
 
 

pobrano ze strony 
 

www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl 
 
 
 
 
źródło artykułu: „Pressje” 2009, nr 15. 
 
 
PYCHA, ROZUM, REWOLUCJA. 
MORALNA KATASTROFA ZACHODU WEDŁUG FIODORA DOSTOJEWSKIEGO 
 
S t a n i s ł a w P e l c 
 

Wybitni komentatorzy filozofii Dostojewskiego – wśród nich Andrzej Walicki i 
Czesław Miłosz – zwracają uwagę, że ma ona charakter dynamiczny i dialektyczny: pokazuje 
idee w ich ciągłym ruchu, zderzeniach i upadku. Motorem tych przemian są sprzeczności, w 
które popada poszukujący odpowiedzi ostatecznych człowiek. Na przykład Szygalew, 
zwolennik ustanowienia w społeczeństwie wolności absolutnej, dochodzi do przekonania o 
konieczności okrutnego despotyzmu. Przezwyciężeniem antynomii każdej idei jest inna idea. 
Jednak ona również ujawnia swe sprzeczności i zostaje zastąpiona przez kolejną. Ten ruch 
trwać będzie tak długo, aż człowiek zrozumie i wprowadzi w życie przesłanie prawdziwego 
chrześcijaństwa. Droga ludzkiej myśli wiedzie więc przez szereg rewolucji i upadków. 
Zawsze jednak istnieje dla niej możliwość podźwignięcia się i powrotu do prawdy, co zawsze 
jest aktem heroicznym. Wszystko to dotyczy życia nie tylko jednostek, ale także całych 
narodów, a nawet ludzkości w ogóle. Dostojewski jest przekonany, że ostateczne rozwiązanie 
„przeklętych problemów” jest konieczne nie tylko na płaszczyźnie logicznej, ale także 
empirycznej, historycznej, w rzeczywistych dziejach człowieka. Filozofia polityczna winna 
zatem znaleźć swój wyraz w historiozofii. Jak mówi Pismo Święte: po owocach poznamy 
drzewa dobre i drzewa złe. Historia to czas dojrzewania tych owoców.  

Dostojewski zwraca uwagę na dynamiczny rozwój i wielki dorobek Zachodu. To tam 
powstawały wielkie dzieła kultury, których oddziaływanie promieniowało na cały świat. 
Także nowożytna Rosja czerpała stamtąd wiele. Sam Dostojewski wychował się na 
europejskiej literaturze i jest pełen podziwu dla europejskich dokonań. Pod tym względem 
zgadza się on z okcydentalistami. Z drugiej strony jednak nie traktuje Zachodu po bratersku. 
Nie chce się zgodzić, że wypracowano tam coś równorzędnego wobec rosyjskiego 
prawosławia. Pomimo potęgi i wyrafinowania cywilizacji europejskiej, jest ona cywilizacją 
upadłą, zgniłą moralnie i obojętną religijnie. Czysto ludzka kultura nigdy nie może dorównać 
prostej wierności Chrystusowi, której dochował przez wieki prosty lud rosyjski. Historia 
Zachodu to w mniejszym stopniu dzieje wielkiej kultury, a w większym – dzieje moralnego 
zła, które tam właśnie rozwija swe najdoskonalsze formy. Szczególnie teraz, w drugiej 
połowie XIX w., wpływ pochodzących stamtąd idei jest niebezpieczny. Europa jest chora i 
znajduje się w przededniu kolejnego niszczycielskiego przewrotu.  

Zachód stworzył dotąd cztery wielkie ideologie społeczne i odpowiadające im formy 
życia. Dwie z nich mają charakter formalnie religijny (katolicyzm i protestantyzm), pozostałe 
dwie – formalnie laicki (liberalizm i socjalizm). Żadna z nich nie jest jednak ani autentycznie 
religijna (prawdziwym chrześcijaństwem jest tylko prawosławie), ani autentycznie laicka 



(areligijna). Wszystkie cztery są bowiem ideologiami quasi-religijnymi. Zajmują w 
społeczeństwie miejsce religii i w spaczony sposób próbują pełnić jej funkcje. Katolicyzm i 
protestantyzm utrzymują formalnie chrześcijańską teologię, zupełnie jednak zapominają o 
chrześcijańskiej treści. Liberalizm i socjalizm nie są natomiast względem religii samodzielne. 
Ich fundamentem jest bowiem akt buntu przeciw Bogu. Ten lucyferyczny wątek jest w nich 
zawsze obecny.  

