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Twórczość Fiodora Dostojewskiego określona jest 
przez jego antropologizm i antropocentryzm. Czło-

wiek i jego los stanowią oś wszechświata, jednostka 
to — jak powiada Nikołaj Bierdiajew — „mikrokosmos, 
centrum bytu, słońce, wokół którego wszystko krąży. 
Wszystko w człowieku i dla człowieka. W człowie-
ku zagadka istnienia świata. Rozwiązanie problemu 
człowieka oznacza rozwiązanie problemu Boga”. Au-
tor Braci Karamazow opisuje podziemie ludzkiego 
wnętrza — tę część duszy (psychiki, świadomości, 
podświadomości czy nieświadomości), w której rodzą 
się motywy działań, gdzie mają swój początek prag-
nienia, iluzje, namiętności, i gdzie ostatecznie doko-
nywane są wybory między dobrem i złem. Dociera 
do tych pokładów, które determinują psychiczne, 
moralne i duchowe życie bohaterów. 

Dzieła Dostojewskiego są traktatami filozoficznymi, 
które dotykają spraw człowieka w sytuacjach gra-
nicznych. Przedstawiane idee pisarz personifikuje, w 
jakimś sensie nadając swoim utworom ideologiczną 
formę religijno-moralnego dramatu, rozstrzygające-
go zagadnienia związane z tajemnicą człowieka i 
jego relacji z transcendencją. Interesuje go zwłaszcza 
jednostka, której życiowym drogowskazem stała się 
ciemna strona „ja” — człowiek wplątany w sieć „prze-
klętych problemów”, zanurzony w grzech, opętany 
ideą, odrzucający Boga. 

Postaci wykreowane przez autora Zbrodni i kary 
funkcjonują w rzeczywistości społecznej, jednocześ-
nie jednak jakby całkowicie poza jej bezpośrednimi 
wpływami, gdyż to nie środowisko w świecie Do-
stojewskiego wypacza człowieka. Ludzka myśl, nie 
skrępowana racjami o charakterze pragmatycznym, 
krąży swobodnie, próbując znaleźć odpowiedzi na 
„pytania przeklęte”. 

W październikowym rozdziale Dziennika pisarza z 
roku 1876 Dostojewski pomieszcza ważną miniaturę 
literacką pod tytułem Wyrok (sam pisarz mówi o arty-
kule, jednak walory artystyczne tekstu zdecydowanie 
sytuują go poza publicystyką). Utwór stanowi zapis w 
konwencji z lekka ironicznej rozumowania niejakiego 
anonimowego NN, które przywiodło go do decyzji 
o samobójstwie, gdy tylko uświadomił sobie bezsens 
własnej egzystencji. Dostojewski rzecz nazywa spowie-
dzią samobójcy, jego ostatnim słowem, spisanym tuż 
przez wystrzałem w celu pouczenia wszystkich tych, 
którzy zechcą wysłuchać jego głosu.

Wyrok w zamierzeniu pisarza miał odzwierciedlić 
światopogląd współczesnych mu Rosjan, wyrosły na 
fascynacji radykalnymi i destrukcyjnymi ideami za-
chodniej rewolucyjnej myśli, które znajdowały ujście 
w ideologii szybko rozpowszechniającego się nihilizmu. 
Rosję czasów Dostojewskiego cechowały elementy 
niezmiennie towarzyszące radykalnym zmianom: za-
męt i chaos, a także samowola i upadek moralności, 
znajdujące skrajny wyraz w szerokiej skali przestępstw 
i perwersji. Wiek dziewiętnasty przyniósł Rosji próby 
tworzenia świata bez Boga, a religijną dezintegrację 
Dostojewski postrzegał jako jeden z głównych powo-
dów wzrostu liczby samobójstw. Na narastający kryzys 
wiary autor Braci Karamazow reagował twórczością, 
w której występował z pozycji demaskatora ateizmu 
i jego nieprzejednanego przeciwnika.

