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TICHON KONTRA STAWROGIN? O ISTOCIE DUCHA
ROSYJSKIEGO W UJĘCIU FIODORA DOSTOJEWSKIEGO

Jednej z najbardziej poważnych wykładni ducha rosyjskiego dostarcza twórczość Fio-
dora Dostojewskiego. W badaniach nad duchowością rosyjską dzieło pisarza jest trak-
towane jako źródło wiedzy o szczególnej wartości1. Istotę ducha rosyjskiego będziemy
usiłowali odsłonić, mając za przewodnika właśnie owo dzieło.

Poczyńmy najpierw kilka uwag wstępnych do naszych analiz. Ducha rosyjskiego
pisarz ściśle wiąże z dwoma zjawiskami: prawosławiem2 i nihilizmem (M, 110, 111).
Oba przeciwstawia w sferze ducha3 (BK, 363) i ujmuje w odniesieniu do idei nieskoń-
czoności w sensie religijnym (M, 111, 123, 124) oraz odpowiadającemu jej religijnemu
spełnieniu osoby ludzkiej (M, 125). Kluczowe dla nas zagadnienie okazuje się pyta-
niem o ducha prawosławia i ducha nihilizmu w ujęciu Dostojewskiego. Odpowiedzi na
nie będziemy szukali w stworzonych przez pisarza literackich opisach zawartych
w Biesach (1872) i dotyczących postaci Tichona oraz Stawrogina.

Postać Tichona, archijereja w stanie spoczynku4, tradycyjnie uznawana jest za jed-
no z literackich ujęć rosyjskiego starca5 – ojca duchowego; zaś postać Stawrogina

1 Por. słowa M. Bierdiajewa: „Dostojewski dokonał wielkich odkryć w dziedzinie ducha rosyjskiego
(...)”; zob. M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, przeł. i oprac. H. Paprocki, Kęty 2004, s. 124.
Słowa i zdania w tekście opatrzone cudzysłowami są dokładnym cytatem, opatrzone apostrofami stanowią
cytat ze zmianą końcówek.

2 Zob. Ф.М. Достоевский, Мысли, высказывания, афориызмы, собрал Д. Гришин, Париж, s. 244
(dalej: M); Т. Касаткина, Дневник писателя [w:] Ф.М. Достоевский, Дневник писателя, Книга 1,
Москва 2004, s. 11.

3 F. Dostojewski, Bracia Karamazow (dalej: BK) przytaczamy w przekładzie Adama Pomorskiego
– F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Pomorski, Kraków 2004

4 F. Dostojewski, Biesy, przeł. Z. Podgórzec, Wrocław 2004, s. 592 (dalej: B); B przytaczamy według
tego wydania.

5 A. Raźny, Od Oniegina do Stawrogina – przemiana „zbędnego człowieka” w demona [w:] Motywy
demonologiczne w literaturze i kulturze rosyjskiej XI–XX wieku, pod. red. W. Kowalczyka, A. Orłowskiej,
Lublin 2004, s. 137; H. Kryshal, Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego, Lublin 2004, s. 231.
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tradycyjnie przedstawiana jest jako jedno z literackich ujęć rosyjskiego nihilisty6. Klu-
czowe dla nas zagadnienie – istota ducha rosyjskiego w ujęciu Dostojewskiego – staje
się pytaniem o cechy istotne dwóch przeciwstawnych duchowości: prawosławnej,
uosabianej przez Tichona, oraz nihilistycznej, reprezentowanej przez Stawrogina. Po-
śród ich zawartych w Biesach opisów wyróżniają się te pochodzące z rozdziału
„U Tichona”. Przedstawia on bezpośrednie spotkanie Stawrogina i Tichona. Właściwą
im duchowość będziemy rozpatrywali właśnie z perspektywy tego spotkania. Pobieżne
odniesienie się do niego zrazu natrafia na pewną niejasność dotyczącą jego kwalifika-
cji. Z jednej strony zwykle określa się je jako pojedynek; w swej pełnej autentycznej
postaci zakłada on określoną symetrię przeciwstawnych sił. Z drugiej strony zawarte
w Biesach opisy zajmującego nas spotkania pozwalają dostrzec, że ma ono formę roz-
mowy ze starcem; w swym klasycznym ujęciu zakłada ona asymetrię sił jej uczestni-
ków: duchową moc starca oraz słabość, szukającego u niego ocalenia, nawróconego
winowajcy (BK, 351–361)7; nadto rozmowa ta kulminuje w przebaczeniu, jakie winny
otrzymuje od starca. Zaś interesujące nas spotkanie swe apogeum osiąga w demaskacji,
której obiektem staje się zafałszowanie Stawrogina. Demaskacji wskazującej na posłu-
gę jurodstwa. Ono także zakłada określoną asymetrię: siłę ducha jurodiwego i pozorną
moc demaskowanego (BK, 752). Do zawikłania dotyczącego interesującego nas spo-
tkania odniesiemy się, najpierw sprawdzając, czy ma ono cechy kluczowe rozmowy ze
starcem w jej czystej postaci, jawiącej się w tekstach Dostojewskiego.