Zachód wszedł na drogę pseudochrześcijaństwa już w VIII w., gdy Kościół Rzymski 
uzyskał własne państwo doczesne. Przyjęcie przez papieża władzy politycznej jest 
fundamentalnym aktem odstępstwa od prawdy chrześcijaństwa (królestwo Chrystusa jest 
bowiem „nie z tego świata”). To jest też rzeczywisty początek katolicyzmu (pomimo że 
rozłam pomiędzy kościołem wschodnim i zachodnim dokonał się oficjalnie dopiero w XI w.). 
Historiozofia Dostojewskiego stawia zatem w centrum zainteresowania pierwotny akt buntu 
przeciw Bogu, który jest początkiem drogi Zachodu i następnie źródłem nowoczesności. 
Początkowo jest to jednak bunt niejawny: to, co się stało, rozumieją tylko najwyżsi dostojnicy 
Kościoła. Znaczna większość wiernych ufa im i podąża za nimi, szczerze pragnąc odnaleźć 
Chrystusa.  

Bunt ten ma u swego źródła grzech pychy. Człowiek uważa, że jest zdolny samym 
tylko rozumem objąć chrześcijańską naukę, przez co przekształca ją w martwą, scholastyczną 
teologię. Podstawowy historiozoficzny problem chrześcijaństwa, którym jest obecność 
cierpienia i zła na świecie, próbuje się tu rozwiązać za pomocą teodycei. Jednak teodycea jest 
według Dostojewskiego rozwiązaniem skandalicznym. Aby ją przeprowadzić, trzeba w 
istocie okazać wielkie okrucieństwo. Oznacza ona bowiem akceptację zła, które dokonuje się 
w imię zbawienia. Wprawdzie chodzi tylko o zło, na które nie mamy wpływu, zatem nie 
wynika stąd jeszcze żadna wskazówka praktyczna, jednak idea, iż zło może służyć dobru, 
została już wypowiedziana. Pierwsza rysa na wizerunku Boga została już uczyniona, pojawił 
się pierwszy „zgrzyt” w teologii. W przyszłości będzie to miało poważne konsekwencje.  

Chrześcijaństwo naucza, że Bóg jest miłością. Jednak w swej zracjonalizowanej wersji 
dowodzi także, że Bóg pragnie naszych cierpień dla jakiegoś wyższego celu1. Katolicyzm w 
swym ideale dobra dokonuje więc specyficznego połączenia współczucia i okrucieństwa. 
Prawdziwy Chrystus odrzuca zło w sposób absolutny. Postać wyznawana przez Zachód nie 
jest zatem prawdziwym Chrystusem. To Pseudo-Chrystus, Antychryst – fałszywy humanista. 
To on zwodzi Rzym na złą drogę, obiecując, że zbawienie świata dokonać się może poprzez 
jego podbój. Kościół Rzymski, podążając za wskazówkami Zwodziciela, stosując przemoc 
(zło) dla zrealizowania dobra zastępuje prawdziwą wspólnotę etyczną politycznym 
kolektywem. To Rzym jest twórcą zasady „cel uświęca środki”, która powróci w 
przerażającej postaci w praktyce XIX-wiecznych nihilistów.  

U źródeł tego wypaczenia leży wprawdzie grzech (pycha), ale zachodnioeuropejski 
projekt religijny czerpie swe siły także z dobra, którym impuls sprzeciwu wobec cierpienia 
ludzkiego. Rzym chce widzieć całą ludzkość poddaną tylko sobie, ale zarazem chce uczynić 
to punktem wyjścia do zbudowania społeczeństwa doskonałego. Pierwotne odstępstwo od 
chrześcijaństwa, które dokonuje się w katolicyzmie, jest więc zarazem decydujące i 
niezwykle subtelne. Władcy Rzymu naprawdę chcą zbawić świat, nauczyli się jednak, że 
można to uczynić, jedynie zgadzając się na „mniejsze zło”, co nieuchronnie wynika ze 
zracjonalizowania religii. Podważyli więc zarazem zaufanie do Boga. Z czasem człowiek 
Zachodu będzie Mu ufał coraz mniej. Wreszcie zbuntuje się przeciw Niemu, nie mogąc 
poradzić sobie z taką „prawdą”.  

