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MICHAŁ BOHUN

Drogi i bezdroża patosu moralnego.  
Kilka uwag o etycznej tendencji filozofii rosyjskiej

„Przeklęte pytania”

W Rosji przez długi czas literatura piękna stanowiła surogat filozofii. Wyni-
kało to zresztą z wielu różnych uwarunkowań, zarówno instytucjonalnych, 
jak i kulturowo-historycznych. Wśród uwarunkowań instytucjonalnych na 
pierwszym miejscu wymienić trzeba właściwą wszelkim rządom autorytar-
nym podejrzliwość względem filozofii jako myślenia krytycznego i niezależ-
nego. Każda władza niemal zawsze odczuwa lęk przed zadawaniem pytań, 
podważaniem utartych autorytetów, krytykowaniem stanu społeczeństwa 
czy też poszukiwaniem podstaw dla powszechnie przyjętych wartości i po-
staw. A bez krytyki, bez refleksji, bez odwagi drążenia problemów i „szuka-
nia dziury w całym” trudno wyobrazić sobie filozofię. Dlatego myśl filozo-
ficzna, zarówno w Rosji carskiej, jak i sowieckiej, była traktowana z mniej 
lub bardziej skrywaną niechęcią. Dzieła filozoficzne nie tylko poddawano 
wnikliwej cenzurze, ale też zakazywano nauczania filozofii (za panowania 
Mikołaja I), albo, jak za czasów stalinowskich, znaczną część myśli filozo-
ficznej, łącznie z  logiką formalną, uznawano za niebezpieczną ze względu 
na burżuazyjno-idealistyczne wypaczenia i poddawano rozmaitym restryk-
cjom, albo też – rozwiązanie najbardziej dla filozofii zabójcze – przyjmo-
wano i  głoszono tylko jedną „prawdziwą” filozofię, urzędową, oficjalną 
i  spetryfikowaną w  kanonicznym wykładzie najwyższych „autorytetów”. 
Ale to nie była już filozofia, tylko mające pewne historyczno-filozoficzne 
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odniesienia narzędzie indoktrynacji społeczeństwa gwoli zachowania ideo-
logicznej hegemonii partii rządzącej i kontroli umysłów poddanych.

Doświadczenia XIX stulecia były mniej traumatyczne, bo reżim carski, 
chociaż ograniczał wolność wypowiedzi, nie narzucał społeczeństwu ujed-
noliconego światopoglądu. Rządy caratu miały charakter brutalny i tyrań-
ski, ale nie były ideokratycznym totalitaryzmem w  dwudziestowiecznym 
sensie. Najbardziej spektakularny atak na filozofię i jej nauczanie wydarzył 
się w czasach Mikołaja I. W reakcji na europejskie rewolucje roku 1848 re-
żim mikołajewowski poddał ścisłej kontroli nauczanie na wydziałach hu-
manistycznych. Wydatnie zmniejszono liczbę studentów, a nawet pojawi-
ła się myśl, aby zamienić uniwersytety w  uczelnie wojskowe. Szczególnie 
podejrzliwie odnoszono się do filozofii jako rozsadnika wolnomyśliciel-
stwa i rewolucyjnych skłonności. Nauczanie filozofii niemal zlikwidowano 
w szkołach świeckich, a restrykcje nie ominęły nawet logiki. Książę Sergiusz 
Szyriński-Szychmatow, ówczesny minister oświaty, wygłaszał opinie, jakie 
nadal mogą podobać się tym, którzy przestrzegają przed niepotrzebnym 
mędrkowaniem: „Pożytek filozofii nie jest dowiedziony, a szkody, jakie nie-
sie, są nader prawdopodobne”1.

Urzędowo ograniczana myśl filozoficzna musiała wypracować alterna-
tywne strategie przetrwania i rozwoju. Filozofię wyprowadzono z akademii 
(gdzie nie była zresztą jeszcze w pełni zadomowiona, zważywszy na rosyj-
skie zacofanie) i wprowadzono w szerszy obieg kulturalny. Literatura piękna 
oraz krytyka literacka zostały przepojone ideami filozoficznymi. Aleksander 
Hercen, jeden z największych rosyjskich myślicieli XIX stulecia, podkreś- 
lał, że dla narodów pozbawionych swobód obywatelskich, w tym wolności 
słowa i wolności badań naukowych, to właśnie literatura staje się jedynym 
sposobem poszukiwania prawdy i  jej głoszenia. Staje się trybuną, z której 
rozlega się głos sumienia i krzyk rozpaczy.

Z drugiej strony filozofia połączona z  literaturą przejmowała jej spo-
łeczne zaangażowanie i przekształcała się z akademickiej teorii w gorącz-
kowe poszukiwania odpowiedzi na „przeklęte pytania”, jak je Rosjanie 
nazywają: „jak żyć?”, „co to jest dobro?”, „co to jest sprawiedliwość?”, „czy 
historia ma sens?”, „czy człowiek odpowiada za swoje życie?”... Oto niektó-
re tylko z tych pytań. To zaś z kolei zdecydowało o swoistym charakterze 
rosyjskiej filozofii, w której przeważają zainteresowania etyczne, społeczne 

1 Cyt. za: A.I. Wwiedienski, Sud’by fiłosofii w Rossii, [w:] tenże, Oczerki po istorii russkoj 
fiłosofii, Swierdłowsk 1991, s. 53.
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i historiozoficzne. Filozofia rosyjska skierowała się ku problemowi człowie-
ka i jego działania.

Wynika to częściowo z  tego, że literacka i  krytycznoliteracka forma 
wyrazu określała przedmiot zainteresowań i obszary refleksji ówczesnych 
myślicieli. Trudno napisać powieść o  bycie jako bycie, czy nowelę na te-
mat Kantowskiej teorii kategorii, tak jak w recenzji z pracy historycznej czy 
sztuki teatralnej nie sposób rozważać specjalistycznych zagadnień z zakre-
su filozofii przyrody. Myślę, że mamy tutaj do czynienia z relacją zwrotną, 
w której trudno nawet wskazać punkt początkowy. Literacki sposób wypo-
wiedzi skłaniał do podejmowania zagadnień filozofii praktycznej, zwłasz-
cza problemów moralności. Z drugiej strony zainteresowanie problemami 
ludzkiego życia i praktyki społecznej wzmacniało skłonność do używania 
bardziej swobodnych sposobów wypowiedzi niż rozwlekłe i ciężkawe trak-
taty skierowane do biegłych w filozoficznej leksyce ekspertów.

Rosyjski neokantysta Borys Jakowienko w swojej syntezie dziejów fi-
lozofii rosyjskiej, napisanej na emigracji w języku czeskim, a powstałej, do-
dajmy, dzięki inspiracji Tomáša Garrigue Masaryka (rzadko się pamięta, że 
pierwszy prezydent Czechosłowacji był profesorem filozofii i znakomitym 
znawcą myśli rosyjskiej), dowodził, że skłonność do publicystyki filozoficz-
nej, dominujące zainteresowanie filozofią człowieka i zagadnieniami prak-
tycznymi nie są czymś charakterystycznym wyłącznie dla rosyjskiej kultury 
intelektualnej. Z mniejszą bądź większą siłą podobne zjawiska ujawniają się 
we wszystkich krajach, w których dopiero zaczyna kształtować się filozofia, 
jak też później, u narodów filozoficznie dojrzałych w okresach, kiedy doko-
nują się w nich procesy dogłębnej transformacji społeczno-politycznej lub 
religijnej2. Wydaje się, że osiemnastowieczna myśl francuska czy dziewięt-
nastowieczna filozofia polska znakomicie potwierdzają tę hipotezę.

