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The question of the good and the evil in Dostoyevsky’s work has been repeatedly analysed and
examined from different research perspectives, often giving contrary results. Such rich and diverse
studies of his writings is an interesting subject in itself. The academic work by Leo Zander and Sergiusz Hessen concentrates particularly on issues of the good from readings of Dostoyevsky. Both
scholars in their examination derived the concept of the good from the idea of God, according to the
principle of “Good from God”, thereby establishing a direct dependence on religion and ethics.
Ethics without religion, outside God, inside its own structure is becoming impossible and is morphing into deadly ethics of willfulness. The emergence of the concept of the good from a divine
being establishes a dependence on ethics from ontology, ontology precedes ethics. These studies are
the starting point for further reflections on the matter of independent ethics and even universal
explanations of Dostoyevsky’s creativeness which incorporates the possibility of exceeding moral
relativism.
Dorota Jewdokimow, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kulturoznawstwa, Zakãad
Semiotyki Kultury, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznaę, Poland.

Lew Szestow w swej klasycznej pracy poĤwičconej twórczoĤci Fiodora
Dostojewskiego pisaã: „Dostojewski nie umiaã, zupeãnie nie umiaã posãugiwaþ sič jasnymi barwami”1. Jednakİe, w Ĥwietle póĮniejszych, dokonanych
przez autora przytoczonej frazy, odczytaę prozy rosyjskiego pisarza, wydobywajĈcych z niej Ĥwiatão i optymizm chrzeĤcijaęski2, moİemy stwierdziþ,
İe Dostojewski umiaã posãugiwaþ sič jasnymi barwami, ale czytelnik nie
zawsze umiaã i umie je dostrzec. Na pierwszym planie Ĥwiata wykreowane________________
1

L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeã. C. Wodzięski, Warszawa 2000,

s. 84.
2 Por. D. Jewdokimow, Mičdzy wolnoĤciĈ a koniecznoĤciĈ. Dostojewski w oczach Szestowa,
„PrzeglĈd Filozoficzno-Literacki” 2006, nr 1(13), s. 143-160.
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go przez pisarza jawiĈ sič nam róİnorodne postaci zãa, maãe „biesy” i okrutne demony, natomiast w tle ich szalonej ekspresji niknĈ, lekko zaznaczone
jedynie, postaci dobra. Jak zauwaİa Henryk Paprocki, „wičkszoĤþ badaczy
Dostojewskiego, a takİe zdecydowana wičkszoĤþ jego czytelników, ciĈgle
kojarzy Dostojewskiego wyãĈcznie z problematykĈ zãa i z pesymistycznĈ
wizjĈ rzeczywistoĤci”3. Dzieje sič tak wbrew intencji samego pisarza, którego ostatecznym celem byão stworzenie postaci bčdĈcej ucieleĤnieniem dobra,
co wyraziã bezpoĤrednio, piszĈc w liĤcie do Majkowa o swoich planach dotyczĈcych powieĤci Idiota: „stworzyþ potčİnĈ, pozytywnĈ postaþ Ĥwičtego”4.
KsiĈİč Myszkin, bohater stanowiĈcy realizacjč zamierzeę Dostojewskiego, ponosi klčskč w konfrontacji ze Ĥwiatem, dla którego dobro jest formĈ
„zidiocenia”. Ten ponury obraz rzeczywistoĤci, zawarty w najmroczniejszej
powieĤci Dostojewskiego, bčdĈcej, zgodnie z okreĤleniem Sergiusza Fudela,
„ksičgĈ ãez nad Ĥwiatem wyrzekajĈcym sič Chrystusa”5, daje powód, by
zwĈtpiþ w obecnoĤþ dobra w twórczoĤci Dostojewskiego. Jednakİe wãaĤnie
owo zwĈtpienie stawia nas w jednym rzčdzie z tymi bohaterami powieĤci
Idiota, którzy odwracajĈ sič od dobra, dostrzegajĈc w nim oznakč sãaboĤci,
z tymi, którzy w pokorze widzĈ brak godnoĤci. W ten sposób wpadamy
w zastawionĈ na nas puãapkč, „wciĈgajĈcĈ czytelnika w moralnĈ odpowiedzialnoĤþ”6. Zasadzkč bčdĈcĈ metodĈ „wychowania” czytelnika przez Dostojewskiego, która polega na tym, by „nie dawaþ [czytelnikowi] İadnej
moralnej wyİszoĤci nad mylĈcymi sič i zanadto pochopnie sĈdzĈcymi bohaterami”7.
Problem dobra i zãa w powieĤciach Dostojewskiego byã wielokrotnie
poddawany analizie, rozpatrywany z róİnych perspektyw badawczych,
