
tekst pobrano ze strony 

 

www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl 
 

 

Źródło: J. Zoppa (red.), Heroizm w dziejach, Kraków: Księgarnia Akademicka 2005, s. 29-39.  

 

 

Paweł Rojek 

 

HEROIZM MIECZA I POLITYKI. 

O SPRZECIWIANIU SIĘ ZŁU SIŁĄ IWANA A. ILJINA 

 

 

„Niech wasz miecz będzie modlitwą, a modlitwa wasza niech będzie mieczem” − 

słowa te nie stanowią hasła żadnej średniowiecznej krucjaty, ani nie pochodzą ze sztandaru 

któregoś z rycerskich zakonów. Znajdują się one w przedmowie skierowanej do grona 

rosyjskiej emigracji, „białych wojowników”, „nosicieli prawosławnego miecza”, wydanej  

w 1925 roku głośnej książki rosyjskiego filozofa i prawnika Iwana A. Iljina O sprzeciwianiu 

się złu siłą1. Książka ta wywołała burzę w rosyjskim środowisku porewolucyjnej emigracji. 

Autor, atakując wprost pacyfizm Tołstoja, pośrednio podważał całą rosyjską tradycję 

intelektualną. Entuzjazm jednych − na przykład Mikołaja Łosskiego − mieszał się  

z dezaprobatą drugich. „Rzadko zdarzało mi się czytać tak koszmarną i męczącą książkę” − 

tak zaczął swoją odpowiedź na wystąpienie Iljina Mikołaj Bierdiajew2. W rezultacie polemik 

Iljin stał się duchowym przywódcą „białych” i dla wielu symbolem intelektualnej 

niezłomności i konsekwencji. 

 Książka rosyjskiego filozofa nie jest jednak tylko doraźnym głosem w publicystycznej 

dyskusji. Walka ze złem siłą jest najlepszym bodaj sprawdzianem etyki. Zarówno etyka, która 

utrzymuje, że złu nie należy sprzeciwiać się siłą, jak i etyka mówiąca,  

że stosowanie przymusu jest czymś dobrym, nie wytrzymują konfrontacji z wojną,  

egzekucją i polityką. Odpowiedzialne myślenie nie może uciec od paradoksu: sprzeciwianie 

                                                
1 I. A. Iljin, O soprotiwlienii złu siłoju [w:] Soczinienija w dwuch tomach, t. I, Fiłosofija prawa. Nrawstwiennaja 
fiłosofija, Moskwa 1993, ss. 301-479. 
2 M. Bierdiajew, Koszmar złego dobra, przeł. H. Paprocki, [w:] Głoszę wolność, Warszawa 1999, ss. 217-234. 



się złu siłą jest powinnością człowieka, ale powinność ta wymaga od niego stosowania złych 

środków dla dobrych celów. To, co nakazane − wbrew podstawowemu aksjomatowi logiki 

deontycznej − wydaje się nie być dozwolone. Większość myślicieli unikała paradoksu, 

wybierając którąś ze skrajności: odrzucenie wszelkiego przymusu lub jego całkowite 

uniewinnienie. Jednym z wyjątków był Iwan A. Iljin. 

 We wspomnianej książce, bogatej w rozmaite wątki, napisanej niezwykłym, 

emocjonalnym językiem, zawarte są − jak się wydaje − trzy główne tezy, dotyczące tytułowej 

kwestii. Po pierwsze, sprzeciwianie się złu siłą jest możliwe, po drugie, konieczne, po trzecie 

− choć jest możliwe i konieczne − nie jest czymś bezwzględnie dobrym. Z jednej strony, 

„fizyczny przymus i zapobieganie mogą być wprost religijnym i patriotycznym obowiązkiem 

człowieka, i wtedy nie ma on prawa się od niego uchylać”3. Z drugiej jednak strony, 

„człowiek nie jest święty, nie prowadzi walki za złem jako święty i nie wśród świętych […] 

Ten, kto zapobiega złu, sam stoi w błocie, lecz jego noga oparła się na twardym miejscu i oto 

już pomaga innym, wciąganym przez bagno, wyjść na twarde miejsce, stara się ich uchronić i 

wybawić, rozumie jednak, że on sam nie może wyjść sucho z błota”4.  