                                                
1 Dostojewski nie przyjąłby oczywiście wyjaśnienia Leibniza, że Bóg jest ograniczony zasadami logiki, 

z czego wynika, iż nie chce On zła, ale się na nie zgadza, aby móc stworzyć wyższe dobro. Por. G.W. Leibniz, 
Teodycea, przeł. M. Frankiewicz, Warszawa 2001. 



Ten ruch został przez Dostojewskiego wyrażony symbolicznie w scenie buntu Iwana 
Karamazowa. Mikołaj Bierdiajew w swej analizie2 dochodzi do wniosku, że Dostojewski, 
zestawiwszy ze sobą dwa przypadki uzasadnienia cierpień ludzi niewinnych w imię 
„wyższych wartości”: teodyceę3 i nowoczesną teorię postępu, pierwsze z nich uznaje za 
zadowalające. Dostojewski miałby zatem twierdzić, że istnieje możliwość chrześcijańskiej 
teodycei, ponieważ nagrodą za cierpienia niewinnych jest ich zbawienie po śmierci. Nagroda 
ta miałaby być więc wystarczającą rekompensatą za ich nieszczęście na ziemi. Jednocześnie 
Dostojewski miałby odrzucać analogiczne uzasadnienie pojawiające się w ramach teorii 
postępu ze względu na niewystarczające wynagrodzenie cierpienia niewinnych. Szczęśliwe 
społeczeństwo przyszłości nie może usprawiedliwić ofiar z konkretnych niepowtarzalnych 
jednostek, dlatego że to nie one dostąpią udziału w nim. Krzywda jednych nie może być 
odkupiona przez ocalenie innych, choćby ich liczba była znacznie większa.  

Istnieje jednak również zupełnie odwrotna interpretacja tego tekstu. Według niej 
Dostojewski kompromituje ideę teodycei, aby następnie opowiedzieć się za teorią postępu. 
Autor miałby się więc utożsamiać ostatecznie z poglądami Wielkiego Inkwizytora, 
socjalistów i teokratów. Zgodnie z tą wykładnią Inkwizytor jest tyranem, który podobnie jak 
Bóg poświęca konkretne istnienia ludzkie w imię przyszłej harmonii. Byłoby to stanowisko 
nihilistyczne: wolno niewolić i zabijać w imię szczytnego celu, skoro robi tak nawet sam Bóg, 
uważany za absolutne dobro. Intuicję tę można oddać poprzez sentencję: „zabijesz jednego 
człowieka – jesteś mordercą, zabijesz tysiące – jesteś królem, zabijesz miliony – jesteś 
Bogiem”. Warunkiem rozgrzeszenia ze zbrodni jest przedstawienie ich jako niezbędnych dla 
wywalczenia przyszłej doskonałości. Możliwy jest zatem swoisty rachunek zysków i strat, w 
którym pod liczbami kryją się rzeczywiste niepowtarzalne istoty. Kiedy „zysk” jest 
wystarczająco duży, można zaakceptować określone „straty”. Jest to oczywiście ostentacyjne 
podeptanie imperatywu kategorycznego Kanta, którego dokonywali wszyscy prawdziwi 
polityczni rewolucjoniści od Robespierre’a po Trockiego.  

