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Rosja Dostojewskiego 
a zagadnienie samobójstwa
Wiek dwudziesty przyniósł próby stworzenia świata bez 

Boga, a religijna dezintegracja stanowiła jeden z najważ-
niejszych powodów wzrostu liczby samobójstw. Na narastają-
cy w ówczesnej Rosji kryzys wiary Fiodor Dostojewski reagował 
twórczością, w której występował z pozycji demaskatora i prze-
ciwnika ateizmu. Ateizm jako ideę sprawdzał w coraz to innych 
kontekstach – metafizycznych, psychologicznych oraz moral-
nych, formułując konkluzje, które choć jednoznaczne w swojej 
ostatecznej wymowie, opalizują wielością znaczeń i otwierają 
różne możliwości interpretacji. 

Istota ateizmu, który rozpowszechniał się w czasach współ-
czesnych Dostojewskiemu, paradoksalnie tkwiła – tu pozwól-
my sobie na uproszczenie – poza samym Bogiem. Już od Kanta 
postrzeganie siebie-w-świecie człowiek stopniowo podporząd-
kowywał imperatywowi uszczelniania granic własnej intymno-
ści, myśl zaczęła być przekierowywana z przedmiotu na podmiot, 
z zewnętrznego oglądu rzeczywistości na życie wewnętrzne jed-
nostki, a w konsekwencji z transcendencji na immanencję. W dru-
giej połowie dziewiętnastego  wieku rola Absolutu zogniskowała 
się wokół dwóch punktów widzenia. Z jednej strony Boga pojmo-
wano jako byt, który narusza egzystencjalną niezależność jed-
nostki, wnika bowiem w najskrytsze zakamarki jej duszy. Z dru-
giej zaś został On ustawiony w jednym szeregu z bogami antyku 
i był postrzegany jako źródło wszelkich rygorów, nakazów oraz 
zakazów, a także sposób (instrument) egzekwowania ludzkiego 
życia zgodnie z wyznaczonymi regułami, pod groźbą srogiej kary 
w przypadku ich niezachowania. Rzeczywistość powoli, acz kon-
sekwentnie, impregnowała się na mitologiczno-sakralną wrażli-
wość, domagając się empirycznej weryfikacji. 

Dziewiętnaste stulecie cechował gwałtowny rozwój wielu 
dziedzin nauki – w rezultacie tego człowiek został obdarowa-
ny narzędziami, za pomocą których odsłaniał tajemnice swojej 
natury, otoczenia i świata w ogóle. Prawa rozumu, uwiarygod-
niane własną wymiernością, stały się podstawowymi i zarazem 
autorytatywnymi oraz autorytarnymi interpretatorami zjawisk 
i rzeczy. Sposób rozumienia świata determinowały mechanizmy 
wypracowane przez psychologię, zwłaszcza psychoanalizę, a tak-
że intensywny rozwój techniki. Ludzka potrzeba odwoływania 
się do Boga była skutecznie niwelowana, jako że w pragmatycz-
nej postawie wobec rzeczywistości, w której rozum zastąpił wia-
rę, ta ostatnia wydawała się nieprzydatna. W zdesakralizowanej 
ludzkiej egzystencji świętość przestała być zrozumiałym aksjo-
logicznym kryterium oceny świata. Sugestywnie ujął to Paul 
Evdokimov: „Chleb i wino eucharystyczne, woda chrzcielna, olej 
namaszczenia, żywa ziemia, matka karmicielka, czas sakralny 
i przestrzeń sakralna, świątynia i liturgiczny Wschód, dziewictwo 

lub kapłańska natura człowieka, nie mogą nic powie-
dzieć tym, którzy żyją synkopowym rytmem, chemicz-
ną materią, ilością i szybkością”1. 

Winą za eksplozję bluźnierczo-buntowniczych nastro-
jów w Rosji Dostojewski obarczał między innymi Michaiła 
Bakunina, którego zresztą uczynił jednym z prototypów 
Mikołaja Stawrogina – literackiego wcielenia ateistycz-
nego zła absolutnego. Ten ojciec rosyjskiego anarchi-

zmu wzywał do walki o stworzenie na ziemi królestwa Bożego, 
w którym człowiek-bóg zastąpi Boga-Człowieka. O „niecnych” 
intencjach Stwórcy oraz o Szatanie-wyzwolicielu ludzkości Baku-
nin pisał: „Stworzywszy Adama i Ewę, nie wiadomo dla jakiej 
zachcianki, być może, by rozproszyć nudę, która musiała mu 
straszliwie dokuczać w tej jego odwiecznej egoistycznej samot-
ności, czy też by dostarczyć sobie nowych niewolników – wspa-
niałomyślnie oddał w ich władanie całą ziemię, […] pozwalając 
w pełni używać jej darów z jednym tylko ograniczeniem: katego-
rycznie zabronił im spożywać owoce z drzewa poznania. Chciał 
więc, aby człowiek pozbawiony świadomości samego siebie, 
pozostał po wieczne czasy zwierzęciem […]. Lecz oto zjawia się 
Szatan […]. On ukazuje pierwszym ludziom, jak wielką hańbą 
jest ich zwierzęca ignorancja i posłuszeństwo; wyzwala człowie-
ka, na jego czole wyciska pieczęć wolności i człowieczeństwa, 
skłaniając go do nieposłuszeństwa i spożycia owocu poznania”2. 

Bakunin głosił chwałę racjonalizmu, odrzucającego teologiczne 
dogmaty i bezwarunkowo podporządkowującego świat prawom 
logiki. Odwołując się do myśli Ludwiga Feuerbacha, która rozum 
wynosiła do rangi boskiego pierwiastka, rodzącego nadzieję dei-
fikacji, konstatował istnienie dwóch, bodaj najcenniejszych, inten-
cjonalnie spójnych ludzkich cech – zdolności logicznego rozumo-
wania i potrzeby buntu. Obie jego zdaniem winny prowadzić do 
osiągnięcia wspólnego celu – uśmiercenia Boga, a właściwie do 
Jego samouśmiercenia, gdyż, jak powiada Bakunin w innym miej-
scu cytowanej rozprawy: Bóg, jeśli istnieje, „mógłby przysłużyć się 
wolności ludzkiej tylko w jeden sposób: przestać istnieć”3. Samo-
bójstwo Boga – dowodził – zrodziłoby nowy świat, przyjazny dla 
rozwoju myśli uwolnionej od iluzji wiary. Powstałaby wówczas, 
przytoczmy słowa Stefana Chwina: „promienna przestrzeń ate-
istycznego heroizmu zbuntowanych”4, skoncentrowana wokół 
człowieka-boga, przewodzącego budowie przyszłego „królestwa 
sprawiedliwości”. Połączenie szatańskich rojeń o człowieku-bogu 
i racjonalistycznej wizji antropologicznej Dostojewski oceniał jako 
przekleństwo epoki. W fuzji tej dostrzegał bowiem jednocześnie 
źródło oraz stymulator radykalnych ruchów nihilistycznych opa-
nowujących Rosję. Wychodząc z założenia, że można wierzyć 
w Szatana, nie wierząc w Boga, ateizm ówczesnej myśli o wyzwo-
leniu człowieka pisarz rozpoznawał jako „sataniczny naturalizm”5.