Stanowiący oś kompozycyjną Wyroku wywód 
NN jest konsekwencją odrzucenia Boga, a człowiek, 
który przeciwko Bogu się zbuntował, pełnię swojej 
wolności pragnie zamanifestować poprzez logicznie 
umotywowany akt śmierci dobrowolnej. Główne myśli 
zawarte w spowiedzi bohatera sprowadzają się do 
następującej tezy. Podczas stworzenia przyroda (u Do-
stojewskiego tożsama z naturą) obdarzyła człowieka 
świadomością, za pośrednictwem której nieustannie 
przypomina, że nie jest on bytem samodzielnym, lecz 
zaledwie częścią harmonijnej całości, maleńkim og-
niwem potężnego, spójnego mechanizmu.  

Natura z punktu widzenia jednostki poraża amo-
ralnością, gdyż jej istotę, zamiast dobra i piękna, 

Sierpień

Ciszej już się nie da
oddychać w stronę słońca,
by zatrzymać dojrzałe lato,
które chyli się do ziemi
i pozostaje tam coraz dłużej.
Nie, już nie kwitną białe róże w ogrodzie nad ranem,
które następuje z wolna.
Mgły na wsi srebrzą się
potokami milczenia.
Rozmawiam ze swoimi cieniem w blasku bladego księżyca
wędrującym po chropowatym murze wraz ze mną -
szepczemy tylko o przemijaniu.

A w oknie stuka starość...

Ach, więc to tak,
nic się w ciąż nie dzieje.
Ach, więc to tak,
to tylko wiatr kradnie z drzew czereśnie.
Ach, więc to tak więdnie kwiat
nieużywany na parapecie... 

Mona 

Mona Liza z długimi kruczoczarnymi włosami 
wyczesanymi do kolan
w różowej sukience
przejeżdża tramwajem 
czytając powieść bestseller 
w życiu gumy
wszystkie osiedlowe przystanki. 
Wyraz twarzy ma podłużny, 
oczy szczupłe,
palce grube...
Ironicznie uśmiecha się do brudnej szyby,
w jakiej widzi
postać dziecka. 
Kocimi nogami przeczesuje grzbiet bez ciszy. 
Idzie na oślep w tłum
i oczywiście znika ja jawo sen. 

Na cmentarzu żywych 

Wolniej, ciszej głośniej.
Zamknij się lub zamilcz na zawsze.
Nie odzywaj się do mnie więcej skorupką ciszy.
Naucz się milczeć wymownie i patrzyć mi w oczy swo-
imi zamkniętymi. 
Patrz na mnie, kiedy mnie nie widzisz.
Módl się do mnie jak komary do nocy,
kiedy siadają ci na powłoce gardła,
a ty nie możesz obudzić się ze snu.
Wiesz, że zawsze boli, że nawet sen
przynosi ulgę nie inną
niż stado gwoździ jeżące ci się na powłoce nie dłoni,
a serca.
Tylko silniejszy ból osłabia 
swojego poprzednika. 
A jakby tak napisać piękny wiersz o niczym
ku pokrzepieniu czyjejś radości...

* * *

Nie udaj już takiego głupiego.
Nie ma pokolenia porno, nic nie ma.
My tylko jesteśmy, skóra, kość. Nicość. 
Nie udaj wariata, skoro nim jesteś to bądź.
To jest prosta recepta na życie.
Nie wymyślać tyle...
To jest prosta recepta na życie...
Nie wymyślać tyle.
Skóra, ząb, życie...

wyznacza niedorzeczny kołowrót narodzin i śmierci. 
Zatrważa także niesprawiedliwością, bowiem powo-
łuje do życia świadomość, aby po jakimś czasie, bez 
żadnych wyższych racji, ją unicestwić. 

Prawa rządzące przyrodą całkowicie wymykają 
się zwyczajowemu (ludzkiemu) pojmowaniu świata, 
są bezlitosne i nieubłagane. „Natura cię nie pyta; 
jej nie obchodzą ani twoje pragnienia, ani to, czy 
ci się jej prawa podobają, czy nie podobają. Musisz 
przyjmować ją taką, jaka jest” — już ponad dziesięć 
lat wcześniej Dostojewski pisał w Notatkach z pod-
ziemia. Człowiekowi nie pozostaje nic innego, jak się 
ukorzyć i poddać autorytarnie objawianym rygorom 
i w sposób upokarzający podporządkować swoje 
„ja” materii, w której jest uwięzione. Aby nie zakłócić 
harmonii świata, godzi się na cierpienie. Oznacza 
to, że wobec narzucenia mu wbrew jego woli celu 
nadrzędnego, zmuszony do wpisania się w odgórny 
porządek wszechistnienia, czy chce tego, czy nie, 
wyraża zgodę na życie. NN ma wątpliwości, bun-
tuje się, szuka powodów, dla których ludzi powinny 
zajmować prawa wszechświata oraz harmonia bytu. 
Niestety na swoje pytania nie znajduje odpowiedzi. 
Człowiek — jak logicznie rozumuje NN — pragnie 
szczęścia dla siebie, tylko tu i teraz, w krótkiej chwili 
własnego istnienia, przecież i tak wkrótce jego czas 
przeminie, a on sam odejdzie w niebyt. 