W ujęciu pisarza, rozmowa u starca ma formę spowiedzi duchowej (BK, 38)8 i wy-
stępuje w dwóch odmianach. W postaci spowiedzi: ‘nieustannej’ (BK, 38) albo jedno-
razowej (BK, 124, 351), którą dalej będziemy nazywali spowiedzią-przebaczeniem.
Zajmiemy się tylko jej cechami istotnymi; interesująca nas rozmowa jest bowiem
przypadkiem jednorazowej spowiedzi ducha9.

Według Dostojewskiego, spowiedź-przebaczenie, ujmowana od strony nawrócone-
go grzesznika, ma cztery warunki konieczne. Dwa pierwsze to wina10 jako konsekwen-
cja przestępstwa (BK, 354–355) oraz pokora grzesznika (BK, 126, 127), będąca praw-
dą o własnej winie – o sobie jako o winowajcy (BK, 126, 127). Wina oraz pokora
grzesznika stanowią założenie dla kolejnych dwóch warunków spowiedzi: pokuty-
-nawrócenia oraz prośby o spotkanie ze starcem (W, 302; BK, 124) jako kimś zdolnym
do przebaczenia winy (BK, 124); w prośbie tej wyraża się akt uznania dla świątobli-
wego mnicha jako autorytetu duchowego. Pokuta-nawrócenie posiada dwa wyznaczni-
ki. Pierwszy to uznanie winy, w którym grzesznik przyjmuje na siebie odpowiedzial-
ność za przestępstwo (BK, 352); drugi – to dwa związane z sobą zjawiska: skrucha

6 J. Dawydow, Dwa ujęcia nihilizmu (Dostojewski i Nietzsche), przeł. A. Szymański, „Literatura na
Świecie” 1983, nr 3, zwłaszcza s. 169, 170; J. Kisiel, O nicości nihilizmu i o jego pewnych pożytkach [w:]
Wokół Leontjewa i Bierdiajewa, pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2001, zwłaszcza s. 140–142.

7 Patrz także: F. Dostojewski, Włas [w:] idem, Dziennik pisarza, przeł. M. Leśniewska, t. 1, Warszawa
1982, s. 309 (dalej: W).

8 Dostojewski wyraźnie odróżnia rozmowę ze starcem od prawosławnej spowiedzi sakramentalnej;
zob.: BK, 38.

9 Ramy naszego artykułu pozwalają, by cechy te wprowadzić jedynie w postaci gotowych wniosków
z analizy.

10 Na temat winy u Dostojewskiego, zob. E. Mikiciuk, „Chrystus w Grobie” i rzeczywistość „Anasta-
sis”. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora Dostojewskiego, Gdańsk 2003; H. Kryshal, op.cit.
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i żal (BK, 354, 355), w których grzesznik odrzuca czyn obciążający go winą na drodze
zmiany swego przekonania o nim – z pozytywnego na negatywny (BK 354, 355).
Spowiedź-przebaczenie, rozpatrywana w aspekcie starca, zakłada wieńczący ascezę
prawosławną ‘spokój ducha’ (W, 302; BK, 37, 363), ‘pokorę’ (W, 302) oraz przyjęcie
prośby grzeszników o spotkanie. ‘Spokój ducha’, ujmowany od strony wewnętrznej
jest ‘wolnością ducha’ (BK 29, 38, 363), która polega na odcięciu się od nieducho-
wych: zewnętrznych i wewnętrznych źródeł zniewolenia oraz na odrzuceniu fałszu co
do własnej wartości, pojmowanego jako duchowe źródło zniewolenia (BK, 38). Spokój
ducha ujmowany od strony zewnętrznej oznacza gotowość i zdolność mnicha do służe-
nia innym (BK, 363), które, w ujęciu Dostojewskiego, występuje w dwóch zasadni-
czych formach: starczestwie i jurodstwie11. Pokora świątobliwego mnicha stanowi
prawdziwe poznanie własnej wartości – spokoju ducha (BK, 323). Pokorę tę łączy ze
spokojem ducha ścisły związek. Jeśli jej nie ma, wyradza się on w swoje przeciwień-
stwo: wolność w zniewolenie przez pychę (BK, 38), zaś gotowość do służenia innym
– w pogardę dla nich. Spowiedź-przebaczenie rozpatrywana od strony składającego ją
polega na ‘posłuszeństwie’ (BK, 36, 37) wobec starca, wyznaczonym przez wyznanie
przed nim własnej winy (BK, 124) oraz prośbę o rozważenie (BK, 124) wyznanego.
Spowiedź-przebaczenie ujmowana od strony starca polega na podporządkowaniu sobie
grzesznika. Władzę starca wyznacza przyjęcie i rozważenia złożonego mu wyznania.
Posłuszeństwo grzesznika spełnia się w przyjęciu przebaczenia i pokuty; władza starca
znajduje swój kres w przebaczeniu grzesznikowi (BK, 124) i nałożeniu nań pokuty
(W, 303).

