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Myśl Lwa Tołstoja. Między tradycjonalizmem 
a anarchizmem

Konserwatyzm Lwa Tołstoja nie wpisuje się w formułę ruchu społeczno-polityczne-
go, który w swoim programie odwołuje się do określonej ideologii. Nie oznacza też 
postawy społeczno-politycznej dążącej do zachowania status quo (z przywiązaniem 
do tradycji, instytucji, obowiązującego systemu wartości)1. 

Pisarz reprezentuje specyfi czną odmianę dziewiętnastowiecznego neosłowia-
nofi lstwa. Rosyjskie słowianofi lstwo po reformie 1861 roku ulego transformacji. 
Podglebie (poczwienniczestwo) stanowi rodzaj konserwatywnej politycznej ideo-
logii – w powiązaniu z fi lozofi ą idealistyczną w przypadku Fiodora Dostojewskiego. 
Do neosłowianofi lów zaliczamy też Apollona Grigorjewa, Mikołaja Strachowa, 
Mikołaja Danilewskiego, Konstantina Leontjewa2. 

Andrzej Walicki łączy Tołstoja z myślą fi lozofi czną i religijną w Rosji zreformo-
wanej, zestawiając go z Dostojewskim pod hasłem „pisarze-prorocy”3. O ile jednak 
autor Biesów był związany z prawym skrzydłem idealistycznej fi lozofi i powstającej 
na styku z myślą religijną, to Tołstoj, choć przeciwstawia – jak klasyczni słowianofi -
le – cywilizacji europejskiej rosyjską i odwołuje się do organicznych podstaw życia 
rosyjskiego oraz na swój sposób propaguje zbliżenie inteligencji z ludem – poszu-
kując w chrześcijaństwie trwałych podstaw, w sposób wybiórczy traktuje Ewangelię 
– pod koniec życia krytycznie odnosi się do „słowianofi lskich aksjomatów” Iwana 
i Konstantina Aksakowów oraz Aleksieja Chomiakowa.

Władimir Iljin4 zalicza Tołstoja do narodnicko-słowianofi lskiej orientacji 
i prezentuje jego twórczość oraz myśl jako konserwatywne. Wskazuje na związki 
z Dostojewskim, Władimirem Sołowjowem, Konstantinem Leontjewem; podkreśla 
odmienność pozycji Iwana Turgieniewa – typowego okcydentalisty i liberała – jako 
podstawę sporu o charakterze ideologicznym5 oraz różnicę stanowisk w odniesieniu 
do rosyjskich rewolucjonistów przełomu wieków XIX i XX.

1 Por. Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, wyd. III, Wrocław 1997, s. 165.
2 Русская филосфия в лицах, под ред. Н.В. Солнцева, Москва 1977, Издане журнала 

„Юность”, s. 112–124. 
3 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, Kra-

ków 2005, s. 479–523.
4 Por. В.Н. Ильин, Миросозерцание графа Николаевича Толстого, Сaнкт-Петербург 2000, 

s. 59.
5 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że do sporu Tołstoja z Turgieniewem doszło w majątku 

Afanasija Feta w 1861 roku; był on odbiciem polemiki między słowianofi lami i okcydentalistami. 
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Warto przypomnieć, że Tołstoj, podobnie jak i słowianofi le, wywodzi się ze sta-
roszlacheckiej formacji kulturowej tkwiącej w niezeuropeizowanej azjatyckiej Rosji, 
a równocześnie uczestniczy w życiu intelektualnym elit europejskich. Jest prawdzi-
wym rosyjskim arystokratą, człowiekiem ziemi, żyje z ludem i dla ludu. W latach 
sześćdziesiątych XIX wieku przyjaźni się z liderami słowianofi lstwa, uczestniczy 
w dyskusjach (1856–1857), które odbywały się w salonie Aksakowów, gdzie poznał 
Chomiakowa6. Podobnie jak ten ostatni traktuje walkę w kulturze nie na zasadzie 
starego z nowym, lecz tego, co rodzime, z tym, co obce. Odrzuca europocentryzm 
rozumiany jako wzajemny wpływ kultur. Jego zdaniem ich synteza uświadamia, że 
Rosja straciła lud i pragnie jego powrotu – powrotu do stanu naturalnej pierwotno-
ści. Stąd krytyka cywilizacji zachodniej, wiara w wartość tradycji, religii ludu ro-
syjskiego, odwołanie się do jego fundamentalnych wartości, do wiary. Tołstoj, jak 
Chomiakow, deklaruje, że punktem wyjścia konfrontacji z obcą kulturą są wartości 
rodzime – przy czym proces przyswojenia indywidualistycznych wartości wyrafi no-
wanej kultury europejskiej i przeżycie, jak pisze Walicki, „od wnętrza” jej kryzysu, 
sprzyjały konfrontowaniu wysokiej kultury zachodniej z „preindywiduacyjną kulturą 
i świadomością społeczną rosyjskiego ludu”7. Władimir Iljin stawia Tołstoja obok 
Konstantina Leontjewa, jego ideologii podbudowanej prawosławiem. W ślad za swo-
im nauczycielem Pawłem Florenskim wyraża przekonanie: 

Что Л. Толстой был консерватором видно из необычайного тяготения к нему и из 
глубокого вчувствующего понимания такого мастера стила и великолепного после-
довательного мыслитела каким был Константин Леонтьев8.

Konserwatyzm Tołstoja nie jest związany z partią czy grupą polityczną, możemy 
mu przypisać rolę bardziej znaczącą ze względu na konserwatywne myślenie pisarza, 
przede wszystkim zaś ze względu na rangę poruszanych przez niego problemów. 

W istocie kwestia poszukiwań religijnych wyróżnia wymienionych myślicieli. 
Wydaje się jednak, że koncepcja poczwienników mocno odcisnęła się w świadomo-
ści Tołstoja, choć na swój sposób interpretuje on jej założenia. Krytykując słowia-
nofi lską ideę prawosławia jako jedynej czystej religii, która przetrwała w narodzie 
rosyjskim, oraz misję prawosławnego ludu rosyjskiego, Tołstoj stawia pytanie o sto-
sunek ówczesnej kultury – nauki, sztuki, polityki – do gleby rosyjskiej. W eseju 
z 1910 roku Благодарная почва. Из дневника (Wdzięczna gleba. Z dziennika) opi-
suje spotkanie z młodym chłopem – najemnikiem, oraczem – co stanowi pretekst 
do oceny charakteru Rosjanina. Pisarz podkreśla czystość nieskażonej natury chłop-
skiej, która jak ziemia przyjmuje zasiew. Ta cudowna wydająca płody gleba wymaga 
jednak odpowiedniej uprawy, a refl eksja Tołstoja na ten temat jest gorzka. 

Да, какая чудная дла посева земля, какая восприимчивая. И какой ужасный грех 
бросать в нее семена лжи, насилия, пьянства, разврата [...] Да еще хорошо, если бы 

6 Л.Н. Толстой, Дневники 1847–1894, [w:] idem, Собрание сочинений в двадцати двух 
томах, главный ред. М.Б. Храпченко, Москва 1985, Художественная литература, t. 21, s. 155. 

7 A. Walicki, op. cit., s. 508.
8 В.Н. Ильин, op. cit., s. 47.
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мы за то, что берем от него, давали бы ему толко одни ненужные, глупые и дурные 
примеры. А то вместо уплаты хоть части своего неоплатного долга перед ним мы 
засеиваем эту алчущую истинного знания землю одними ,,терниями и волчцами”, 
запутываем этих милых, открытых на все доброе, чистых, как дети, людей коварны-
ми умышленными обманами9. 

Autor podkreśla dominację sfery materialnej (socjalnej) nad duchową w wyni-
ku przekształcenia kultury, fi lozofi i oraz religii w narzędzia służące rzeczywistości. 
Proces ten związany jest z socjalizacją form kultury, poczynając od lat czterdziestych 
XIX wieku. Na ówczesnym etapie rozwoju kultury – obok materializmu i utylitary-
zmu na płaszczyźnie socjalnej – widoczny jest nihilizm w sferze aksjologicznej. 

Podejmując problem niespłaconego długu wobec chłopa rosyjskiego, pisarz 
konstatuje, że ziemia pragnie prawdziwej nauki, a otrzymuje w zamian kłamstwa10. 
Zmierzając w kierunku rozróżnienia sfer duchowej i materialnej, dostrzega rów-
nocześnie występowanie antagonistycznych względem siebie dwóch typów kultur 
i przypisanych im systemów wartości. Krytyka ówczesnej wysokiej kultury, jak 
słusznie zauważa Iljin11, wypływała u Tołstoja z nadmiaru wiedzy i samej kultu-
ry, a nie z ich braku. Myśliciel ukazał duchową przepaść, nad którą stanęła Rosja. 
Aby ocalić życie, trzeba zrozumieć istotę chrześcijaństwa w jego pierwotnej formie. 
Poszukiwania religijne zespalają się u pisarza z dążeniem do integralności ducha, 
przy czym warto wspomnieć, że to słowianofi le tworzyli typ kultury oparty na inte-
gralności ducha, wyrażanej w pojęciu цельность. 