Ten, kto walczy ze złem siłą, dokonuje czynu w istocie tragicznego. Zło w świecie 

wymaga od dobrych ludzi niedoskonałego postępowania. Prawdziwym bohaterem nie jest ten, 

kto po prostu walczy ze złem; heroizm polega na walce ze złem ze świadomością, że w ten 

sposób rezygnuje się z doskonałości i bierze się na siebie winę. Prawdziwy heroizm nie 

polega na ryzykowaniu życiem, ale sumieniem. 

  

1. Możliwość walki ze złem 

 

Problem możliwości użycia siły w walce ze złem rozpada się na dwie kwestie: 

 po pierwsze, czy użycie siły nie jest sprzeczne z miłością bliźniego, którą Iljin deklaruje; 

 po drugie, czy przymus stosowany wobec ciała może być skuteczny, to znaczy, czy może on 

wywierać wpływ na ludzkiego ducha. Po pierwsze zatem: czy można, w imię miłości 

bliźniego, strzelać do ludzi, skazywać ich na śmierć i długoletnie więzienia, wypowiadać 

wojnę i atakować suwerenne państwa? Po drugie: czy walka ze złem nie powinna być 

prowadzona tylko i wyłącznie „duchowo”, za pomocą przykładu, nawoływania i modlitwy? 

(1) Człowiek − powiada Iljin − istnieje w dwóch zasadniczych wymiarach: ziemskim  

i niebieskim, ludzkim i boskim, horyzontalnym i wertykalnym. Pierwszy z nich, 

                                                
3 I. A. Iljin, op.cit., s. 438. 
4 Ibidem, s. 440. 



horyzontalny, wiąże go z innymi ludźmi. Miłość jest siłą jednoczącą, tworzącą żywą całość  

z poszczególnych osób, polega na przyjęciu drugiej osoby, zjednoczeniu się z nią. Drugi 

wymiar wiąże człowieka z obiektywną doskonałością, którą stanowi Bóg i polega na 

przykładaniu miary boskości do życia. Miłość do doskonałości i jej przejawów Iljin nazywa 

„duchowością”. Największe przykazanie chrześcijaństwa nakazuje miłość do Boga i 

bliźniego, co odpowiada dwóm postulatom: „duchowości” i miłości. Miłość do Boga ma 

charakter wertykalny, a miłość do człowieka − horyzontalny.  

Miłość do Boga i bliźniego jest tylko jedną z czterech możliwości, jakie stają przed 

człowiekiem istniejącym w dwu wymiarach: 

 

  
Miłość do 

ludzi 

Brak miłości 

do ludzi 

Miłość do Boga DOBRO „OSCHŁOŚĆ” 

Brak miłości  

do Boga 
„SENTYMEN-

TALIZM” 
ZŁO 

 

Logicznie możliwa jest też miłość do ludzi i brak miłości do Boga, miłość do Boga bez 

miłości do ludzi i wreszcie brak miłości do Boga i człowieka. Pierwsza możliwość 

(duchowość i miłość) jest bezsprzecznym dobrem, ostatnia (brak duchowości i miłości) − 

bezsprzecznym złem. Dobro jest „miłością uduchowioną”, „umiłowaniem w prawdzie”, zło − 

„przeciwduchową wrogością”5. Pełne dobro jest z natury religijne, wymaga bowiem 

odniesienia do „duchowości”.  

Postawa miłości do Boga i braku miłości do człowieka, czyli coś, co można by nazwać 

„oschłością”, choć możliwa logicznie, nie jest jednak możliwa w praktyce. Ten, kto 

naprawdę kocha Boga, kocha też ludzi. Miłość do Boga pociąga za sobą miłość do ludzi.  