Ateizm w Rosji Dostojewskiego – jak już powiedziano – roz-
wijał się niezależnie od „idei” samego Boga, niemniej jednak 
u jego źródeł legł „problem” Stwórcy, polegający na zastąpie-
niu prawd aksjomatycznych licznymi wątpliwościami, finalnie 
skutkującymi zachwianiem poczucia sensu życia bądź jego utra-
tą6. Punkt odniesienia absolutnie w s z y s t k i e g o  znajduje się 
w transcendencji, w s z y s t k i e  drogi ludzkiego ducha prowadzą 
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od niej i ku niej. Cele i idee, którymi żyje człowiek – nauczał 
autor Biesów – są następstwem wiary w Boga i nieśmiertelność 
duszy. Naruszenie tej solidnej podstawy rozbija harmonię świa-
ta, w miejsce której pojawia się wszechchaos, prowadzący do 
pełnej destrukcji (samodestrukcji). Ludzie tracą jedyny pewny 
punkt odniesienia, a wraz z nim poczucie sensu wszystkich po 
kolei wartości, które dotąd traktowali jako fundament własne-
go życia. Wszystko jest dozwolone, wobec czego w s z y s t k o 
staje się n i c z y m . W tym nowym świecie każdy może zapro-
ponować własną prawdę, lecz jej żywot jest ulotny, nie istnie-
je bowiem kryterium nadrzędne, które pozwoliłoby oszacować 
jej wagę. Jakie więc prawda ta może mieć znaczenie? Dewalu-
ują się również wartości etyczne. Dlaczego bowiem należy być 
dobrym, a nie wolno być złym, jeśli nie istnieje ktoś (lub coś), 
kto za dobro nagradza, a za zło karze? Jeśli Boga nie ma, two-
rzenie dobra przestaje być zasadne. W liście do jednego ze swo-
ich czytelników, w lutym 1878 roku, Dostojewski pisał: „Proszę 
sobie wyobrazić, że nie ma Boga i nieśmiertelności duszy […], 
po co mam wtedy żyć pięknie, czynić dobro, jeśli umrę na ziemi 
na zawsze? Bez nieśmiertelności przecież rzecz tylko w tym, aby 
dotrwać do swojego końca, a potem niech się świat wali. A jeśli 
jest właśnie tak, to dlaczegóżby (jeśli tylko mogę liczyć na swój 
spryt i mądrość, żeby nie podpaść prawu) i nie zarżnąć kogoś, 
nie ograbić, nie okraść lub dlaczego by, jeśli już nie zarzynać, 
po prostu nie pożyć na koszt innych? Przecież umrę, i wszyst-
ko umrze, nic nie pozostanie!”7. Negacja nieśmiertelności duszy 
zakłada jej unicestwienie wraz ze śmiercią grzesznego człowieka, 
a zatem wraz z duszą zniknie wszelki ślad czynionego zła. Dla-
czego więc ludziom nie miałoby być jak we frazie powtarzanej 
przez Aleksego Kiryłłowa, Hipolita Terentiewa czy „śmiesznego 
człowieka”: „wszystko jedno”?

Alternatywa: wierzyć albo grzeszyć – to wysublimowana istota 
aktu wiary. Bytowi (Życiu) przeciwstawiona jest Nicość (Pustka), 
Chrystusowi – Antychryst. Odrzucając Stwórcę, człowiek jedno-
znacznie wyznacza swoją przyszłość – przestając być emana-
cją Najwyższego, staje się odbiciem Szatana. Jednostka ulega 
degeneracji, nurza się w bestialstwie, poddaje się zmysłowym i 
materialnym pokusom, próbując (co brzmi tu jak paradoks) uczy-
nić z siebie boga. Dalej jest już tylko wszechogarniająca pust-
ka, a dramatyczna próba jej wypełnienia, bliska rozwiązaniom 
ostatecznym, wyznacza losy bohaterów dzieł Dostojewskiego. 
Posłużmy się słowami Władimira Sołowiowa: „Człowiek pozosta-
wiony samemu sobie w swej bezbożności, sam oskarża swoją 
wewnętrzną nieprawdę i dochodzi […] do zabójstwa i samo-
bójstwa”8. W innym miejscu zaś dodaje: „Oddzielenie od pełni 
Dobra jest złem i działając w oparciu o to zło, można popełniać 
jedynie same błędy. Ostatnim czynem bezbożnego człowieka 
jest zabójstwo lub samobójstwo”9. 

Idea nieśmiertelności stanowi – naucza Dostojewski – kwint-
esencję żywego życia, to ostateczna formuła i zarazem źródło 
prawdy określające świadomość ludzkości. Jeśli człowiek odrzu-
ci ideę nieśmiertelności, znajdzie się na skraju nicości. Ludzkie 
życie czyni możliwym ufność, że śmierć nie jest definitywnym 
końcem, że istnieje jakieś p o t e m , znajdujące wyraz w wiecz-
nym życiu po śmierci. Dzięki wierze w nieśmiertelność duszy 
człowiek odczuwa sens swojej egzystencji na ziemi, ufa, że żyje 
w imię wyższego celu. Nieistotne, że często ów cel do końca 
pozostaje nieodkrytą tajemnicą, ważne, że j e s t , i gdy nadcho-
dzi zły czas, sam fakt jego istnienia bywa pociechą. Świadomość 
nicości jutra niszczy – wieścił Dostojewski – związek człowie-
ka z życiem ziemskim (doczesnym), czyni ów związek wątłym i 
zdeformowanym. Jednostka odczuwa – zapożyczmy termin od 
Alberta Camusa – absurd życia10, w którym poza owym absur-
dem nie ma nic. Wpada w marazm, nudę i egzystencjalny letarg, 
a u kresu takiej egzystencji czeka śmierć, która stanowi po pro-
stu k o n i e c – zwyczajny i ostateczny. Istnienie zatraca jakikol-
wiek sens, gdyż człowiek nie ma  n a  c o  czekać, świadom, że 
nic się już zmienić nie może. Konkluzja jest tu równie prosta, jak 
samo rozumowanie – człowiekowi pozostaje wtedy tylko jedno 
wyjście – zabić się, jak bowiem głosi Dostojewski: „Samobójstwo 
przy utracie idei nieśmiertelności jest doskonałą i nieuniknioną 
koniecznością dla każdego człowieka, który w swoim rozwoju 
choć trochę wzniósł się ponad bydlę”11.