Świadomość, na obdarowanie którą nikt nigdy 
zgody nie dawał, nie niesie — NN kontynuuje swój 
wywód — harmonii istnienia, przeciwnie — rodzi po-
czucie egzystencjalnego dysonansu. Szczęśliwi ci, 
których świadomość jest ograniczona. Takich ludzi 
nie męczą wątpliwości, chętnie, a nawet z radością 
wyrażają zgodę na życie. Cóż jednak potem? Żyją na 
podobieństwo zwierząt — jedzą, piją, śpią, urządzają 
gniazdo i płodzą potomstwo, i tak aż po kres swoich 
dni. Bez jakiejkolwiek refleksji, całkowicie bez potrzeby 
definiowania sensu własnej egzystencji. Żyją zatem 
czy wegetują? — zdaje się pytać Dostojewski.

W przypadku człowieka, obdarzonego pełną 
świadomością, rzecz wygląda inaczej. Demotywa-
cję istnienia generują proste pytania, które sobie 
zadaje: Po co to wszystko? W jakim celu? I wreszcie 
pytanie kluczowe: jaki jest sens uporczywej dbałości 
o to, aby żyć moralnie, przykładnie, praworządnie, 
w miłości i szczęściu? Być może czynić tak należy 
dla zwykłej, ludzkiej przyjemności — zgaduje. Jednak 
nie, gdyż zaraz pojawia się wątpliwość: jak można 
z życia czerpać szczęście, zdając sobie sprawę, że 
człowiek nie jest wieczny, wkrótce odejdzie, a wraz 
z nim wszystko obróci się wniwecz, zamieni w chaos, 
w jedno wielkie nic. Stąd już blisko do konkluzji. Oto 
NN oświadcza: 

[…] za nic na świecie nie mogę przyjąć żadnego 
szczęścia — nie z niechęci, z niezgody na przyjęcie 
go, nie z jakiegoś uporu zasadniczego, lecz po prostu 
dlatego, że nie będę, nie mogę być szczęśliwy pod 
warunkiem grożącej jutro nicości […] planeta nasza 
nie jest wieczna i ludzkości sądzone jest takie samo 
chwilowe trwanie, jak mnie, i choćby nie wiem jak 
mądrze, radośnie, sprawiedliwie i świątobliwie urzą-
dziła się ludzkość na ziemi — to wszystko też stanie 
się jutro tą samą nicością. 

Pochodną takiej postawy jest sytuowanie się po-
staci Dostojewskiego ponad moralnością. Zdaniem 
Hipolita Terentiewa — bohatera Idioty — perspektywa 
rychłego zgonu (był śmiertelnie chory na gruźlicę) 
sankcjonuje bezkarność. Wyraża on przekonanie, 
że dokonanie morderstwa, nawet wielokrotnego 
czy popełnienie innej dowolnej zbrodni, nie może 
w przypadku osoby nieuleczalnie chorej skutkować 
jakąkolwiek karą. Jak bowiem można skazać oso-
bę wcześniej skazaną? I to na karę śmierci? W Śnie 
śmiesznego człowieka narrator w obliczu decyzji o 

Mirosława Michalska-Suchanek
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Dostojewsksamobójstwie również uwalnia się od empatii wo-
bec świata i tym samym, w sposób jego zdaniem 
naturalny i uzasadniony, lokuje się poza dobrem i 
złem. Symptomatyczne jest przy tym, że Hipolit-ate-
ista rozważa wyłącznie potencjalną ewentualność 
kary ustanowionej przez sąd. Rozumowej analizie 
poddaje wszelkie za i przeciw, całkowicie pomijając 
wymykający się logice aspekt moralny. 