dajĈcych niejednokrotnie sprzeczne ze sobĈ wyniki. Próby wyjaĤnienia sensów zawartych w powieĤciach tego twórcy mnoİĈ sič, powodujĈc, İe sãowo
autorskie, jeĤli takowe w powieĤci polifonicznej istnieje, ginie w gĈszczu
interpretacji. Bogaty i róİnorodny materiaã wtórny narosãy wokóã twórczoĤci
rosyjskiego pisarza sam w sobie staje sič interesujĈcym przedmiotem badaę.
Zatem, miast generowaþ kolejne odczytania powieĤci Dostojewskiego, poczĈtkowo skupič sič na wybranych, podejmujĈcych zaznaczonĈ wyİej problematykč dobra w dziele Dostojewskiego, odczytaniach juİ istniejĈcych.
________________
3 H. Paprocki, Posãowie tãumacza. Nad brzegiem otchãani, [w:] M. Bierdiajew, ģwiatopoglĈd
Dostojewskiego, przeã. H. Paprocki, Kčty 2004, s. 128.
4 Fragment listu do A.N. Majkowa z 25 marca 1870 roku, [w:] F. Dostojewski, Listy, przeã.
Z. Podgórzec, R. Przybylski, Warszawa 1979, s. 277.
5 Ibidem, s. 109.
6 R. Belknap, The Genesis of the Brothers Karamazov, Evanston 1990; R.F. Miller, Brothers
Karamazov: The Worlds of the Novel, New York 1992.
7 Ǽ. ǺȓȓȞȟȜț, ǯȖȏșȓȗȟȘȖȓ ȖțȠȓȞȠȓȘȟȠȩ ȡ ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȜȑȜ, „ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȖȗ Ȗ ȚȖȞȜȐȎȭ
ȘȡșȪȠȡȞȎ” 1999, țo. 12, s. 42 (jeĤli nie zaznaczono inaczej, przekãad wãasny – D.J.)
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Odczytania te stanĈ sič punktem wyjĤcia dla dalszych rozwaİaę nad kwestiĈ
etyki niezaleİnej, a dalej uniwersalnej wymowy twórczoĤci Rosjanina i zawartej w niej moİliwoĤci przekroczenia relatywizmu wartoĤci.
WĤród opracowaę dzieã literackich Dostojewskiego, który w opinii Emila
Ciorana „najdalej posunĈã sič w analizie czãowieka, potrafiã wykorzystaþ zão
i dobro”8, moİna odnaleĮþ pracč juİ w tytule odnoszĈcĈ sič bezpoĤrednio do
problematyki dobra. Jest niĈ ksiĈİka autorstwa Lwa Zandera Tajemnica dobra9. Problematyka ta podejmowana byãa równieİ przez Sergiusza Hessena
w tekstach: Tragedia dobra w „Braciach Karamazow” Dostojewskiego10 oraz Walka utopii i autonomii dobra w ĤwiatopoglĈdzie Dostojewskiego i Wãodzimierza Soãowjowa11. Obaj autorzy dostrzegajĈ w osobie Dostojewskiego przede wszystkim filozofa i z tej perspektywy przyglĈdajĈ sič jego twórczoĤci, stanowiĈcej
wzglčdnie spójny system ĤwiatopoglĈdowy, wyãoİony nie w formie traktatu,
ale w postaci obrazów literackich. W centrum tego ĤwiatopoglĈdu sytuowana
jest idea nieĤmiertelnoĤci, nadrzčdna Boska zasada integrujĈca i okreĤlajĈca
byt oraz wszelkie wartoĤci. Jak pisze sam Dostojewski: „Bez wyİszej idei nie
moİe istnieþ ani czãowiek, ani naród. A na ziemi jest tylko jedna wyİsza idea –
a mianowicie idea nieĤmiertelnoĤci duszy ludzkiej, gdyİ wszystkie pozostaãe «wyİsze idee», którymi moİe İyþ czãowiek, jedynie z niej wynikajĈ”12.
Idea ta stanowi gãówne ogniwo filozofii wyãoİonej w powieĤciach Fiodora
Dostojewskiego. W swych rozwaİaniach zarówno Lew Zander, jak i Sergiusz Hessen idee dobra w dzieãach pisarza wyprowadzajĈ z idei Boga,
zgodnie z zasadĈ „Dobro od Boga”. UstanawiajĈ tym samym bezpoĤredniĈ
relacjč zaleİnoĤci etyki i religii. Etyka poza religiĈ, poza Bogiem, w ramach
tego systemu jest niemoİliwa lub przeksztaãca sič w morderczĈ etykč samowoli. Wyprowadzenie idei dobra z bytu boskiego ustanawia zaleİnoĤþ
etyki od ontologii, ontologia poprzedza etykč.
AnalizujĈc problem dobra w powieĤciach Dostojewskiego, Sergiusz Hessen odnosi sič do specyfiki duchowoĤci chrzeĤcijaęskiego Wschodu, rozwijajĈcej sič w kontekĤcie rosyjskim, dla której Ĥcieİka poznania Boga jest ĤcieİkĈ
apofatycznĈ, poznaniem przez niewiedzč. Bóg stanowi tu byt, do którego
w İaden sposób nie odnoszĈ sič kategorie ziemskie. OpierajĈc swe analizy
w gãównej mierze na powieĤci Bracia Karamazow, Hessen napisze: „Królestwo Boİe wyniesione jest najwyraĮniej ponad tragiczne sprzecznoĤci ziem________________