Jeśli zgodzić się z badaczami uznającymi, że cechą swoistą filozofii rosyj-
skiej jest właśnie jej praktyczne nastawienie, skupienie się na zagadnieniach 
antropologicznych, etycznych, społecznych, a to wszystko ujęte w ramach 
dociekań historiozoficznych (często o eschatologicznych skłonnościach), to 
mój szkic byłby próbą rozważenia kilku konsekwencji takiego stanu rzeczy. 
Nie roszczę sobie prawa ani do wyczerpania tego tematu, ani do oryginal-
ności w  jego ujęciu. Będę podążał wydeptanymi już ścieżkami, przywo-
łując dzieła uznane i znane. Wydaje mi się jednak, że wskazanie zarówno 

2 B.W.  Jakowienko, Istorija russkoj fiłosofii, pierewod s  czeskogo M.F.  Sołoduchinoj,  
Moskwa 2003, s. 11.
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pozytywów, jak i  pewnych momentów wątpliwych, jeśli chodzi o  podpo-
rządkowanie myślenia filozoficznego zagadnieniom antropologiczno- 
-etycznym, może być pouczające nie tylko ze względu na znaczenie kultury 
rosyjskiej, jak i niemal powszechną zgodę co do filozoficznego znaczenia 
twórczości wielu pisarzy rosyjskich.

Ale w Rosji nie tylko literaci bywali i bywają filozofami, także filozo-
fowie wypowiadali się za pomocą dzieł literackich. Warto przypomnieć 
choćby to, że Włodzimierz Sołowjow – uchodzący za największego filozofa 
Rosji XIX wieku – był też wcale niezłym poetą i  jest uważany za jednego 
z  prekursorów rosyjskiego symbolizmu. Ja chciałbym jednak odwołać się 
do innego jeszcze przypadku. Autorzy współczesnego akademickiego pod-
ręcznika z zakresu historii filozofii rosyjskiej, ilustrując jej etyczną i antro-
pologiczną orientację i podkreślając przewagę filozofii praktycznej nad teo- 
retyczną, przywołują w  tym kontekście „dwa rdzennie rosyjskie pytania: 
»Kto winien?« i »Co robić?«”3. Oba pytania mają wyrażać charakterystycz-
ną dla rosyjskiej myśli filozoficznej skłonność do podejmowania problemu 
człowieka i jego egzystencji. Może nawet przede wszystkim egzystencji, przy 
mniejszym zainteresowaniu ujęciem esencjalistycznym. Myśl rosyjska jest 
bowiem zorientowana aktywistycznie i społecznie, bardziej zajmuje ją czło-
wiek w społeczeństwie i kulturze, człowiek jako istota działająca i tworząca. 
Ważniejsze jest autentyczne życie niż scholastyczne i abstrakcyjne schematy.

Otóż te przywołane powyżej „rdzennie rosyjskie pytania” to w istocie 
tytuły dzieł literackich, których autorami byli myśliciele w  istotny sposób 
wpływający na kształt rosyjskiej filozofii w XIX i XX stuleciu. Kto winien? 
to tytuł powieści, jaką Aleksander Hercen opublikował w 1847 roku, tym 
samym, w którym na zawsze opuścił Rosję, stając się następnie światowej 
sławy działaczem politycznym. Dzieło Hercena jest ważne z wielu powo-
dów. Pojawia się w nim zapowiedź charakterystycznego dla literatury rosyj-
skiej typu „zbędnego człowieka”, który następnie został dogłębnie opisany 
i tak właśnie nazwany przez Iwana Turgieniewa. „Zbędny człowiek” – mio-
tany moralnymi rozterkami, źle czujący się w  rzeczywistości społecznej, 
w jakiej przyszło mu żyć, uciekający przed światem, spalający się w intelek-
tualnych deliberacjach – oddawał nastroje rosyjskiej inteligencji lat czter-
dziestych–pięćdziesiątych XIX wieku. Następnie stał się obiektem krytyki 
ze strony kolejnych pokoleń rosyjskich myślicieli, przede wszystkim tak 

3 B.W. Jemieljanow, K.N. Ljubutin, W.M. Rusakow, J.K. Saranczin, Istorija russkoj fiłoso-
fii. Uczebnik dlja wuzow, Moskwa–Jekatierinburg 2005, s. 12.
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zwanego pokolenia lat sześćdziesiątych (ros. szest’diesatniki), albo pokole-
nia realistów w odróżnieniu od pogrążonego w romantycznych rozterkach 
pokolenia poprzedniego. „Nowi ludzie”, tak też o nich mówiono, odrzucili 
romantyzm, hamletyzm i społeczne wyobcowanie „ojców” i przystąpili do 
działania: od zakładania spółdzielni produkcyjnych do próby zamachu na 
cara, od studiowania nauk przyrodniczych do rewolucji. I znowu literacką 
syntezę tego zjawiska dał Turgieniew, przede wszystkim w głośnej powieści 
Ojcowie i dzieci (1862), będącej wnikliwym opisem pokolenia „dzieci”, czyli 
„nihilistów” (i przenosząc termin „nihilizm” ze sfery postheglowskiej meta-
fizyki do sfery dyskusji społeczno-politycznych4).

Dla nowego pokolenia „nihilistów”, czy też „realistów”, jak sami w więk-
szości siebie nazywali, aby uniknąć negatywnych konotacji terminu „nihi-
lizm”, niekwestionowanym autorytetem intelektualnym, a  następnie – po 
aresztowaniu i skazaniu na dożywotnie zesłanie – autorytetem moralnym 
był Mikołaj Czernyszewski. Autor powieści Co robić?, którą pisał w roku 
1863 już w więzieniu. Powieść ta była sukcesywnie publikowana w czasopiś- 
mie „Sowriemiennik”, co jest raczej świadectwem liberalnego charakteru 
ówczesnej cenzury niż jej niekompetencji. W  ten sposób ukazała się po-
wieść, która szybko stała się dziełem formacyjnym dla następnych pokoleń 
rosyjskiej inteligencji, oczywiście tej o lewicowo-liberalnych skłonnościach. 
Jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych książek w dziejach Rosji, dziś 
niesłusznie zapomniana zapewne ze względu na swój nazbyt dydaktyczny 
charakter właściwy większości społecznie zaangażowanych dzieł. Paradoks 
polega na tym, że obecnie sam tytuł bardziej kojarzy się z programowym ar-
tykułem Lenina niż z Czernyszewskim, którego notabene Lenin był wielkim 
admiratorem, znał całe ustępy tej powieści na pamięć i uczynił z jej autora 
– zupełnie fałszywie – jednego z protoplastów bolszewizmu.