Ateizm przyjmuje różne oblicza, wszystkie postaci Dostojew-
skiego wyznające niewiarę łączy jednak cecha stanowiąca kwint-
esencję natury rosyjskiej. Halyna Kryshtal nazywa ją „rosyjską żar-
liwością”12. Rosjanie, których jako naród cechuje pewien rodzaj 
patetyzmu, przyjmując jakąkolwiek ideę, oddają się jej całkowi-
cie i wynoszą ją do poziomu n o w e g o  w y z n a n i a . Nie zna-
ją złotego środka, natychmiast pogrążają się w ideologicznych 
ekstremach, zwłaszcza gdy sprzyja temu – jak działo się w dzie-
więtnatowiecznej Rosji – nieokreślona, acz intensywna tęsknota-
za wzniosłością. Rosjanin – suponuje  Dominique Arban – „jeśli 
przejdzie na katolicyzm, to zaraz musi stać się jezuitą, i to naj-
zajadlejszym; a gdy się stanie ateistą, to zaraz zacznie doma-
gać się wytępienia wiary w Boga przemocą […]. Ateistą bardzo 
łatwo jest zostać Rosjaninowi, łatwiej niż komukolwiek innemu 
w świecie! I Rosjanie nie stają się zwyczajnie ateistami, ale muszą 
koniecznie uwierzyć w ateizm, stwarzając sobie jakby nową wia-
rę i nie wiedząc wcale, że uwierzyli w nicość”13. Cecha ta znala-
zła odbicie w twórczości Dostojewskiego. Jego postaci opętane 
są ideą. Ich myśli, postawy i działania przybierają wyraz skrajny, 
ostateczny, przekraczający wszelkie miary i granice, nie wyłącza-
jąc granicy życia. Nie istnieje bodaj bardziej intensywny wyraz 
oddania się idei niż posłużenie się samobójstwem jako narzę-
dziem potwierdzającym jej słuszność. 

 Zło – według Dostojewskiego – nadchodziło z Zachodu, 
zyskując wymiar egzystencjalno-apokaliptyczny14. Rosja powoli 

stawała się kłębowiskiem fałszywych idei, miraży oraz przesą-
dów. Wciąż pojawiały się nowe teorie, tylko z pozoru wzniosłe 
i szlachetne. Przywódcy postępowej myśli europejskiej głosi-
li poglądy przepojone umiłowaniem ludzkości, wszystkie one 
jednak zakładały burzenie starego ładu społecznego i tworze-
nie go od podstaw, zgodnie z nową koncepcją świata. Wizji było 
wiele, znacznie się też od siebie różniły. Dostojewski w Dzienni-
ku pisarza odnotował: „gdyby ci wszyscy współcześni superna-
uczyciele uzyskali możliwość zburzenia starego społeczeństwa i 
zbudowania go na nowo – wyszedłby z tego taki chaos, coś tak 
chamskiego, mrocznego i nieludzkiego, że cały gmach runąłby 
od przekleństw ludzkości, zanim by się go dźwignęło”15. Zagro-
żenie ze strony twórców wszelkich mnożących się w Rosji Dosto-
jewskiego jak grzyby po deszczu wielkich ideologii i mniejszych 
idejek stawało się ogromne i realne. I bynajmniej nie dotyczyło 
tylko „młodzieży próżnującej, debilowatej i w ogóle niestudiują-
cej”16. Zacytowany passus jest przytoczonym w Dzienniku pisa-
rza wyimkiem z pewnego artykułu poświęconego Biesom, któ-
ry ukazał się w czasopiśmie „Russkij Mir”. Dostojewski wyraźnie 
wykpiwa tu pogląd prezentowany przez autora owego tekstu, 
sprowadzający się do myśli, że jeżeli w rosyjskiej rzeczywistości 
od czasu do czasu pojawiają się niejacy Nieczajewowie, to nie-
wątpliwie są to sami „idioci i fanatycy”, a ich wpływowi poddają 
się tylko osoby niespecjalnie rozgarnięte. Nic bardziej mylnego. 
Podatna na wszczepianie nowych idei była przede wszystkim 
ciekawa świata młodzież studiująca, a także pragnąca zamani-
festować swoją indywidualność warstwa inteligencka. Zresztą, 
jak sam Dostojewski zauważył, wraz z dyplomem nie zdobywa 
się niezawodnego talizmanu, niosącego jego właścicielom dar 
poznawania prawdy oraz unikania pokus, namiętności i przy-
war17. Siła głosicieli wszelkich ideologii była duża i równa chłon-
ności społeczeństwa na ich przyjmowanie. „Oni wszyscy bzika 
dostali z dumy i pychy” (I, s. 356) – diagnozował ówczesne mło-
de pokolenie jeden z bohaterów Idioty. Zachowanie młodych 
ludzi wyznaczał, oprócz silnego imperatywu burzenia starych 
struktur, całkowity brak pokory wobec świata, co ujawniało się 
w próbie konfrontacji nawet z porządkiem wyznaczanym przez 
naturę.

Rosją drugiej połowy dziewiętnastego  wieku targały przeci-
wieństwa. Pisarz w swoich Notatnikach podkreślał brak spójności 
ideologicznej nowego pokolenia. Kwitły wszystkie możliwe for-
my nihilizmu – od religijnego sekciarstwa i wszelkich przejawów 
herezji, poprzez marksizm, znajdujący wyraz w destrukcyjnych 
ruchach rewolucyjnych, po przejawy egzystencjalizmu. Ludzie, 
tracąc oparcie w starym świecie, wpadali w pułapkę nowych, fał-
szywych idei, odtrącając stare wzorce, nie potrafili odnaleźć się 
w świecie nowych, zdecydowanie obcych im wartości. Przed-
stawiciele poszczególnych ruchów gubili się w chaosie. Mówiąc 
o tych samych zjawiskach, posługiwali się różnymi językami, 
nie pojmowali więc programów swoich współideowców (jeśli 
takie istniały). Nie udawało się wypracować wspólnych stano-
wisk, jednolitego widzenia świata, ale też nie odczuwano takiej 
potrzeby. Dostojewski zastanawiał się nad przyczynami i skut-
kami pojawienia się w Rosji fali anarchizmu, a także nad feno-
menem przywódców, którzy potrafili skupić wokół siebie rzesze 
ślepo oddanych zwolenników. Notował: „Całą tę galaretowatą 
masę ogarnął cynizm – młodzież miota się […]. Jak to możli-
we, że taki Nieczajew  mógł się cieszyć powodzeniem. A w tym 
wszystkim kilka odgórnie przyjętych pojęć, poczucie honoru – 
fałszywe pojęcie humanizmu. Najbardziej nędzna ambicja”18. 
Niemało pojawiło się wówczas fałszywych przywódców. Mło-
dy Wierchowieński mówił o sobie w Biesach, że nie jest socja-
listą, tylko oszustem. Tacy „sklonowani” Nieczajewowie potrafi-
li skutecznie wpływać na ludzkie uczucia oraz umysły, sprytnie 
wciągając w swoją brudną grę osoby porządne i uczciwe, któ-
rych jedyną „przewiną” było pragnienie wzniosłych idei. „U nas 
można popełnić najohydniejszy, najbardziej obmierzły czyn, 
wcale nie będąc szubrawcem!”19 – konstatował Dostojewski, w 
innym miejscu zaś zauważał: „Nie tylko u nas zresztą, na całej 
ziemi tak jest, odkąd świat światem, w epokach przejściowych, 
w okresach wstrząsów w życiu ludzi, wątpienia i negacji, scep-
tycyzmu i chwiejności podstawowych przekonań społecznych. 
Ale u nas jest to możliwe bardziej niż gdziekolwiek, właśnie w 
naszych czasach, i jest to najsmutniejsza, najbardziej chorobli-
wa cecha tych właśnie czasów. To, że możemy nie uważać sie-
bie za szubrawców, a nawet czasem niemal w istocie nimi nie 
być, popełniając jawne i bezsporne łajdactwo – oto w czym tkwi 
nasze współczesne nieszczęście!”20. 