Twórczość Lwa Tołstoja można traktować jako odmianę konserwatyzmu kultu-
rowego, który oznacza bardziej styl myślenia niż uzasadnienie politycznego progra-
mu. Pisarz nigdy sam polityką się nie zajmował, choć w jego wystąpieniach publi-
cystycznych znajdujemy wyraźne akcenty polityczne. Główne elementy składające 
się u niego na opis rzeczywistości oraz sposób reagowania na zmiany zachodzące 
w przestrzeni społecznej wskazują, że kształtuje on swe stanowisko inaczej niż twór-
cy rosyjskiej myśli zachowawczej. Opiera się na splebeizowanej kulturze i świecie 
tradycyjnych wartości, występując przy tym jako przeciwnik rewolucyjnego prag-
matyzmu. Warto też zauważyć, że podobnie jak Pierre Joseph Proudhon, którego 
poznał w czasie podróży na Zachód (1860–1861), odrzuca komunizm. Tołstoj jest 
uwrażliwiony – jak wszyscy konserwatyści – na metody rewolucyjne; od młodo-
ści były mu bliższe ideały narodnicko-słowianofi lskie: wspólnota gminna, patriar-
chalny byt. Zwraca uwagę na wspólnotowe więzy – rodzinę, społeczność wiejską 
– jako kształtujące życie kulturalne. Wielokrotnie podejmuje krytyczny namysł nad 
własnymi doświadczeniami, utożsamiając „dawność” istniejącego ładu społecznego 
i prawnego z ludem rosyjskim. Myśl Tołstoja wypływa z instynktownego tradycjo-
nalizmu ludzi epoki przedrewolucyjnej, społeczeństwa statycznego, rządzącego się 

 9 Л.Н. Толстой, Благодарная почва. (Из дневника), [w:] idem, Полное собрание сочинений, 
под ред. В.Г. Черткова, Москва 1936, Государственное издательство Художественная Лите-
ратура, t. 38, s. 36.

10 Por. Л. Толстой, О науке. Ответ крестьянину, [w:] idem, Полное собрание..., s. 136–137. 
11 В.Н. Ильин, op. cit., s. 110.
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przekazywanym z pokolenia na pokolenie obyczajem, co wiąże się u pisarza z kon-
cepcją tzw. prawdy ludowej, a jednocześnie wypływa z obrony rzeczywistości przed 
rewolucyjnymi burzycielami. 

Spory dotyczące właściwego sensu tradycji stały się widoczne w związku z poja-
wieniem się w latach czterdziestych XIX wieku raznoczyńców, których życie opiera-
ło się już na nowych normach. Tołstoj kontynuuje podjętą wówczas polemikę. 

Siemion Frank12 określa światopogląd Tołstoja jako głęboko konserwatywny, 
przy czym termin ten rozumie w sensie metafi zycznym i historycznym, a nie spo-
łeczno-politycznym.

Według Iljina pisarz był związany z tragedią czy też kryzysem rosyjskiej kultury, 
reprezentując charakterystyczny narodnicko-słowianofi lski jej odłam. Jako dziewięt-
nastowieczny inteligent czuł się za nią odpowiedzialny, tym bardziej że przeżywał 
kryzys kultury europejskiej, dostrzegał w Rosji zanik świadomości religijnej oraz 
postępującą dechrystianizację i brak moralności13.

Konserwatyzm kulturalno-religijny i społeczny w myśli Tołstoja jest problemem 
skomplikowanym także ze względu na fakt, że w drugiej połowie XIX wieku wro-
giem konserwatyzmu obok liberalizmu i socjalizmu stał się anarchizm.

W Rosji przewartościowanie kultury następuje w połowie wieku XIX. Dymitr 
Mereżkowski14 słusznie podkreśla, że Tołstoj jest zwolennikiem walki z historycz-
nym chrześcijaństwem, które schroniło się za murami cerkiewnymi, uciekając od 
świata i ziemskich problemów. Widzi konieczność powrotu do świadomości reli-
gijnej na drodze przezwyciężenia rozziewu między religią i świecką kulturą oraz 
odnowienia form aktywności duchowej. Odrzucając historyczne chrześcijaństwo, 
myśliciel odwołuje się do rosyjskiej religijności ludowej: „Tołstoj był ontologicznie 
związany z ludem” [tłum. L.L.]15. 

„С ним в данном случае надо считаться как с выразителем одной очень зн-
чительной стороны многогранной русской религиозности”16. Iljin na określenie 
owej religijności wprowadza pojęcie narodowej, etnicznej religijności, narodowego 
prawosławia jako formy, która odzwierciedla się w literaturze rosyjskiej, np. w twór-
czości Mikołaja Leskowa, skierowanej do staroobrzędowców, sekt, w żywotopisar-
stwie, literaturze tworzonej w duchu prologów17. 

Iljin mówi o tzw. sokratycznym momencie, do którego należy odnieść takie zja-
wiska, jak strygolniki, żydowstwujuszczije, ruchy religijne w XV wieku, zawołżań-
skich starców, w wieku XVIII fi lozofi ę Grigorija Skoworody. Skoworoda, określany 
mianem Sokratesa, wyrósł na rosyjskiej glebie. Za swoje powołanie życiowe uznał 
troskę o duchowe odrodzenie człowieka. Poświęcając się fi lozofi i – choć jak zauwa-
żył Gustaw Szpet18, nie tyle nauka czy fi lozofi a zawładnęły jego umysłem, ile poszu-

12 С.Л. Франк, Философия и жизнь, Москва 1910, s. 369. 
13 В.Н. Ильин, op. cit., s. 59.
14 Por. Д.С. Мережковский, Лев Толстой и Достоевский. Вечные спутники, Москва 1995.
15 Por. В.Н. Ильин, op. cit., s. 166.
16 Ibidem, s. 166.
17 Ibidem, s. 167.
18 Г.Г. Шпет, Философские этюды, Москва 1994, s. 83.
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kiwanie właściwej drogi życiowej wiodącej ku szczęściu i zbawieniu oraz ukazanie 
jej ludziom – pozostał, jak później Tołstoj, moralistą. Warto dodać, że Skoworoda 
manifestował swoją wrogość wobec instytucji prawosławnych. 

Iljin wiąże też tradycję myśli Tołstoja z rosyjską mistyczną masonerią, z jej sprze-
ciwem wobec scjentyzmu, materializmu, osiemnastowiecznego duchowego rozkładu. 

W istocie Tołstoj pozostaje spadkobiercą nurtu religijnego głęboko zakorzenione-
go w rosyjskiej kulturze, w narodowym duchu religijnym. Przykład staroobrzędow-
ców przemawia na korzyść jego nauki, która jest przejawem opozycji wobec państwa 
i jego instytucji, przy czym dla Tołstoja – państwa policyjnego oraz powstałego na 
bazie bezbożnictwa materializmu, którego model propagowali rewolucjoniści dru-
giej połowy XIX wieku.

Konserwatyzm Tołstoja jest zakotwiczony w chrześcijańskiej wizji człowieka 
i świata, aczkolwiek pisarz prezentuje koncepcję oczyszczonej religii, daleką od 
prawosławia, o czym świadczy chociażby jego katechizm Христиaнское учение 
(Nauka chrześcijańska). Tołstojowska religia kształtuje się od lat czterdziestych. 
Sam pisarz komentuje ten proces w roku 1907: „Прежде я не решался поправлять 
Христа, Конфуция, Будду – а теперь думаю: да, я обязан их поправлять, потому 
что они жили две тысяч лет тому назад”19. 