Można za to kochać ludzi nie kochając Boga. Miłość bliźniego pozbawioną 

odniesienia do „duchowości”, Iljin nazywa „sentymentalizmem”. Moralne doświadczenie 

jedności z innymi ludźmi, współczucia, zajmuje w tym przypadku miejsce religii. 

Absolutyzacja miłości bliźniego − jak w przypadku Wielkiego Inkwizytora z opowieści 
                                                
5 ibidem, s. 316. 



Iwana Karamazowa − prowadzi do odrzucenia „duchowości”, o ile ma być ona okupiona 

cierpieniem. Jeśli dobrem jest wyłącznie miłość do innych ludzi, to złem jest wszystko, co 

może sprawiać cierpienie. Jest to humanizm par excellence, humanizm antropocentryczny; 

humanizm „verteufelt human”, „diabelnie ludzki”, jak miał się kiedyś wyrazić Goethe.  

Postawa taka − której dobrym przykładem jest Tołstoj i jego nauka o nie 

sprzeciwianiu się złu siłą − wiąże się z reguły z indywidualizmem, „moralnym solipsyzmem”. 

Jej źródłem nie jest prawdziwa troska o innych ludzi i odpowiedzialność, ale dbałość o własną 

prawość i doskonałość. Sentymentalny moralista kocha ludzi tylko do granic swojej osobistej 

moralnej prawości i doskonałości. Oddaje za bliźnich życie, ale nie jest zdolny złożyć w 

ofierze swojej nieskalanej uczciwości.  

Prawdziwe dobro wiąże miłość do człowieka z pewną treścią, którą odkrywa miłość 

do Boga. „Właściwa relacja do Boga  powiada Iljin  wyprzedza ustanowienie prawidłowej 

relacji do bliźniego, ponieważ kochać bliźniego oznacza kochać w nim zasadę Boską, zasadę 

żywego dobra”6. Duch wytycza granice miłości: „miłość kończy się tam, gdzie zaczyna się 

zło”7. Nie można kochać zła. Można się modlić za diabła, ale nie można pragnąć zjednoczenia 

z nim, a taki jest właściwy sens miłości. Należy kochać nieprzyjaciół, 

ale naszych, a nie można miłować nieprzyjaciół Bożych w świecie. Wrogość wobec zła i jego 

nosicieli nie jest tym samym, co nienawiść.  

Miłość duchowa jest wymagająca. Należy kochać „jak siebie samego” boski obraz  

w człowieku, a nie jego karykaturę. Braterstwo ludzi wynika z synostwa Bożego. Tylko taka 

duchowa miłość jest prawdziwym humanizmem, który jest bogoczłowieczy i teocentryczny. 

Nie można bowiem porzucić sprawy Bożej dla człowieka.  

Tak pojęta miłość nie wyklucza zadawania cierpienia kochanemu. Cierpienie nie jest 

tożsame ze złem, jest bowiem jedyną droga do osiągnięcia doskonałości.  

(2) Wpływ na drugiego człowieka może przybierać rozmaitą postać. Może być to 

modlitwa, przekonywanie, przymus psychiczny bądź fizyczny; może to być zapobieganie 

albo wymuszenie jakiegoś działania, może ono służyć dobru lub złu itd. Drobiazgowe 

rozróżnienia, jakie przeprowadza Iljin, przypominają analizy fenomenologów − czemu zresztą 

nie można się dziwić, biorąc pod uwagę, że należał on do pierwszych, getyngeńskich, 

uczniów i przyjaciół Husserla. Przymus fizyczny jest jednym z dostępnych środków wpływu 

na drugiego człowieka, ponieważ człowiek jest integralnym połączeniem ducha, duszy i ciała. 