Żadna z tych dwóch interpretacji nie jest dobra, ponieważ obie utożsamiają pewne 
jednostronne stanowisko z efektem końcowym dialektyki. Teza lub antyteza mylona jest z 
syntezą. Obydwa stanowiska – tak teodyceę, jak rewolucjonizm – jako jednostronne trzeba 
przezwyciężyć, jak pokazuje Lew Szestow4. Teodycea jest stanowiskiem zracjonalizowanej (a 
więc zafałszowanej) religii, której uosobieniem jest katolicyzm. Rewolucjonizm zaś jest 
rozpaczliwym sprzeciwem wobec katolickiego świata, który zagubił żywego Boga. Według 
Szestowa teodycea zostaje w rozdziale Bunt całkowicie skompromitowana, co było też 
intencją Dostojewskiego. O tyle rację mają więc zwolennicy wykładni nihilistycznej. Autor 
nie był jednak zarazem zwolennikiem teorii postępu. Nie dopuszczał on bowiem żadnego w 
ogóle usprawiedliwienia ofiar z niewinnych, niezależnie od tego, czy miałoby nim być 
doskonałe społeczeństwo przyszłości czy zbawienie po śmierci. Istota żywa po prostu nie 
może być rozumiana jako „nawóz historii” (nawet historii „świętej”), na którym wyrosnąć 
mają wspaniałe plony. Zasługą Dostojewskiego jest więc coś zupełnie innego, niż uważał 
Bierdiajew. Autor Braci Karamazow dowodzi, że cierpienia niewinnych istot nie możemy w 
żaden sposób ani uzasadnić, ani zrekompensować.  

Ze swego pierwotnego (wręcz naiwnego, typowo rosyjskiego – mógłby powiedzieć 
Sołowjow5) aktu zaufania wywodzi Dostojewski swoje własne, radykalne pojmowanie zła. 
                                                

2 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, Kęty 2004, s. 86. 
3 Choć Bierdiajew deklaruje odrzucenie teodycei, to jednak w rzeczywistości stosuje jej schemat w 

swych rozważaniach na temat zła, zbawienia i wolności. Zwraca na to uwagę Szestow. Por. M. Bierdiajew, 
Zarys metafizyki eschatologicznej, Kęty 2004, ss. 104–105 oraz L. Szestow, Spekulacja i objawienie, Kęty 2007, 
ss. 224–226. 

4 L. Szestow, Spekulacja i objawienie, op. cit., ss. 228–230. 
5 Por. W. Sołowjow, Wykłady o Bogoczłowieczeństwie. Wykład jedenasty i dwunasty, przeł. J. 

Dobieszewski [w:] Niemarksistowska filozofia rosyjska, Część II, redakcja: L. Kiejzik, Łódź 2002, s .131. 



Jego cechą jest paradoksalność: pomimo że zło jest zawsze obecne w tym (Bożym przecież) 
świecie, należy wierzyć, że Bóg-Chrystus w sposób absolutny je odrzuca. Paradoksalność nie 
jest argumentem przeciwko wierze, w czym Dostojewski zgodziłby się z Kierkegaardem. Zło 
musi być więc przez nas absolutnie odrzucone (wzór Chrystusa nie budzi pod tym względem 
żadnych wątpliwości). To właśnie stosunek do zła okaże się dla autora Biesów sprawdzianem 
autentyczności każdego humanizmu. Rzeczywiste dobro wiązać się może jedynie z 
całkowitym odrzuceniem zła, z czego wynika niemożność wskazania jego pozytywnej roli w 
dziejach. Należy więc zgodzić się z Szestowem, który uważa, że Dostojewski nie uznaje 
teodycei. To w niej odkrywa pierwowzór historiozofii nowoczesnych, czyli 
antychrześcijańskich. Autor Biesów nigdy nie twierdził, że zło jest konieczne. Jest ono zawsze 
niepotrzebne i nie pełni żadnej pozytywnej roli na ziemi. Popadnięcie w alienację od Boga i 
samego siebie nie ma w sobie nic wzbogacającego. Jest po prostu upadkiem, katastrofą, 
nieszczęściem.  