Rozmowy z Cioranem, przeã. I. Kania, Warszawa 1999, s. 59.
ǹ.Ǯ. ǵȎțȒȓȞ, ȀȎȗțȎ ȒȜȏȞȎ, Frankfurt am Main 1960.
10 ǿ. Ǳȓȟȟȓț, ȀȞȎȑȓȒȖȭ ȒȜȏȞȎ Ȑ „ǯȞȎȠȪȭȣ ǸȎȞȎȚȎȕȜȐȩȣ”, „ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȓ ȕȎȝȖȟȘȖ” 1928,
No 35.
11 S. Hessen, Utopia i autonomia dobra u Dostojewskiego i Soãowjowa, [w:] idem, Studia z filozofii kultury, wybór i przypisy A. Walicki, Warszawa 1968.
12 Cyt. za: M. Bierdiajew, op. cit., s. 57.
8

9

430

Dorota Jewdokimow

skiego istnienia. BčdĈc Įródãem i podstawĈ dobra, samo bytuje ponad dobrem, w sferze nie znajĈcej tragicznej sprzecznoĤci, która w ziemskim istnieniu sprawia, iİ dobro jest zawsze sprzčİone ze zãem”13. Stwierdzenie pozytywne, mieszczĈce sič w ramach teologii pozytywnej: „Bóg jest dobrem”,
bčdzie odrzucone przez teologič negatywnĈ, dla której wszelkie majĈce
ziemski rodowód okreĤlenia natury Boskiej pozostajĈ nieadekwatne wobec
niej. Zgodnie z tym: dobro jest od Boga, lecz Bóg nie jest dobrem, Bóg, bčdĈc
ponadbytem, jest równieİ ponaddobrem. „O ile teologia negatywna, okreĤlajĈca absolut jako ponadbyt, odcina sič od wszelkiego panteizmu pojmujĈcego absolut jako peãnič bytu (wszechbyt), to okreĤlenie absolutu jako ponaddobra godzi swym ostrzem w optymizm, który utoİsamiwszy absolut
z peãniĈ dobra, musi w ten lub inny sposób negowaþ realnoĤþ zãa”14. Utoİsamienie absolutu z peãniĈ dobra sprowadza zão do jej braku, efektu niedoskonaãoĤci. Absolut jako „ponadbyt” i „ponaddobro”, bčdĈcy „poza dobrem
i zãem”, pozostaje jednoczeĤnie w relacji pozytywnej z tym, co wzglčdne,
oraz z antynomiĈ dobra i zãa. Jak twierdzi Hessen, „dobro nie ulega unicestwieniu (Vernichtung) w swej odmiennoĤci od zãa, zostaje tylko zniesione
(Aufhebung) w swej ograniczonoĤci i pomniejszeniu, zachowane natomiast
w swej prawdzie”15. Dostojewski – zgodnie z rekonstruowanĈ tu interpretacjĈ – nie zgadza sič na optymizm teodycei odrzucajĈcej realnoĤþ zãa i brnĈcej
w jego rozumowe uzasadnienie. Odrzuca równieİ wszelkĈ zaleİnoĤþ dobra
od wiedzy, ustanawiajĈcĈ przymus i negujĈcĈ wolnoĤþ czãowieka. „Otóİ tej
wãaĤnie zaleİnoĤci dobra od wiedzy przeciwstawia Dostojewski w Braciach
Karamazow twierdzenie, iİ «dobro jest od Boga»”16. Dobro wywodzi sič
z zasady absolutnej, co chroni jego autonomič i strzeİe je przed przeksztaãceniem w samowolč, która cechuje postawč nadczãowieka, zniewolonego
obsesjĈ wãasnej mocy, ignorujĈcego prawo do swobody innych. Dobro wynikajĈce z Boskiej zasady nie narusza w İaden sposób wolnoĤci czãowieka;
wystčpujĈc poza porzĈdek wiedzy, który zniewala przymusem dowodu,
lokuje sič w porzĈdku wiary, caãkowicie opartym na wolnym wyborze. „Pokusa autorytetu”, dajĈca bãogĈ wolnoĤþ od wyboru i przemieniajĈca ludzkoĤþ w posãuszny, bezwolny tãum, wystčpuje przeciw Boskiemu porzĈdkowi i jako taka musi byþ odrzucona. Jak pisze Hessen, „Zasada absolutna jest
nie tylko poza dobrem, ale teİ poza wiedzĈ, i wiara w niĈ, bčdĈca Įródãem
dobra, powinna byþ wolna od przymusu, jaki pociĈga za sobĈ wiedza”17.
„Dobro jako konieczna konsekwencja wynikajĈca z istnienia Boga i nie________________

S. Hessen, op. cit., s. 123.
Ibidem, s. 124.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 128.
17 Ibidem.
13

14
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ĤmiertelnoĤci duszy byãoby dobrem wymuszonym, podczas gdy powinno
ono z wolnego wyboru czãowieka zamieszkaþ w jego sercu”18. Dobro wystčpuje tu w postaci wãaĤciwoĤci serca, czynnej miãoĤci bliĮniego prowadzĈcej
do Boga, wãaĤciwoĤci autonomicznej wobec poznania i wobec rozumu. Centralna pozycja serca19, która ustalona zostaje w formuãowanej w powieĤciach
Dostojewskiego antropologii, powoduje, İe najwičkszym grzechem, a zarazem nieszczčĤciem bčdzie brak miãoĤci (ros. ȡțȩțȖȓ – unynije) Martwota
serca, jak przekonuje Hessen, stanowi formč niewiary: „jest to stan, gdy dusza traci wiarč w zbawiennĈ siãč samego dobra, tkwiĈcego w Bogu i dziaãajĈcego w Ĥwiecie tylko za poĤrednictwem wolnej woli czãowieka”20.
Autonomia dobra, odnajdywana przez Hessena w opisie literackim Dostojewskiego, przejawiajĈca sič gãównie w jego niezaleİnoĤci od wiedzy,
zostaje pogãčbiona w interpretacji twórczoĤci pisarza dokonanej przez Lwa
Zandera, dla którego dobro, dane od Boga, jest niezaleİne równieİ od samej
woli czãowieka. Dobro pozostaje aktywnĈ zasadĈ, której moc dziaãania moİe
przejawiaþ sič takİe poza intencjĈ ludzkĈ. Zdaniem filozofa „podstawĈ dobra jest nie dyrektywa woli, ale samo dobro, dobro samo w sobie, dobro
istniejĈce realnie, do uczestnictwa w którym wola powinna dĈİyþ”21. Twierdzenie to ustala bezpoĤredniĈ wičĮ etyki z religiĈ w dzieãach Dostojewskiego, wyraİonĈ w najbardziej znanej i najczčĤciej analizowanej frazie: „jeĤli
Boga nie ma, wszystko dozwolone”. Na pierwszy rzut oka losy bohaterów
powieĤci Dostojewskiego zdajĈ sič dowodziþ koniecznoĤci istnienia Boga,
wynikajĈcej z przekonania, İe nie wszystko dozwolone („nie wszystko dozwolone, zatem Bóg jest”). W takim ujčciu problemu ontologia – istnienie
Boga – wynika z etyki. Formuãa ta przeksztaãca sič w dowód istnienia Boga,
dowód pragmatyczno-intuicyjny Dostojewskiego, oparty na przedstawieniu
praktycznych konsekwencji przyjčcia bĈdĮ odrzucenia istnienia Boga. OdrzucajĈc Boga, odrzuca sič jednoczeĤnie prawo moralne przez niego dane,
relatywizuje sič ostatecznĈ wartoĤþ, jakĈ pozostaje İycie ludzkie, czego
skrajnĈ konsekwencjĈ bčdzie zbrodnia. Jak powie Iwan Karamazow, „JeĤli
Boga nie ma, wszystko dozwolone”. Morderstwo staje sič sãuszne, gdy ma
prowadziþ do osiĈgničcia wyznaczonego celu. Wolno zabiþ starĈ, marnĈ
lichwiarkč, gdy jej pieniĈdze pozwolĈ zrealizowaþ ambicje mãodego, wartoĤciowego czãowieka, ginĈcego w ubóstwie. ģmierþ zepsutego lubieİnika
staje sič sãuszna ze wzglčdu na spoãecznĈ bezuİytecznoĤþ jego osoby. Odrzucenie wiary w Boga wiĈİe sič ze skrajnym immoralizmem, toteİ „trzeba,
________________