Autor Wojny i pokoju widzi potrzebę religijnej samoidentyfi kacji, pojawiają się 
u niego pytania o cel i sens życia oraz śmierci. Religia w życiu człowieka nie może 
być oddzielona od sfery kultury. Sam Tołstoj pisze, że dopóki istnieją ludzie, istnie-
je świadomość religijna, którą myśliciel utożsamia z istnieniem w nas pierwiastka 
boskiego20. Pisarz uważa, że człowiek nie pozostaje wyłącznie we władzy rozumu. 
Choć sam do końca życia nie wyzwolił się spod wpływu koncepcji oświeceniowych, 
zwłaszcza Jeana-Jacques’a Rousseau i Woltera, nie podzielał jednak przekonania, że 
wszystkie ludzkie problemy znajdą rozwiązanie dzięki postępowi i rozwojowi tech-
niki. Obraz rozwoju jako linii wznoszącej się – to modyfi kacja idei oświeceniowej 
– dla myśliciela oznacza głównie postęp materialny (ilościowy), z którego korzysta-
ją warstwy uprzywilejowane. Ideał nieograniczonego postępu ma, według Tołstoja, 
niebezpieczne moralne następstwa. Dobrobyt warstw posiadających sprzyja paso-
żytniczemu charakterowi życia, co stanowi jedną z przyczyn zerwania z własnym 
środowiskiem. Badacze zarzucają Tołstojowi odejście od wysokiej kultury warstw 
wykształconych. Pisarz zrozumiał, że nie może pozostać przy oświeceniowej idei 
postępu ludzkości. Opowiada się za ideą samodoskonalenia, dążeniem do dosko-
nałości moralnej, co daje się porównać z chrześcijańską świętością. Postęp polega 
na likwidacji przemocy, i to zgodnie z prawem Nowego Testamentu oraz sentencją 
Kanta: „Postępuj tak, aby zasady twojego postępowania mogły stać się zasadami 
ogólnymi”. W rzeczywistości kierunek ludzkiego postępu wyznaczają zasady mo-
ralne. Jako konserwatysta Tołstoj odrzuca wszelką przemoc, gdyż przemoc to zło. 
Pogląd ten wpływa na jego stanowisko również w kwestiach społecznych. 

19 Cyt. za: Н.Н. Гусев, Два года с Толстым, Москва 1973, s. 56. 
20 Por. Л.Н. Толстой, Единая заповедь, [w:] idem, Полное собрание…, s. 100–119. 
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W jego ujęciu jądrem kultury jest moralność. Moralność wynika z jego fi lozofi i, 
a doświadczenia religijne pozostają z gruntu etyczne. Kultura i moralność uwarunko-
wane przyczynowo są związane z wolnością człowieka, choć w odróżnieniu od twór-
czości Dostojewskiego problematyka wolności nie odgrywa u Tołstoja znaczącej roli. 
Celem jego nowej wiary jest zwycięstwo dobra. Tołstoj nie traktuje jednak wolności 
w kategoriach dobra21. Warto w tym miejscu podkreślić, że właśnie w imię wolno-
ści – wyzwolenia od Cerkwi i państwa – myśliciel unika „negacji i śmierci ducha, 
którą wyzwolenie to grozi”, tylko wraca „do Boga i do prawa chrześcijańskiego”22. 
Wynikiem absolutnej wolności jest anarchia. Choć Tołstoj stoi na gruncie negacji, 

to ponad nią wzniosło go jego uczucie moralne i religijne i kazało mu uznać, że z wy-
zwoleniem myśli od więzów Cerkwi i państwa iść musi wyzwolenie od namiętności, od 
grzechu, od materii i że dobro i szczęście ludzkości wymaga, aby to drugie wyzwolenie 
podstawą było pierwszego23. 

W przypadku Tołstoja etyka implikuje religię. W wariancie artykułu z roku 1909 
Письмо к революционеру (List do rewolucjonisty) przedstawia własną defi nicję reli-
gii. Religia jest stworzoną przez samego człowieka formą jego duchowego stosunku 
do wszystkiego, co poza nim istnieje; z tej relacji wynika też kierunek działań ludz-
kich24. Tylko religia nakazuje ludziom zawsze i w każdych warunkach postępować 
rozsądnie: nie czynić tego, co uznają za głupie. Autor sądzi, że przemoc zniknie pod 
warunkiem nieuczestniczenia w niej – gdy ludzie zaczną cenić powszechne zasady 
moralne wyżej niż wygodę, poglądy własne czy społeczne. Przestrzeganie zasad po-
winno wynikać z przekonania, że dążenie człowieka do miłości jest naturalne, że nikt 
nie ma prawa zabić bliźniego bądź popełnić zbrodni. Choć wszystko jest tak proste, 
ludzie postępują inaczej. Tołstoj określa przyczynę tego stanu rzeczy krótko: jako 
„brak im religii”25 [tłum. L.L.]. Tylko świadomość religijna nie dopuszcza przemocy 
wobec bliźniego ani idącego za przemocą zabójstwa. 

W Spowiedzi (Исповедь, 1878–1879) autor podejmuje problem rozumu i wia-
ry, analizowany wcześniej przez Aleksieja Chomiakowa, dochodząc do wniosku, że 
człowiek jako istota duchowa pytanie o sens życia odnosi do wiary. W przekonaniu 
Tołstoja lud rosyjski żyje zgodnie z prawdą wiary prawosławnej. Umiłowanie życia 
lub pragnienie śmierci stanowią kryteria wiary i niewiary. Myśliciel krytykuje za-
patrzenie inteligencji w prawdy rozumu, sam znajdując jedynie w wierze siłę życia. 
W ujęciu Tołstoja człowiek i jego wytwory, jeżeli nie są zakotwiczeni w religii – są 
martwi. Pisarz dostrzega także różnicę pomiędzy głoszeniem wiary a życiem wiarą. 
Zasady życia wyraża prawda ewangelicznego Chrystusa, na podstawie której Tołstoj 
tworzy religię oczyszczoną, a wraz z nią nową wizję kultury wspólnotowości.

21 Por. Н.Н. Гусев, op. cit., s. 59. 
22 M. Zdziechowski, U opoki mesjanizmu. Nowe szkice z psychologii narodów słowiańskich, 

Lwów 1912, s. 252. 
23 Ibidem, s. 253.
24 Por. Л.Н. Толстой, Варианты Письма революционеру, [w:] idem, Полное собрание…, 

s. 269. 
25 Ibidem, s. 269.
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Aby lepiej zrozumieć konserwatyzm nauki moralnej i społecznej Tołstoja, warto 
odwołać się do jego myśli fi lozofi cznej. Pisarz rozumuje w sposób obrazowy, któ-
ry odbiega od dyskursu fi lozofi cznego. Jako artysta-myśliciel oddziałuje na rozum 
i uczucia, co już za życia pisarza zauważył Leonid Obolenski26, porównując system 
fi lozofi czny Tołstoja z systemem religijnym ze względu na proroczy charakter jego 
wypowiedzi27. 

Myśl autora Spowiedzi, choć nieoparta na logicznych wywodach, odkrywa nowe 
horyzonty. Pytania o cel i sens życia wyrażają związek pomiędzy metafi zyką i moral-
nością. Myśliciel przechodzi od religii postępu i etyki Immanuela Kanta (aczkolwiek 
nie w pełni podziela jego przekonania, tj. metody rozpatrywania życia w wymiarze 
fi zycznym, w granicach czasu i przestrzeni – jako Kantowskiego fenomenu) do ka-
tegorii nieskończoności, próbując odnaleźć sens życia poza czasem i przestrzenią. 

Tołstojowska metoda poznania nieskończoności wiąże się z tym, co wykracza 
poza rozum: „sensu życia należy szukać w samym życiu”. Pojęcie nieskończoności 
ugruntowuje wiarę, że życie i śmierć człowieka mają wyższy sens. To wiara daje po-
czucie owego sensu. Dlatego Tołstoj dochodzi do wniosku, że styl życia wpływa na 
duchowość człowieka. Należy tak żyć, aby nasze rzeczywiste, praktyczne działania 
podlegały nieskończoności. Również pojęcie Boga myśliciel utożsamia z nieskoń-
czonością. Stawia pytanie o sens życia w wymiarze nieskończoności: „Стало быть, 
это Бесконечное или Бог – есть сама жизнь”28.

Uznając brak kompetencji rozumu w sprawach metafi zyki, Tołstoj wprowadza 
nową metodę poznania, gdzie rozum odgrywa rolę wyjaśniającą. Zdaniem pisarza 
nie można wyeliminować rozumu (powraca Tołstojowskie „być albo nie być” – wy-
rzeczenie się rozumu albo śmierć): „как я буду устранять вовсе разум, если смысл 
жизни нужен именно дла него и если все, что я могу знать, я все-таки знаю 
через разум”29.

Według Obolenskiego Tołstoj w sposób genialny omija podstawowy problem 
metafi zyki: jak wyjaśnić w sposób rozumowy nieskończoność i nadprzyrodzoność. 
Proponuje własną metodę poznania nieskończoności, bez którego to pojęcia niemoż-
liwa jest refl eksja nad sensem życia. Dochodzi do wniosku, że odpowiedzi na pyta-
nie o sens życia należy szukać w samym życiu. Reasumując, Obolenski uważa, że 
Tołstojowska metoda poznania zakłada poznanie poprzez samo życie, tj. doświadcze-
nie lub realizację praw wynikających z pojęcia nieskończoności – praw Bożych. Jego 
nauki o nieskończoności nie można nazwać metafi zyką, gdyż nie ma w niej niczego 
metafi zycznego. Celem metafi zyki jest bowiem dążenie do rozumowego poznania 
nieskończoności i tego, co ponadzmysłowe. Tołstoj natomiast zakłada poznanie nie-
skończoności na drodze doświadczenia, poprzez życie, całym swoim jestestwem30. 
To nie poprzez nadprzyrodzoność, ale przez doczesność i przyrodzoność człowiek 

26 Л.Е.Оболенский, Л.Н. Толстой – его философскте и нравственные идеи, Сaнкт-Пе-
тербург 1887.