Ale Co robić? i Kto winien? chciałbym traktować równocześnie jako od-
nośniki historyczne, jak też symbole: dwa wielkie pytania, za pomocą któ-
rych można interpretować zjawisko niezwykłego napięcia etycznego rosyj-
skiej myśli filozoficznej i literatury. A więc nie tylko tytuły ważnych tekstów, 
ale i faktycznie „przeklęte problemy”, z którymi przyszło zmagać się Rosja-
nom, chociaż, jak sądzę, nie tylko im. Te „przeklęte problemy”, o których 

4 Tutaj może warto przypomnieć, że w odróżnieniu od powszechnie i słusznie uznawanych 
za wielkich rosyjskich filozofów Fiodora Dostojewskiego i Lwa Tołstoja, Turgieniew był 
filozofem z akademickim wykształceniem, zwieńczonym studiami w Berlinie w  latach 
1838–1841 i z nadziejami na karierę uniwersytecką. Przypomnijmy też, że ówczesny Uni-
wersytet Berliński był światową stolicą filozofii opanowaną przez uczniów Hegla.
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chciałbym dalej pisać, wykraczają poza lokalny koloryt rosyjskiej odrębno-
ści i mają charakter uniwersalny i ponadczasowy, tak jak wszystkie wielkie 
problemy filozofii. Dlatego nie będę już przywoływał tytułów konkretnych 
dzieł, tylko uniwersalne pytania.

Kto winien i co robić?

„Co robić?”. Zauważmy, nie „czy w ogóle coś robić” – hamletyczne pytanie, 
którym zadręczało się pokolenie „zbędnych ludzi”, ale „robić”, nawet jeśli to 
pozornie bez sensu i wydawać się może szaleńczą donkiszoterią. I znowu, 
po raz kolejny, problem opisał i  nazwał niedoceniany jako myśliciel Tur-
gieniew5. Ja jednak przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że pytanie 
to wskazuje na istotne cechy rosyjskiej myśli filozoficznej, jak na przykład 
immanentystyczny aktywizm; przekonanie, że twórcami, a nawet stwórca-
mi, są sami ludzie, którzy przez swoje czyny i zaniechania kreują swój świat; 
uznanie, że moralną powinnością człowieka jest praca dla wspólnego dobra 
(wspólnej sprawy). Człowiek jest tutaj pojmowany jako istota, która swoimi 
działaniami stwarza własną rzeczywistość. Nie tylko kształtuje swój indywi-
dualny czy zbiorowy los, ale tworzy własny świat, wyrastający ponad świat 
przyrodniczy, który w  odróżnieniu od świata ludzi poddany jest natural-
nym determinacjom. Najpełniejszy i najbardziej dogłębny wyraz takiemu 
przekonaniu dał Mikołaj Bierdiajew w swoim najważniejszym dziele – Sens 
twórczości z 1916 roku. Ale w gruncie rzeczy na swój własny sposób przed-
stawił i usystematyzował poglądy i postawy wielu innych rosyjskich myśli-
cieli, reprezentujących różne i nader odległe stanowiska i opcje – od pozyty-
wistycznych teoretyków „metody subiektywnej” w socjologii, twierdzących, 
że nie można myśleć o  ludzkim świecie bez świadomego wartościowania, 
więc nie istnieją wolne od wartości nauki społeczne, przez nietzscheanizu-
jących marksistów spod sztandaru bogostroitielstwa, głoszących, że boga 
człowiek powinien świadomie i racjonalnie skonstruować (tym bogiem jest, 
rzecz jasna, społeczeństwo), aż po teistyczno-scjentystycznych inżynierów 
zbiorowego zmartwychwstania ze szkoły Mikołaja Fiodorowa. Dwie kolejne 
cechy takiej postawy stają się tutaj widoczne: antropocentryzm i maksyma-

5 Po raz pierwszy i jedyny pozwolę sobie odesłać Czytelnika do własnej pracy, czyli do 
współczesnego przekładu wzmiankowanego tekstu: I.S. Turgieniew, Hamlet i Don Ki-
chot, tłum. M. Bohun, „Przegląd Polityczny” 2003, nr 60.
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lizm. Fiodorowa, na przykład, w gruncie rzeczy nie interesuje Bóg jako byt 
transcendentny. Interesuje go „wspólna sprawa”, „wspólny czyn” ludzi, czyli 
pokonanie śmierci i wskrzeszenie zmarłych przodków za pomocą wysoko 
rozwiniętej technologii i harmonijnych wysiłków całej ludzkości.

Podobnie problem istnienia Boga nie interesował ani Dostojewskiego, 
ani Tołstoja, choć z różnych powodów. Dostojewski – ateista chcący z całych 
sił uwierzyć – odsuwał ten problem na rzecz skoku w wiarę, wyżej stawiając 
Chrystusa od prawdy6. Tołstoj zaś to przykład maksymalizmu związanego 
z etycznym racjonalizmem, który Boga sprowadzał albo do roli historycz-
nego symbolu, albo utożsamiał z prawem moralnym, a ściślej – z wezwa-
niem, by nie żyć głupio i szanować innych ludzi (nie rób innym tego, czego 
sam od nich nie zechcesz zaznać, przede wszystkim nie używaj przemocy). 
Na pytanie „co robić?” Tołstoj odpowiadał zatem antropocentrycznie i ra-
cjonalistycznie zinterpretowanymi słowami Augustyna z Hippony: „kochaj 
i rób co chcesz”. Dostojewski zaś chciał za wszelką cenę odnaleźć boski sens 
w tym, co uznawał za bezsensowne i niepojmowalne. Może dlatego nadal 
bardziej fascynuje niż trzeźwy i realistyczny Tołstoj, któremu wydawało się, 
że odnalazł pewny grunt i prawdziwe odpowiedzi. Jeśli przyrównać Dosto-
jewskiego do Pascala, a jest to całkiem zasadne, to Tołstoj znajdowałby swój 
odpowiednik zapewne u Spinozy.

Jest w pytaniu „co robić?” jeszcze jeden wymiar, najbardziej bodaj pa-
sjonujący, a najmniej opracowany. To nihilizm i  jego odpowiedź: „rób, co 
chcesz, ale bierz za to odpowiedzialność”. Mam tutaj na myśli nihilizm ro-
syjski w jego historycznej postaci, czyli ruch ideowy wyrastający z różnych 
inspiracji: od Proudhona i Stirnera po pozytywizm i nauki przyrodnicze. 
Nihilizm, który w  Rosji stopił się z  nurtem zwanym „oświecicielstwem” 
(Czernyszewski był jego główną postacią), a który wyraźnie korespondował 
ze społecznymi ideałami pozytywizmu polskiego. Ale w Rosji był to ruch 
dużo bardziej radykalny. Jego dążenia można zamknąć w Protagorasowej 
formule „człowiek jest miarą wszechrzeczy”, ale uzupełnionej o  naturali-
styczną i socjologiczną wiedzę o człowieku i społeczeństwie.

Moralny wymiar sentencji greckiego sofisty dla nihilistów à la Russe 
oznaczał po prostu, że nie ma autorytetów, których nie dałoby się obalić 
albo choćby skrytykować; że człowiek zawsze musi myśleć samodzielnie, 

6 Niedługo po wyjściu z katorgi Dostojewski pisał: „gdyby ktoś mi udowodnił, że Chry-
stus jest poza prawdą, i rzeczywiście byłoby tak, że prawda jest poza Chrystusem, to 
wolałbym pozostać z Chrystusem niż prawdą”. Z listu do Natalii Fonwizinej, [w:] F. Do-
stojewski, Listy, tłum. Z. Podgórzec, R. Przybylski, Warszawa 1979, s. 114–115.
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sam wszystkiego doświadczać i sprawdzać. Nic na wiarę. Uwolnić się trzeba 
od indoktrynującego wpływu opinii publicznej, tradycji, Kościołów, rodzi-
ny, edukacji, nakazów i rozkazów władz. Dla nihilisty nie istnieje żadne tabu, 
żadna świętość. Nawet nauka i jej odkrycia nie są taką świętością. Społeczna 
wartość nauki polega na tym, że jest ona zorganizowanym sceptycyzmem. 
Ale to wszystko bynajmniej nie oznacza, że nihilista wszystkim pogardza 
i wszystko neguje. Dla niego tylko nie ma nic, co nie podlegałoby krytycznej 
analizie, co byłoby wolne od zadawania pytań i mnożenia wątpliwości. Dla 
nihilisty alternatywą porządku nie jest chaos, ale szukanie nowych rozwią-
zań i nowych dróg. Wszystko można zmienić lub obalić. I na tych ciągłych 
destrukcjach polega ludzka historia. Pod tym względem rosyjski nihilizm 
lat sześćdziesiątych XIX stulecia to nadal temat nie do końca zbadany po-
mimo licznych literackich i naukowych opracowań.