Ibidem, s. 129.
Por. D. Jewdokimow, Czãowiek przemieniony. F.M. Dostojewski wobec tradycji KoĤcioãa
Wschodniego, Poznaę 2009.
20 S. Hessen, op. cit., s. 130.
21 ǹ.Ǯ. ǵȎțȒȓȞ, ȀȎȗțȎ ȒȜȏȞȎ, Frankfurt am Main 1960, s. 14.
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İeby byã”. Tak w skrócie moİna przedstawiþ przeksztaãcenie formuãy Iwana
Karamazowa w argument potwierdzajĈcy koniecznoĤþ wiary.
Jednak argument ten przeczy wczeĤniejszym ustaleniom dotyczĈcym absolutnej autonomii dobra, gdyİ dobro staje sič tutaj koniecznoĤciĈ; uzyskujemy dowód istnienia Boga i pozostaje nam jedynie podporzĈdkowaþ sič tej
prawdzie. Nie odnajduje ona równieİ peãnego potwierdzenia w fabule powieĤci, gdyİ, jak wskazuje Zander, ani Raskolnikow, ani Smierdiakow,
przekonawszy sič o tym, İe nie wszystko dozwolone, nie zaczynajĈ wierzyþ
w Boga. Smierdiakow wiesza sič, gdy İycie okazuje sič nie do zniesienia,
a wiara w Boga nie do przyjčcia, natomiast Raskolnikow, juİ po wyznaniu
swych czynów i po procesie, bčdĈc na katordze, wciĈİ nie pojmuje swej winy. Przyczyny swego niepowodzenia upatruje w sãaboĤci charakteru, w tym,
İe nie okazaã sič Napoleonem.
DowodzĈc niezaleİnoĤci dobra od rozumu w twórczoĤci Dostojewskiego, Zander przeciwstawia poglĈdy autora Biesów autonomicznej etyce imperatywu kategorycznego Kanta: „U Kanta istnienie Boga jest postulatem
ĤwiadomoĤci moralnej; zaĤ podstawĈ tej ostatniej pozostaje rozum bĈdĮ,
ĤciĤlej, jego powszechnoĤþ, dzički której jego maksymami mogĈ i powinny
kierowaþ sič wszystkie rozumne stworzenia, jeĤli chcĈ istnieþ bez wzajemnej
szkody i zniszczenia. W konsekwencji tego ostatecznĈ, przyjčtĈ przez filozofič religijnĈ, prawdĈ Kanta nie jest wiara (jako potwierdzenie realnoĤci Boga
i İywa z Nim wičĮ), ale tylko ĤwiadomoĤþ rozumnoĤci tej wiary, to jest zatwierdzenie jej logicznej zgodnoĤci z odpowiednimi przesãankami ĤwiadomoĤci moralnej”22.
Dalej Zander przekonuje: „JeĤli Kant mówi: powinniĤmy myĤleþ Boga
istniejĈcym, dlatego İe nasz rozum uczy nas, İe nie wszystko dozwolone, to
Dostojewski zapewnia: jest Bóg – jest i cnota; nie ma Boga – wszystko dozwolone; tak jak nie posiadamy moİliwoĤci upewnienia sič w obiektywnej
prawdziwoĤci lub kãamliwoĤci twierdzenia «wszystko dozwolone», tak
i nasza wiara nie moİe byþ zaleİna od naszej ĤwiadomoĤci moralnej. […]
podstawĈ dobra moİe byþ tylko samo Dobro. Jeİeli cnota zaleİy od wiary,
a wiara jest danym, to dobro moİe istnieþ tylko przy obecnoĤci Tego, Kto daje
wiarč”23.
W przytoczonych powyİej fragmentach Tajemnicy dobra myĤl Lwa Zandera zbiega sič z wczeĤniej prezentowanymi ustaleniami Sergiusza Hessena,
dotyczĈcymi niezaleİnoĤci dobra od wszelkiej wiedzy, która przekonujĈc –
zniewala. PodstawĈ etyki w twórczoĤci Dostojewskiego, zgodnie z dwiema
przedstawionymi interpretacjami, jest ontologia. Obaj autorzy dostrzegajĈ
________________
22
23

Ibidem, s. 16.
Ibidem.
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w twórczoĤci rosyjskiego pisarza nierozerwalny zwiĈzek etyki z religiĈ, co
nie jest sĈdem ani bezpodstawnym, ani odosobnionym. TwórczoĤþ Dostojewskiego pozostaje ĤciĤle powiĈzana z problematykĈ podejmowanĈ w czasach mu wspóãczesnych, kiedy to refleksja ogniskowaãa sič w sposób szczególny wokóã kwestii odwiecznego konfliktu wiedzy i wiary, ĤwiatopoglĈdu
naukowego i religijnego. Autor Idioty stawia dwa podstawowe, charakterystyczne dla swoich czasów, pytania o charakterze metaetycznym: czy moİliwa jest moralnoĤþ poza wiarĈ oraz czy nauka moİe daþ podstawy moralnoĤci. Na oba pytania powieĤci pisarza odpowiadajĈ przeczĈco. Owe odpowiedzi w najbardziej bezpoĤredni sposób padajĈ w notatkach do Biesów, na
tak zwanych Fantastycznych stronicach, gdzie KsiĈİč, identyfikowany jako
pierwowzór postaci Stawrogina, w rozmowie z Szatowem kreĤli wizjč Ĥwiata, w którym nauka wykorzeni chrzeĤcijaęstwo:
„JeĤli moİliwoĤci nauki, na przykãad, okaİĈ sič niedostateczne dla wyİywienia i ciasno bčdzie İyþ, wówczas niemowlčta bčdĈ wyrzucaþ do wychodka bĈdĮ je zjadaþ.
[…]
– JeĤli pokarmu bčdzie zbyt maão i İadnĈ naukĈ nie zdobčdziesz ni jedzenia, ni opaãu, a liczba ludzi zwičkszy sič, wówczas trzeba zatrzymaþ rozmnaİanie. Nauka mówi: Nie jesteĤ winien, İe natura tak to urzĈdziãa, i przede wszystkim instynkt samozachowawczy jest na pierwszym planie, tak wičc paliþ niemowlčta. Oto moralnoĤþ
nauki. […] Niech pan spojrzy tylko, co bčdzie dalej i czy Europa zniesie takie zaludnienie bez poİywienia i opaãu? I czy nauka przyjdzie w czas z pomocĈ, jeĤli nawet
mogãaby pomóc? Palenie niemowlĈt stanie sič rutynĈ, gdyİ wszystkie zasady moralne zawarte w czãowieku, zdanym jedynie na wãasne siãy, sĈ umowne. Dzikus
Ameryki Póãnocnej zdziera wãosy brata, my zaĤ tymczasem uwaİamy to za odraİajĈce (choþ byþ moİe czynimy bezmiar nie mniejszych obrzydliwoĤci, nie dostrzegajĈc
tego i uwaİajĈc to za cnoty). Teraz zauwaİcie: Jeİeli wierzycie, İe chrzeĤcijaęstwo
jest koniecznoĤciĈ i podarunkiem, miãoĤciĈ boİĈ do czãowieczeęstwa, jakiego sam
czãowiek nie osiĈgnĈãby; jeİeli wierzycie, İe czãowiek juİ od kolebki pozostawaã
w bezpoĤrednim zwiĈzku z bogiem, bčdĈcym poczĈtkowo objawieniem, póĮniej cudem pojawienia sič Chrystusa; wreszcie jeİeli wierzycie, İe czãowiek sam przez sič,
zdany na wãasne siãy zginĈãby jeden i İe zatem trzeba wierzyþ, iİ bóg pozostaje
w bezpoĤredniej relacji z czãowiekiem – to wówczas, oddawszy sič chrzeĤcijaęstwu,
wy nigdy nie pogodzicie sič z odczuciem spalenia niemowlĈt. Zatem jest to caãkowicie inna moralnoĤþ. Oznacza to, İe jedynie chrzeĤcijaęstwo zawiera w sobie İywĈ
wodč i moİe doprowadziþ czãowieka do İywych Įródeã İycia i zbawiþ go od rozkãadu. Bez chrzeĤcijaęstwa zaĤ czãowieczeęstwo ulegnie rozkãadowi i zginie.
ChrzeĤcijaęstwo przeciwnie zaĤ uczy: tj. daje swojĈ moralnoĤþ i kaİe wierzyþ, İe to
naturalna moralnoĤþ, jedyna, İe nie ma umownych zasad moralnych i jest ona dana
od Boga w formie miãoĤci”24.