Wróćmy jednak do wywodu NN. Życie pojedyn-
czego człowieka jest ułudą, wielkim udawaniem, 
spektaklem, który musi wybrzmieć do końca, bo takie 
jest prawo wszechświata (przyrody). Skoro więc nie 
można przerwać „komedii życia” niszcząc przyrodę, 
która daje ludziom świadomość, i tym samym „bez-
ceremonialnie wydaje ich na cierpienie”, pozostaje 
samobójstwo. Jest to jedyna dostępna człowiekowi 
forma zachowania godności. 

Spróbujmy przyjąć zasady logiki bohatera i podą-
żyć za jego tokiem myślowym. Jednostka jako ciało 
wyposażone w świadomość stanowi określone ogni-
wo bytu, które jest maleńką, jednakowoż niezbędną, 
cząstką przyrody. Człowiek, zabijając się, dokonuje 
anihilacji ciała, ale jednocześnie i własnej świadomo-
ści, co skutkuje pozbawieniem wewnętrznie spójnej 
machiny, jaką jest natura, ogniwa składowego. Przy-
roda funkcjonuje wedle precyzyjnego kalendarza, 
który wyznacza początek i koniec każdego ludzkiego 
istnienia. Samobójstwo stanowi śmierć samowolną 
(poza ustalonym wyższym porządkiem), naruszającą 
rytm naturalnego biegu świata — cykl życia i śmierci. 
Człowiek poprzez samounicestwienie nie jest w stanie 
przyrody zniszczyć, ale decydując się na tę samo-
wolę zakłóca jej misterną, stabilną (jak się okazuje 
tylko pozornie) konstrukcję. Samobójstwo tym samym 
pełni rolę manifestacji buntu wobec natury, wyrazu 
niezgody na ubezwłasnowolnienie i jednocześnie 
jest ostatnim (zresztą jedynym możliwym) demon-
stracyjnym przejawem wolnej świadomości. Chcąc 
dokonać destrukcji natury, pragnąc wyzwolić swoją 
osobowość mentalną od jej despotycznej dominacji, 
jednostka unicestwia siebie. 

Motyw oskarżenia w stosunku do materialistycznie 
rozumianej natury, która działa przeciwko człowieko-
wi, będąc tym samym kwintesencją nielogiczności 
bytu, pojawił się już kilka lat wcześniej w Idiocie. 
Przyroda (natura), rozumiana jako rodzaj absolutu, 
wyznaczającego porządek istnienia świata, legła u 
podstaw fundamentu pojęciowego wspomnianego 
już Hipolita Terentiewa. Bohater w malignie widzi ją 
jako „olbrzymią i obrzydliwą tarantulę”, uleganie któ-
rej odbiera jako bolesne upokorzenie. Bezwzględna 
natura wydała na niego wyrok śmierci, postanowił 
więc, że sam zdecyduje przynajmniej o miejscu i 
czasie jego wykonania. Samobójstwo traktował jako 
jedyny możliwy sposób przeciwstawienia się „bestii”, 
która samowładnie chce decydować o jego życiu, 
jako rodzaj buntu i jedyny możliwy przejaw czynnej 
władzy nad sobą, wykorzystanie pokusy ostatnie-
go, wymiernego i definitywnego zamanifestowania 
własnej wolności. Akt samobójczy był dla bohatera 
ostatnim wyborem w sytuacji, w której wyboru już 
właściwie nie ma.  

Bunt Terentiewa napędzało poczucie godności 
własnego „ja”, które sprzeciwia się pozostaniu przy 
życiu na uwłaczających warunkach: 

[…] przyroda tak dalece ograniczyła moją dzia-
łalność swoimi trzema tygodniami wyroku, że samo-
bójstwo jest bodaj jedyną czynnością, którą jeszcze 
mogę zdążyć zacząć i skończyć podług własnej 
woli. Ano, może zechcę skorzystać z tej ostatniej 
możności czynu?. 