W  moim przekonaniu to, czym był w  połowie XIX stulecia nihilizm 
rosyjski w kwestiach praktycznych, przede wszystkim etycznych i społecz-
nych, znakomicie oddaje główne przesłanie anarchizmu metodologicznego 
Paula Feyerabenda w kwestiach nauk empirycznych. Przypomnę: „anything 
goes” – „wszystko ujdzie”, „rób, co chcesz”, albo „nic świętego”, jak propo-
nują tłumacz i  naukowa redaktor polskiej edycji Przeciw metodzie7. „Nic 
świętego”, czyli: nic na wiarę; nic, nad czym nie można byłoby się zasta-
nowić; nic, czego nie można poddać krytyce; nic, przeciwko czemu nie 
można protestować. Albo inaczej: o wszystko można pytać; nie ma prawd 
wiecznych i nieomylnych autorytetów. Jesteś ty i twój rozum – masz prawo 
wątpić, pytać, szukać na własną rękę. I błądzić. Z tego właśnie względu ten 
trudno uchwytny i słabo opisywalny twór konceptualny, jakim był nihilizm 
rosyjski, jest moim zdaniem jednym z najbardziej poruszających stanowisk 
filozoficznych fałszywie oskarżanych o amoralizm.

Zarówno życiowe świadectwa, pisma samych nihilistów, jak też postaci 
literackie (choćby bohaterki i bohaterowie Co robić? Czernyszewskiego, no 
i  legendarna postać Bazarowa z Ojców i dzieci Turgieniewa) dowodzą, że 
w nihilizmie rosyjskim dominuje nie amoralizm (jak przedstawiali to jego 
wrogowie), ale wprost przeciwnie: moralny rygoryzm ze skłonnością do ka-
znodziejstwa i ascetyzmu. Nihiliści, odrzucając tradycyjne formy moralno-
ści i przede wszystkim uznając, że źródłem wartościowań moralnych jest 

7 Zob. zwłaszcza Od redakcji, [w:] P.K.  Feyerabend, Przeciw metodzie, tłum. S.  Wier-
tlewski, Wrocław 1996. Skoro Feyerabend bez obiekcji przywołuje w swoich tekstach 
komunistę Lenina czy anarchistę Kropotkina, może warto byłoby rozważyć rosyjskie 
konteksty jego naukoznawczych poglądów?
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zawsze krytycznie myśląca jednostka, bynajmniej nie propagowali permi-
sywizmu etycznego ani rozwiązłości, ale zupełnie coś innego: surową etykę 
obowiązku i odpowiedzialnego kształtowania własnego życia zgodnie z uty-
litarystyczną zasadą maksymalizacji pożytku i dobra powszechnego. Nie-
mniej jednak kryło się tutaj pewne niebezpieczeństwo. Związane jest ono 
z drugim „przeklętym pytaniem”, czyli „kto winien?”.

Już samo to pytanie zakłada zaistnienie jakiegoś negatywnego stanu 
rzeczy. Pytanie „kto winien” jest pytaniem o sprawcę zła i o odpowiedzial-
ność za zło. Nihilizm przyjmuje, że jednostka jest odpowiedzialna za swoje 
życie i powinna je samodzielnie i racjonalnie kształtować, zgodnie z zasada-
mi „rozumnego egoizmu”, jak określał argumentację utylitarystyczną Czer-
nyszewski. Ale dla myślicieli rosyjskich bardziej charakterystyczna wydaje 
się odpowiedź, jaką po drugiej stronie filozoficznej barykady formułował 
Dostojewski. Winny jest każdy, każdy odpowiada za wszystkich i wszystko.

Jestem przekonany, że jest to jedna z najważniejszych idei moralnych 
autora Zbrodni i  kary. Nieprzypadkowo pojawia się ona zarówno w  jego 
publicystyce filozoficznej, jak i w dziełach literackich. Rosyjski pisarz uzna-
je, że cały moralny sens chrześcijaństwa sprowadza się do tej formuły: „każ-
dy jest odpowiedzialny za wszystko”. A w ujęciu jednostkowym: „ja jestem 
odpowiedzialny za cały świat”. Co najważniejsze, odpowiedzialność jest 
tutaj nierozdzielna z  wolnością. W  artykule zamieszczonym w  Dzienniku 
pisarza za rok 1873 Dostojewski pisał: „Czyniąc człowieka odpowiedzial-
nym, chrześcijaństwo uznaje tym samym jego wolność. Natomiast czyniąc 
człowieka zależnym od każdego błędu w ustroju społecznym, teoria środo-
wiska doprowadziła go do zupełnego zatracenia indywidualności, do zupeł-
nego uwolnienia go od jakiegokolwiek osobistego obowiązku moralnego, 
od wszelkiej odpowiedzialności, doprowadza do najohydniejszej niewoli, 
jaką tylko można sobie wyobrazić”8.

Trzeba dodać, że nie chodzi tutaj tylko o  podejmowany dość często 
przez Dostojewskiego problem prawny, na ile uwarunkowania społeczne 
stanowią okoliczność łagodzącą w postępowaniu karnym. Oczywiście, Do-
stojewski żywo interesował się sprawami sądowymi, wnikliwie je komen-
tował i wprowadzał na karty swoich powieści, ale w gruncie rzeczy jest to 
zagadnienie bardziej fundamentalne, wykraczające poza swoisty pitawal, 
jaki można znaleźć w  wielu tekstach tego pisarza. Dostojewski w  istocie 
zderza dwie wizje antropologiczno-etyczne. Z  jednej strony fenomenalna 

8 F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. I, tłum. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 283.
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(w Kantowskim sensie) teoria „środowiska”, które rozumiane jest jako za-
stane otoczenie w pełni determinujące ludzkie postępowanie i wykluczające 
tym samym wolność i odpowiedzialność. Z drugiej strony – noumenalna 
teoria wszechodpowiedzialności, która uznaje nie tyle powszechną winę lu-
dzi, ile dyktuje powszechny obowiązek tworzenia bardziej ludzkiego świata. 
Odpowiedzialność to nie wina, lecz powinność urzeczywistniania wartości.