________________
24 Ȃ.Ǻ. ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȖȗ, ǽȜșțȜȓ ȟȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȖȓțȖȗ Ȑ 30 ȠȜȚȎȣ, Ƞ. XI, ǹețȖțȑȞȎȒ 1974,
s. 181-182.
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Przytoczony fragment dotyka licznych problemów istotnych nie tylko
z perspektywy konkretnego momentu dziejowego, z perspektywy wspóãczesnoĤci Dostojewskiego. PrzyglĈdajĈc sič bliİej tej wypowiedzi, odnajdziemy w niej wiele, niekiedy sprzecznych wobec siebie intuicji, co moİna
uzasadniþ tym, İe stanowiãa ona jedynie rezultat wstčpnych przemyĤleę
autora. Choþ warto tu zauwaİyþ, İe wewnčtrzna sprzecznoĤþ wypowiedzi,
niejednoznacznoĤþ przekazu, zmuszajĈca czytelnika do okreĤlenia wãasnej
pozycji, jest doĤþ czčsto spotykana w powieĤciach Dostojewskiego. ģledzĈc
bieg myĤli, zarejestrowany w cytowanym tekĤcie, po pierwsze odnajdujemy
opis zjawiska okreĤlanego dziĤ mianem sekularyzacji, zjawiska wygasania
religii, wyjaĤnianego wpãywem rozwoju ĤwiatopoglĈdu racjonalistycznego.
Sekularyzacja w takim ujčciu bierze swój poczĈtek w ideach oĤwiecenia,
które zakãadaãy, İe „racjonalizm uczyniã gãówne poglĈdy KoĤcioãa maão wiarygodnymi dla nowoczesnych spoãeczeęstw, rozwiewajĈc pozostaãoĤci opartych na przesĈdach dogmatów w Europie Zachodniej”25.
Po drugie, odnajdujemy próbč dowodzenia racjonalnoĤci wiary, okreĤlenia jej jako niezbčdnego i koniecznego warunku przetrwania ludzkoĤci. Etyka chrzeĤcijaęska jawi sič jako jedyna etyka chroniĈca ludzkoĤþ przed przemocĈ oraz chaosem i w tym sensie stanowi koniecznoĤþ. Ta racjonalna
argumentacja, która zaznacza sič niewĈtpliwie w notatkach pisarza, zastĈpiona zostaje dalej ideĈ moralnoĤci chrzeĤcijaęskiej wpisanej w naturalny
porzĈdek wszechĤwiata. Odpowiada to w peãni wykãadni dzieãa zaproponowanej przez Zandera: „ChrzeĤcijaęstwo przeciwnie zaĤ uczy: tj. daje swojĈ moralnoĤþ i kaİe wierzyþ, İe to naturalna moralnoĤþ, jedyna, İe nie ma
umownych zasad moralnych i jest ona dana od boga w formie miãoĤci.
Wreszcie, İe czãowiek nie jest w stanie zbawiþ sam siebie, a jest zbawiony
poprzez objawienie, a nastčpnie przez Chrystusa, tj. bezpoĤredniĈ ingerencjĈ
Boga w İycie ludzkie – innymi sãowy: w obu przypadkach poprzez cud”26.
ĭródãem etyki nie moİe byþ nauka, nie moİe byþ sam czãowiek, jedynym
Įródãem etyki pozostaje Įródão ponadludzkie – Bóg chrzeĤcijaęski.
W analizowanym fragmencie Dostojewski rozwaİa kwestie istotne dla
swojej epoki: problem moralnoĤci wspartej jedynie na podstawie ĤwiatopoglĈdu naukowego i pozbawionej fundamentu religijnego, sygnalizuje równieİ
kwestič istotnĈ dla naszych czasów: problem moralnoĤci w Ĥwiecie wielokulturowym, zagadnienie relatywizmu kulturowego. Jego intuicja pisarska dotyka aporii tkwiĈcej w jego wãasnej wykãadni moralnoĤci naturalnej, a wobec
tego powszechnie obowiĈzujĈcej. Autonomia, a zatem równieİ ponadkulturowoĤþ wartoĤci dobra stoi w sprzecznoĤci z pluralizmem kulturowym, róİ________________
25 P. Morris, R. Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na Ĥwiecie, przeã. R. Babięska,
Kraków 2006, s. 33.
26 Ȃ.Ǻ. ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȖȗ, op. cit., s. 182.
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norodnoĤciĈ kultur, definiowanych najogólniej jako zbiór norm i wartoĤci.
Pisarz dostrzega róİnice w postrzeganiu „cnoty” przez „dzikusa Ameryki
Póãnocnej” oraz mieszkaęców Europy. RozwaİajĈc danĈ kwestič w kontekĤcie zbawienia, zmuszeni jesteĤmy postawiþ pytanie, z którym chrzeĤcijaęstwo zmagaão sič wiele lat, pytanie o to, czy „dzikus Ameryki Póãnocnej”
moİe byþ zbawiony.
W Ĥwietle wspóãczesnych badaę nauk o kulturze juİ samo zastosowanie
przez Dostojewskiego sformuãowania „dzikus” wydaje sič archaiczne; równieİ stanowiĈca punkt centralny rozwaİaę pisarza idea nienaruszalnego
i koniecznego zwiĈzku mičdzy religiĈ i moralnoĤciĈ chwieje sič w konfrontacji ze wspóãczesnoĤciĈ, wykraczajĈcĈ poza porzĈdek europocentryczny
i chrystocentryczny. Nowy paradygmat badaę kulturowych, którego podstawĈ pozostaje polifoniczny obraz Ĥwiata, wskazuje na niejednolite ujčcie
samego pojčcia Boga w róİnych tradycjach religijnych, co uniemoİliwia
uznanie wizji wyprowadzonej z dzieã Dostojewskiego, wizji opartej na
chrzeĤcijaęskim ĤwiatopoglĈdzie, za uniwersalnĈ. Równieİ teza o bezpoĤrednim i niepodwaİalnym zwiĈzku etyki i religii wymaga namysãu. Andrzej Flis, weryfikujĈc poglĈdy Dostojewskiego w ramach perspektywy socjologicznej, przytacza sãowa Leszka Koãakowskiego: „Nie jest wykluczone,
jak przekonujĈ antropologowie, İe idee teologiczne nie muszĈ byþ noĤnikami wierzeę moralnych, jako İe w rozmaitych religiach archaicznych bogowie wcale nie sĈ wzorami dobrego prowadzenia sič dla ludzi”27. Normy
i wartoĤci wielu kultur nie odnajdujĈ swego religijnego usankcjonowania,
lecz opierajĈ sič na tradycji, zatem majĈ charakter umowny, co pozostaje
w sprzecznoĤci z modelem wyprowadzonym z lektury rosyjskiego pisarza
przez interpretatorów oraz z przekonaniami samego Dostojewskiego.
W Ĥwietle tych rozstrzygničþ zwiĈzek etyki z religiĈ zostaje zachwiany, jeĤli
nie zerwany. JeĤli w Ĥwiecie wielokulturowym Įródãem etyki przestaje byþ
Bóg chrzeĤcijaęski, w ramach samej kultury europejskiej dokonuje sič próby
okreĤlenia tego Įródãa poza religiĈ, a takİe poza naukĈ – w samym czãowieku wãaĤnie. Przykãadem mogĈ byþ tu rozwaİania Wojciecha Kalagi, którego
zdaniem etyka moİe byþ wyprowadzona z nebularnej struktury czãowieka,
zawierajĈcego w sobie czĈstkč innego, wobec którego jest zobowiĈzany28.
W tej koncepcji, podobnie jak w zrekonstruowanej na podstawie interpretacji Hessena i Zandera koncepcji Dostojewskiego, ontologia poprzedza etykč,
lecz tu ma pozareligijne podstawy.
W ramach myĤli europejskiej próby odnalezienia podstaw etyki niezaleİnej, autonomicznej wobec koncepcji Boga podejmowane byãy mičdzy
________________