 „Samobójstwo nasączyło europejską kulturę niczym nieusu-
walny barwnik”21 – to słowa Ala Alvareza. Epidemie czynów sui-
cydalnych już wcześniej przetoczyły się przez Europę, przede 
wszystkim Francję i Niemcy – głównie jako efekt romantycz-
nych namiętności i egzaltacji. Nie ucichły jednak wraz z odej-
ściem epoki romantyzmu, przeciwnie – zakorzeniły się na dłu-
gie lata. Śmierć dobrowolna powoli stawała się czymś zwykłym i 
powszednim, zamieniając wcześniejszy, oparty na tomistycznym 
światopoglądzie, restrykcyjny stosunek do samobójstwa ogólno-
europejską tolerancją. Systematyczny wzrost liczby samobójstw 
nie ominął Rosji, a w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
dziewiętnastego stulecia zjawisko to eskalowało do wymiaru epi-
demii22. Sam Dostojewski wspominał o „epidemicznej samoza-
gładzie, rozwijającej się wśród inteligencji”23. 

Wyróżnić można cztery wzajemnie przenikające się grupy 
przyczyn wzmożonej suicydalnej aktywności w Rosji: społecz-
ne, etyczne, psychologiczne i determinowane kryzysem wiary. 
Zacznijmy od grupy pierwszej. Źródeł samobójstw należy upa-
trywać w przeprowadzanych wówczas liberalnych reformach. 
Życie Rosji zmieniało się, gwałtowny rozwój myśli technicznej, 

industrializacja, urbanizacja zburzyły stabilny i nienaruszalny 
przez stulecia patriarchalny ład. Zmieniało się prawodawstwo, 
inteligencja jako klasa społeczna po raz pierwszy zaczęła odgry-
wać wiodącą rolę. Nowy styl życia, odmienny także pod wzglę-
dem formalno-organizacyjnym, mentalnościowym i intelektu-
alnym, sprawił, że człowiek utracił kontrolę nad otaczającą go, 
dotychczas mocno ustabilizowaną życiową przestrzenią. Wszyst-
ko okazywało się nowe, inne – ludzie, życie, normy, wyzwania, 
cele. „Samobójcy – to szczapy, którymi gęsto usiana jest ziemia, 
gdy w społecznym lesie rąbią polany i dukty”24 – pisze Boris Aku-
nin. Wszelkie zmiany, o czym szeroko rozwodził się Émile Durk-
heim, nasilają suicydalny imperatyw. Śmierć dobrowolna zawsze 
uintensywnia się tam, gdzie przeobraża się społeczna pozycja 
jednostki tak gwałtownie, że nie jest w stanie sprostać nowym 
okolicznościom. „Niespodziewane wielkie bogactwo lub nieocze-
kiwana nędza […] potrafią cisnąć człowieka w świat, gdzie jego 
dawne przyzwyczajenia już nie pasują, a dawnych potrzeb nie 
da się zaspokoić”25 – pisze Alvarez, uchwytując sens Durkhei-
mowskiego samobójstwa anomicznego. W Rosji drugiej poło-
wy dziewieętnastego wieku ucierpiały przede wszystkim dwie 
grupy społeczne – ziemianie, którzy na skutek zmian, zwłasz-
cza zniesienia prawa pańszczyźnianego, utracili swój majątek 
oraz dotychczasową pozycję, a także chłopi i mieszczanie, któ-
rzy na zmianach formalnie winni byli zyskać. Oczekiwania zie-
mian, wyznaczone przez ich dotychczasowy styl życia, komplet-
nie nie odpowiadały nowym realiom, co rodziło silne poczucie 
życiowej tragedii. Druga grupa, obejmująca przede wszystkim 
mieszczan i dzieci uwłaszczonych chłopów, otrzymała w wyni-
ku reform pełny dostęp do wszystkich niematerialnych dóbr – 
w tym edukacji. Niestety, w praktyce wszystkie one okazały się 
nieosiągalne z przyczyn finansowych. Niemożność odnalezienia 
się w nowej rzeczywistości przy braku perspektyw jakiejkolwiek 
zmiany sytuacji popychała do samobójstwa, gdyż – mówiąc sło-
wami Alvareza – „człowiek zabija się, bo jakkolwiek dobrze to, 
czy źle, świat, do którego przywykł, uległ zniszczeniu, a on sam 
czuje się zagubiony”26. 

Rosję czasów Dostojewskiego cechował zamęt i chaos, nie-
zmiennie towarzyszące radykalnym zmianom. Upadek moral-
ności, u którego podstaw leżała samowola, znajdował skrajny 
wyraz w szerokiej skali przestępstw, morderstw i samobójstw. 
Pojawiały się wciąż nowe destrukcyjne idee, a tych, którzy się 
nimi zarażali, cechował entuzjazm, ale też radykalizm (niejedno-
krotnie skrajny) oraz bezwzględność i agresywność poglądów. 
„Zupełnie nie ma kogo darzyć szacunkiem (oto plaga dzisiej-
szych czasów) […]. Ludzie bez charakteru”27 – pisał Dostojew-
ski. W atmosferze społecznego i moralnego rozkładu kwitły 
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hazard i prostytucja, szerzyły się bezdomność oraz nędza, upa-
dała instytucja rodziny. Znieprawienie dotknęło również dotąd 
stabilnej pod tym względem arystokracji. Często, nawet zbyt czę-
sto, jedynym wyjściem z sytuacji okazywało się samobójstwo. 
W Młodziku Dostojewski gorzko ocenił współczesną mu Rosję: 
„Idei moralnych dzisiaj nie ma wcale; wszystkie nagle zniknęły 
i, co najważniejsze, to tak jakoś wygląda, jak gdyby w ogóle ich 
nie było”. I dalej: „Czasy obecne to okres złotego środka i zaniku 
uczuć, okres namiętnego zamiłowania do nieuctwa i lenistwa, 
niezdolności do czynu i potrzeby wszystkiego gotowego. […] 
Wszyscy żyją jak w zajeździe i jakby gotowali się jutro porzucić 
Rosję; wszyscy tak tylko żyją, byleby im starczyło…” (M, s. 71–72). 
I jeszcze jeden wyimek, tym razem ze Zbrodni i kary: „Do diaska! 
Ludzie się upijają, wykształcona młodzież w skutek bezczynno-
ści spala się w nieziszczalnych snach i marzeniach, paczy się w 
teoriach; skądś pozjeżdżały Żydy, nabijają sobie kabzy, cała zaś 
reszta oddaje się wyuzdaniu” (Zik, s. 494). Rozpadały się kultura i 
społeczeństwo, rozpadowi ulegał człowiek jako spójny i harmo-
nijny byt. Znów przywołajmy słowa Dostojewskiego: „Po prostu 
zepsucie. Niczym nie osłonięte rozpasanie egoizmu, który nie 
wstydzi się swojej obrzydliwej nagości i boi się tylko kija, zresz-
tą i jego już się nie boi. […] panuje wyłącznie cynizm, rozebrali 
się do naga, wcale jednak nie dla rozpustnej przyjemności […] 
– uczynili to bez żadnej myśli, po prostu niczym dzikusy, niczym 
bydlaki. Pies gryzie kość, drugi warczy. Oto godło: ukraść kość i 
zjeść ją samemu. Dzikusy! Dzikusy!”28. 