Dopełnijmy ten wywód innym fragmentem. W Braciach Karamazow 
starzec Zosima głosi: „każdy z  nas bez wątpienia powinien czuć się win-
nym za wszystkich i za wszystko na ziemi, nie tylko ze względu na udział 
w ogólnym grzechu świata, ale osobiście, jako odpowiedzialny za wszyst-
kich ludzi i  za każdego człowieka na ziemi”9. A  zatem, obok zapropono-
wanej przeze mnie powyżej aktywistycznej i  prometejskiej interpretacji 
idei wszechodpowiedzialności, którą uznaję za nader charakterystyczną 
dla wielu rosyjskich myślicieli, możliwa jest interpretacja penitencjarna. 
Ale wtedy poczucie winy i grzechu może mieć paraliżującą moc, która za-
myka ludzi w niewoli immanentnego zła; niewoli, z której jest tylko jedno 
wyjście – na tamten świat. Takie przekonanie, również obecne u myślicieli 
rosyjskich i to zarówno religijnych, jak i ostro dystansujących się od religii, 
niesie z sobą pewne zagrożenia. Prowadzi na bezdroża patosu moralnego, 
zastępując wolność i  odpowiedzialność skłonnością do moralnych i  poli-
tycznych rozliczeń, oskarżeń i samokrytyk, wreszcie do etycznej ksenofobii 
wykluczającej wszystkich inaczej myślących i czujących. I tutaj widziałbym 
miejsce dla nihilizmu w  sensie potocznym, a  nie historycznym – nihili-
zmu oznaczającego zwątpienie, strach, poczucie zniewolenia i przekonanie 
o  bezsensowności ludzkich działań. Nihilizmu, który jest brakiem wiary 
w człowieka, w jego wolność i zdolność do samodzielnego układania sobie 
życia. W takim właśnie sensie nihilistą „na religijnym gruncie” był w ujęciu 
Mikołaja Bierdiajewa Oberprokurator Świątobliwego Synodu (czyli świe-
cki zarządca Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej) Konstanty Pobiedonoscew, 
opisany przez autora Sensu wolności w szkicu pod takim właśnie tytułem: 
Nihilizm na religijnym gruncie. Dodajmy, że ten nihilizm nie był, zdaniem 
Bierdiajewa, osobistą przywarą Oberprokuratora, ale fundamentalną posta-
wą rosyjskiego państwa i oficjalnego Kościoła, które Pobiedonoscew tylko 
kongenialnie wyraził w swoich poglądach i działaniach. Takie spojrzenie na 
świat i człowieka polega przede wszystkim na „braku wiary w siłę dobra”, 
wyraża się w pełnym negacji i pogardy stosunku do ludzkich usiłowań po-

9 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. I, tłum. A. Wat, Londyn 1993, s. 188.
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lepszenia własnego życia, które tak jak wszystko w świecie jest pogrążone 
nieodwołalnie w  mroku i  grzechu. Pobiedonoscew „żył pod hipnotyczną 
mocą zła, bezgranicznie wierzył w kosmiczną potęgę zła, wierzył w zło, a nie 
wierzył w Dobro. Dobro uważał za bezsilne, żałosne w swojej niemocy” – 
pisał Bierdiajew.

Prawda kontra Dobro

Spróbuję teraz bardziej systematycznie przedstawić dominującą w  rosyj-
skiej myśli filozoficznej tendencję moralną. Chciałbym przy tym odwołać 
się do idei i przekonań wybitnych rosyjskich filozofów, a nie do opinii ba-
daczy i komentatorów. Będzie to zatem w pewnym sensie autoprezentacja 
i  autocharakterystyka rosyjskiej filozofii dokonywana przez jej wybitnych 
twórców.

W gruncie rzeczy co do jednego panuje między nimi wyjątkowa zgod-
ność. Niemal powszechnie podzielane jest przekonanie, że najtrwalsza cecha 
charakterystyczna rosyjskiej myśli filozoficznej polega na jej antropologicz-
nej i etycznej orientacji. Znajduje to swój wyraz w dominacji zainteresowań 
praktycznych, w  zespoleniu filozofii z  myślą społeczną i  działaniem poli-
tycznym, przy mniejszej atencji dla klasycznych, lecz abstrakcyjnych zagad-
nień metafizycznych i  teoriopoznawczych. Rosyjscy filozofowie dążą do 
jedności rozumu teoretycznego i rozumu praktycznego, czy też – jak twier-
dził Mikołaj Michajłowski – dążą do syntezy prawdy teoretycznej (ros. isti-
na) z prawdą-sprawiedliwością, z racją moralną (ros. prawda)10. Michajłow-
ski w tych dwóch rosyjskich pojęciach prawdy widział źródło największych 
cnót dianoetycznych rosyjskiej filozofii, podobnego zdania był w XX wieku 
Siemion Frank, ale na przykład Bierdiajew w głośnym artykule z 1909 roku 
Prawda filozoficzna i inteligencka racja (Fiłosofskaja istina i intielligientska-
ja prawda) zwracał uwagę na kryjącą się tutaj możliwość instrumentaliza-
cji poznania filozoficznego, zaprzęgnięcia filozofii do sporów politycznych 
oraz podporządkowania wszystkich wartości jednemu utylitarnemu celo-
wi nazywanemu „dobrem ludu”. W krytycznym dystansie Bierdiajewa jest 
sporo racji, bowiem, jak się wydaje, to dążenie do syntezy prawdy i dobra, 
teorii i praktyki, filozofii i  życia kończyło się zazwyczaj na podporządko-

10 W języku angielskim podobna relacja zachodzi pomiędzy pojęciami truth i right, nato-
miast w niemczyźnie pomiędzy pojęciami Wahrheit i Recht.
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waniu poszukiwań intelektualnych celom politycznym. Filozofia stawała się 
jednym z narzędzi walki partyjnej, składnikiem zaangażowanego światopo-
glądu, tracąc z pola widzenia wartości absolutne i bezinteresowne dążenie 
do prawdy.

Bardziej krytycznie i  samokrytycznie nastawieni myśliciele z  tej do-
minacji tendencji etycznej nad czystą filozofią wywodzili słabość rosyjskiej 
filozofii systematycznej, nikłe zainteresowanie klasycznymi problemami on-
tologii i epistemologii, i przyznawanie tym dyscyplinom mniejszej wagi po-
śród nauk filozoficznych. Jak trafnie zauważył Mikołaj Łosski, rosyjscy my-
śliciele, nawet gdy zajmują się zagadnieniami dalekimi od etyki, nigdy nie 
pomijają ich związków z moralnością i praktycznymi zadaniami życia. Ta 
osobliwość rosyjskiej filozofii jest źródłem zarówno jej pozytywnych stron, 
jak i ewidentnych słabości. Aby zilustrować swoje przekonanie, rosyjski in-
tuicjonista przywołał słowa Wasyla Zieńkowskiego, który w ramach kolo-
kwium profesorskiego bronił między innymi takiej tezy: „Szczególne zna-
czenie w dialektyce rosyjskich poszukiwań filozoficznych przynależy etyce. 
Nawet u skrajnych apologetów pozytywizmu i naturalizmu etyka jest rozwi-
jana jako niezależna, a nawet swoiście dominująca orientacja. Ten prymat 
etyki z pełną jasnością występuje już u Hercena, jeszcze jaśniej u Ławrowa, 
Michajłowskiego, Tołstoja itp. Aż do naszych dni personalizm etyczny jest 
najbardziej bodaj charakterystycznym osiągnięciem myśli rosyjskiej”11.