27 Ibidem, s. 71.
28 Ibidem, s. 92. 
29 Ibidem, s. 95.
30 Ibidem, s. 104.
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pozostaje w kontakcie z sacrum. Równocześnie dla Tołstoja Bóg jest postulatem ro-
zumu, z czego wynika optymizm – „wiara w zwycięstwo prawdy, której panowanie 
utrwali wszechpotężny rozum, w imię wyrytej w nim woli Boga”31. 

Wystarczy, że człowiek w sposób krytyczny wprowadzi do formuły życia element 
nieskończoności i sprawdzi to w praktyce. Jeśli jest przekonany, że życie kończy się 
tu i teraz, to nie odda nikomu żadnej przyjemności, ani jednej chwili zadowolenia 
czy szczęścia: „раз я убежден, что с моей жизнью все кончается, я не уступлю 
никому, ни за что одного момента удовольствия или наслаждения, что бы это ни 
стоило другим”32. W wymiarze nieskończoności życie nabiera sensu niedostępnego 
dla rozumu i dlatego swoje postępowanie należy odnieść do niej, co wiąże się z po-
trzebą odkrywania jej praw. Nieskończoność stanowi istotę życia33.

Obolenski wyraża przekonanie, że Tołstoj dochodzi do samego pojęcia nieskoń-
czoności – i jej wpływu na życie człowieka – nie na drodze metafi zyki, lecz na drodze 
krytyki rozumu i obserwacji zarówno historycznego życia narodu, jak i sfery psychi-
ki, tj. na drodze własnego doświadczenia34. 

Postawa mniejszej części społeczeństwa (warstw uprzywilejowanych) to epikure-
izm polegający na zagłuszaniu sumienia i rozumu. Większość społeczeństwa wybie-
ra inne rozwiązanie: „Остальные миллионы, т.е. народ, труженики, страдальцы, 
эти ведь имеют веру в безконечное, без чего не могли бы жить”35. 

Myśl Tołstoja pozostaje też pod wpływem Artura Schopenhauera. U podstaw ety-
ki Schopenhauera leży wola będąca przejawem powszechnej woli (wola wymusza 
współczucie wobec drugiego człowieka). Całkowitym wyzwoleniem i szczytem mo-
ralności „jest eutanazja woli, stan doskonałej obojętności, pogrążenie w nirwanie”36. 
Tołstoj jednak, w odróżnieniu od Schopenhauera, nie mówi o wyrzeczeniu się oso-
bowości. Dla pisarza zniszczenie osobowości oznacza zniszczenie życia jednostko-
wego, uznanie go za bezsens. Przeciwnie, Tołstoj poszukuje sensu w życiu i dlatego 
je kocha. Kocha też życie bliźniego, które traktuje jako dobro. Mówi o integracji 
wszystkich dziedzin życia. Wśród nich ważne miejsce zajmuje praca ludzka. 

Tylko poprzez własne doświadczenie można dojść do praw rządzących życiem. 
Prawdziwe dobro nie leży w gestii drugiego człowieka. Jeden drugiemu nie może dać 
dobra. Prawdziwe dobro tworzy człowiek sam dla siebie w ten sposób, że zaczyna 
żyć nie dla ciała, lecz dla ducha. Jeżeli „przeniesie” swoje życie ze sfery cielesnej 
w sferę duchową, to – jak pisze w pouczeniach На каждый день. Учение о жизни 
изложенное в изречениях (Na każdy dzień) – nie tylko może się wybawić od zła, lecz 
i całe swoje życie przekształcić w niczym nienaruszone dobro37. Zdaniem myśliciela 
prawdziwa radość nie kryje się w tym, co zewnętrzne ani w nagrodzie czekającej na 

31 M. Zdziechowski, op. cit., s. 247.
32 Л.Е. Оболенский, op. cit., s. 101.
33 Ibidem, s. 94. 
34 Ibidem, s. 104. 
35 Ibidem, s. 93–94.
36 A.Walicki, op. cit., s. 506.
37 Por. Л.Н. Толстой, На каждый день, [w:] idem, Полное собрание сочинений, ред. Н.Н. 

Гусев, Москва–Ленинград 1929, Государственное Издвтельство, t. 43, s. 59–60.
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nas w przyszłości, lecz w tym, co wewnętrzne i teraźniejsze – w samodoskonaleniu. 
Radość jest zatem nagrodą i bodźcem do czynienia dobra. 

Marian Zdziechowski, pisząc o Tołstoju, mówi o nierozerwalnej spójni łączą-
cej idee: Boga (nieskończoności), celu życia i miłości bliźniego38. W tym kontekś-
cie warto zwrócić uwagę na kolejną zbieżność stanowisk: Tołstoja i Chomiakowa. 
„Racjonalizmowi przeciwstawił Chomiakow całkowitą świadomość, cechującą 
chrześcijaństwo wschodnie; oznaczało to, że Wschód szuka prawdy nie rozumem 
lecz całą duszą”39. 

Dla Tołstoja, jak i dla słowianofi lów, religia jest ważnym elementem kultury, choć 
pisarz, podobnie jak Chomiakow, uznaje dogmatykę prawosławną za głupią40. 

O ile w ujęciu Chomikowa cerkownost’ nie oznacza uległego posłuszeństwa, lecz 
„jest świadomością jedności ze wszystkimi (wspólnotą), jako jedynym sposobem 
doskonalenia własnej osobowości” [tłum. L.L.], to u Tołstoja, jak zauważa Wasilij 
Zienkowski41, religijny charakter koncepcji zawiera się w poszukiwaniu bezwzględ-
nego dobra. Bez wiecznego dobra życie jest pozbawione sensu, stąd też postulat mi-
stycznej etyki. Bóg stanowi istotę życia, którą człowiek odkrywa w sobie samym 
i rozpoznaje w całym świecie jako pragnienie dobra. Ta koncepcja dobra implikuje 
tezę Siergieja Bułgakowa, że Tołstoj „sprowadził religię do moralności”42. 

Można pokusić się o próbę usytuowania Tołstoja względem myśli panteistycznej. 
Wprost na ten temat wypowiada się Iljin. Badacz sądzi, że już w latach młodości 
Tołstoj był wyznawcą panteistycznego racjonalizmu43. W istocie poczucie zaniku 
świadomości religijnej wiąże się z dążeniem do stworzenia religii czystej i wspól-
noty religijnej w celu podniesienia stopnia religijnej intensywności. Nie wchodząc 
w szczegółowe omówienie kształtowania się jego koncepcji religijnej, warto zwrócić 
uwagę, że konsekwentnie zmierza on w stronę panteizmu. Uznając, że świat i Bóg 
stanowią w głębokim rozumieniu jedno, wskazuje na panteistyczny charakter rze-
czywistości. Pod koniec życia wyraża przekonanie, że istnieją dwa sposoby poznania 
rzeczywistości: pierwszy poprzez pięć zmysłów (lecz ta metoda doprowadza do cha-
osu), drugi poprzez poznanie samego siebie. 

Другой способ состоит в том, чтобы познав любовью к себе себя, познать потом 
любовью в другого человека, животное, растение, камень даже. Этим способом поз-
наешь изнутри и образуешь весь мир, как мы знаем его. Этот способ есть то, что на-
зывают поэтическим даром, это же есть любовь. Это есть восстановление нарушен-

38 M. Zdziechowski, op. cit., s. 252.
39 Ibidem, s. 292.
40 Aleksiej Chomiakow nazywa dogmatyczną teologię metropolity Makariusza zachwycająco 

(восхитительно) głupią, choć – jak sądzi Iljin – nikt nie uważa go za wroga dogmatycznej teologii 
ani antyklerykała. Innaczej rzecz przedstawia się z Tołstojem. Por. В.Н. Ильин, op. cit., s. 355.

41 В.В. Зеньковский, История русской философии, t. 1, z. 1, Ленинград 1991.
42 Zwraca na to uwagę Mikołaj Łosski, Historia fi lozofi i rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 

2000, s. 229. 
43 Por. В.Н. Ильин, op. cit., s. 97.
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ного как будто единения между существами. Выходишь нз себя и входишь в другого. 
И можешь войти во все. Всё – слиться с богом, со Всем44. 