Czy obaj, Stawrogin i Tichon, rozpatrywani z perspektywy ich własnych słów, po-
siadają cechy kluczowe, odpowiednio, grzesznika – spełniającego warunki spowiedzi-
-przebaczenia, którego dalej będziemy nazywali nawróconym, i starca?; czy zajmujące
nas spotkanie, ujmowane w świetle słów jego uczestników, posiada cechy istotne spo-
wiedzi-przebaczenia?

Stawrogin, rozpatrywany w świetle jego własnych słów, uosabiających perspekty-
wę psychologiczną, jawi się zagadkowo. Jedne z jego uzewnętrznień dzielą formę
z warunkami koniecznymi i cechami kluczowymi nawróconego grzesznika; inne jego
uzewnętrznienia zdają się przeczyć zarówno owym warunkom, jak i cechom. Tichon,
ujmowany w świetle słów Stawrogina, również jawi się zagadkowo. W myśl jednych
jego słów były archijerej jest autentycznym starcem (B, 625); zgodnie z innymi wydaje
się starcem fałszywym – pogardzającym ludźmi ‘cynikiem’ (B, 623). Tichon, rozpa-
trywany w świetle jego własnych słów, wypowiadanych z perspektywy teologiczno-
-psychologicznej, spełnia warunki wspólne dla starca i jurodiwego – posiada spokój
ducha oraz pokorę świątobliwego mnicha. Zarazem realizuje warunek właściwy dla
jurodiwego; po zapoznaniu się z oświadczeniem Stawrogina, mającym stanowić wyraz
jego pokuty-nawrócenia – nie tylko podtrzymuje z nim kontakt, ale także zaczyna
o niego zabiegać (B, 625). Cechy Tichona rozpatrywane z perspektywy jego własnych
słów jawią się nieco zagadkowo. Z jednej strony wśród jego uzewnętrznień są takie,
które oznaczają cechy kluczowe starca; z drugiej strony wśród uzewnętrznień Tichona

11 Opisy Dostojewskiego pozwalają zauważyć, że forma posługi monastycznej nie jest stała; świątobli-
wy mnich może ją zmieniać – stosownie do potrzeb i okoliczności.
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występują takie, w których świetle cechy istotne starca trafiają w pustkę – w oświad-
czeniu Stawrogina dostrzega bowiem wyznanie nieautentyczne, wyraz nawrócenia
nieprawdziwego – niepochodzącego z pokory prawosławnej (B, 620). Nadto Tichon,
ujmowany z perspektywy jego własnych słów, posiada cechę istotną jurodiwego
w ujęciu Dostojewskiego – demaskuje Stawrogina (B, 628). Rozmówca Tichona, roz-
patrywany w świetle jego słów, jawi się również nieco zagadkowo. Z jednej strony
były archijerej widzi w nim grzesznika pozornie nawróconego (B, 620); z drugiej
– starzec wyraża uznanie dla szczerości swego rozmówcy (B, 622), mimo że on sam
wprost podaje ją w wątpliwość (B, 621).

Rozmowa Tichona i Stawrogina, rozpatrywana z perspektywy ich słów, jawi się ja-
ko spowiedź-przebaczenie niespełnione. Z powodów, którym przyjrzyjmy się bliżej,
ponieważ naprowadzają na kwestię zasadniczą w Dostojewowskim pojęciu ducha ro-
syjskiego. Patrząc na zajmujące nas spotkanie z punktu widzenia Stawrogina, widzimy,
że jako spowiedź-przebaczenie nie spełniło się ono z dwóch różnych powodów. Pierw-
szy z nich nie jest jasny; wyraża się w bliżej nieokreślonej witalnej niedyspozycji Sta-
wrogina, który nagle i nie ukrywając swojego silnego zmęczenia, przerywa rozmowę
(B, 625). Drugi omawiany powód wyraźnie wskazuje na Tichona – na jego pychę,
podważającą autentyczność jego spokoju ducha, a zatem – rzetelność jego władzy
starca. Niedyspozycja Stawrogina o tyle może stanowić powód niespełnienia omawia-
nego spotkania jako spowiedzi-przebaczenia, o ile zakłada pokorę jego samego oraz
Tichona. Dlatego dwa wskazane powody można sprowadzić do jednego – wskazujące-
go na Tichona. Spoglądając na zajmujące nas spotkanie z jego punktu widzenia, do-
strzegamy, że jako spowiedź-przebaczenie nie spełniło się z powodu mającego swe
źródło w pysze Stawroginie, czyniącą go nieautentycznym nawróconym grzesznikiem
(B, 626, 620).