Tezę tę Zieńkowski pogłębiał i rozwijał w swoich późniejszych pracach 
historyczno-filozoficznych, których zwieńczeniem była wydana w  1948 
roku w  Paryżu dwutomowa Historia filozofii rosyjskiej. W  systematyzują-
cych uwagach wstępnych do tego dzieła twierdzi on, że o  swoistości ro-
syjskiej filozofii stanowią dominujące w niej skłonności antropocentrycz-
ne oraz panmoralizm: „Filozofia rosyjska nie jest teocentryczna (chociaż 
u wielu swych przedstawicieli jest na wskroś i autentycznie religijna), nie 
jest kosmocentryczna (chociaż zagadnienia filozofii przyrody od samego 
początku zwracały uwagę filozofów rosyjskich) – jest ona przede wszyst-
kim pochłonięta tematem człowieka, jego losu i  dróg [życiowych], sensu 
i celu historii”12. Ale jest to antropocentryzm szczególnego rodzaju. Uwaga 
skupiona jest na człowieku jako istocie działającej w świecie, urzeczywist-
niającej wartości, żyjącej w  społeczeństwie. Stąd nawet przy podejmowa-
niu kwestii abstrakcyjnych wyraźna jest dominacja nastawienia moralnego.  

11 Cyt. za: N.O. Łosski, Istorija russkoj fiłosofii, Moskwa 1994, s. 440.
12 W.W. Zienkowski, Istorija russkoj fiłosofii, t. I, cz. 1, Leningrad 1991, s. 16.
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Na tym polega właśnie panmoralizm będący, zdaniem Zieńkowskiego, jed-
nym z najważniejszych źródeł myśli rosyjskiej.

Panmoralizm może występować w różnych formach: od skrajnego mo-
ralizmu Lwa Tołstoja po moralizm w niemal niewidoczny sposób przenika-
jący dzieła i wypowiedzi pozornie niemające nic wspólnego z moralnością; 
od rygorystycznego intelektualizmu etycznego, jak w  przypadku Tołstoja 
i  wyznawców „rozumnego egoizmu”, po antyracjonalistyczne stanowiska 
Dostojewskiego czy Lwa Szestowa; od etyki religijnej po antyreligijne kon-
cepcje moralności Michaiła Bakunina czy Piotra Kropotkina.

Zieńkowski nie jest jednak bezkrytyczny w swoich analizach. Podobnie 
jak Bierdiajew, on także uznaje, że panmoralizm i podporządkowanie pracy 
filozoficznej wartościowaniom moralnym może prowadzić do porzucania 
klasycznych, wielkich pytań filozofii na rzecz zainteresowania problemami 
bliższymi życiu, choć przemijającymi i  mającymi tylko doraźne i  lokalne 
znaczenie. Aktualne wydarzenia biorą górę nad wiecznymi problemami, 
co spłyca filozofię i  obniża jakość badań filozoficznych, które jednocześ-
nie mogą zostać wciągnięte w niekoniecznie filozoficzne dyskusje i służyć 
celom innym niż prawda. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo – również 
sygnalizowane wcześniej przez Bierdiajewa – pojawia się dogmatyzm i za-
grożenie cenzurą wewnętrzną: pomijanie i odrzucanie pytań, które nie mają 
bezpośredniego przełożenia na ludzkie sprawy, oraz uporczywe trzymanie 
się raz przyjętych teorii i koncepcji.

Warto przywołać także niektóre uwagi, jakie poczynił Siemion Frank, 
szukając istoty tego, co on sam nazwał „rosyjskim światopoglądem”, będą-
cym źródłem i filarem filozofii rosyjskiej. Od razu trzeba podkreślić, że po-
mimo własnych wcześniejszych obiekcji przyjął on twierdzenie, że istnieje 
coś takiego jak oryginalna rosyjska filozofia posiadająca pewne odrębne ce-
chy, chociaż nie są one na tyle wyjątkowe, by czyniły z filozofii rosyjskiej ja-
kiś szczególnie inny rodzaj aktywności intelektualnej, odmienny od tego, co 
zwykło się uważać za filozofię na Zachodzie. Filozofia rosyjska wyróżnia się 
swoistymi akcentami i skłonnościami, ale nie jest czymś absolutnie różnym 
od myśli filozoficznej innych narodów europejskich.

Wśród cech ogólnych rosyjskiej filozofii Frank wysuwa na pierwszy 
plan jej ateoretyczne i  antyracjonalistyczne nastawienie. Jednak ten anty-
racjonalizm nie jest tożsamy z irracjonalizmem ani woluntaryzmem, cho-
ciaż względem obu ma istotne odniesienia. To swoiście rosyjskie stanowisko 
należy powiązać raczej z  intuicjonizmem, który w pewnym sensie dałoby 
się nazwać nadempiryzmem (to mój neologizm). Generalnie chodzi tutaj 
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o takie stanowisko, które głosi, że ostatecznym kryterium prawdy jest do-
świadczenie. To ostatnie nie ogranicza się, rzecz jasna, wyłącznie do sfery 
poznania zmysłowego. Doświadczenie oznacza tutaj każdy rodzaj pozna-
nia bezpośredniego: poznanie zmysłowe, doświadczenie wewnętrzne (na 
przykład własnych stanów emocjonalnych), przeżycia mistyczne, intuicję 
intelektualną, wczucie jako sposób poznawania drugiego człowieka, prze-
żywanie wartości etc. Najważniejsze z tych doświadczeń jest to, które Frank 
nazywa „doświadczeniem życia”13. W  filozofii zawsze ostatecznie chodzi 
o życie. O konkretne i realne życie podmiotu, a nie o abstrakcje i teoretycz-
ne schematy. Filozofia jest nieustannie podejmowaną przez kolejne pokole-
nia próbą przeniknięcia przez ludzki umysł rzeczywistości, uchwycenia jej 
w całości i odnalezienia jej sensu.

Antyracjonalistyczna skłonność myśli filozoficznej wyraża się przede 
wszystkim w jej realizmie i ontologizmie. Ontologizm Frank określa jako 
stanowisko przede wszystkim antyidealistyczne (w  Kantowskim sensie). 
Wbrew Kantowi – który stał się dla rosyjskiego światopoglądu głównym ne-
gatywnym punktem odniesienia („Krytyka filozofii Kanta i walka z kanty-
zmem to niekończący się temat rosyjskiej myśli filozoficznej”14) – pierwszo- 
planowe znaczenie ma tutaj odnalezienie realnej relacji między świadomoś-
cią („ja”) a bytem. I właśnie życie ma być taką realną więzią.

Ten związek z  życiem określa dogłębne zespolenie filozofii rosyjskiej 
z myślą społeczną oraz jej praktyczne zainteresowania. Filozofia ma być na-
uczycielką życia jednostek i wspólnot ludzkich, powinna rozświetlać drogi 
ziemskiej egzystencji nie tylko indywiduów, ale też całych zbiorowości. Tu-
taj dominuje wymiar kolektywy. Dróg życiowych nie przemierzają samotne 
osoby. Człowiek jest zawsze częścią jakiejś większej grupy. W myśli rosyj-
skiej „my” zdecydowanie dominuje nad „ja” (w innym tekście Frank wprost 
pisze o rosyjskiej „my-filozofii” i słabości indywidualizmu). To dlatego filo-
zofia angażuje się w sprawy społeczne: jest nie tylko krytyką stanu obecnego, 
ale i próbą tworzenia idealnego społeczeństwa. Takie praktyczno-moralne 
nastawienie – dążenie do przeobrażenia ludzkiego życia, do przebudowy 
ludzkiego świata, do urzeczywistnienia idealnego porządku prawdy i spra-
wiedliwości – to jeden z  biegunów rosyjskiej myśli filozoficznej. Drugi, 
chociaż o  wiele słabiej wyrażony, to biegun kontemplacyjno-teoretyczny: 

13 S.L. Frank, Russkoje mirowozzrienije, pierewod s niemieckogo G. Franko, [w:] tenże, 
Russkoje mirowozzrienije, Sankt-Pietierburg 1996, s. 167–168.