Zastosowanie przymusu oznacza oddziałanie na cudzą wolę za pośrednictwem ciała; pod tym 

                                                
6 Ibidem, s. 401. 
7 Ibidem, s. 404. 



względem przymus fizyczny przypomina stosowanie języka. W istocie swojej przymus jest 

rodzajem komunikacji: „fizyczne oddziałanie na drugiego człowieka wbrew jego zgodzie jest 

znakiem zdecydowanego sprzeciwu woli wobec jego złego, zewnętrznego zachowania i może 

okazać się jedynym duchowo adekwatnym i szczerym aktem komunikacji między ludźmi”8. 

Nie wolno – przestrzega z naciskiem filozof – traktować przymusu jako 

bezpośredniego środka uduchowienia człowieka. Ani wiara, ani miłość nie rodzą się z 

przymusu. Przymus skierowany jest tylko na przejawy zła; natura zła nie pochodzi bowiem 

od ciała i cielesne oddziaływanie jest zawsze tylko pośrednie. Przymus nie pomnaża dobra, 

ale ogranicza zło; nie jest drogą budowania raju, ale sposobem zapobiegania piekłu.  

 

 2. Konieczność walki ze złem 

  

Iljin nie tylko pokazuje, że fizyczna walka ze złem jest możliwa i da się pogodzić z 

miłością bliźniego, ale twierdzi, że podjęcie takiej walki jest koniecznością. Konieczność ta 

ma dwa wymiary: zewnętrzny i wewnętrzny. Po pierwsze, należy sprzeciwiać się złu między 

ludźmi, tj. przejawom zła w przestrzeni międzyludzkiej. Po drugie jednak, należy zwalczać 

też zło wewnętrzne w innych ludziach. Do pierwszego twierdzenia prowadzi analiza 

odpowiedzialności, do drugiego − uznanie wspólnotowej natury człowieka.  

(1) Poglądy Iljina na odpowiedzialność bardzo przypominają koncepcję Maxa 

Webera, który w tym samym mniej więcej czasie przeprowadził głośne rozróżnienie między 

„etyką przekonań” a „etyką odpowiedzialności”9. Etykę przekonań charakteryzuje nacisk na 

intencję czynu i skrajny indywidualizm. Liczy się wierność zasadom, niezależnie od tego, do 

czego może ona doprowadzić − zwolennicy tej koncepcji przyjmują za pewnik, że dobry czyn 

lub postawa nie może przynieść złych skutków. „Wyznawca etyki przekonań − pisał 

ironicznie Weber − czuje się >>odpowiedzialny<< jedynie za to, by nie zgasł płomień 

czystych przekonań […]10”.  

Etyka odpowiedzialności liczy się z możliwymi do przewidzenia konsekwencjami 

czynów i bierze pod uwagę skutki decyzji dla wspólnoty. „Nie jest prawdą – pisał z naciskiem 

Weber – że z dobra tylko dobro może wynikać, a ze zła tylko zło, lecz czasem wręcz 

                                                
8 Ibidem, s. 342. 
9 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, Kraków 1998. 
10 Ibidem, s. 102. 



przeciwnie. Kto tego nie widzi, ten faktycznie jest dzieckiem pod względem politycznym”11. 

Stąd w realizacji dobrych celów nierzadko sięgać trzeba po wątpliwe moralnie środki.  

Etyka odpowiedzialności prowadzi do porzucenia maksymalizmu, związanego z etyką 

przekonań. Nie należy kierować się względami własnej nieskalaności, ale możliwymi do 

przewidzenia konsekwencjami swoich czynów. Należy − powiada Iljin − w pełni świadomie 

przyjąć zasadę mniejszego zła, tylko wtedy bowiem można podjąć odpowiedzialność  

i skutecznie przeciwdziałać złu. Istnieją takie okoliczności, w których należy szukać nie 

dobra, ale najmniejszego zła. W takich okolicznościach maksymalizm jest albo naiwnością, 

albo obłudą. „Ten, kto w obliczu agresywnego złoczyńcy wymaga >>idealnego<<, moralnie 

doskonałego wyjścia i nie przyjmuje żadnego innego, ten nie rozumie podstawowej życiowej 

tragedii, która polega na tym, że z tej sytuacji nie ma idealnego wyjścia”12. 