W cytowanej myśli rezonuje ten aspekt filozofii 
Feuerbacha, w którym myśliciel za jeden z najważniej-
szych atrybutów wolności człowieka uznaje samobój-
stwo. Podąża tu za Heglem, przekonującym, że ludzi 
od zwierząt różni przede wszystkim to, że zwierzę nie 
jest w stanie się zabić ani okaleczyć. Odzwierciedla 
jednocześnie myśl Fichtego, głoszącego, że przyję-
cie śmierci dobrowolnej, już w momencie podjęcia 
decyzji, staje się manifestowaniem panowania nad 
przyrodą. Posłużmy się słowami Andrzeja Walickiego: 
„Przyroda zna tylko potrzebę samoochrony, decyzja 
śmierci jest przeciwieństwem tego dążenia. Każde 
samobójstwo dokonane z chłodnym spokojem… jest 
urzeczywistnieniem tego panowania”. 

Bohdan Urbankowski podkreśla gnoseologiczny 
wymiar buntu świadomości. Jest to już negacja total-
na, wyzwanie, jakie jednostkowa świadomość rzuca 
otaczającej rzeczywistości, w której nie jest w stanie 
(nie może, nie chce) się odnaleźć. Nie istnieje żadna 
zadowalająca formuła pojednania ani NN, ani Te-
rentiewa ze światem. Ich intencje samobójcze należy 
postrzegać jako sprzeciw wobec apodyktyczności 

materialistycznej wizji świata. Bunt w takim kontekście 
stanowi (w jakimś sensie) przejaw pychy świadomości 
i zostaje doprowadzony do, co prawda logicznego, 
niemniej pełnego absurdu. Zbuntowane „ja” nie daje 
zgody na nic: ani na istniejące systemy wartości, 
normy, prawa, ani na konkretny porządek społeczny, 
ani nawet na własne ciało. Świadomość pragnie 
usytuować się poza przestrzenią, przeciwko której 
się buntuje. Takie odcięcie osobowości mentalnej 
człowieka poprzez zabicie własnego ciała mogłoby 
stać się drogą do pełni wolności, niestety nie jest 
osiągalne. Logiczna myśl, będąca zaczątkiem oraz 
kierunkowskazem działań, nie stanowi nic innego, 
jak pochodną tej samej materii, którą samobójca 
pragnie unicestwić. 

Dostojewski w spowiedzi NN zawarł sens dla niego 
fundamentalny: odrzucenie nieśmiertelności duszy, 
niezależnej od ciała, skutkuje pełnym uwięzieniem 
własnego „ja” w materii, a ujmując precyzyjniej — 
wtopieniem „ja” w materię. Wskutek zabicia ciała, 
w całości unicestwieniu ulega rzeczona materia, a 
więc również ludzkie „ja”, co powoduje, że jednostka 
podlega całkowitej anihilacji. 

 Współczesna Dostojewskiemu pisarka Lud-
miła Simonowa-Chochriakowa próbowała przewi-
dzieć charakter odbioru czytelniczego Wyroku. Jej 
pogląd był skrajny, twierdziła mianowicie, że nawet 
jeśli ktoś dotąd nie myślał o samobójstwie, lektura 
spowiedzi NN może zrodzić w jego umyśle podobną 
ideę. A nawet więcej, uświadomiwszy sobie logiczną 
konieczność unicestwienia świata, może zechcieć 
nie tylko skończyć ze sobą, ale również ze swoimi 
bliskimi, w pełnym przekonaniu, że czyni to dla ich 
szczęścia. Zważywszy, że niegdyś Cierpienia młodego 
Wertera Goethego rzeczywiście sprowokowały falę 
samobójstw, nie da się podważyć zasadności obaw 
rosyjskiej pisarki, co do równie silnego wpływu utworu 
Dostojewskiego. Niezależnie jednak od jej subiektyw-
nej oceny recepcji Wyroku prawda okazała się inna. 
Większość czytelników w ogóle nie odczytała sensu 
tekstu, część zaś jego ideę zrozumiała opacznie. W 
związku z tym Dostojewski, który utwór uważał za 
ważny, w grudniowym numerze Dziennika pisarza z 
1876 roku zamieścił szczegółowe jego omówienie. 