Na razie jednak ludzkość znajduje się na wczesnym etapie tej dialektyki idei, kiedy to 
ateistyczna teoria postępu budzi pewne nadzieje w świeżo zrewolucjonizowanym człowieku 
nowoczesności. Tak więc w rozdziale Bunt teodycea zostaje poddana druzgocącej krytyce. 
Krytyka ta jest tak mocna, że prowadzi do przyznania wyższości ateistycznej teorii postępu 
nad chrześcijaństwem, które wydaje się moralnym bankrutem (i, jak sądzi Dostojewski: jako 
katolicyzm i protestantyzm rzeczywiście nim jest). Iwan jednak nie czyni tego kroku. Jak 
mówi Zosima: Iwan żyje rozdarty, nie może podjąć decyzji6. Dlatego stworzy on fikcyjną 
postać Wielkiego Inkwizytora, który pójdzie dalej, niż on sam byłby w stanie.  

Bunt przedstawia rewolucję człowieka nowoczesnego. Może ona być jednak 
zrozumiana dopiero na szerszym tle, w kontekście pierwotnego buntu, który wybuchł w 
katolicyzmie (rozdział Wielki Inkwizytor). Dopiero w tym (religijnym) kontekście może ona 
być także dokończona. Rewolucjonista musi być świadomym wrogiem chrześcijaństwa, musi 
być politycznym satanistą.  

Inkwizytor podejmuje więc krok, na który nie mógł odważyć się Iwan: odrzuca 
Chrystusa i wybiera Szatana, który na pustyni kusił Chrystusa i obiecywał ludziom chleb, cud 
oraz pokój w zamian za dar chrześcijańskiej wolności. Wobec utożsamienia chrześcijaństwa z 
jego zafałszowaną wersją, która wyraża się w teodycei, i wobec jej skompromitowania, krok 
ten może jawić się jako jedyne uczciwe rozwiązanie, jako prometejski bunt przeciw złemu 
Bogu. Bankructwo moralne zracjonalizowanego chrześcijaństwa oznacza triumf politycznych 
projektów gruntownej przebudowy świata. Ten prometejsko-lucyferyczny wątek jest obecny 
w myśli takich architektów nowoczesności jak Marks i, jak dowodzi Dostojewski, obecny był 
już w katolicyzmie.  

Nowoczesność ucieleśniana przez liberalizm i socjalizm stanowi stosunkowo późny 
etap duchowej degradacji Zachodu, który straciwszy nadzieję na odnalezienie zbawienia 
poprzez religię, zaczyna poszukiwać go poza nią. Pomimo że pierwotne odrzucenie Boga 
nastąpiło już w katolicyzmie, dopiero nowoczesność uświadamia sobie swą bezbożność 
(socjalizm jest mniej zafałszowany niż katolicyzm, gdyż to, co katolicyzm niejawnie zakłada, 
w socjalizmie zostaje wypowiedziane wprost). Druga rewolucja przeciw Bogu jest jawna: 
Europa otwarcie odrzuca Go i wybiera Antychrysta. Nie jest jednak świadoma tego, że nigdy 
nie znała Boga prawdziwego. Widzi przed sobą wybór jedynie w postaci: chrześcijaństwo 
zachodnie (czyli fałszywe) albo otwarty ateizm. To drugie rozwiązanie wydaje się jej 
uczciwsze. Jest to początek nowoczesności z jej liberalizmem i socjalizmem, ateistyczne 
oświecenie. Nowoczesność to projekt oparty na ateistycznym humanizmie, bluźnierczej nauce 
o Człowieku-Bogu. Stanowi ona odwrócenie chrześcijaństwa, któremu patronuje Jezus 
Chrystus, Bóg-Człowiek. Nowoczesny człowiek chce zająć miejsce Boga, któremu już nie 
                                                

6 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, Wrocław 1995, s. 99. 
 



ufa. Coraz śmielej uzurpuje sobie prawo do tworzenia świata wyłącznie według własnego 
uznania, bez ograniczeń narzucanych mu dotąd przez religię. Heglista Alexandre Kojève 
pisze w tym duchu: prawdziwym Chrystusem, Bogiem objawionym, jest Napoleon 
Bonaparte. To on stwarza swe Cesarstwo z nicości rewolucyjnej Francji i dokonuje realnego 
wyzwolenia człowieka tu, na ziemi7.  