14 Tamże, s. 169.
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poszukiwanie boskiego ładu (bądź ładu kosmicznego) w  niedoskonałej 
i skończonej rzeczywistości empirycznej.

Praktyczno-moralna tendencja filozofii rosyjskiej przejawia się w dąże-
niu do naprawy społeczeństwa i moralnego udoskonalenia jednostek. Poru-
sza ją wiara, że ułomności i negatywy dają się choćby częściowo usunąć. Zło, 
cierpienie i  śmierć być może nigdy nie zostaną ostatecznie pokonane, ale 
przynajmniej uda się uczynić ludzkie życie bardziej znośnym. Praktyczne 
zaangażowanie filozofii sprawia, że rosyjscy myśliciele źle się czują w for-
malnych ograniczeniach nauki akademickiej i większość z nich miała mało 
wspólnego z instytucjami naukowymi. Sami siebie częściej widzą w roli mo-
ralistów, proroków czy reformatorów społecznych, albo bojowników o wol-
ność i szczęście powszechne. Chcąc naprawiać świat, muszą szukać sił po-
magających w urzeczywistnianiu ideału. Te siły mogą być różne: państwo, 
Kościół, oświecony monarcha, naród, lud czy klasa społeczna.

Na tendencję praktyczno-moralną nakłada się kolejna istotna cecha 
rosyjskiego światopoglądu wyróżniona przez Franka: skłonności apokalip-
tyczno-eschatologiczne, których zsekularyzowanym odpowiednikiem jest 
rewolucyjny maksymalizm. I  tutaj pojawiają się zasadnicze wątpliwości. 
Eschatologizm i rewolucjonizm negują zrelatywizowaną i złożoną rzeczy-
wistość w imię oczekiwanego absolutnego rozstrzygnięcia. Powoduje to od-
rzucenie doczesnej, pluralistycznej i zawsze względnej sfery ludzkiego życia 
tu i teraz, gdzie zło przemieszane jest z dobrem. Wtedy zaczyna dominować 
fałszywa i zgubna logika „wszystko albo nic”: albo ideał, albo rozpacz; albo 
Królestwo Boże, albo piekło na ziemi; albo świętość, albo grzech. I nie ma 
tu większego znaczenia, czy myśli się o zaświatowym królestwie niebieskim, 
czy o komunistycznym raju powszechnej pomyślności. Zamiast poprawiać 
to, co można naprawić, zamiast ewolucyjnych zmian, oczekuje się nagłego 
końca i ostatecznego rozwiązania.

Wynika to po części z faktu, że rosyjski światopogląd – tak jak interpre-
tuje go Frank – ma charakter monistyczny. Stąd dystans i niechęć rosyjskich 
myślicieli względem zachodnioeuropejskiego pluralizmu aksjologicznego, 
zróżnicowania i  odrębności poszczególnych sfer życia i  odpowiadających 
im wartości. Doczesność, kultura, gospodarka, praworządność, demokracja 
szanująca prawa jednostek i mniejszości – wydają im się podejrzane z uwa-
gi na swój relatywny, nieabsolutystyczny charakter. Wartość ma jedynie to, 
co absolutne i ostateczne. Pryncypializm przemienia się w maksymalizm, 
odrzucający wszystko, co pośrednie, zmienne, oparte na umowach i kom-
promisach. Tu nie ma miejsca na neutralność i odrębność. Wszystko albo 
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nic. Nie ma sfer autonomicznych ani rozwiązań cząstkowych. To, co zwykłe, 
to, co jest wyrazem kompromisów, to, co nie jest czarno-białe – zostaje od-
rzucone i zastąpione wiarą w cel ostateczny, którego symbolem może być 
Królestwo Boże albo potężne światowe imperium.

Tyrania dobra i maksymalizm grzechu

To właśnie maksymalizm jest, w moim przekonaniu, najbardziej problema-
tyczny i budzi największe wątpliwości, jeśli chodzi o moralny patos rosyj-
skiej filozofii. Chciałbym tutaj podkreślić właściwą dla myślicieli rosyjskich 
niechęć do umiarkowanych rozstrzygnięć przy wyjątkowym zainteresowa-
niu pytaniami granicznymi. I  skłonność do udzielania odpowiedzi skraj-
nych i ostatecznych, a także do wprowadzania ich w życie. W tym sensie 
do intelektualnej tradycji Rosji należą nie tylko traktaty naukowe i dzieła 
literackie, ale również manifesty polityczne, programy partyjne oraz – last 
but not least – działania. Rosyjska filozofia ma charakter praktyczny również 
w dosłownym znaczeniu tego słowa i jej ważną część stanowią, symbolicznie 
rzecz jasna, na przykład szubienice dekabrystów, spalony przez chłopów fa-
lanster Michaiła Pietraszewskiego, Dymitr Karakozow strzelający do cara15, 
narodnickie wędrówki w lud, kilkuletnie tzw. polowanie na cara zwieńczone 
udanym zamachem w 1881 roku, czy akty terrorystyczne w XX wieku, no 
i w końcu rewolucje.

Rosyjski umysł formułuje odpowiedzi radykalne i  wprowadza je 
w czyn. Zwrócił na to uwagę już Dostojewski, podkreślając, że w Rosji wy-
ciąga się z idei filozoficznych ostateczne konsekwencje, które z pewnością 
nie przyszłyby do głowy zachodnioeuropejskim twórcom tych idei. Taki jest 
właśnie „rosyjski aspekt zachodnich doktryn”16. Do podobnego wniosku, 
sto lat później, doszedł znany współczesny rusycysta Georges Nivat, który 
nawiązując do koncepcji dwóch prawd w rosyjskiej filozofii, pisał: „myśl ro-
syjska pospiesznie rusyfikowała wkład, który wnosili przyswajani przez nią 
myśliciele zachodni. A »rusyfikować« oznaczało w gruncie rzeczy przenosić 

15 Był to pierwszy, nieudany zresztą, zamach na władcę Rosji (1868), którego nie przepro-
wadziły kliki dworskie i najbliższa rodzina, lecz młody rewolucjonista z kręgów inte-
ligenckich. Zbieżność jego nazwiska z nazwiskiem rodziny sportretowanej w ostatnim 
dziele Dostojewskiego nie jest przypadkowa.

16 F. Dostojewski, Dziennik..., t. I, s. 408.
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ze sfery spekulacji (istina) do sfery zaangażowania (prawda)”17. Prawda teo-
retyczna, zawsze hipotetyczna i możliwa do sfalsyfikowania, przemienia się 
w niewzruszoną i absolutną prawdę moralną, decydującą o kształcie ludz-
kiego życia i ferującą na ludzi wyroki.

Tytułem podsumowania chciałbym rozważyć dwie możliwe konsekwen-
cje maksymalizmu jako intelektualnego ekstremizmu. Wynikają one z pod-
porządkowania filozofii działaniom praktycznym, pojmowanym najczęściej 
jako bój w  imię jakiejś Sprawy (zbawienia, zmartwychwstania, wolności, 
ludu, komunizmu etc.). Pierwsza konsekwencja to zjawisko, które najlepiej 
bodaj opisał Lew Szestow, zastanawiając się nad sensem dobra w doktrynie 
Tołstoja18. U Tołstoja hegemonia wartościowań moralnych i  sprowadzenie 
wszystkiego do jednego tylko wymiaru religijno-moralnego prowadzi do 
przewartościowania, będącego w gruncie rzeczy zniesieniem wszelkich in-
nych wartości. Według Szestowa dobro u Tołstoja jest okrutne i  tyrańskie, 
pozbawione współczucia i  zrozumienia dla wszystkich, którzy żyją i  czują 
w inny sposób. Niczym Bóg Starego Testamentu jest bóstwem zazdrosnym 
i mściwym, aczkolwiek zemsta przybiera tutaj formę resentymentu.