Zastanawiając się nad konserwatyzmem Lwa Tołstoja, trudno w tym kontekście 
nie odwołać się do poglądów Marcina Króla45, który uznaje za esencję postawy kon-
serwatywnej dostrzeganie „jedności między światem transcendentnego ideału a hi-
storyczną rzeczywistością”46. Podejście konserwatywne oznacza też wiarę w możli-
wość „wydobycia sensu historii ze świata empirycznego”47. Tołstojowski stosunek 
do życia zakłada przywiązanie do empirii i obiera kierunek ku wspólnocie z drugim 
potwierdzony we wspólnym odczuciu transcendencji. 

Religijna koncepcja Tołstoja jest daleka od prawosławia i samego chrześcijań-
stwa. W swoim założeniu stanowi uniwersalną quasi-religię. Pisarz odwołuje się 
do przedawnionych zasad cywilizacyjno-kulturowych zakorzenionych w tradycji 
wiary prawosławnej. Zdziechowski mówi o anarchizmie chrześcijańskim Tołstoja. 
Zaznacza, że znajduje on podstawę w słowach Chrystusowych: „A ja wam powia-
dam, abyście się nie sprzeciwiali złemu”48. Pisarz stworzył doktrynę moralną, wy-
korzystując rozdział V Ewangelii według św. Mateusza – Kazanie na górze, które 
streścił w pięciu przykazaniach. O ile Chomiakow zastanawia się, co myśl rosyjska 
może wnieść nowego do życia religijnego w chrześcijaństwie, Tołstoj wskazuje na 
słowianofi lską proweniencję misji Rosji w kontekście Królestwa na ziemi: „Wolą 
Boga jest miłowanie się wzajemne i że nastąpiłby, gdyby tę wolę spełniono, raj na 
ziemi, w którym wszelkie organizmy polityczne stałyby się niepotrzebne, nawet 
niemożliwe”49. 

Odejście od kultury warstw wykształconych znajdowało w przypadku Tołstoja 
uzasadnienie w fakcie, że społeczny ideał chrześcijaństwa był „nie z tego świata”. 
To nowe Jeruzalem, którego chrześcijanie nie mieli, a jedynie poszukiwali. Tołstoj 
zakładał możliwość zrealizowania Bożej prawdy w ziemskiej społeczności, przeciw-
stawiając się wypełnianiu chrześcijańskiej eschatologicznej wizji.

Myśliciel w swoich traktatach religijno-etycznych: Krytyka teologii dogmatycznej 
(Критика догмаитического богословия, 1879–1880), Na czym polega moja wiara 
(В чем моя вера, 1882–1884), odrzucając ofi cjalną Сerkiew i jej naukę, neguje pod-
stawowy dogmat chrześcijaństwa o Trójcy Świętej, boską naturę Chrystusa i Jego kult 
oraz życie pozagrobowe. Iljin, odwołując się do biografi i Tołstoja autorstwa Mikołaja 
Nazarowa, podkreśla, że Królestwo Niebieskie, według Tołstoja, jest realizacją króle-
stwa dobra między ludźmi i nieśmiertelności ludzkiego ducha50. Rosyjski fi lozof nie 
wierzy w chrześcijański raj, cuda, wskrzeszenie umarłych. Wierzy natomiast w osta-

44 Л.Н. Толстой, Дневники 1847–1894, [w:] idem, Собрание сочинений в двадцати двух 
томах, s. 497. 

45 M. Król, Ład utajony, Kraków 1983.
46 Ibidem, s. 6. 
47 Ibidem.
48 Por. M. Zdziechowski, op. cit., s. 230.
49 Ibidem.
50 В.Н. Ильин, op. cit., s. 7.
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teczny triumf dobra, choć nie odwołuje się do Królestwa Bożego z tamtego świata; 
przeciwnie, sądzi, że Królestwo Boże jest w Was (Царство божие в нас, 1890–1893).

Cerkiew prawosławna i Kościoły innych wyznań uległy złu, nie potrafi ą pełnić, 
zdaniem Tołstoja, swej roli na miarę czasów. Podobnie sądzą dwudziestowieczni 
intelektualiści, zarzucając Cerkwi, że nie odgrywa rewolucyjnej roli, którą powin-
na odgrywać zawsze. Myśl Tołstoja wyraźnie jednak odbiega od ich stylu myślenia 
i analogia wydaje się przypadkowa. Tołstojowski stosunek do Cerkwi należy do kwe-
stii, które – jak sądzi Iljin – mogły zmienić nie tylko bieg historii i duchowości Rosji, 
lecz i całego świata51. 

Rosyjski tradycjonalizm oznacza związek z przeszłością, należy zatem określić 
stosunek Tołstoja do tradycji. Szczególnie w latach 1876–1880 myśliciel szukał wia-
ry ojców w religii ludu rosyjskiego, w prostocie serc i rozumu. Był wówczas przeko-
nany, że rosyjskie masy ludowe istnieją tylko dzięki religii.

Tołstojowska teoria poznania rzutuje na proponowaną przez pisarza koncepcję 
kultury ściśle związaną z życiem ludzkim pozbawionym wymiaru eschatologiczne-
go. Proroctwo Tołstoja sprowadza się do odnowy życia człowieka pragnącego zbu-
dować Królestwo Boże na ziemi. W ujęciu myśliciela kultura oznacza w sensie ogól-
nym wszystko, dzięki czemu człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia 
swego ducha i ciała. Poprzez kulturę dochodzimy do pełnego człowieczeństwa. Jest 
ona odbiciem „fi lozofi i życia” – wyraża się w ludzkich czynach i refl eksji. 

Poprzez obraz prostej wiary ludu pisarz dochodzi do radykalnej krytyki kultu-
ry warstwy zeuropeizowanej w Rosji, wskazuje na utratę wartości zakorzenionych 
w prawdzie Ewangelii i wspólnotowości, przede wszystkim na zanik wartości opar-
tych na ideałach miłości, braterstwa, pokory.

Nie mając nic wspólnego z inteligencją o proweniencji ateistycznej i materiali-
stycznej, podobnie jak Chomiakow – którego trudno zaliczyć do wrogów dogmatycz-
nej teologii czy wrogów Cerkwi, choć metropolita Filaret potępił jego dzieła – Tołstoj 
został napiętnowany przez władze cerkiewne i w roku 1901 wyłączony przez Synod 
z Cerkwi prawosławnej. O ile Chomiakow należał do grupy tych, którzy czerpali z sa-
mych źródeł chrześcijaństwa, aby otworzyć dla swojego Kościoła nowe horyzonty, to 
Tołstoj w krytyce doszedł do granic wiary chrześcijańskiej, a nawet je przekroczył52.

Stworzył „czystą religię” i choć nie jest ona chrześcijańska, żył nią w świecie 
spotęgowanego religijnego indyferentyzmu53. 

Podzielamy pogląd Iljina, że chrześcijaństwo i Biblia stanowiły dla myśliciela 
punkt wyjścia duchowych, intelektualnych i moralnych ocen, jego aksjologii54. 

Przewartościowanie historycznego chrześcijaństwa, cywilizacji i kultury znajdu-
je wyraz w tołstoizmie określanym jako odmiana konserwatywnego nurtu ideologii 
narodnickiej, który – zgodnie z intencją twórcy – miał stanowić przeciwwagę dla re-
wolucjonistów-terrorystów. Poszukując duchowego pierwiastka jako siły napędowej 

51 Por. ibidem, s. 360.
52 T. Špidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska, Warszawa 2000, s. 146. 
53 С. Булгаков, Толстой – моралист, Прага 1923, s. 11.
54 В.Н. Ильин, op. cit., s. 170.
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kultury, bytu narodowego, autor Wojny i pokoju poddaje krytyce kulturę mieszczań-
ską, podejmuje temat wzajemnych relacji między religią a społeczeństwem, pań-
stwem i carem. Odwołuje się do imperatywu moralnego jako siły motorycznej du-
chowego rozwoju, głosząc możliwość moralnej przebudowy rzeczywistości. Oskarża 
nie tylko Cerkiew o zafałszowanie prawdziwej nauki, ale i państwo ze względu na 
jego podstawy i „instytucje zła”, zwłaszcza wojsko i sądownictwo. 

Jak słusznie zauważył Dostojewski w swoim artykule poświęconym analizie 
Anny Kareniny, Tołstoja charakteryzuje radykalny antyrewolucjonizm55. W istocie 
bowiem Tołstoj nie ma nic wspólnego z narodnikami typu Piotr Tkaczow czy takimi 
rewolucjonistami, jak Siergiej Nieczajew. Trudno jednak nie przyznać racji, że zwrot 
pisarza ku wierze i próby stworzenia religii praktycznej noszą ślady narodnickiego 
sekciarstwa.