Na co warto zwrócić uwagę, Kojève (inspirowany przez młodego Marksa) tak samo 
jak Dostojewski dopatruje się źródła nowoczesności w zrozumieniu przez człowieka 
absurdalności teodycei. Dla Marksa teodycea jest samą istotą religii, której głównym 
zadaniem jest łagodzenie cierpienia poprzez obietnicę szczęścia w przyszłości. Dopóki religia 
pełni swoją funkcję dobrze, dopóty rzeczywista przebudowa świata jest niemożliwa8. Dla 
myślicieli nowoczesnych racjonalizacja religii, a więc stworzenie teodycei, jest przejawem 
postępu w teologii, który przygotowuje jej zniesienie i zastąpienie przez program polityczny. 
Ateistyczna teoria postępu jest zniesioną teodyceą. Nie trzeba dodawać, że tego rodzaju 
„postęp” jest wedle Dostojewskiego kontynuacją najgłębszej patologii.  

Odrzucenie teodycei jest tu rozumiane jako Aufheben, a więc zarazem jako 
przyswojenie jej istoty, która przyjmuje postać idei postępu obecnej w ideologiach 
nowoczesnych. Rozumowanie, które prowadzi do tej przebudowy, stwierdza, że skoro istnieje 
dobro tak wielkie, że usprawiedliwia istniejące zło, to może nie musi być ono umieszczone w 
zaświatach. Sprowadza więc ten absolut na ziemię: najwyższym dobrem doczesnym jest 
powszechne wyzwolenie ludzi na ziemi. Dalsze konsekwencje są jeszcze bardziej 
niepokojące. Skoro bowiem istnieje zło, które może w ostatecznym rozrachunku służyć 
dobru, to być może słusznie jest nie tylko biernie się mu przyglądać, ale samemu w sposób 
planowy je czynić. Teodycea staje się w swej ewolucji rewolucyjnym programem 
politycznym. Jakobinizm i marksizm zalecają programowe czynienie zła w imię 
powszechnego wyzwolenia na ziemi. Odrzucając teodyceę, człowiek Zachodu nie uwolnił się 
więc od swej błędnej metafizyki. Zamiast powrócić do pierwotnej ufności wobec Boga, 
stworzył wizję doczesnej, historycznej totalności, w którą zło jest nieuchronnie wpisane. 
Kiedy Marks ogłosił, że nasz stosunek do niej winien być nie tylko teoretyczny, lecz także 
praktyczny9, czynienie zła stało się wręcz imperatywem moralnym, nakazem wyższego 
prawa. Stąd przerażająca teza o konieczności „stu milionów zabitych”10, którą podnoszą 
przedstawieni w Biesach nihiliści.  

Rewolucjonista będzie rozumował w sposób następujący: owszem, wielu ludzi zginie, 
zanim zbudujemy doskonałe społeczeństwo przyszłości. Jedyną alternatywą dla rewolucji jest 
jednak zgoda na ofiary tradycyjnego społeczeństwa, ofiary, których nie można 
usprawiedliwić nawet z religijnego punktu widzenia. Realna perspektywa nadejścia czasów 
godności i sprawiedliwości tu na ziemi więcej jest warta niż obietnice Boga, któremu nie 
możemy już ufać, Boga, który okazał się okrutnym tyranem. Tym bardziej jest to oczywiste 
dla ateistów w potocznym tego słowa znaczeniu (ateistów rozumu, a nie tylko serca): 
obiecywana nagroda po śmierci według nich nie istnieje. Rewolucjonista będzie nawet z 
siebie dumny: należy on teraz do tych najodważniejszych, którzy jako pierwsi zdecydowali 
się przeciwstawić chrześcijańskiej hipokryzji. Prawdziwą miłością nie jest według niego 
wyrzeczenie się przemocy, które oznacza bierność wobec zła, ale pragnienie, by zło ze świata 
usunąć, choćby kosztem ofiar. „Mądra” i „dojrzała” miłość nie jest łagodnością, jest 
gotowością do wzięcia na siebie odpowiedzialności za zbrodnie konieczne dla zbudowania 

                                                
7 A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1999, s. 215. 
8 K. Marks, Przyczynek do krytyki Heglowskiej filozofii prawa, brak inf. o tłumaczu [w:] Idem, Pisma 

wybrane. Człowiek i socjalizm, Warszawa 1979, ss. 30–33. 
9 K. Marks, Tezy o Feuerbachu, brak inf. o tłumaczu [w:] Idem, Pisma wybrane, op. cit., s. 228. 
10 F. Dostojewski, Biesy, przeł. Z. Podgórzec, Wrocław 2004, ss. 565–566. 



raju na ziemi. To jest także prawdziwe poświęcenie, w odróżnieniu od bezużytecznej śmierci 
na krzyżu.  

