiesza), któremu
wiersz zadedykował Goethe55, którego Żukowski nazywał przyjacielem, który za swój
kraj przelewał krew w wielu bitwach, a którego jedyną winą była wiara w to, że idee
Michała Sperańskiego raz jeszcze znajdą posłuch u cara, z którym także łączyła go
przyjaźń. Ta Rosja jest państwem, gdzie władcą absolutnym manipuluje hochsztapler-
ka, a rozsądnych doradców zsyła się gdzieś na obrzeża, gdzie nie mają szans narobić ni
szkody, ni pożytku.

Ta Rosja, jak zwykle przekornie dopowiada Kross, miała jednak jedną niezaprze-
czalną zaletę, której zresztą – powiada pisarz – nie udało jej się pozbyć przez cały
okres istnienia państwowości. To bałagan i chaos. Uniemożliwia on skuteczne dopro-
wadzenie do końca wszelkich niegodziwości, które wymyśliły władze56.

                                                        
52 J. Kross, Cesarski szaleniec…, s. 162.
53 J. Kross, Kamienie z nieba…, s. 71.
54 J. Kross, Cesarski szaleniec…, s. 288.
55 Mowa o utworze Herrn Oberstlieutenant von Bock. Weimar, den 22. October 1813.
56 Por. Е. Скульская, Яан Кросс. Императорский безумец…, c. 12–13.
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Taki obraz kraju, epoki byłby jednak nieuczciwy, bo rzeczywistość nie składa się
tylko z władców, polityki i kwestii uwłaszczeniowej. Rzeczywistość to wszak również
jednostki ludzkie, tworzona przez nich kultura, nieuchwytna atmosfera epoki. Pod tym
względem Rosja cara Aleksandra wydaje się ziemią obiecaną. Oszałamia liczba przed-
sięwzięć naukowych i kulturalnych, które Kross ilustruje. Chłopi czytają gazety, ktoś
konstruuje nowoczesne przyrządy astronomiczne, tłumaczy się prozę, pisze wiersze,
a ludzie, nie zważając na wielką politykę, kochają się, poszukują porozumienia i bra-
terstwa. Echem powraca dwoistość natury Rosji: zepsutej politycznie i zacofanej go-
spodarczo, a jednak kwitnącej naukowo, kulturalnie, duchowo.

Марцин Червень

Царский шут. Эпоха Александра I глазами Яана Кросса

Резюме

Автор настоящей статьи пытается восстановить образ эпохи Александра I на основе
прозаических произведений Яана Кросса. Эстонский писатель посвятил этому периоду два
значительных романа, изобразив широкую панораму жизни в России начала девятнадцатого
века. В статье подвергаются анализу отдельные сословия и общественные группы: царский
двор, дворянство, ученые, писатели, культурные деятели и крестьянство. Автор стремится
доказать, что Кросс критически оценивает элиту и законы империи, но в то же время
положительно высказывается на тему новой русской интеллигенции – разночинцев. В обеих
анализированных в статье новеллах, как в Императорском безумце, так и в Небесном камне
возникновение этого нового социального класса считается важнейшим достижением
александровской эпохи.
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Marcin Czerwień

The Czar’s jester. Alexander I’s era in the eyes of Jaan Kross

Summary

The author attempts to reconstruct the picture of Czar Alexander I’s times on the basis of Jaan
Kross’s prose. The Estonian writer devoted two substantial novels to the times of Alexander, depict-
ing a large panorama of life in Russia at the beginning of the 19th century. Different social strata are
analysed in the article: the Czar’s court, aristocracy, scholars, writers, artists and peasants. The
author aims to show that Kross is highly critical of the Empire’s elites and laws while praising razno-
chintsy, the new type of the Russian intelligentsia. In both novels considered in the article, The Czar’s
Madman and The Heaven’s Stone, the formation of this new social class is presented as the main
achievement of Alexander’s era.