Szczególnym przypadkiem maksymalizmu etycznego jest bierność w obliczu zła.  

W walce ze złem obowiązuje reguła: „kto nie sprzeciwia się, ten jest za”. „Ten, kto nie 

sprzeciwia się złu, ten mu ustępuje i idzie w jego świcie; kto nie zapobiega jego napaści, ten 

staje się jego narzędziem lub ginie od jego chytrości. Nie można wyczekiwać, wykręcać się 

lub ukrywać, ponieważ nie mówiąc złu ani >>tak<<, ani >>nie<<, mówi mu się >>tak<<”. 

Walka ze złem nikogo nie pozostawia obojętnym, choć wielu może się wydawać,  

że ich bezczynność nie wspiera wroga. Eskapizm w obliczu szalejącego zła, dążenie za 

wszelką cenę do zachowania swojej nieskalanej cnotliwości i ochrona niewinności stanowią 

przyłożenie ręki do jego triumfu.  

Do podobnych wniosków doszedł Weber: „jeśli w konsekwencji akosmicznej etyki 

miłości mówi się: >>nie powinieneś przeciwstawiać się złu siłą<<, to do polityka odnosi się 

zdanie wręcz przeciwne: >>powinieneś przeciwstawiać się złu przy użyciu siły, inaczej – 

będziesz odpowiedzialny za sytuację, w której zło weźmie górę<<”13. 

(2) Nie tylko należy aktywnie sprzeciwiać się przejawom zła między ludźmi,  

lecz także złu w ludziach. Nie ma − powiada rosyjski myśliciel − zła prywatnego, zła na 

własny rachunek, nawet wtedy, gdy wydaje się, że zły czyn nikomu nie szkodzi. Zło i dobro 

mają bowiem charakter wspólnotowy.  

Poszczególni ludzie nie są całkowicie odrębnymi jednostkami. Wszyscy ludzie tworzą 

wspólnotę komunikacji. Łączność między ludźmi przebiega nie tylko na poziomie 

świadomym, ale i nieświadomym, niewerbalnym. To, co znajduje się wewnątrz człowieka, 

                                                
11 Ibidem, s. 104. 
12 I. A. Iljin, op.cit., s. 464. 
13 M. Weber, op.cit., s. 101. 



całkowicie uzewnętrznia się w zachowaniu, słowach, gestach. Te mimowolne, najczęściej 

nieświadome komunikaty odbierane są przez pozostałych ludzi. Dlatego „żadne dobre czy złe 

wydarzenie w osobistym życiu człowieka nie pozostaje wyłącznie udziałem jego izolowanej 

duszy: przejawia się ono wszędzie na tysiąc sposobów, wyraża się i jest przekazywane innym,  

 przy czym nie tylko o tyle, o ile się tego chce, ale także o ile się tego nie chce. Każdy 

wewnętrzny akt złości, nienawiści, zawiści, wypaczenia, pogardy i kłamstwa w nieunikniony 

sposób zmienia tkankę i rytm duchowego życia człowieka, i w równie nieunikniony sposób − 

choć niezauważalnie − wyraża się przez ciało, jest przekazywany całemu otoczeniu i 

rozchodzi się jak echo coraz dalej i dalej”14. 

Nie ma zatem prywatnego zła, tak samo jak nie ma prywatnego dobra. Każdy dobry 

czy zły człowiek − niezależnie od swoich uczynków − jest dobry i zły nie tylko „w sobie”,  

ale i „dla innych”. Obojętność na zło w innym człowieku jest zgodą na jego 

rozprzestrzenianie się. Sposób istnienia ludzi i charakter sfery komunikacji nakłada na 

każdego człowieka odpowiedzialność nie tylko za swoje uczynki i myśli, ale także uczynki i 

myśli wszystkich innych ludzi. „Studnie ludzkich dusz mają jakby podziemne (nieświadome) 

połączenia i ten, kto zaśmieca i zatruwa swoją studnię, zaśmieca i zatruwa wszystkie 

pozostałe. Człowiek niezachowujący duchowej higieny jest ogniskiem powszechnej 

społecznej zarazy”15. Dlatego nie można być obojętnym na zło obecne w innych ludziach, 

nawet jeśli wydaje się, że szkodzi ono tylko im samym.  