W świetle dokonanego z perspektywy słów Stawrogina i Tichona spojrzenia na
zajmujące nas spotkanie odsłania się niejasność co do źródła jego niespełnienia jako
spowiedzi-przebaczenia. Niejasność tę, w odniesieniu do Stawrogina, wyraża pytanie
o to, czy znamionujące go cechy, które dzielą formę z warunkami nawróconego
grzesznika, są autentyczne; omawiana niejasność, w wypadku Tichona, wyraża się
w pytaniu, czy wskazujące na niego warunki starca są prawdziwe. Pytania te łączy,
w świetle naszych analiz, ścisła więź, którą wyraża następująca zależność – jeśli Sta-
wrogin jest autentycznym nawróconym grzesznikiem, to Tichon jawi się fałszywym
świątobliwym mnichem; i odwrotnie, jeśli Tichon jest autentycznym świątobliwym
mnichem, to Stawrogin – pozornie nawróconym grzesznikiem; w tym wypadku po-
dejmowana względem niego aktywność Tichona będzie stanowiła jurodstwo. Kluczo-
we dla nas zagadnienie okazuje się pytaniem o autentyczność Stawrogina i Tichona,
o prawdę ich człowieczeństwa; jest to zarazem pytanie o prawdziwość duchowości
prawosławia i nihilizmu jako dwóch ujęć ducha rosyjskiego. By podjąć próbę odpo-
wiedzi na to pytanie, potrzeba odpowiednich kategorii badawczych; takich, które doty-
czą człowieczeństwa – są kategoriami ducha człowieczego, osoby ludzkiej; to znaczy,
potrzeba takiej koncepcji winy i zjawisk z nią związanych, która jest ich duchowością.
Koncepcję taką znajdujemy w teorii osoby, wypracowanej przez dwóch przedstawicieli
współczesnej filozofii człowieka: Roberta Speamanna i Józefa Tischnera. Myślicieli,
którzy wiele uwagi poświęcili zagadnieniom określającym interesujący nas fenomen
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– spowiedź-przebaczenie. Odpowiedzi na pytanie o źródło niespełnienia zajmującego
nas spotkania jako spowiedzi-przebaczenia można szukać poprzez sprawdzanie, czy
Stawrogin jest autentycznie nawróconym grzesznikiem.

Spójrzmy, w świetle kategorii Spaemanna oraz Tischnera, na Stawrogina pod kątem
pytania, czy spełnia on warunki grzesznika poddanego władzy starca – czy posiada
cechy grzesznika nawróconego; w pierwszej kolejności zobaczmy, czy obciąża go
wina. Z jednej strony Stawrogin traktuje innych ludzi jako środek do zaspokajania
własnej przyjemności, którą czerpie ze świadomości własnej podłości wobec nich
(B, 604–605); odnosi się zatem do innych wyłącznie w aspekcie swego psychicznego
zysku. Sprowadzenie drugiego człowieka do czystej funkcji własnego przeżywania
oznacza postawę „radykalnego egoizmu”12. Postawa ta rodzi się na gruncie refleksji,
w której osoba z jednej strony postrzega innych jako innych, jako niezdefiniowanych
przez jej własny kontekst życiowy (O, 248) – uświadamia sobie znamionującą ją sa-
motranscendencję13, a z drugiej – czyni z niej na powrót narzędzie samopotwierdzenia
(S, 254), zwraca się ‘ku sobie samej jako ku ostatecznemu dla-czego’ (O, 248). Takie
zwrócenie się ku sobie Speamann nazywa złem, winą (S, 254; O, 248); jako to, co
‘fałszywe w życiu człowieka’ (O, 123), zakłada ona, ujęta od strony swego podmiotu,
niedoskonałe władanie sobą, niewiedzę (O, 288; S, 248, 249, 255). Tylko tam, za-
uważmy, gdzie jest prawdziwe wykroczenie, zło (S, 254), może pojawić się przebacze-
nie ujmowane jako ‘naprawienie zła’ (S, 254). Z drugiej strony Stawrogin twierdzi, że
jego panowanie nad sobą, własną wolą i rozumem jest doskonałe, pełne (B, 605, 606,
617–618). Ten, kto taką władzę posiada, czyni tylko to, co chce; nie chybia w swym
działaniu z powodu słabości ducha. Czy Stawrogina znamionuje pokora grzesznika,
która, według Tischnera, stanowi ujęcie ‘wewnętrznej prawdy człowieka’14, prawdy
o jego wartości (E, 112). Zauważmy najpierw, że określenie własnej wartości, uosabia-
ne przez Stawrogina i dokonane przed pojawieniem się w nim wyrzutów sumienia, jest
takie samo jak samookreślenie znamionujące go po ich wystąpieniu. Okoliczność ta,
ujęta w świetle kategorii Tischnera, pozwala przypuszczać, że wewnętrzna prawda
Stawrogina, nazwiemy ją pokorą nihilistyczną, nie jest rzetelnym ujęciem jego winy
i wobec tego – uniemożliwia autentyczne nawrócenie. W ujęciu Tischnera, pokora
grzesznika oznacza bowiem prawdę o nim samym, zawsze nową w stosunku do tej,
która znamionowała go przed upadkiem (E, 111–112). Nasze przypuszczenie o nie-
rzetelności nihilistycznej pokory Stawrogina zostanie potwierdzone, jeśli mające w niej
warunek: jego pokuta-nawrócenie oraz prośba o spotkanie ze starcem, rozpatrywane
w świetle kategorii Spaemanna i Tischnera, okażą się nieautentyczne. Przyjrzyjmy się
im bliżej. Z jednej strony Stawrogin pisze w swym oświadczeniu, że bierze na siebie
odpowiedzialność za własne przestępstwa (B, 617). Przyjęcie na siebie odpowiedzial-
ności za winę oznacza, jak pozwala sądzić Speamann, uznanie, że jej racją jest osoba
w swej wolności, a nie w posiadanym ‘uposażeniu jakościowym’ (O, 286) – ‘naturze’