Gdzieniegdzie zachowane strzępy kulturowych i obyczajowych 
wzorców tworzyły zasłonę etyczno-estetyczną skrywającą nega-
tywne zjawiska kulturowe, społeczne oraz mentalnościowe. Fasa-
dowe, fałszywe w swojej istocie, harmonia i obyczajność myśli 
oraz postaw ludzkich skrywały chaos i deformację intencji oraz 
zachowań. Dostojewski odsłaniał, nierzadko usankcjonowane kil-
kusetletnią tradycją, uchybienia w moralności społecznej. Jego 
twórczość dokumentuje zderzenie dwóch porządków – wyab-
strahowanego kanonu norm tworzącego filar etosu rosyjskiego 
dziewieętnastowiecznego społeczeństwa (klas wyższych i śred-
nich) oraz niepohamowanego żywiołu prawdziwej ludzkiej egzy-
stencji. Rezultatem zetknięcia tych dwóch sił okazały się świado-
mość całkowitej nieprzystawalności do realiów i przyzwolenie na 
fałsz, postrzegany jako stan mający status powszechnie narzu-
conej tradycją i obyczajem fikcyjności.

Wreszcie mamy ostatnią przyczynę nasilania się suicydalnej 
aktywności. W Rosji Dostojewskiego gwałtownie malała świado-
mość religijna. Kryzys wiary stanowił element spajający wszel-
kie przejawy istnienia w nowym świecie, będąc jednocześnie 
przyczyną i skutkiem powszechnej destabilizacji. Wiarę w Boga, 

funkcjonowanie w ustalonym i respektowanym systemie war-
tości oraz podporządkowywanie się dogmatom zastąpił dyktat 
rozumu z nieustannie towarzyszącym mu pytaniem o sens ist-
nienia i logikę jego przejawów. Dynamiczny rozwój nauki i gwał-
towny wzrost poziomu świadomości naruszyły fundament wiary 
w porządek świata natury, którym włada wszechmocny Stwór-
ca, zburzyły rzeczywistość uporządkowaną, prostą i czytelną, 
świat, w którym każdy wierny był uczestnikiem jasno określo-
nego życia religijnego. Naturalną konsekwencją stały się ducho-
we rozterki, rozczarowania, poczucie zagubienia etc., nierzadko 
znajdujące definitywne rozstrzygnięcia w aktach samobójstwa. 

 Prasa rozpisywała się o epidemii samobójstw wśród rosyjskiej 
inteligencji. Często były to śmierci zagadkowe, akty samounice-
stwienia dokonane na pozór bez żadnej widocznej przyczyny, bo 
ani z nędzy, ani z powodu nieudanej miłości czy choroby, ani też 
w wyniku szaleństwa. Dostojewski był przekonany, że większość 
tych samobójstw pozornie bez wyraźnego powodu stanowiła 
rezultat zawsze tej samej choroby duchowej, która dręczyła boha-
tera Wyroku, a sprowadzała się do braku wyższej idei istnienia, 
to jest absolutnej wiary w nieśmiertelność duszy. Pisarz mówił 
zresztą o stanie powszechnego indyferentyzmu jako o współ-
czesnej chorobie rosyjskiej, która „przeżarła wszystkie dusze”29. 
Konstatował: „Jest bardzo wielu chętnych do życia bez jakichkol-
wiek idei i bez jakiegokolwiek wyższego sensu istnienia – życia 
po prostu zwierzęcym życiem w sensie niższego rodzaju; ale są 
również – i to nawet niemało takich – na pozór może niezwykle 
brutalne i występne istoty, a tymczasem ich natura, może bez 
ich wiedzy, dawno już tęskni za wyższym celem i sensem życia. 
Ci już nie poprzestaną na umiłowaniu jedzenia, pasztetów, pięk-
nych kłusaków, rozpusty, rang, kariery urzędniczej, pokory pod-
władnych, portierów przed bramą swych domów. Taki zastrzeli 
się właśnie na pozór bez powodu, a w istocie na pewno z tęsk-
noty, nieświadomej wprawdzie, za wyższym sensem życia, któ-
rego nigdzie nie znalazł”30. Życie bez wiary w nieśmiertelność 
duszy traci uzasadnienie.  

 W religijnej historii Rosji samobójstwa były obecne od daw-
na. W czasie Raskołu, gdy Awwakum grzmiał, że Bóg świat opuś-
cił, a „Biesów jeno całe zastępy!”31, autoeksterminacje w ogniu 
– zyskujące wymiar wręcz apokaliptyczny – stały się wyrazem 
protestu. Wasylij Wołosatyj, uznany za głównego ideologa maso-
wych samobójstw, nawoływał do porzucenia cesarstwa Anty-
chrysta i gloryfikacji Bożego królestwa poprzez całkowity post 
(aż do śmierci) lub samospalenie. Fanatyczny Awwakum błogo-
sławił równie fanatycznych samobójców, którzy ginęli w cierpie-
niu jako męczennicy, przekonani, że swoją śmiercią dają świa-
dectwo prawdziwej wiary. W drugiej połowie siedemnastego 
wieku liczba samospaleń zgodnie z szacunkami zbliżyła się do 
trzydziestu tysięcy, przy czym akty dobrowolnej śmierci w ogniu 
w imię zbawienia własnej duszy dokumentowane są również w 
dwóch kolejnych stuleciach32. Niezależnie od zdarzających się na 
przestrzeni wieków masowych przypadków samounicestwienia 
w imię chwały Boga Cerkiew prawosławna kategorycznie odrzu-
cała (i odrzuca) samobójstwo, traktując je jako otwarte wystąpie-
nie przeciwko Stwórcy, a więc ciężki grzech33. Prawo kanoniczne 
rozmijało się jednak ze stanem faktycznym. Jewgienij Golubin-
skij, historyk rosyjskiej Cerkwi, w roku 1880 odnotował: „Nikt nie 
neguje obowiązującej mocy cerkiewnych praw, lecz w prakty-
ce nie działają one bezpośrednio, a poprzez stworzony na ich 
podstawie (a częściowo obok nich, albo wbrew nim) zwyczaj; w 
życiu potrzebna jest znajomość i przestrzeganie tego ostatnie-
go, a w żadnym wypadku nie tych pierwszych, o których wie-
dza wydaje się zbędna oraz niepotrzebna i jest zwykłym uczo-
nym zbytkiem”34. Nadrzędność tworzonego przez wieki zwyczaju 
nad prawem pisanym potwierdzał również znawca prawa cer-
kiewnego, autor popularnego na początku dwudziestego  wieku 
podręcznika prawa kanonicznego, Nikołaj Suworow35. Kierując 
się nie tyle literą prawa, ile mocą tradycji, Cerkiew pozostawia-
ła duchownym pewną swobodę w podejmowaniu decyzji doty-
czących konkretnych przypadków samobójstw. W sytuacjach 
niejasnych odwoływano się do autorytetu władz cerkiewnych, 
a przyjęte rozwiązania służyły jako precedensy w dalszej prak-
tyce36. Ponadto wraz ze wzrostem liczby samobójstw toleran-
cja wobec nich ze strony duchowieństwa znacząco rosła. O ile 
Cerkiew jedynie nieoficjalnie okazywała wstrzemięźliwość w 
potępianiu samobójstw, o tyle w społecznej świadomości były 
one powszechnie akceptowane. Niezależnie od zapisów prawa 
kanonicznego społeczeństwo, pojmowane szeroko jako system 
kulturowy, który w jakimś sensie pełni funkcję moralnie wartoś-
ciującą, dawało pełne przyzwolenie na samobójstwa, przyzna-
jąc im status społecznego faktu. Śmierć dobrowolna wpisała się 
w schemat ludzkiego istnienia, zaczęto ją więc postrzegać jako 
zwyczajową alternatywę dla życia, gdy z jakichś przyczyn staje 
się ono nie do zniesienia. 