 

3. Tragiczność walki ze złem 

 

Walka ze złem jest możliwa i konieczna, ale jest także tragiczna. O ile wielu 

chrześcijańskich autorów zwracało uwagę na możliwość i konieczność sprzeciwiania się złu 

siłą, o tyle nie zawsze dostrzegano tragiczny wymiar tej walki. Użycie siły w walce ze złem 

jest konieczne, ale nie jest czymś całkowicie dobrym. Walka ze złem jest możliwa dlatego, że 

prawdziwa miłość nie jest sprzeczna ze stosowaniem przymusu, konieczna dlatego, że brak 

reakcji na zło oznacza jego wsparcie; tragiczna zaś dlatego, że rycerzy Chrystusowych 

obowiązuje zasada: „kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie”, kto walczy ze złem stosując 

złe środki, sam wystawia się na jego działanie. 

Wystawienie się na działanie zła ma dwa aspekty. Po pierwsze, podjęcie fizycznej 

walki ze złem oznacza świadomą rezygnację z doskonałości moralnej, wymaga bowiem 

                                                
14 I. A. Iljin, op.cit., s. 418 i n. 
15 Ibidem, s. 420. 



dokonywania uczynków moralnie niedoskonałych, choć koniecznych i sprawiedliwych.  

Po drugie, co jest dość oczywiste, prowadzenie tej walki wiąże się z wielkim ryzykiem. 

Człowiek stający do walki ze złem, musi niejako przyjąć stawiane przez nie warunki. Ten, kto 

walczy ze złem idzie z nim na kompromis, którego nieuniknioną ceną jest własna moralna 

niedoskonałość, a wielkim i bardzo prawdopodobnym niebezpieczeństwem – grzech i wina. 

Człowiek powołany został jednak do tragedii – ma chwytać za miecz i być gotowym raczej 

umrzeć od miecza niż brać udział w triumfie zła.  

(1) Walka ze złem siłą oznacza rezygnację z pełni doskonałości. Nie wolno − pisał 

Iljin − przymykać oczu i idealizować postawy wojownika; nieidealnymi środkami powinni się 

posługiwać ludzie nieidealizujący siebie. Działania walczących ze złem siłą są sprawiedliwe, 

ale nie są doskonałe moralnie, bowiem „doskonałość moralna i sprawiedliwość nie są zgodne 

ze sobą; sprawiedliwość może być moralnie niedoskonała, a moralna doskonałość może 

tworzyć niesprawiedliwość16”. Ten, kto używa siły w imię miłości, świadomie odstępuje od 

doskonałości i musi dokonywać złych wyborów, choć są one złem najmniejszym. Walka ze 

złem siłą − choć nie jest grzechem − nie jest czymś moralnie doskonałym. „Duchowy 

kompromis polega na znalezieniu najdoskonalszego wyjście ze wszystkich dostępnych 

niedoskonałych możliwości. Ale i to, najbardziej doskonałe z niedoskonałych, pozostaje 

oczywiście niedoskonałe, bez względu na cały jego heroizm, całe jego religijne znaczenie i 

duchowe piękno”17.  

Oto tragizm losu człowieka: sprawiedliwa walka ze złem siłą, choć jest konieczna, nie 

jest moralnie doskonała. Podjęcie niedoskonałego moralnie działania jest obowiązkiem. 

Uczestnictwo w tej tragedii, w pełni świadome podjęcie tego działania, jest prawdziwym 

heroizmem.  