Cyt. za: A. Flis, ChrzeĤcijaęstwo i Europa, Kraków 2001, s. 32.
W. Kalaga, ObowiĈzek Innego. Trzeci, [w:] Dylematy wielokulturowoĤci, red. W. Kalaga,
Kraków 2004, s. 41-65.
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innymi na gruncie filozofii egzystencjalnej, szczególnie przez egzystencjalistów-ateistów, paradoksalnie odwoãujĈcych sič w swych rozwaİaniach do
myĤli Dostojewskiego, a raczej do myĤli jego bohaterów, zadajĈcych pytanie
o to, czy czãowiek niewierzĈcy bčdzie z koniecznoĤci czãowiekiem nieetycznym. Udzielenia odpowiedzi na to pytanie podejmuje sič Jean-Paul Sartre
w swym tekĤcie Egzystencjalizm jest humanizmem, w którym bezpoĤrednio
nawiĈzuje do literatury Dostojewskiego. Zgodnie z wykãadniĈ francuskiego
filozofa „Egzystencjalizm stwierdza, iİ jest to bardzo kãopotliwe, İe Bóg nie
istnieje, gdyİ wraz z nim zanika caãa moİliwoĤþ odnalezienia wartoĤci
w Ĥwiecie idei. Nie moİe juİ istnieþ dobro a priori, gdyİ nie ma ĤwiadomoĤci
nieskoęczonej i doskonaãej, która by je pomyĤlaãa. Nigdzie nie jest napisane,
İe dobro istnieje, İe trzeba byþ uczciwym, İe nie naleİy kãamaþ, poniewaİ
poruszamy sič wyãĈcznie na pãaszczyĮnie, gdzie istniejĈ tylko ludzie. Dostojewski napisaã «Gdyby Bóg nie istniaã, wszystko byãoby dozwolone». To
wãaĤnie jest punktem wyjĤcia dla egzystencjalistów. W rzeczy samej,
wszystko jest dozwolone, jeİeli Bóg nie istnieje, i w konsekwencji czãowiek
jest osamotniony, gdyİ nie znajduje ani w sobie, ani poza sobĈ punktu oparcia”29. Ów brak oparcia nakãada na czãowieka odpowiedzialnoĤþ za swe
czyny oraz podejmowane wybory, czyni go totalnie wolnym, niczemu niepodporzĈdkowanym, a jednoczeĤnie skazanym jedynie na wãasne, niemajĈce İadnego uzasadnienia wybory. Podejmowane przez jednostkč decyzje sĈ
jednoczeĤnie decyzjami podejmowanymi za caãĈ ludzkoĤþ, gdyİ – wedãug
Sartre’a – „W istocie kaİdy nasz czyn, poprzez który stwarzamy w sobie
czãowieka wedãug wãasnej woli, pociĈga jednoczeĤnie za sobĈ stworzenie
wzoru czãowieka takiego, jakim wedãug nas byþ powinien. Wybraþ byt ten
lub inny to znaczy afirmowaþ jednoczeĤnie wartoĤþ tego, co wybieramy,
gdyİ nie moİemy nigdy wybraþ zãa. Wybieramy zawsze dobro, a to, co jest
dobre dla nas, musi byþ takİe dobre dla wszystkich”30. Jedynym uzasadnieniem dobra staje sič w takim wypadku wybór jednostki. Taki wybór, angaİujĈcy caãĈ ludzkoĤþ, czyniĈcy z jednostki jedynego prawodawcč, staje sič
Įródãem niepokoju zrodzonego z poczucia odpowiedzialnoĤci. W sytuacji
wyboru czãowiek, zgodnie z przekonaniem Sartre’a, znajduje sič w stanie
zupeãnego osamotnienia i braku wsparcia, zostaje pozbawiony poczucia
bezpieczeęstwa, jakie daje wiara w istnienie Boga: „…jeİeli Bóg nie istnieje,
nie widzimy przed sobĈ wartoĤci czy nakazów, które usprawiedliwiãyby
nasze postčpowanie. Tak wičc nie mamy ani poza sobĈ, ani przed sobĈ
w dziedzinie wyİszych wartoĤci potwierdzenia czy usprawiedliwienia. JesteĤmy sami, nikt nas nie usprawiedliwi”31. Ostatnie sãowa Sartre’a sugerujĈ,
________________