12 R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przeł. J. Merecki SDS, Warszawa 2001, s. 247,
248 (dalej: O).

13 R. Spaemann, Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, przeł. J. Merecki SDS, Lublin 1997, s. 254 (dalej:
S).

14 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei [w:] D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski OP, J. Paściak OP,
J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1984, s. 111 (dalej: E).
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(O, 119). Odpowiedzialność taka zakłada, że jej pole jest ograniczone od strony zwią-
zanej z wolnością natury, pojmowanej jako ‘nieświadomość’ (S, 248). Tylko wówczas,
zauważmy, gdy wina nie jest dziełem podmiotu o odpowiedzialności nieograniczonej,
o doskonałym poznaniu, może zostać przebaczona (O, 288; S, 248, 249). Z drugiej
strony Stawrogin przypisuje sobie doskonałą władzę nad sobą (B, 605, 606, 617–618).
Ten, kto taką władzę posiada, obciążony jest, jak pozwala dostrzec Spaemann, odpo-
wiedzialnością nieograniczoną (S, 249) – znoszącą pojęcie odpowiedzialności
(O, 121). Z jednej strony, Stawrogin sugeruje, że jego udziałem mogła stać się skrucha
i żal (B, 617), które jako odrzucenie – przez ‘przewartościowanie’ (O, 286) – winy,
zakładają, że nie jest ona definitywnym samookreślaniem się podmiotu; że istnieje
dystans między nią a jej podmiotem, który nie cały się w niej wyraża (O, 286; S, 252).
Skrucha i żal zakładają więc, że związek łączący winę z jej podmiotem ‘można w jakiś
sposób rozdzielić’ (S, 253), bez odrzucania odpowiedzialności za nią (S, 253). Tylko
wówczas, zaznaczmy, gdy winny ‘odwraca się’ (S, 288) od obciążającego go winą
czynu, przez przewartościowanie go, może się urzeczywistnić przebaczenie; owo po-
zwolenie, by obciążony winą na nowo się wobec niej określił15. Z drugiej strony Sta-
wrogin twierdzi, że w pełni włada sobą (B, 605, 606, 617–618). Ten, kto w sposób
doskonały panuje nad sobą, w każdej swej decyzji w pełni się określa, w każdym
swym działaniu całkowicie się wyraża. Z jednej strony Stawrogin prosi Tichona
o spotkanie z nim jako starcem, od którego pragnie otrzymać przebaczenie. Obecną
w nim moc (E, 118) Tischner nazywa ‘heroizmem serca’16, ‘świętością’ (Z, 101)
a posiadającego ją – ‘ojcem’ (Z, 103–104). Skierowana do starca prośba jako prośba
o przebaczenie zakłada, że proszącego obciąża wina jako ‘paraliżowanie przeszłością’
(O, 123), jako ‘obiektywny kontekst uwikłania, które uzyskuje przewagę nad wolno-
ścią osoby do bycia’ (O, 123) i które nie może zostać zniesione przez samego winnego
(O, 123). Omawiana prośba zakłada więc obciążonego winą jako zdanego na innych
(S, 253; O, 287). Tylko tam, zaznaczmy, gdzie jest winny jako zdany na innych, może
pojawić się przebaczenie – o które ‘trzeba prosić’ (O, 287) i w którym udziela się po-
zwolenia na urzeczywistnienie, przesłoniętej przez winę, wolności wobec własnego
‘faktycznego bycia’17 (O, 287; S, 252, 255). Prośba o przebaczenie zakłada również, że
proszącego obciąża wina, która ‘przesłania bycie osobą’ (O, 248, 287, 290) – dane na
sposób ‘uznania’ (O, 275) – lecz która zarazem nie czyni człowieka ‘nie-osobą’
(O, 290); nie powoduje w nim całkowitego i definitywnego zniszczenia bycia osobą,
nie niszczy wyznaczającej je różnicy między osobową tożsamością a naturą (O, 290; S,
252). Tylko tam, zauważmy, gdzie jest winny jako zdolny do przyjęcia pomocy in-
nych, może wystąpić przebaczenie – które można tylko przyjąć (O, 290). Z drugiej
strony Stawrogin twierdzi, że doskonale panuje nad przeszłością (B, 618); że ‘sam
sobie wystarcza’ (B, 601), ‘nie potrzebuje nikogo’ (B, 601), w szczególności ‘starca’
(B, 602).