 Dobrowolnie przyjąć śmierć nie znaczy uważać ją za pożą-
daną. Poszukiwanie zrozumienia dla samobójstwa, nie jest 
równoznaczne z jego usprawiedliwianiem. „Nie dokonuje się 
samobójstwa, by nie istnieć, lecz aby istnieć w inny sposób”37 
– odnotowuje psychiatra, Pierre-B. Schneider. Gabriel Matzneff 
zaś oświadcza: „Samobójstwo jest złudzeniem, błędem, nigdy 
nie jest bezbożnością”38. Bohaterka opowiadania Dostojewskie-
go pod tytułem Potulna śmiertelnego skoku z okna dokonała 
z przyciśniętą do piersi ikoną Matki Boskiej. Zapewne ufała, że 
wstawi się Ona za samobójczynią, gdy przyjdzie jej – grzesznicy 
– stanąć przed obliczem Boga. Kobieta nigdy nie utraciła wia-
ry, szczerze wierzyła w nieśmiertelność duszy, pojmowaną jako 
kontynuacja życia w nowej formie. Mimo to, a może właśnie dla-
tego, zdecydowała się na ciężki grzech odebrania sobie życia, 

jak wielu jej podobnych miała bowiem rozpaczliwą nadzieję, że 
po drugiej stronie istnieje Inny Świat, lepszy, gdzie czeka na nią 
Ktoś, prawdziwy Pan życia i śmierci. Ufnie podda się Jego sądo-
wi, a On nie tylko wybaczy jej grzech samobójstwa, lecz także 
przyjmie grzesznicę z miłością. O ile człowiek wierzący poprzez 
akt samobójstwa (wbrew nauczaniu Cerkwi) dąży do przeobra-
żenia, do ponownych narodzin, do jakiegoś nowego początku, 
o tyle dla ateisty śmierć dobrowolna stanowi skok w nicość, w 
bezkresną czarną otchłań.

 Samobójstwo miało jednak w Rosji zażartych przeciwników. 
Wśród nich znalazło się dwóch wielkich przedstawicieli myśli pra-
wosławnej – Władimir Sołowiow i Nikołaj Bierdiajew. Obaj, choć 
w różny sposób, związani byli z Dostojewskim. W obszernej pro-
gramowej pracy Оправдание добра. Нравственная философия 
(1894–1897) Sołowiow snuje rozważania o podstawowej – w 
jego przekonaniu – przyczynie samobójczych śmierci. Jednost-
ka formułuje cele, dla których warto i należy żyć, niestety, cza-
sem okazuje się, że to, co uznała za sens życia, stanowi zaledwie 
projekcję złudnych marzeń bądź efekt błędnej oceny rzeczywi-
stości. Wyjścia pozostają wtedy dwa: pierwsze – przyjąć świado-
mie lub nie (Sołowiow mówi o przyjęciu bezwolnym i nieświa-
domym) inny, najczęściej cudzy sens życia, i drugie – uznać, że 
w takim przypadku żyć nie warto, po czym dobrowolnie odejść 
w śmierć. Filozof rozróżnia dwa typy samobójców – tych, którzy 
w sposób egoistyczny kierują się wyłącznie osobistymi namięt-
nościami (jak Romeo czy Werter), oraz tych, którzy wiążą, co 
prawda, sens własnego życia z tak zwanym dobrem ogółu (jak 
na przykład Kleopatra), lecz jednocześnie oddzielają go, podob-
nie zresztą jak pierwsza grupa, od najwyższego sensu wszelkie-
go istnienia, pojmowanego jako dążenie do osiągnięcia Dobra 
Absolutnego, którym jest Bóg. Konkluzja jest tu prosta i filozof 
równie prosto ją formułuje: każda jednostka winna traktować 
Dobro jako jedyną właściwą (prawdziwą) drogę życia, istnienie 
człowieka bez Boga pozbawione jest bowiem jakiegokolwiek 
sensu i niechybnie prowadzi ku samounicestwieniu39. Żyć jest 
znacznie trudniej, niż umrzeć, ale należy – jak ujmie to potem 
Camus – przeżyć życie (choć jest ono absurdem) w pełni i właś-
ciwie, aby w ten sposób ów absurd zwyciężyć40.  

 Również w duchu filozofii chrześcijańskiej przeciwstawił się 
czynom suicydalnym Nikołaj Bierdiajew. Zagadnieniu temu w 
całości poświęcił szkic zatytułowany O samobójstwie. Jak stwier-
dza w nim, kluczowym słowem w psychologii samobójstwa jest 
„nadzieja”, rozumiana jako stan ducha i umysłu, który pozwala 
człowiekowi przetrwać najtrudniejsze próby. Decyzja o śmierci 
dobrowolnej zostaje podjęta, gdy jednostka ową nadzieję traci 
i zasklepia się w ciasnej, mrocznej przestrzeni własnego „ja”, nie 
potrafiąc przedrzeć się ku światu i światłu. Rodzi się wówczas 
poczucie beznadziejności egzystencji, postrzeganej jako niekoń-
czący się ciąg męki i cierpienia, który przerwać można jedynie 
poprzez samounicestwienie. Samobójstwo stanowi dla Bierdia-
jewa przejaw tchórzostwa i słabości ducha, jest zwykłą uciecz-
ką przed życiowymi zawirowaniami. Badacz mówi o psycholo-
gii obrażania się – na życie, na świat, na Boga. Jego poglądy na 
czyn samobójczy przenika duch tomizmu. Akt suicydalny – głosi 
za św. Tomaszem – stanowi negację trzech największych chrześ-
cijańskich wartości: wiary, miłości oraz wspomnianej wcześniej 
nadziei41. Jest to gwałt zadany zarówno na życiu, jak i na śmierci. 
Samobójca czuje się pełnym panem własnego losu, zapomina 
jednak, że prawo decydowania o śmierci należy tylko do tego, 
kto daje życie. Unicestwiając siebie, powoduje zachwianie imma-
nentnej równowagi świata, którego jest niezbywalnym ogniwem, 
i tym samym narusza misterną konstrukcję królestwa Bożego. 
Bierdiajew wierzy, że człowiek  istnieje tylko dlatego, że może 
podążać ku Bogu, samobójstwo więc neguje kwintesencję jego 
życia. Filozof przekonuje, że przeciwstawianie się śmierci dobro-
wolnej jest tożsame z walką o zachowanie sensu istnienia, z prag-
nieniem zachowania w sobie ikony Boga42. Samobójca odwra-
ca się od Stwórcy, traci wiarę i tym samym nadzieję, egoizm zaś 
pozbawia go wyzwalającego uczucia miłości, czyniąc niewolni-
kiem zacieśniającego się wokół niego mroku. Gubi wolność, a 
wraz z nią możliwość dokonywania wyborów. Odebranie sobie 
życia – twierdzi uczony – nie stanowi przejawu siły ludzkiej oso-
bowości, to akt sterowany z zewnątrz jakąś nieludzką siłą, zrodzo-
ną w szatańskiej metafizyce samobójstwa43. Samobójcę Bierdia-
jew postrzega jako egocentryka i egoistę, który odwrócił się od 
Boga (a właściwie Go zdradził), odciął się od prawdziwej rzeczy-
wistości (Bożego świata) i skoncentrowany wyłącznie na sobie, 
pogrążył w martwej ciemności. Samotność i izolację – twierdzi 
– pokonać można tylko z Bogiem w sercu. Gdy zabraknie wia-
ry, pozostaje jedynie bezdenna pustka, nicość, mrok, wreszcie 
śmierć44. Dla samobójcy, który nie wierzy w życie wieczne, jedy-
nym istniejącym światem jest otaczająca go doczesna rzeczy-
wistość. Samobójca stanowi część tylko t e g o  świata, pozosta-
jąc w niewolniczej od niego zależności. I t e n  świat go zabija 
– rozczarowuje, nie spełniając pokładanych w nim oczekiwań, 
tworzy przeszkody na drodze ku planowanym celom i mnoży 
cierpienia. Jednostka niepodporządkowana władzy doczesno-
ści, która wierzy, że prawdziwe szczęście i wewnętrzną doskona-
łość osiągnąć można jedynie poprzez rozwój duchowy, bliskość 
Boga i powolne stapianie się z Wiecznością, nigdy nie doświadczy 
uczucia beznadziejności oraz rezygnacji i nie zapragnie śmierci 
wcześniej, niż jest jej ona przeznaczona. 