J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, przeã. J. Krajewski, Warszawa 1998, s. 37-38.
Ibidem, s. 29-30.
31 Ibidem, s. 38-39.
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İe Bóg jest dla czãowieka wierzĈcego usprawiedliwieniem, zdejmujĈcym
z niego cičİar odpowiedzialnoĤci za podejmowane czyny, znoszĈcym obowiĈzek samodzielnego wyboru poprzez wyznaczenie pewnych i nienaruszalnych norm. Takie rozumienie wiary stoi w oczywistej sprzecznoĤci
z antropologiĈ biblijnĈ, która stanowi podstawč kreacji bohaterów powieĤci
Dostojewskiego, antropologii uznajĈcej wolnĈ wolč za jednĈ z centralnych
cech czãowieka i odrzucajĈcej zasadč wiernego wypeãniania „zakonu”. Sartre
zdaje sič w tym miejscu swego wywodu myliþ wiarč, İe Bóg jest, opartĈ na
caãkowitym zaufaniu, z wiedzĈ, İe Bóg jest, która, jak zaznaczone byão
wczeĤniej, stanowi narzčdzie przymusu i zniewolenia, naruszajĈce wolnoĤþ
wpisanĈ w podstawy antropologii chrzeĤcijaęskiej. Takie rozumienie chrzeĤcijaęstwa odpowiadaãoby jego zniewalajĈcej formie skonstruowanej przez
Wielkiego Inkwizytora z opowieĤci Iwana Karamazowa, postaci filantropa
chcĈcego uchroniþ ludzi przed danĈ im wolnoĤciĈ.
Autonomizm etyczny proklamowany przez Sartre’a, tworzĈcego swĈ
koncepcjč w odwoãaniu do sãynnej maksymy Iwana Karamazowa, przeciwstawiony jest heteronomizmowi etycznemu, odnajdowanemu w dziele rosyjskiego pisarza przez Hessena oraz Zandera, heteronomizmowi, który
zakãada, İe Įródão norm etycznych leİy poza samym podmiotem, a jest nim
Bóg. OpierajĈc sič na tak skonstruowanym, upraszczajĈcym przeciwstawieniu, winniĤmy utoİsamiþ autonomizm etyczny z etykĈ ateistycznĈ, natomiast heteronomizm etyczny z etykĈ religijnĈ, zapominajĈc przy tym, jak
zaznacza Tadeusz Styczeę, „İe istota boska stanowiþ moİe najwyİszĈ
z moİliwych gwarancjč autonomii podmiotu”32. Owo schematyczne przeciwstawienie ma swoje Įródão w przekonaniu, İe autonomizm gãosi „wewnčtrznĈ autonomič dziaãajĈcego podmiotu, jego niezaleİnoĤþ w stosunku
do wszelkich czynników zewnčtrznych, mogĈcych naruszyþ jego samostanowienie o sobie. Zagroİenie dla tej autonomii upatrywano zwãaszcza
w instancjach pretendujĈcych do peãnienia funkcji autorytetu prawodawczego. Istota boska uwaİana jest za najwyİszy z moİliwych autorytetów
w tym wzglčdzie. Czyİ nie stanowi ona dlatego najwičkszego z moİliwych
zagroİeę dla autonomii podmiotu dziaãania?”33.
Doktryna egzystencjalizmu, w wydaniu Sartre’a, zakãada „moralnoĤþ
czynu i zaangaİowania sič”34; odrzucajĈc zarzut skrajnego subiektywizmu,
poszukuje on tego, co powszechne, i odnajduje to w „doli ludzkiej”, przez
którĈ rozumie „sumč ograniczeę apriorycznie okreĤlajĈcych podstawowĈ
sytuacjč czãowieka we wszechĤwiecie”35. Wedãug autora MdãoĤci nie istnieje
________________