15 R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, przeł. P. Mikulska, J. Merecki SDS, Lublin 2000, s. 69–
–70.

16 J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę, Kraków 2006, s. 101 (dalej: Z).
17 To jest uposażenia jakościowego.
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Kategorie Speamanna i Tischnera pozwalają dostrzec, że na gruncie uosabianej
przez Stawrogina nihilistycznej prawdy o człowieku nie jest możliwe pojęcie winy ani
spełnienie wyznaczników nawróconego grzesznika. Prawda ta wyklucza się zatem
z pokorą grzesznika. Kategorie te pozwalają więc sądzić, że te cechy Stawrogina, które
mają formę warunków nawróconego grzesznika, nie są jego autentycznymi wyznacz-
nikami. W związku z tym można twierdzić, że nie jest on autentycznie nawróconym
grzesznikiem i – wobec tego Tichon jest autentycznym świątobliwym mnichem. Kate-
gorie Speamanna i Tischnera pozwalają w szczególności dostrzec, że uosabiana przez
Stawrogina pokora nihilistyczna jest nierzetelnym ujęciem własnej wartości, wikłają
go bowiem w sprzeczności. Reprezentowane przez niego nihilistyczne pojęcie osoby
sprawia, że popada on w sprzeczność z samym sobą i z własnym doświadczeniem.
Z jednej strony pragnie przebaczenia, z drugiej – postrzega siebie według pokory nihi-
listycznej, która czyni przebaczenie niemożliwym; z jednej strony znamionuje go wina,
z drugiej – postrzega siebie zgodnie z pokorą nihilistyczną, która uniemożliwia przeba-
czenie, czyli uwolnienie od winy; z jednej strony doświadcza zniewolenia przez winę,
z drugiej – postrzega siebie wedle pokory nihilistycznej, to znaczy uznaje siebie za
kogoś o doskonałej władzy nad sobą, o pełnej wolności.