Tołstoj przyjmował etyczne wartości chrześcijaństwa – miłość, dobroć, ofi arę 
– oraz głosił konieczność wyrzeczenia się przemocy i odrzucenia odwetu. Równo-
cześnie czerpał z dzieł Rousseau (krytyka cywilizacji, w której francuski myśliciel 
upatrywał przyczyny upadku moralnego człowieka) oraz z koncepcji Schopenhauera 
– dalekiego od etyki normatywnej, prezentującego pesymistyczną wizję świata, któ-
ra zakłada jedynie złagodzenie cierpienia, nie zaś możliwość jego eliminacji. Tołstoj 
pragnie zapewnić człowiekowi szczęście na ziemi wbrew pesymistycznej wizji 
Schopenhauera. Jest ono możliwe dzięki Ewangelii, a właściwie dzięki Kazaniu na gó-
rze, które stanowi dla twórcy podstawę ziemskiej etyki. Według Sergiusza Bułgakowa 
powoduje to przemieszanie porządków – ziemskiego i „niebieskiego” – prowadzące 
do ich utożsamienia. Tymczasem chrześcijaństwo w planie historycznym dopuszcza 
istnienie państwa, o czym świadczą słowa Zbawiciela: „co cesarskie oddajcie cesarzo-
wi, a co boskie Bogu”, a także działalność apostołów czy śmierć pierwszych męczen-
ników za wiarę, którzy dalecy byli od anarchistycznego odrzucenia prawa. 

W traktacie Królestwo Boże jest w was autor wyraża pogląd, że chrześcijaństwo 
w jego prawdziwym znaczeniu niszczy państwo. Sprzeczność między państwem 
a chrześcijaństwem wynika z odmiennych podstaw ich istnienia. U Tołstoja koncep-
cja mistyczna i religijna jest w istocie wymierzona – jak sądzi Mikołaj Bierdiajew, 
który wiąże jego postawę z anarchizmem – przeciw złu w historii, fałszowi w kul-
turze, sprzeczności tkwiącej w prawosławiu, podstawom państwa i społeczeństwa. 
Zdaniem Bierdiajewa Tołstoj w istocie demaskuje anarchizm56. 

Pisarz, opowiadając się przeciw państwu i jego instytucjom – przede wszystkim 
sądownictwu i wojsku – traktuje sprawowanie urzędów jako udział w strukturach 
zła. Jednakże społeczna walka ze złem jest mu obca57, wierzy, że z natury swej czło-
wiek może stworzyć rozumne dobro i wtedy zniknie państwo, nastanie raj na ziemi. 
U rosyjskiego myśliciela ascetyzm, który ma na celu uwolnienie duszy człowieka 

55 W wymienionej powieści przy łożu umierającej Anny wrogowie przekształcają się w istoty 
wyższe, w braci. Ta metamorfoza wskazuje na właściwą drogę przemiany człowieka. Por. Ф.М. 
Достоевский, „Анна Каренина” как факт особого значения, [w:] idem, Ф.М. Достоевский об 
искусстве, Москва 1973, s. 319–320. 

56 Н.А. Бердяев, Новое религиозное сознание и общественность, Москва 1999, s. 199.
57 Ibidem, s. 198–199.
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od ziemskich pęt i ciężarów, przekształca się w sposób najlepszego rozwiązywa-
nia problemów niesprawiedliwego ustroju społecznego – w zbudowanie Królestwa 
Bożego na ziemi (koncepcja samoograniczenia). 

Nauka Tołstoja postuluje unicestwienie ofi cjalnej państwowości na drodze bier-
nego oporu, bojkotu wojny czy rewolucji. Odrzuca teorie anarchistyczne. Rewolucja 
to dla niego droga do ustanowienia anarchii, do likwidacji istniejącego porządku i do 
obalenia państwa – co w odczuciu pisarza wiąże się z eskalacją przemocy, gdyż zmia-
nom ulegnie jedynie zewnętrzna forma. Radykalne przemiany mają swoje źródło we 
wnętrzu człowieka, wymagają samodoskonalenia moralnego. Jak słusznie zauważają 
badacze, religijny prorok przekształca się w społecznego utopistę, a jego utopia ma 
zarówno zbawić duszę, jak i stworzyć najbardziej praktyczny ustrój.

Zasady moralne, według Tołstoja, mają charakter uniwersalny. Jeśli odnoszą się 
do życia jednostki, to zarazem regulują życie społeczne, gdyż pomiędzy tymi sferami 
trudno przeprowadzić ścisłą granicę. Historia nie legitymizuje moralności i jeśli na-
wet moralność odgrywa mniej znaczącą rolę w społeczeństwie, to trudno ten fakt ig-
norować. Wskazując na środki sprzeciwu wobec zła, pisarz wyklucza przemoc i nie-
nawiść. Postuluje, by nie poddawać się złu w nas samych. Chcąc je przezwyciężyć, 
należy zacząć od siebie, co znajduje u Tołstoja rozwinięcie w idei samodoskonalenia 
stanowiącej program minimum rosyjskiego proroka. 

Zdaniem Bułgakowa człowiek w ujęciu Tołstoja jest w stanie pokonać zło pa-
nujące w świecie i w jego duszy własnymi duchowymi siłami. Co więcej, możliwe 
jest też samozbawienie, a między doskonaleniem jednostki i stosunkiem do drugiego 
człowieka zachodzi prosta zależność58.

Siemion Frank idee etyczne Tołstoja nazywa religijnymi; wyraża pogląd, że: 

идея Толстого отделяет непроходимой пропастю религиозное понимание добра от 
пoзитивисткого и утилитарного, призывом к признанию личной и в месте с тем бо-
жественной природы добра59.

Niemal wszyscy badacze podkreślają, że u Tołstoja religia niemal bez reszty spro-
wadza się (redukuje) do etyki. Jak zauważa Iljin, nikt spośród wybitnych rosyjskich 
pisarzy nie poświęcił tyle miejsca religijno-moralnej tematyce, co Tołstoj60. 

Tołstoizm jako doktryna etyczna zrodził się na bazie naturalizmu i monizmu 
w wydaniu Spinozy i Schopenhauera. Stanowi przeciwwagę wobec zaniku moral-
ności w zamkniętym kręgu zachodniej cywilizacji. Pisarz zwraca się do ludu rosyj-
skiego jako źródła wiary i wartości chrześcijańskich, znajdując uzasadnienie życia 
w religii, a ściślej w wierze prostego ludu, choć wartości moralnych poszukiwał 
też poza Cerkwią prawosławną i historycznym chrześcijaństwem. Lud dla Tołstoja 
żyje zgodnie z prawdą Bożą „Слушал я разговор безграмотного мужика-старика 

58 Por. С. Булгаков, Толстой моралтст, Praga 1929, s. 76–78. 
59 Cyt. za: Арх. Кирилл (Гундяев), Русская церковь – русская культура – полтическое 

мышление, //http: //hc.ru/rus/religion/socjety/gund.cfn. 
60 В.Н. Ильин, op. cit., s. 350.
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о Боге, о вере, о жизни, о спасении и знание веры открылось мне. Сближался 
я с народом и все больше понимал я истину”61.

Tworzona od lat sześćdziesiątych XIX wieku koncepcja społeczno-fi lozofi czna 
określona jako „myśl ludowa” odzwierciedla konserwatywny typ myślenia pisarza. 
Koncepcja opiera się na założeniu, że szlachta i chłopstwo stanowiły jeden lud, eks-
ponuje czasy w Rosji, gdy nie istniały pomiędzy nimi antagonizmy. Taką sytuację 
Tołstoj przedstawia w powieści Wojna i pokój, kiedy szlachta rosyjska na począt-
ku XIX wieku nie uległa w pełni procesom europeizacji. Prezentację myśli ludowej 
w powieści opiera też na tezie, że warstwa ta, jako nieantagonistyczna wobec ludu 
(chodzi o tę część szlachty rosyjskiej, która nie utraciła wspólnych cech z ludem, 
stanowi z nim jeden organizm), tworzy naród. 

Pisarz odrzuca rolę pierwiastka subiektywnego w historii – indywidualizm, rolę 
wybitnych jednostek. Siłą motoryczną dziejów są masy, zbiorowość, lud, zaś rozwój 
historii jest wynikiem działania Opatrzności. Niektórzy badacze posługują się w od-
niesieniu do koncepcji Tołstoja terminem „archaiczny radykalizm”. Pisarz, w istocie, 
nigdy nie był zaangażowanym rewolucjonistą, gardził demokracją, biurokracją, pu-
stym prawem. 