NN — wyjaśniał pisarz — stał się urzeczywistnie-
niem formuły logicznego samobójcy, a za wykładnię 
jego spowiedzi należy przyjąć następującą tezę: „bez 
wiary we własną duszę i w jej nieśmiertelność życie 
człowieka jest nienaturalne, niezrozumiałe i nie do 
zniesienia”, gdyż tylko przekonanie o nieśmiertelności 
duszy ludzkiej jest „źródłem żywego życia na ziemi 
— życia, zdrowia, zdrowych idei i zdrowych przeko-
nań i wniosków”. 

Narrator Wyroku cierpiał, ponieważ zdał sobie 
sprawę, że bycie-w-świecie na poziomie świado-
mości zwierząt jest dla niego niewystarczające, nie 
potrafił jednak wykreować idei wobec Boga alter-
natywnej. Bolesne poczucie bezsensu dalszej, pustej 
egzystencji sprawiło, że samobójstwo stało się dla 
niego jedynym rozsądnym wyjściem, a nawet więcej 
— absolutną koniecznością. Dostojewski pisał: 

[…] tylko przy wierze w nieśmiertelność człowiek 
pojmuje celowość swego istnienia na ziemi. Nato-
miast bez przekonania o nieśmiertelności związki 
człowieka z ziemią rozluźniają się, a utrata wyższego 
sensu życia (doznawana choćby tylko w postaci 
nieświadomej udręki) niechybnie prowadzi do sa-
mobójstwa. 

Autor Biesów starał się ujawnić luki w logice ate-
izmu. Otóż zgodnie z prawami owej logiki musi się 
przyjąć, że wraz z odrzuceniem idei nieśmiertelności 
duszy, śmierć stanowi absolutny kres wszystkiego. 
Jakie więc uzasadnienie może mieć odczuwanie 
szczęścia (czymkolwiek by ono nie było) na ziemi, 
gdy posiada się świadomość nadchodzącej nicości? 
Dlaczego ziemski świat nie przypomina raju, skoro z 
toku logicznego rozumowania wynika konkluzja, że 
powinien. Pytania te, uznane przez Dostojewskiego za 
wyjątkowe bluźnierstwo nowych czasów, pojawiają 
się nie tylko w wyznaniach samobójcy NN, i postawie 
Hipolita Terentiewa, dręczyły także Kiryłłowa (Biesy) 
i powtórzy je narrator Snu śmiesznego człowieka. 

Jedynym wyjściem w takiej sytuacji — odsłania 
absurd ateistycznej myśli Dostojewski — pozostaje to, 
co jawi się jako konkretne i definitywnie rozstrzygają-
ce, mianowicie unicestwienie własnego życia, a wraz 
z nim całego brudnego świata. Istotę tej myśli wiele 
dziesiątek lat później Jean-Paul Sartre ujmie w fun-
damentalnym dla ateizmu twierdzeniu: „świat istnieje 
tylko za pośrednictwem ludzkiej realności”. Rzeczy-
wistość trwa jako sui generis byt intencjonalny, czyli 
dopóty, dopóki aktualizuje ją czyjaś świadomość, gdy 
ta ulegnie unicestwieniu, świat rozpłynie się wraz z 

nią, a przynajmniej zniknie określona odsłona świa-
ta, którą określone „ja” powoływało do życia. Tak 
właśnie rozumował  „śmieszny człowiek”: 

[…] wystarczy, bym się zastrzelił, a świata nie 
będzie, przynajmniej dla mnie. Nie mówiąc już o 
tym, że może istotnie dla nikogo nic już nie będzie 
po mnie, i cały świat, ledwo zgaśnie moja świado-
mość, też zgaśnie od razu jak mara, jak coś, co 
przynależy tylko do mojej świadomości i przestanie 
istnieć, albowiem może cały ten świat i ci ludzie 
— to tylko ja jeden.

 Akt definitywny zostaje dokonany — główny 
jego aktor przekracza granice doczesnego świata 
i przechodzi w niebyt, jednocześnie decydując o 
tegoż świata nieistnieniu. 