 Akunin, komentując stosunek Dostojewskiego do samo-
bójstwa, zauważył, że przypomina on złożone, trudne do zwer-
balizowania odczucia człowieka współczesnego – wierzące-
go, jak to ujął, nie ślepo, bezrefleksyjnie, ale w sposób dojrzały 
– wobec czynu bezsprzecznie niezgodnego z chrześcijańskim 
światopoglądem45. Alvarez natomiast jest autorem sądu dość 
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bezpardonowego. Mówi mianowicie nie tylko o „dwuznacznym 
chrześcijaństwie” Dostojewskiego, lecz deklarowanej wierze pisa-
rza próbuje także przypisać rolę narzędzia manipulacji. Oddajmy 
głos brytyjskiemu pisarzowi: „Ten straszliwy niepokój, odzwier-
ciedlony w […] niezgodzie logicznego samobójcy na poniżającą 
go bezsensowność świata, jest miarą napięcia i wysiłku, z jakim 
on sam próbował wymyślić Boga, niemal na przekór własnym 
artystycznym intuicjom”46. I w innym miejscu: „Chrześcijaństwo 
było uzasadnieniem jego pisania […]. Zarazem stanowiło jednak 
miarę jego desperacji. Dlatego im potężniejsza w jego powieś-
ciach chrześcijańska miłość i miłosierdzie, tym silniejsze poczu-
cie winy i fałszu. Kiedy umiera świątobliwy starzec Zosima, jego 
ciało natychmiast zaczyna cuchnąć – jak gdyby gdzieś i samemu 
Dostojewskiemu cuchnęły własne chrześcijańskie tęsknoty”47. 
Osąd to dla Dostojewskiego mocno krzywdzący. Autor Biesów, 
wspominając po latach grudzień 1849 roku, gdy jako zesłaniec 
i katorżnik opuszczał Petersburg, podkreślał, że był to dla niego 
czas przełomowy. I to nie tylko ze względu na wstrząs będący 
naturalną reakcją na izolację w ostrogu Omskim, pierwszy kon-
takt z przestępcami, nieprzyjazny klimat etc. Dziesięcioletnie 
wygnanie syberyjskie stało się dla pisarza czasem powrotu do 
duchowej harmonii, do ziemi (gleby). Tam, wśród przestępców, 
w miejscu, gdzie koncentrowały się grzech i zło, na dnie piekła, 
otworzył się na prawdę Chrystusa. Stało się coś, co wspomniany 
Alvarez za Kierkegaardem nazywa „skokiem wiary” w ortodoksyj-
ną religijność48, znajdującą odbicie w formie refleksji Dostojew-
skiego nad problemem wiary i ateizmu w twórczości po powro-
cie z zesłania.  

U podstaw poglądu Dostojewskiego na samobójstwo legł fun-
damentalny w swoim charakterze podział wolności na tak zwaną 
naturalną i chrześcijańską. Pierwsza uprawnia do pełnego wybo-
ru między wartościami: nade wszystko dobrem i złem, ale też 
życiem i śmiercią, natomiast wolność chrześcijańska, traktowana 
przez teologów jako jej wyższa forma, pełne prawo decydowania 
za człowieka oddaje Bogu. Słowami modlitwy: „Bądź wola Twoja 
jako w niebie, tak i na ziemi” jednostka pokornie powierza swoją 
wolność naturalną Stwórcy, przyjmując Jego prawdy. Dostojew-
ski połączył obie formy wolności. Prawosławie to – w jego prze-
konaniu – wyznanie, które jako jedyne w chrześcijaństwie zacho-
wało i kultywowało ideę wyższej wolności. Lud rosyjski odstąpił 
swoją naturalną wolność Bogu Najwyższemu, wykazując pełne 
posłuszeństwo wobec Jego woli49. Jednocześnie postaci Dosto-
jewskiego uosabiały ścieranie się przeciwstawnych sił: dobra 
i zła, świętości i zbrodni, buntu i pokory, szlachetności i niego-
dziwości. Nie tylko nie przyjmowały bezwolnie boskich praw, 
lecz także w pełni korzystały z przywileju wolności naturalnej, 
swobodnie wybierając między życiem i śmiercią. 

Postaci Dostojewskiego, a przede wszystkim jego wielcy samo-
bójcy, odzwierciedlały stan umysłowości dziewiętnastowiecz-
nej wiecznej Rosji – jeszcze feudalnej, choć już skierowanej ku 
socjalizmowi, pełnej sprzeczności, jednocześnie w jakimś stop-
niu kapitalistycznej i prawosławnej, naznaczonej różnymi syste-
mami wartości i ideowo niespójnej. Pisarz nie ulegał wpływom 
nowych idei, które determinowały charakter społecznych i men-
talnościowych przemian, ale przewidywał kierunek ich rozwoju 
oraz stosując kryterium wiary, osądzał. Podjął się jednak nie tylko 
roli diagnosty rosyjskiej rzeczywistości, lecz także dawał nadzie-
ję na ocalenie. Dostojewskiego nie mogła zadowolić perspek-
tywa unicestwienia zła społecznego poprzez przeprowadzenie 