Ludowe dążenie do prawdy, którym się kierował (podobnie jak słowianofi le) 
– poszukując prawdy u rosyjskiego chłopa tylko dlatego, że jest chłopem – a także 
zdrowa praca fi zyczna i wieś kultywująca układ wspólnotowy były równocześnie 
podstawą przeciwstawienia wsi miastu. Prowadziły do antytezy nie tylko zdrowego 
życia i moralnego powołania człowieka życiu próżniaczemu, amoralnemu i pasożyt-
niczemu, ale również żywiołu rodzimego obcemu. Tołstoj sądzi, że chłop jest szansą 
na odbudowanie podstaw cywilizacji rosyjskiej, w podobnym tonie wypowiadał się 
na ten temat również Konstantin Leontjew.

Społeczno-reformatorski program Tołstoja ukształtowany w duchu chrześcijań-
skim wychodzi od przykazania „Nie zabijaj”. W swoich utworach publicystycznych 
napisanych na początku wieku XX, m.in. Nie zabijaj (Не убивай, 1900), Nie zabijaj 
nikogo (1907) oraz Czas zrozumieć (Пора понятъ, 1909), List do rewolucjonisty 
(Письмо к революционеру, 1905), O państwie (O государстве, 1909), autor pogłę-
bia doktrynę religijno-etyczną w jej odważnym demaskowaniu instytucji państwo-
wych, sądownictwa, rozboju wojennego, kary śmierci, nacjonalizmu, szowinizmu 
narodowego, własności prywatnej i różnorodnych przejawów niesprawiedliwości 
społecznej. Poszukuje także nowych rozwiązań prawnych w zakresie samego prawa, 
moralności, własności i sprawiedliwości, wolności i równości. 

W kwestii własności ziemskiej Tołstoj sympatyzuje z koncepcją Henry’ego 
Georgesa, której bliscy byli także narodnicy, a nawet rewolucyjni socjaliści. Pisarz 
nie przyjmuje natomiast politycznej rewolucji narodników, gdyż widzi w niej dro-
gę ku despotyczno-politycznemu systemowi, który nie ma genetycznego związku 
z rosyjskim samodzierżawiem. Należy podkreślić, że Tołstoj nigdy nie występuje 
przeciw samodzierżawiu jako patriarchalnej idei słowianofi lskiego typu. Rosyjskie 
odczucie świata czyni go prawdziwie narodowym myślicielem.

61 Л.Н. Толстой, Исповедь, [w:] idem, Собрание сочинений в двадцати двух томах, s. 158. 
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Jako działacz społeczny podejmuje problem ziemi (własności ziemskiej) i pra-
cy fi zycznej (na roli) ze względu na ich aspekt moralny oraz religijny tej drugiej 
– przeobrażający świat. Sympatyzuje z koncepcjami myślicieli chłopskich: Wasilija 
Sjutajewa i Timofi eja Bondariewa62. 

W przekonaniu Tołstoja-konserwatysty ludzka rzeczywistość jest rzeczywistością 
mozolnego trudu i cierpienia. Pisarz jednak wierzy, że zło można wyeliminować. Już 
w swoim debiucie literackim z roku 1851 Historia dnia wczorajszego (История вче-
рашкего дня) konstatuje, iż zło daje się zniszczyć, natomiast nie można zniszczyć 
dobra. 

Nobilitacja pracy fi zycznej i trudu rąk ludzkich, wzrost wewnętrzny człowieka 
podnoszącego się duchowo i moralnie, zasada miłości i miłosierdzia stosowna w pro-
cesie łagodzenia ubóstwa i cierpienia, przeciwstawione są u Tołstoja metodom rewo-
lucyjnym oraz przemocy biurokratyzmu państwowego.

Pisarz, wskazując na antynomię duszy ludu rosyjskiego, dostrzega, że ideał praw-
dy jako dążenie do poznania życia i mającego zbawczą moc cierpienia przeciwstawia 
się w niej ciemnym podstawom grzechu. Jako egzemplifi kację tego zjawiska przy-
wołamy dramat Potęga ciemnoty (Власть тьмы) z 1886 roku oraz Kalendarz dla 
ludu z przysłowiami z roku 1897 (gdzie treść przysłów odzwierciedla świat duchowy 
ludu rosyjskiego). Pisarz podkreśla tu skutki oderwania się chłopa nie tylko od elit, 
ludzi wykształconych, ale i od ogólnonarodowej prawdy, co w konsekwencji pro-
wadzi do omijania praw Bożych i śmierci, gdyż włączeni w automatyzm zła ludzie 
zostają przez nie pokonani. U pisarza spotykamy się w tym okresie z przesunięciem 
punktu ciężkości jego myśli konserwatywnej ze sfery religijnej na społeczną. 

W ogóle lud rosyjski posłużył Tołstojowi do negatywnego defi niowania szlachty 
i jej kultury, pozwolił określić stosunek do sztuki. Piękno to cel sztuki, jego źród-
łem jest przyjemność bez żadnej praktycznej korzyści. Sztuka może być uznana za 
zabawę, lecz nie w sensie nikczemnego zajęcia, a w znaczeniu odkrywania piękna 
samego życia, nieuznającego innego celu jak piękno. Powinna zatem ukazywać wolę 
Bożą prowadzącą do życia – „искусство [...] должно быть, – орудием перенесения 
религиозного христианского сознания из области разума и рассудка в область 
чувства, приближая этим людей на деле, в самой жизни, к тому совершенству 
и единению, которое им указывает религиозное сознание”63. Sztuka ma wymiar 
religijny, jednoczy ludzi. 

Słowianofi le defi niowali rosyjskiego inteligenta jako tego, który zdradził sta-
roruskie wartości i tradycje w relacji do ludu. Tołstoj, podobnie jak oni, a także 
Dostojewski, odwołuje się do ludu w poszukiwaniu konstytutywnego pierwiastka 
kultury, w myśl dewizy: „Stać się ludem i żyć według jego ideałów”. W trosce o od-
budowanie patriarchalnych więzi społecznych i układu dwór–wieś, zniszczonych 
przez kapitalistyczno-liberalny indywidualizm, myśliciel podejmuje krytykę cywi-

62 W.K. Sjutajew (1820–1892), T.M. Bondariew (1820–1898), rosyjscy chłopi-myśliciele sty-
mulujący rozwój myśli ludowej Tołstoja, których rozprawki drukował w wydawnictwie Posrednik. 

63 Л.Н. Толстой, Об искусстве, [w:] idem, Собрание сочинений в двадцати двух томах, 
s. 201. 
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lizacji zachodniej, wysuwa postulat pokory wobec prawdy ludowej, co w praktyce 
wiąże się z teorią całkowitego roztopienia się w masie. Uosobieniem tej koncepcji 
jest postać Płatona Karatajewa z Wojny i pokoju. Bliskość Tołstoja do impersonali-
zmu Schopenhauera, który jest konserwatywnym liberałem i zdecydowanym obroń-
cą praw jednostki, wskazuje pisarzowi podobną drogę do przezwyciężania indywi-
dualizmu. Nie oznacza jednak aprobaty anihilacji osobowości, bowiem dla niego 
zniszczyć osobowość to zniszczyć życie. 

Historiozofi a Tołstoja sprowadza się do idei stworzenia ustroju społecznego opar-
tego na wspólnocie gminnej troszczącej się o to, by ziemia została wolna. Przyszłość 
Rosji autor Wojny i pokoju wiąże z fundamentalną warstwą narodu rosyjskiego 
– chłopstwem pracującym na roli. Sam traktuje naród jako wspólnotę organiczną, 
całość złożoną z poszczególnych grup i warstw połączonych więzami praw i obo-
wiązków oraz postuluje odbudowanie patriarchalnych relacji dzięki miłości. 

Tołstoja dręczy pytanie o bezprawie i amoralność przedstawicieli rządzącej eli-
ty, która korzysta z różnych przywilejów na koszt ludu. W apelu Do cara i jego 
pomocników (Царю и его помощникам) proponuje program demokratyzacji spo-
łeczno-politycznego życia w Rosji. Dotyczy on zrównania we wszystkich prawach 
chłopów, zmiany prawa regulującego stosunek pracodawców i robotników, zwolnie-
nia chłopów od wszystkich powinności i zlikwidowanie paszportów w przypadku 
przenoszenia się z jednego miejsca na drugie, zwolnienia z opłat za wykup ziemi i za 
długi innych, likwidacji kar cielesnych oraz przeszkód na drodze do wykształcenia, 
wychowania i nauczania. Opowiada się także za wolnością religijną.

Antyinteligenckim aktem była szkoła założona w Jasnej Polanie i działalność 
pedagogiczna Tołstoja. Pisarz uznaje lud za społeczny organizm, którego nie należy 
zmieniać, żyje on bowiem własnym życiem i rządzi się własnymi prawami. Jako peda-
gog podejmuje krytykę koncepcji postępu społecznego, rozpatrując go w kategoriach 
błędu, jakiemu uległa myśl europejska. Akceptuje wyłącznie postęp jednostkowy.