Wyraźnie rezonuje tu idea solipsyzmu (choć nie 
wydaje się żeby Dostojewski czynił to umyślnie), 
głosząca, że niemożliwe jest poznawanie rzeczy-
wistości poza konkretną (własną) świadomością, 
gdyż jest ona dostępna tylko poprzez subiektywne 
percypowanie zjawiska. W konsekwencji wszystko 
co istnieje poza umysłem jednostki, jako jedynego 
konkretnego podmiotu, pozostaje układem zjawisk 
istniejących zaledwie potencjalnie, jest projektem 
świata, któremu dopiero czyjaś (konkretna) świa-
domość nadaje realną formę. George Berkeley 
w swojej sztandarowej pracy z 1710 roku pod  
tytułem Traktat o zasadach poznania ludzkiego 
stwierdza:

Niektóre prawdy są dla ludzkiego umysłu na tyle 
bliskie i oczywiste, że wystarczy otworzyć oczy, aby 
je dostrzec. Za taką uważam tę istotną prawdę, 
że cały chór niebiański i wszystko, co wypełnia 
Ziemię, słowem wszelkie ciała składające się na 
potężną budowlę Wszechświata, nie mają żadnego 
samodzielnego istnienia poza umysłem.

Swój pogląd Berkeley zawarł w twierdzeniu esse 
est percipi („istnieć to znaczy być postrzeganym”). 
Odmawiał bytowej niezależności materii, która nie 
jest treścią bezpośredniego subiektywnego do-
świadczania. Na rzeczywistość składają się — w 
jego pojęciu — elementy, będące tylko ideami 
(postrzeżeniami), trwałość zaś i jedność zapewnia 
im nieprzerwane postrzeganie wszystkiego przez 
Boga.

Rozumowanie Dostojewskiego w jakimś sensie 
rozwija pogląd irlandzkiego filozofa. Świat istnieje 
jako byt powoływany przez świadomość (Berkeley 
mówi o umyśle) człowieka, który ów świat postrze-
ga, natomiast świat jako całość (wszechistnienie) 
konstytuuje postrzeganie go przez Stwórcę. Atei-
styczne założenie nieistnienia Boga odrzuca nad-
rzędnego „obserwatora”, co oznacza, że obraz 
realnego świata powstaje poprzez jednostkowe 
jego postrzegania. Śmierć jednostki z kolei (nieważ-
ne czy w czasie wyznaczonym przez przyrodę, czy 
przedwczesna — samobójcza) stanowi anihilicję 
ciała, ale i świadomości. W rezultacie rzeczywistość 
przestaje istnieć, gdyż ulega unicestwieniu to, co 
ją do życia powołuje. Jest to definitywny, nieod-
wracalny koniec wszystkiego. Jedynym ratunkiem 
przed pogrążeniem się w niebycie pozostaje wiara 
w Jedynego Boga i istnienie nieśmiertelnej duszy. 
Takie przekonanie głosił Berkeley  — zaprzysięgły 
wróg ateizmu, głęboko w to wierzył również Do-
stojewski.

Przywołane wyżej postaci autora Zbrodni i kary 
wskazują na paradoks dziewiętnastowiecznej Rosji 
— reprezentują ogromną rzeszę bluźnierców-atei-
stów, którzy z jednej strony nie wierzą w nieśmier-
telność, z drugiej zaś kompletnie nie odnajdują się 
w świecie bez Boga. Ludzkie życie bez wyższej idei 
przeobraża się w absurd — dowodzi Dostojewski. 
Idea nieśmiertelności duszy jest bowiem jedyną 
wyższą ideą istniejącą na ziemi, jako że jedno jest 
tylko źródło wzniosłości, wszystkie idee, którymi czło-
wiek żyje, z tej jednej wypływają. Tylko ona nadaje 
istnieniu znaczenie i rodzi pragnienie życia. Bez od-
niesienia do Absolutu ludzka egzystencja zamienia 
się w absurd ateizmu — bezsensowne trwanie w 
oczekiwaniu na pogrążenie się w nicości. Wartości 
zawsze — punktuje Dostojewski — konstytuują się 
wobec kogoś (lub czegoś), kto (lub co) stanowi 
punkt odniesienia, to jest Wartość Najwyższą. Je-
żeli jej brakuje, świat w sposób naturalny pogrąża 
się w Chaosie. Przeszłość znika w zapomnieniu, a 
przyszłość, pozbawiona zdefiniowanych celów, roz-
mywa się. Pozostaje teraźniejszość, która wyzuta z 
wiary w nieśmiertelność duszy, nawet nie może stać 
się czyśćcem na ziemi, choćby zakopconą wiejską 
łaźnią pełną pająków z wizji Swidrygajłowa. 
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