reform w sferze gospodarczej, a to stanowiło istotę aktywności 
socjalistów i liberałów. Żadne zmiany porządku ekonomicznego 
ani politycznego, nawet jeśli niosły perspektywę likwidacji biedy, 
nie mogły usunąć nabrzmiałych problemów. Pisarz nie wierzył 
również w żadną sterowaną odgórnie moralną odnowę. Jedy-
nym środkiem naprawczym – postulował autor  Zbrodni i kary – 
powinny być działania ukierunkowane na wewnętrzną przemia-
nę człowieka, uwieńczoną objawieniem się w nim ikony Boga. 
Życie w Prawdzie i Miłości otworzy przed ludzkością drogę do 
wspólnego raju – królestwa Bożego na ziemi. Ideą ponadczasową 
i ponadprzestrzenną, jednoczącą świat i pozwalającą na odbu-
dowę jego harmonii jawi się – jak wieścił Dostojewski – Chrystus. 
On jest „mesjaszem prawosławnym”, „Chrystusem gleby”, który 
na rosyjskiej ziemi zbuduje „ziemski Antybabilon”50. W swoich 
Notatnikach Dostojewski pisał: „Wierzę w pełny triumf królestwa 
Jezusowego. Jak ono zostanie osiągnięte, trudno przewidzieć, 
lecz owo królestwo Jezusowe nastanie. Wierzę, że tak będzie 
[…]. I nastanie ono u nas w Rosji, być może wcześniej niż gdzie 
indziej”51. Pisarz marzył o wielkim przełomie etycznym, o doko-
naniu się dynamicznych i radykalnych przemian świadomości 
ludzi swojej epoki, które zweryfikują hierarchię obowiązujących 
wartości i – ogólnie – sposób bycia-w-świecie. Pragnął uzdro-
wić chorą XIX-wieczną cywilizację. Stąd poczynając od Notatek 
z podziemia, Dostojewski nie tylko rejestrował zmiany świato-
poglądowe zachodzące w Rosji, lecz także stał się aktywnym 
kreatorem przełomu w postrzeganiu i wartościowaniu świata. 

Halina Brzoza za Aleksandrem Wiesiełowskim przytacza apo-
kryficzną historię. Według niej śmiertelnie choremu Adamowi 
archanioł podarował fragment drzewa z raju, z którego pocho-
dził zakazany owoc. Adam splótł sobie z niego wieniec i w nim 
złożono go do grobu. Z wieńca spoczywającego na głowie mar-
twego praojca wyrosło nowe drzewo, z którego po wielu latach 
zrobiono krzyż Chrystusowy. W ten sposób historia grzechu stała 
się jednocześnie opowieścią o odkupieniu. Drzewo, za przyczy-
ną którego dokonał się grzech pierworodny, okazało się jedno-
cześnie narzędziem ludzkiego zbawienia52. Takie właśnie obrazy 
dramatycznej jedności Edenu z Golgotą wypełniają karty dzieł 
Dostojewskiego. Pisarz odkrył jedność człowieka z transcen-
dencją, którą osiąga on, przedzierając się trudną drogą ducho-
wej immanencji. Aby ludzkość odrodziła się, musi najpierw sto-
czyć się na samo dno, nurzać w grzechu i upodleniu, bowiem 
poprzez „zejście do piekieł”, poprzez bunt i negację, poprzez 
zbrodnie i wyrzeczenie się uczuć wiedzie droga do duchowego 
oczyszczenia, i dalej – do odrodzenia. Pokora, skrucha, cierpie-
nie, pokuta oraz przebaczenie, jako akty zrodzone z miłości do 
Boga, są kolejnymi krokami ku ocaleniu człowieka. Jednostka, 
która w akcie wolnego wyboru przyjmuje pełną odpowiedzial-

ność za swoje czyny, w pokorze żałuje za 
grzechy, odczuwa skruchę, otwierającą 
drogę ku łasce Bożej. Człowiek, osiągając 
taki stan, jest w pełni gotów do przyję-
cia cierpienia. Przy tym takiego, które nie 
rodzi bólu i rozpaczy, lecz z jednej strony 
stanowi zadośćuczynienie za popełnione 
zło i odkupienie grzechów, z drugiej zaś – 
jest czymś w rodzaju katharsis, które znaj-
duje finał w tak zwanym przebóstwieniu.

Opisywane stany prowadzą do doświad-
czenia w sobie Boga-Człowieka, pojmo-
wanego jako wszechogarniająca Miłość. 
Ludzkie „ja” poddaje się wszechmocnemu 
Boskiemu działaniu, Bóg zaś uwalnia je 
od uczucia wewnętrznego rozdarcia mię-
dzy siłami dobra i zła, wskazując drogę 
ku pełnej duchowej transformacji. Czło-
wiek osiąga stan przebóstwienia, przyj-
muje rolę ikony Boga na ziemi. Rodzi 
się wówczas ktoś nowy, kto zagłębia się 
w Prawdę – śmierć zastępuje życiem, ciem-
ność – światłem. Dostojewski podkreślał 
antynomiczny charakter ludzkiego życia. 
Jak pisze Evdokimov: „Doświadczenie zła, 
kiedy zło zostało wyjawione jako nicość 
aż do końca, przechodzi w doświadcze-
nie życia w Bogu”53. Bies przemienia się 
w Człowieka poprzez moc zawartą w słowie 
„Jezus”, istota zbawienia bowiem zawarta 
jest w myśli: „I słowo stało się ciałem”.

Ludzie wzgardzili Bogiem, ale On nie 
odwrócił się od nich. Bohaterowie Dosto-
jewskiego, ci najbardziej źli, podążając za 
diabłem, w skrytości serca, często sobie 
tego nie uświadamiając, tęsknili do Boga. 
Każdy, nawet największy grzesznik, może 
jednak zostać odrodzony, największe zło 
bowiem nie kryje się w występkach, które 

zwyczajowo postrzega się jako grzechy. Otchłań prawdziwego 
zła otwiera się w momencie, gdy człowiek odrzuca Boga. Grzech 
odwraca intencjonalny kierunek drogi, którą podąża dusza, 
w czego następstwie widzi ona absolut w rzeczach material-
nych i nie mogąc wznieść się do Boga Prawdziwego, zaspokaja 
wyższe potrzeby duchowe za pomocą substytutów, które nie są 
niczym innym, jak złudzeniami54. 

W finale swojej ostatniej wielkiej powieści, Bracia Karamazow, 
Dostojewski przedstawia taki oto dialog między dziećmi i Aloszą: 
„Panie Karamazow, czy słusznie religia twierdzi, że wszyscy zmar-
twychwstaniemy i zobaczymy się wszyscy?”, na co Alosza odpo-
wiada: „Na pewno zmartwychwstaniemy, na pewno zobaczymy 

się i wesoło, radośnie opowiemy sobie nawzajem, co było” (BK, 
s. 893). Zacytujmy Camusa: „jedna powieść wystarczyła, aby prze-
kształcić w radosną pewność cierpienie całego życia”55. Obecny 
w twórczości Dostojewskiego problem istnienia Boga został defi-
nitywnie rozstrzygnięty: Bóg  j e s t , nieśmiertelność i s t n i e j e 
i ludzkość zmartwychwstanie. Fałszywa boskość człowieka na 
ziemi, szaleństwo, samobójstwa straciły swoją zasadność. Kirył-
łow, Stawrogin, Smierdiakow, Swidrygajłow zostali pokonani 
przez Prawdę. I to jest odpowiedź Dostojewskiego.

Mirosława Michalska-Suchanek
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