Ówczesna pedagogika często zespolona z propagandą stała się przedmiotem kry-
tyki Tołstoja opowiadającego się za zerwaniem z metodyką państwowej pedagogiki 
i ideologii, mającej swoje źródło w epoce Piotra I64. 

Występuje przeciw obowiązkowi nauczania, gdyż „nie uczą tego, co potrzeba i nie 
uczą jak trzeba”. Lud pragnie wykształcenia i nieświadomie dąży do zdobywania wie-
dzy, nie osiąga jednak celu, gdyż w procesie nauczania wpajane są mu obce treści 
narzucone przez państwo i wykształconą elitę. Pisarz opowiada się za szkołami po-
dobnymi do laboratoriów, które dają większą swobodę. W odniesieniu do ówczesnej 
nauki, sztuki, prawa, polityki, techniki, postępu jako wartości kultury stawia znak 
zapytania. 

64 Należy w tym miejscu przypomnieć, że Tołstoj miał negatywny stosunek do Piotra I i jego 
reformy: „Он говорил, что мнение его о личности Петра диаметрально противоположно об-
щему и вся эта эпоха сделалась ему несимпатична, он утверждал, что личность и деяатель-
ность Петра I не только не заключает в себе ничего великого, а напротив того, все качества 
его были дурные ... Но более всего он возмущался гибелью царевича Алексея”; cyt. za: П.И. 
Бирюков, Л.Н. Толстой. Ъиография: B 4-x Томах, Berlin 1921, t. 2, s. 218. 
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Konserwatyzm Tołstoja przejawia się w jego stosunku do wspólnoty, jaką jest 
rodzina, oraz do kobiety. Myśliciel opowiada się za modelem rodziny opozycyjnym 
wobec burżuazyjno-egoistycznego stylu życia warstw uprzywilejowanych. Zakłada 
jej trwałość, wspólnotę duchowych interesów, przy czym jej podstawę, jak i wycho-
wania stanowi idea moralnego i duchowego samodoskonalenia się jednostki. Z ro-
dziną wiąże także szczęście rodzinne wynikające z relacji między domownikami, 
nawiązujące do tradycji domostroju, skąd płynie jeszcze jedna inspiracja – gospoda-
rza i robotnika. Od młodości wtopiony w konserwatywne środowisko rodzinne oraz 
typowo arystokratyczny styl życia Tołstoj dąży do urzeczywistnienia stworzonego 
przez siebie patriarchalnego ideału życia wspólnotowego.

Pisarzowi wielokrotnie zarzucano konserwatywny stosunek do kobiety. 
Aczkolwiek krytycznie odnosi się on do jednego z przejawów ówczesnej emancy-
pacji, jakim było dążenie kobiet do osiągnięcia wyższej pozycji w społeczeństwie 
dzięki pracy umysłowej, to jednak wynikało to z określonych przesłanek. Według 
Tołstoja praca intelektualna, choć określa społeczny status człowieka, nie służy jed-
nak ludowi, nie jest pracą dla ludu, a jedynie przywilejem wyższych warstw społecz-
nych. Generalnie autor Wojny i pokoju nie widzi różnicy, czy wykonuje ją mężczy-
zna, czy kobieta. W kontekście krytycznej oceny ówczesnej nauki występuje przeciw 
dążeniom emancypantek do zrównania w prawach kobiet, otwarciu dla nich uniwer-
sytetów oraz przeciwko drodze do zdobywania zawodów dotąd uznawanych za mę-
skie. Według pisarza problem emancypacji, istniejący od lat siedemdziesiątych XIX 
wieku, zmierza w niewłaściwym kierunku, gdyż kobiety wywodzące się z warstwy 
chłopskiej nigdy nie zapragną podjąć ciężkiej pracy na roli (orka) czy w kopalni, by 
na polu zawodowym zrównać się z mężczyzną. 

Tołstoj wyraża przekonanie, że kobiety mają o wiele ważniejsze problemy i obo-
wiązki niż praca naukowa Są to: zamążpójście, rodzenie dzieci i ich wychowanie, 
które przygotuje je do lepszego, sprawiedliwszego ustroju społecznego w przyszło-
ści. Kobieta, spełniając funkcje matki i żony, w procesie wychowawczym generuje 
postęp, autor wychowanie dzieci traktuje bowiem jako potężny mechanizm dosko-
nalenia człowieka, bez którego nie zmienią się społeczeństwo i układy społeczne. 

U Tołstoja wyraźne jest myślenie kategoriami wspólnoty. Dostrzegając wypa-
czone formy wspólnotowe, myśliciel opowiada się za odbudowaniem tradycyjnych 
więzi międzyludzkich naderwanych przez indywidualizm, za zmianą stosunku do 
tradycji – koniecznością zachowania dawnych wartości, patriarchalnych norm i oby-
czajów, podnosi także ważkie kwestie moralne i społeczne. Zauważa zanik osobi-
stych więzi międzyludzkich na rzecz więzi instytucjonalnych. Neguje instytucje pań-
stwowe, odrzuca państwo, Cerkiew, wojsko, sądownictwo jako wypaczone formy 
wspólnotowości, uznając je za struktury generujące zło.

Tajemnica fi lozofi i Tołstoja, jego poszukiwań w sferach religijnej, moralnej i spo-
łecznej, kryje się w uświadomieniu powszechnej misji przebudowy świata. Jej twór-
ca nie jest przy tym rewolucyjnym aktywistą, rozumie swoje powołanie, broni chłopa 
i pracy na roli ze względu na jej aspekt moralny i religijny – przeobrażający świat. 

Tołstojowska doktryna nie tylko nie rozwiała „mgieł w umysłach inteligencji bez-
wyznaniowej”, lecz przeciwnie, zwichnęła niejedną duszę chrześcijańską i do dziś 
budzi kontrowersje. 
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Sam Tołstoj nie uważał się za konserwatystę. W grudniu 1905 roku w swoich 
Dziennikach (Дневники) scharakteryzował występujące wówczas w Rosji trzy nurty 
społeczne: konserwatystów, rewolucjonistów, liberałów. „Теперь во время револю-
ции, ясно обозначились, три сорта людей с своими качествами и педостатками. 
1) Консерваторы, люди, желающие спокойствия и продолжения приятной им 
жизни и не желающие никаких перемен. Недостаток этих людей – эгоизм, ка-
чество – скромность, смирение. Вторые – революционеры – хотят изменения 
и берут на себя дерзость решать, какое нужно изменение, и не боящиеся наси-
лия для приведения своих изменений в исполнение, а также и своих лишений 
и страданий. Недостаток этих людей – дерзость и жестокость, качество – энер-
гия и готовность пострадать для достижения цели, которая представляется им 
благою. Третьи – либералы – не имеют ни смирения консерваторов, ни готов-
ности жертвы революционеров, а имеют згоиэм, желание спокойствия первых 
и самоуверенность вторых”65. 

Postawa konserwatywna Tołstoja jest mocno osadzona w kulturze wspólnotowo-
ści, broni tradycyjnych wspólnot, a myśl pisarza rozwija się w sferze metafi zyczno-
-religijnej i aksjologicznej. Do jego poglądów odwołują się obecnie nie tylko konser-
watyści, ale również anarchiści, pacyfi ści, wegetarianie, a nawet antyglobaliści.
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Резюме

Своеобразная духовная эволюция, которую пережил Толстой в своем последова-
тельном внутреннем развити на протяжении несколько десятков лет свидетельствую 
о том, что его миросозерцание было глубоко консервативным. Мыслитель – типич-
ный помещик, народник своеобразного уклона словианофильства продолжает про-
тивопоставление европейской и русской цивилизаций, утверждает самобытность 
устоев русской жизни. В своем религиозно- этическом учении о мире, о человеке, 
о смысле жизни, и общественном переустройстве (толстовство), настаивал на том, 
что единственная доступная человеку цель жизни достигается выработкой в себе лю-
бовного общения со всеми людьми. 

Для миросозерцания Толстого понимание народа в духе неословянофилов, как 
носителя истинной веры и чистой нравственности, где каждый трудится, форму-
лирует его концепцю царства Божия внутри нас. Учение по природе христианское, 
с философским завоеванием идеи Бога, относится к кризису морального сознания 
православно-русской культуры. 

Толстой отмежевывается от анархизма, социализма во всех его разновидностях. 
Писатель как человек консервативного уклада, православной культуры, хотя боролся 
с Церковью, государством, «новой» культурой, в последнем фазисе своего духовного 
развития стал мыслителем ставившем себе задачей предустановить универсальную 
религию. Писателя можем причислить к консерваторам в углубленно-метафизичес-
ком даже натурфилософском смысле, но не в социально-политическом. 
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