Wobec powyższego można twierdzić, że po pierwsze, u źródeł niespełnienia zaj-
mującej nas rozmowy jako spowiedzi-przebaczenia leży nieautentyczność znamionują-
cych Stawrogina cech nawróconego grzesznika; po drugie, w rozmowie tej Tichon
spełnia się wobec Stawrogina w posłudze jurodiwego. Wyniki naszych analiz nie usu-
wają jednak dwóch pozostałych, odsłoniętych w jej toku, zawiłości: uznania Tichona
dla szczerości Stawrogina oraz faktu, że jego cechy istotne dzielą formę z cechami
kluczowymi autentycznie nawróconego grzesznika. Druga trudność staje się, w związ-
ku z pozornym nawróceniem Stawrogina, pytaniem o to, w jakim celu udaje się do
byłego archijereja. Zbierzmy te dane z zajmującej nas rozmowy, które nie zostały wy-
raźnie zaznaczone w toku naszych analiz, a zdają się naprowadzać na pewne rozstrzy-
gnięcie zaznaczonych trudności. Cechom Stawrogina, dzielącym formę z wyznaczni-
kami nawróconego grzesznika i kulminującym w decyzji o upublicznieniu swego
oświadczenia, Tichon odmawia wartości prawosławnego nawrócenia, lecz nie kwe-
stionuje ich nie tylko szczerości (B, 622), lecz także formatu (B, 620). Zarazem twier-
dzi, że znakiem prawdziwego nawrócenia Stawrogina będzie jego odstąpienie od pod-
jętej decyzji. W przekonaniu Tichona, jak można je rozumieć, decyzja Stawrogina
określa go w taki sam sposób, jak jego przestępstwa; czerpie bowiem z tego samego,
co one, źródła. Z pychy, wedle słów Tichona. Źródło to, w myśl naszych ustaleń, ozna-
cza pokorę nihilistyczną. Znamienne, że Stawrogin nie przejmuje się opinią swego
rozmówcy; jest przekonany o prawdziwości swego nawrócenia. Gwałtowną reakcję
wzbudza w nim widzenie Tichona, pokazujące, że Stawrogin jest niezdolny do zreali-
zowania swej decyzji i gotów popełnić kolejne przestępstwo (B, 628), byle tylko od
niej uciec (B, 628). Słowa przekleństwa, jakie w stronę byłego archijereja kieruje Sta-
wrogin, pozwalają sądzić, że widzenie to odsłoniło mu coś nowego, coś, czego wcze-
śniej nie dostrzegał. Widzenie byłego archijereja obnażyło przed Stawroginem własną
niemoc. Z jego punktu widzenia nie oznaczała ona braku pokory prawosławnej,
w której moc nie wierzył. Bezsiła, którą dojrzał w sobie, świadczyła o pustce źródła,
z którego czerpał, obnażała fałsz jego nihilistycznego ujęcia własnej wartości i tym
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samym nieautentyczność jego nawrócenia – nihilistycznego, jak je pojmował. Widze-
nie Tichona kryje zatem w sobie tę samą prawdę, którą odsłoniliśmy za pomocą kate-
gorii Speamanna i Tischnera. Wprowadźmy kolejne dane. Stawrogin jest przekonany,
że posiada wielką siłę ducha (B, 605, 606, 617–618). W rozmowie z Tichonem swój
główny cel wprost ujmuje jako przebaczenie sobie (B, 624). Przed udaniem się do
Tichona zdobywa o nim wiadomości. Jedne z nich wyraźnie przedstawiają go jako
starca; kogoś, czyja moc przebaczania przyciąga grzeszników potrzebujących przeba-
czenia. Stawrogin zaraz na początku spotkania z Tichonem upewnia się, że jest on
chrześcijaninem, wierzącym w Boga i w Nim upatrującym źródła własnej siły (B, 598–
599). Tuż po lekturze oświadczenia Tichon zauważa, że Stawrogin wyraźnie liczy na
określoną reakcję: na pogardę dla niego jako sprawcy licznych przestępstw. Jeśli Ti-
chon przejawiłby ją, skompromitowałby się, okazałby się starcem fałszywym, który nie
posiada autentycznego spokoju ducha. Nieautentyczność Tichona skompromitowałaby
również tych, którzy wierzą w jego siłę, oraz rzuciłaby cień na ideę uznawanego przez
nich Boga.

Jak w świetle powyższego tłumaczyć zaznaczone powyżej zawiłości? Tichon nie
neguje szczerości swego rozmówcy, ponieważ widzi, że Stawrogin nie przypisuje so-
bie pokory prawosławnej, której nie posiada, i zarazem jest mocno przekonany
o prawdziwości swego nawrócenia, wypływającego z jego nihilistycznego ujęcia oso-
by. Starzec dostrzega także, że Stawrogin nie ma świadomości, iż uniemożliwia ono
rzetelne nawrócenie i krępuje ducha, pozbawia go sił. Cel, w jakim Stawrogin udaje się
do Tichona, jawi się – jak należało oczekiwać – zawile, a ściślej, dwoiście. W jednym
ujęciu, wyraża się on w pragnieniu samoprzebaczenia oraz otrzymania go od Tichona;
Stawrogin sądzi, że może uzyskać takie przebaczenie, postrzega bowiem siebie jako
spełniającego jego warunki – ujęte nihilistycznie. Wyrazem drugiego ujęcia omawia-
nego celu jest pragnienie zdemaskowania Tichona – urzeczywistnienia jurodstwa nihi-
listycznego. Oba ujęcia znamionującego Stawrogina celu wskazują na jego cechy,
które dzielą formę z wyznacznikami nawróconego grzesznika, lecz mają inną treść.
Gdy cel ów oznacza przebaczenie, cechy te stanowią jego warunki; gdy staje się on
demaskacją Tichona – określają środki do niej. Ponieważ cechy Stawrogina jako na-
wróconego grzesznika są, jak ustaliliśmy, nieautentyczne, uwikłane w sprzeczność
– oba jego cele stają się nieosiągalne. Uosabiane przez Stawrogina nihilistyczne uwi-
kłanie w sprzeczność świadczy o tym, że nie jest on prymitywnym fałszerzem, zdol-
nym tylko do imitowania przypadłości ducha mocnego – symulującym dążenie do
wzniosłego celu gwoli osiągnięcia wartości niskiej. Oba wybrane przez Stawrogina
cele zakładają wielkość i siłę ducha, lecz zarazem – pojmowane na sposób nihilistycz-
ny – okazują się ostatecznie, jak ustaliliśmy, źródłem degradacji duchowej. Ujęta
z perspektywy ducha rosyjskiego oznacza ona jego poważną stratę. W nihilizmie traci
on wybitne jednostki. Niezwykle cenne dla ducha wspólnotowego, kształtujące go
bowiem i udzielające mu swej ze swej duchowej mocy18. Uosabiana przez Stawrogina
nihilistyczna degradacja jest zatem tragedią ducha rosyjskiego. Końcowe akty zajmu-
jącego nas spotkania pozwalają sądzić, że znamionujące Stawrogina zafałszowanie nie