T. Styczeę, Etyka niezaleİna?, Lublin 1980, s. 33.
Ibidem.
34 J.-P. Sartre, op. cit., s. 58.
35 Ibidem, s. 62.
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İadna moralnoĤþ powszechna, jak tego chciaã mičdzy innymi Kant, kaİdy
sam dokonuje wyboru wãasnej moralnoĤci, sam tworzy wartoĤci. Punktem
wyjĤcia podejmowanego aktu wyboru, który dokonuje sič w „dobrej wierze”, bčdzie wolnoĤþ: „…jeİeli czãowiek raz pojĈã, iİ to on sam stwarza wartoĤci, moİe odtĈd pragnĈþ tylko jednego: wolnoĤci jako podstawy wszelkich
innych wartoĤci. To znaczy, İe czãowiek pragnie wolnoĤci w oderwaniu. Po
prostu wszystkie czyny ludzi dobrej wiary oznaczajĈ ostatecznie poszukiwanie wolnoĤci jako takiej”36. Dochodzi tu do absolutyzacji wolnoĤci, staje
sič ona wartoĤciĈ nadrzčdnĈ, podporzĈdkowujĈcĈ wszystkie pozostaãe, co
narusza bezpoĤrednio projekt etyki niezaleİnej, gdyİ dobrem bčdzie tylko
to, co ma swe uzasadnienie w wolnoĤci – dobro staje sič zaleİne od wolnoĤci. Ponadto, zgodnie z hasãem „egzystencja poprzedza esencjč”, jedynie
peãen zaangaİowania czyn uzasadniony wolnoĤciĈ wãasnĈ i innego tworzy
rzeczywistoĤþ, zatem „autonomia lub niezaleİnoĤþ podmiotu dziaãania moralnego” poprzedzaþ bčdzie sam podmiot; etyka, autonomizm etyki bčdzie
poprzedzaã ontologič.
Tak zbudowana etyka moİe staþ sič poczĈtkiem snu Raskolnikowa,
w którym ludzkoĤþ zostaãa zaatakowana przez dziwnĈ chorobč, czyniĈcĈ
wszystkich przekonanymi o racji swoich wyborów. W Ĥnie tym „nigdy, nigdy ludzie nie poczytywali siebie za tak mĈdrych i niezachwianych w prawdzie […]. Nigdy nie mieli swych wyroków, swych wniosków naukowych,
swych przekonaę moralnych i wierzeę za tak niezbite. […] Wszyscy byli
w rozterce i nie pojmowali sič nawzajem, kaİdy sĈdziã, İe w nim jednym
tkwi prawda i drčczyã sič patrzĈc na innych, biã sič w piersi, pãakaã i zaãamywaã rčce. Nie wiedzieli, kogo i jak sĈdziþ, nie umieli uzgodniþ, co naleİy
uznawaþ za zão, a co za dobro. Nie wiedzieli, kogo oskarİaþ, kogo usprawiedliwiaþ”37. Wiara we wãasnĈ wolnoĤþ i tworzone przez niĈ wartoĤci stoi
przed ryzykiem poİarcia cudzej wolnoĤci. BčdĈc w peãni zaangaİowanym
w tworzone przez siebie wartoĤci, trudno, wbrew przekonaniom Sartre’a,
uznaþ cudzĈ wolnoĤþ. Tak rozumiana etyka nie chroni przed relatywizmem,
ani tym bardziej przed przemocĈ. Dostojewski wyraĮnie pokazywaã, do
czego moİe prowadziþ przyjčcie zaãoİenia, İe Įródãem etyki jest sam czãowiek. Powróþmy tu do cytowanego juİ wczeĤniej fragmentu Fantastycznej
stronicy, pochodzĈcej z notatek do Biesów, gdzie jeden z bohaterów zapewnia: „…wszystkie zasady moralne zawarte w czãowieku, zdanym jedynie na
wãasne siãy, sĈ umowne”38.
TwórczoĤþ Dostojewskiego, z jej problematykĈ samowystarczalnoĤci
jednostki w akcie stanowienia norm etycznych usytuowanĈ w samym cen________________

Ibidem, s. 73.
F.M. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeã. C. Jastrzčbiec-Kozãowski, Londyn 1992, s. 498.
38 Ȃ.Ǻ. ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȖȗ, op. cit., s. 177.
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trum, odnosi sič bezpoĤrednio do zagadnieę wspóãczesnej humanistyki
i okreĤla tym samym swĈ nieustajĈcĈ aktualnoĤþ39. PowieĤci Rosjanina ukazujĈ proces przekraczania przez jednostkč kolejnych etapów, które róİniĈ
sič sposobem ujmowania Įródãa zbawienia i Įródãa etyki jednoczeĤnie, etapów okreĤlonych przez Richarda Rorty’ego jako: religia, filozofia i literatura40. Bohater Dostojewskiego, wyrzekãszy sič Boga, nie odnajduje równieİ
oparcia w wiedzy, co czyni go samotnym i zdanym na siebie samego jedynie, pogrĈİa sič w „Ĥnie Raskolnikowa”. RozwiĈzaniem w powieĤci Dostojewskiego staje sič cud. Cud niebčdĈcy jednak aktem przemocy siãy wyİszej
wobec czãowieka, ale aktem otwarcia woli ludzkiej na wolč BoskĈ, momentem ich doskonaãego wspóãdziaãania, synergii. Jak zapewnia Lew Zander,
„W İaden sposób nie znosi to i nie niszczy duchowej aktywnoĤci i odpowiedzialnoĤci czãowieka, lecz tylko potwierdza, İe religia stanowi relacjč dwustronnĈ; re-ligio jest «wičziĈ», nie tylko czãowieka z Bogiem, ale i Boga
z czãowiekiem. Podobnie do wszystkich wičzi dwustronnych zaleİna pozostaje od obu stron i z tego powodu nie moİe byþ zrealizowana w ĤwiadomoĤci tylko jednej z nich…”41.
________________
39 PoruszajĈc problematykč wspóãczesnoĤci, Dostojewski nie daje jednak odpowiedzi na
wszystkie stawiane przez niĈ pytania, nie rozwiĈzuje w peãni i w sposób ostateczny jej problemów, czego przykãadem bčdzie nierozstrzygničty problem etyki chrzeĤcijaęskiej w warunkach pluralizmu religijnego, którego to problemu Dostojewski, obdarzony niezwykãĈ przenikliwoĤciĈ, byã w peãni Ĥwiadom.
40 R. Rorty, Filozofia jako polityka kulturalna, przeã. B. Baran, Warszawa 2009, s. 147-154.
41 ǹ.Ǯ. ǵȎțȒȓȞ, op. cit., s. 28.