Spowodowane jest to Tołstojowskim dążeniem do ostatecznych roz-
strzygnięć i niewątpliwych odpowiedzi:

Należy znaleźć prawo, którym można kierować się w  życiu. Należy znaleźć 
siłę większą niż siła człowieka, która by podtrzymała, obroniła to prawo. Oso-
biste gusta, sympatie, pasje, namiętności, wszystkie te elementy, na które pi-
sarze realiści zazwyczaj rozkładają ludzkie życie, niczego nie gwarantują i nie 
mogą przynieść hr. Tołstojowi spokoju. Szuka on potężnego, wszechmocne-
go sojusznika, żeby, posługując się jego imieniem, mówić o swoich prawach. 
Całą siłę swojego geniuszu hr. Tołstoj skierowuje na to, żeby odnaleźć takiego 
sojusznika i przeciągnąć go na swoją stronę. I postępuje przy tym w sposób 
bezwzględny. Nie ma niczego takiego, czego by nie zniszczył, jeśli wydawałoby 
mu się to przeszkodą w osiągnięciu celu19.

Taka tyrania dobra prowadzi do zanegowania innych wymiarów życia 
i innych wartości – w przypadku Tołstoja pierwszą ofiarą staje się kultura 
wysoka, której genialny pisarz odmawia de facto prawa do bycia. Jest pod 

17 G. Nivat, Rosja, Europa a wspólne kryterium prawdy, „Res Publica” 1989, nr 5, s. 61.
18 L.  Szestow, Dobro w  nauczaniu hr. Tołstoja i  F.  Nietzschego, tłum. J.  Chmielewski, 

Warszawa 2006, s. 37–39.
19 Tamże, s. 37–38 (podkreślenia Szestowa).
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tym względem bardziej radykalny niż rosyjscy nihiliści twierdzący, że para 
butów jest więcej warta niż wszystkie dzieła Szekspira, a porządny chemik 
więcej znaczy niż wszyscy poeci. Przypomnę tylko, że dictum na temat bu-
tów lepszych od Szekspira przypisywano głównemu teoretykowi nihilizmu 
Dymitrowi Pisariewowi, natomiast frazę o  większym pożytku chemii niż 
poezji zaczerpnąłem z dyskusji, jaką na kartach powieści Turgieniewa to-
czył Bazarow z przedstawicielami pokolenia „ojców” (ojcem i stryjem swego 
młodszego przyjaciela Arkadiusza Kirsanowa; jest zresztą charakterystycz-
ne, że najbardziej namiętny spór, będący bezpośrednim źródłem konfliktu, 
prowadzono na temat sztuki i  jej pożytku). Natomiast Szestow stwierdza 
krótko: „Hr. Tołstoj kończy na tym, od czego rozpoczął Pisariew”20.

Tołstojowska tyrania dobra pokazuje, że dobro moralne może prowa-
dzić do rygoryzmu, posuwającego się do braku współczucia i sympatii dla 
ludzi, jak argumentuje Szestow, oraz do odwartościowania innych sfer ży-
cia i aktywności ludzkiej, do nihilistycznego stosunku do kultury, historii, 
społeczeństwa. Pod tym względem głos Szestowa nie jest odosobniony, bo 
zarzut nihilizmu był najczęstszy w  filozoficznych polemikach przeciwko 
doktrynie hrabiego z Jasnej Polany.

Przypadek Tołstoja może nasunąć na myśl jeszcze jedną możliwą kon-
sekwencję maksymalizmu właściwego myśli rosyjskiej. Próbował go opisać 
Zieńkowskij w swojej znakomitej książce o Gogolu21. Ten rodzaj intelektual-
nego i moralnego ekstremizmu nazywałbym maksymalizmem grzechu. Wy-
raża się w nim, po pierwsze, skłonność do samoponiżenia, deprecjonowania 
własnej osoby, skłonność do samooskarżeń i obnażania własnej podłości. To 
rodzaj moralnego ekshibicjonizmu połączony z przeświadczeniem, że tylko 
Bóg jest bezgrzeszny, natomiast każdy człowiek automatycznie zasługuje na 
potępienie. Moralność oznacza w takim przypadku pełne ukorzenie się przed 
Bogiem i innymi ludźmi, publiczne wyznawanie win i grzechów w oczeki-
waniu na potępienie i karę, choćby w formie publicznego oplucia, którego 
domagał się dla siebie Gogol. Praktykowany w  ten sposób maksymalizm 
grzechu miał być dla niego formą ascetycznej walki z dwoma największymi 
diabelskimi pokusami: dumą własnej czystości moralnej i dumą rozumu22.

20 Tamże, s. 82.
21 W.W. Zienkowski, N.W. Gogol, [w:] tenże, Russkije myslitieli i Jewropa, Moskwa 1997, 

s. 211, 216 i in. Monografia światopoglądu Gogola była ostatnią książką napisaną przez 
Zieńkowskiego, opublikowano ją w Paryżu w roku 1961.

22 Zob. np.: M. Gogol, Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi, tłum. F. Netz, 
Warszawa 2015, s. 276–278. Zresztą cała ta książka przepojona jest nastrojem maksy-
malizmu grzechu.
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Maksymalizm grzechu to także przekonanie, że żaden człowiek nie jest 
niewinny. Dlatego nie sposób mówić o stopniowaniu winy i jakiejś sensow-
nej formie odpłaty za nią. Dla Gogola jedność rodzaju ludzkiego na tym 
właśnie się opiera – na powszechnej winie, na powszechności grzechu. Bez 
winy jest tylko Bóg, a człowiek zawsze zasługuje wyłącznie na karę. W tym 
kontekście Gogol z aprobatą przypomina swoim czytelnikom Puszkinow-
ską Córkę kapitana i radę, jakiej udzielono udającemu się w obowiązkach 
podoficerowi: „Rozpatrz, kto jest winny, a kto niewinny, i ukarz oboje”23. 
Taka byłaby zatem panmoralistyczna konsekwencja przekonania, które 
w mniej radykalnej formie prezentował, o czym pisałem powyżej, Dosto-
jewski w  swojej koncepcji wszechodpowiedzialności. Niebezpieczeństwo 
polega tutaj na nieprzezwyciężalnej atmosferze moralnych rozliczeń i prze-
świadczeniu, że nie ma ludzi niewinnych. Stalinowski aparat terroru, jak 
i inne systemy paternalistycznego ładu moralno-politycznego także opierają 
się na tym swoistym terrorze, wyrażanym w dawniejszej postaci w formule 
„dajcie mi człowieka, a  znajdzie się paragraf ” i  w  dzisiejszych zapewnie-
niach, że niewinni nie mają się czego obawiać. Takie zapewniania w ustach 
każdej władzy brzmią zawsze groźnie, niezależnie od historycznych i filozo-
ficznych kontekstów.

Dlatego aby o takich niebezpieczeństwach przypominać, warto, jak są-
dzę, sięgać również do Rosjan, do ich myśli filozoficznej, literatury i histo-
rycznych doświadczeń.
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