18 Na temat relacji ducha jednostki i ducha wspólnoty zob. A. Workowski, Wspólnota solidarna. Anali-
za fenomenologiczna, „Znak” 2006, nr 617.
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jest nieusuwalne. Widzenie Tichona stawia go bowiem w sytuacji wyboru między
z jednej strony prawdą o sobie samym, o własnej niemocy, a z drugiej – samym sobą,
ujętym na sposób nihilistyczny, czyli, jak ustaliliśmy, dający pozór siły, a przez wikła-
nie w sprzeczności – pozbawiający jej. Przeklinając Tichona, Stawrogin dokonuje
wyboru, który oznacza zanegowanie drogi ocalenia danego w prawdzie i tym samym
– pragnienie trwania w iluzji. Trwania, jak można przypuszczać, niedługiego. Pragnie-
nie złudzenia jest bowiem zawsze wyrazem rozpaczy (O, 94), owego znaku ‘dotknięcia
przez zło’19. Przeklinając Tichona, Stawrogin opowiada się zatem po stronie rozpa-
czy20 i tym samym neguje przeciwną jej wartość. Nadzieję. Siłę, która nawraca21.
Przeklinając Tichona, Stawrogin pozostaje więc ze złem, od którego sam nie jest
w stanie się uwolnić, złem, które wyobcowuje ze świata specyficznie ludzkiego. Skraj-
na forma takiego wyobcowania to samobójstwo (O, 149). Jak wiemy z lektury Biesów,
stało się ono, co Tichon ujrzał już w swym widzeniu – losem Stawrogina.

Jakie, w świetle naszych analizy, cechy kluczowe posiada duch rosyjski w ujęciu
Dostojewskiego? Wypunktujmy najważniejsze z nich. Duch rosyjski ma charakter
religijny; w postaci idei wskazuje na nieskończoność, zaś w postaci osoby – na speł-
nienie egzystencji, wyznaczone przez odniesienie do tego, co absolutne. Duch rosyjski
ma dwie, posiadające taką samą strukturę, a różną treść, formy: prawosławną i nihili-
styczną. Duch rosyjski ujmowany na sposób prawosławny jest autentycznym ujęciem
nieskończoności i prawdziwym spełnieniem egzystencji; duch ten ujmowany na sposób
nihilistyczny stanowi fałszywe ujęcie nieskończoności i pozorne spełnienie egzysten-
cji, a rzeczywistą jej degradację. W duchu rosyjskim w postaci idei relacja jego dwu
form: prawosławia i nihilizmu jest symetryczna i oznacza przeciwieństwo aksjologicz-
ne: prawdę prawosławia i fałsz nihilizmu, zaś w duchu rosyjskim w postaci osoby rela-
cja ta jest niesymetryczna – wskazuje na spełnienie prawosławnego i degradację nihili-
sty. Na koniec zwróćmy uwagę na istotny rys samego, wyłaniającego się z opisów
Dostojewskiego, ujęcia ducha rosyjskiego. Nie jest ono stronnicze. Fałszywości du-
chowości nihilistycznej pisarz nie konstatuje bowiem z punktu widzenia prawosławia;
odsłania ją, wskazując na wewnętrzne sprzeczności, w jakie wikła się egzystencja
nihilisty.

Р е з юм é

Тихон контра Ставрогин? О сути русского
духа в понятии Федора Достоевского

В статье исследуется суть русского духа в понятии Федора Достоевского. Анализ
з литературных персонажей: Тихона и Ставрогина (Бесы) открывает ключевые черты из
следованного духа. Русский дух в виде идеи обозначает религиозную бессконечность

19 J. Tischner, Porządek zbawienia, „Logos i Ethos” 1993, nr 1, s. 45.
20 Zob. A. Raźny, op.cit., zwłaszcza s. 136–138.
21 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 209.



Lidia Macheta130

а в виде личности – полноту экзистенции, определенную отношением к абсолютному.
У русского духа двe формы аспекта о одной cтруктуре и о разном содержании: право-
славный и нигилистическ. Русский дух в облике православном является аутентичным
понятием бессконечного и аутентичной полнотой экзистенции; дух этот в облике
нигилистическом является фальсифицированным понятием бессконечного и мнимой
полнотой экзистенции и действительной ее деградацией. В русском духе в виде идеи
отношение его двух форм: православия и нигилизма симметрично и обозначает
аксиологическую противоположность: истину православия и фальшь нигилизма; в русском
духе в виде личности отношение его двух форм несимметрично – обозначает экзистен-
циальную полноту православного и деградацию нигилиста.