Ten typ rozumowania jest charakterystyczny dla wielu zwolenników skrajnej lewicy w 
XX w. Poczytywali oni sobie za cnotę to, że są gotowi wziąć na siebie ciężar zbrodni, że mają 
odwagę sami zaakceptować zabijanie po to, aby kiedyś nastał na ziemi pokój i 
sprawiedliwość. Poświęcając jednych, ocalić mieli w swym mniemaniu nieprzeliczone rzesze 
innych: tych, którzy przyjdą na świat w przyszłości. Ci dalecy potomkowie nie będą już nigdy 
zmuszeni poznawać nędzy i wyzysku. Teraz pozostaje jedynie kwestia, jak wielkie ofiary 
można złożyć w ofierze na tej drodze. Znamienny z tego punktu widzenia jest tekst Maurice’a 
Merleau-Ponty’ego, Humanizm i terror.  

Wielki Inkwizytor dostarcza zatem „teologicznych” i „etycznych” argumentów na 
rzecz rewolucyjnych ruchów dążących do usunięcia zła siłą. Takimi ruchami są przede 
wszystkim różne odmiany radykalnej lewicy: socjaliści, komuniści, anarchiści. Dokładnie to 
samo uzasadnienie może być stosowane także po przejęciu władzy, w stosunku do 
ewentualnej budowy państwa totalitarnego. Totalitaryzm jest kontynuatorem rewolucji w jej 
dziele zwalczania zła siłą: do skrajności doprowadza inkwizycyjne metody wynalezione już 
przez katolicki teokratyzm. Jak pisze Andrzej Walicki: totalitaryzm nie może funkcjonować 
bez rewolucyjnej i quasi-religijnej legitymizacji11. Rząd totalitarny jest tą samą partią 
rewolucyjną, ale na innym etapie walki politycznej. Tak jak ona podejmuje dziejową misję 
rozgromienia zła. Dostojewski bezbłędnie przewidział więc rozwój skrajnej lewicy jako 
potęgi politycznej: od stosowania nieetycznych metod dla ukrócenia indywidualnych 
przejawów oczywistego zła (na przykład zabójstwo okrutnego ekonoma), aż po prewencyjne 
mordowanie tysięcy ludzi, którzy okazują się „obiektywnie” źli z punktu widzenia projektu 
zbawienia ludzkości tu, na ziemi. Gdy przyjmuje się, że święty cel uświęca niektóre 
niemoralne środki, nie jest się już daleko od przekonania, że uświęca on wszelkie środki. 
Prawdziwy bolszewik był zdolny do wszystkiego w imię komunizmu, co zostało doskonale 
przedstawione w książce Ciemność w południe.  

Ruch totalitarny jest z punktu widzenia teologii politycznej ruchem lucyferycznym, 
satanistycznym. Nie jest przypadkiem, że przenikliwy bolszewicki filozof Anatol Łunaczarski 
przedstawił Marksa jako tego, kto podąża drogą Szatana12. Totalitaryzm stanowi jedynie 
wyciągnięcie ostatecznych wniosków z rewolucji przeciw Bogu, której pierwotnym wyrazem 
teoretycznym jest katolicka teodycea. 
 
 
Stanisław Pelc (ur. 1980): 
 
absolwent politologii i student V roku filozofii na UJ, pisze pracę magisterską na temat 
teologii politycznej Dostojewskiego. 
 
 
 

                                                
11 Por. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996, ss. 470–471. 
12 Por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej, Kraków 2005, s. 728. 

 