(2) Walka ze złem siłą niemal skazuje na deprawację. Iljin pozbawiony jest złudzeń: 

upadek moralny człowieka podejmującego takie działanie jest wielce prawdopodobny. Mało 

kto może wyjść z tego doświadczenia bez szwanku. Walka fizyczna nie jest prowadzona tylko 

przez „ciało”; angażuje ona emocje, uczucia i wolę, wymaga nieustannego napięcia i 

pielęgnowania moralnej niedoskonałości. Jak pisze Iljin: „Człowiek nie jest maszyną, ani 

aniołem; jego niezrównoważona i namiętna dusza angażuje w tę walkę nie tylko swoje lepsze, 

ale i gorsze strony; wpada w stany, które nie tylko >>dalekie są od doskonałości<<, ale − być 

może − wyzwalają w niej złe skłonności i prowadzą ku nowym grzechom”18. W tym samym 

                                                
16 Ibidem, s. 451. 
17 Ibidem, s. 473. 
18 Ibidem, s. 445. 



duchu pisał także Weber, mówiąc o „diabelskich mocach, które kryją się za każdą 

przemocą”19. 

Heroizm walczących ze złem nie polega zatem na prostej ofierze z życia. Człowiek 

sprzeciwiający się złu siłą poświęca swoją moralną doskonałość, ryzykuje życiem, zdrowiem 

i czystością. „Heroizm miecza − pisał Iljin − polega nie tylko na tym, że jego dzieła są trudne, 

niespokojne, pełne ofiar, niebezpieczeństw i cierpień, ale i na tym, że noszący miecz 

zmuszony jest do szczególnych duchowych bitew w obronie swojego osobistego duchowego 

kremla, albowiem jego heroizm jest heroizmem świadomego i wynikającego z przekonania 

przyjęcia niedoskonałości20. Podjęcie tego podwójnego brzemienia oznacza wzięcie 

odpowiedzialności za świat i kontynuację ludzkimi środkami walki ze złem. Sytuacja 

człowieka jest tragiczna, ponieważ dla walki ze złem używa on niedoskonałych środków. 

Heroizmem jest świadome podjęcie tej walki na warunkach dyktowanych przez zło, wzięcie 

na siebie winy, która jest z nią w nieunikniony sposób związana. „Chrystus nauczał miłości  

i tylko ona może skłonić do wielkich ofiar: przyjęcia niedoskonałości oraz życia. Kto 

mieczem wojuje, od miecza ginie, ale właśnie miłość może skłonić człowieka do przyjęcia tej 

zagłady”21. 

 

Zakończenie 

 

Zwalczanie zła siłą jest możliwe, ponieważ niesprzeczne z miłością; skuteczne, 

ponieważ człowiek jest istotą integralną; konieczne, ponieważ wymaga tego 

odpowiedzialność za innych ludzi i społeczny charakter egzystencji; tragiczne, ponieważ 

wymaga użycia niedobrych środków w dobrym celu.  

Dyskusja o sprzeciwianiu się złu siłą wiąże się często ze sprawą podwójnych 

standardów moralnych w działaniach jednostki i wspólnoty politycznej. Wielu autorów − 

począwszy od Tukidydesa w sławnym „dialogu melijskim”, przez Machiavellego, Webera, 

uczestników dyskusji o Realpolitik, aż po polemistów w sprawie interwencji w Iraku − 

sugerowało, że istnieje zasadnicza różnica między tymi dwoma poziomami i przykładanie 

miary moralności osobistej do działań państw przynosi skutki odwrotne od zamierzonych. 

Pogląd Iljina różni się od wielu tych propozycji tym, że ma on wyraźną inspirację 

chrześcijańską. Wzięcie do ręki miecza jest zarazem wzięciem na ramiona krzyża. Dlatego 

                                                
19 M. Weber, op.cit., s. 107. 
20 I. A. Iljin, op.cit., s. 466. 
21 Ibidem, s. 468. 



właściwym tłem dla poglądów Iljina nie są − jak się wydaje − zagadnienia filozofii 

politycznej, lecz filozofii religii. 

 


