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W obliczu Boga i moralności 

O religijnym wymiarze późnej twórczości Lwa Tołstoja 

 
 
 

Żyję zaś, prawdziwie żyję tylko wtedy, kiedy odczuwam Go i szukam… 
 

 Kulturalny świat carskiej Rosji przywitał ubiegłe stulecie jednym z najgorętszych i 
najszerzej dyskutowanych skandali swojej historii. 25 lutego 1901 roku Najświętszy Synod, 
będący jedynym niepodważalnym autorytetem prawosławia, zaszokowany głoszonymi przez 
blisko ćwierćwiecze poglądami religijnymi Lwa Nikołajewicza Tołstoja, zniecierpliwiony 
jego nieugiętą postawą wobec wszelkich prób nawiązania dialogu w kwestii wiary i głęboko 
zaniepokojony agresywną publicystyką pisarza wymierzoną wprost w fundamenty kościelnej 
instytucji, oficjalnie potępił jego religijną doktrynę i pisarską działalność, uznając je za 
przejaw herezji niebezpiecznej dla prawosławnej wspólnotowości. Najwybitniejszego 
rosyjskiego prozaika wykluczono z cerkwi, a gniewne słowa ekskomuniki opatrzonej 
stosowną, szczegółową eksplikacją, wygłoszone donośnie z ambony Uspienskiego Soboru, 
lotem błyskawicy obiegły Moskwę i stolicę, a wkrótce cały kraj i Europę, wywołując falę 
nieprawdopodobnego oburzenia.1  
 Środowiska artystyczne i intelektualne z większym lub mniejszym dystansem do 
sprawy wyraziły jednogłośny sprzeciw wobec oświadczenia Synodu. Zdaniem wielu 
poruszonych komentatorów – był wśród nich Trocki – zamknięci w mrocznych murach 
cerkiewnych metropolici, odcięci od świata, ślepi na rzeczywistość siwowłosi starcy 
podniesli rękę na nieodpowiednią osobę, zaatakowali postać, która już za życia dla wielu 
stała się najświatlejszą ikoną geniuszu i pobożnej mądrości. Najgłośniej protestowali ci, 
którzy regularnie pielgrzymowali do Jasnej Polany – majątku Tołstoja, niczym do 
artystycznej mekki, siedziby jednego z największych współczesnych artystów. Prawosławni 
patriarchowie nie spodziewali się tak gwałtownej reakcji i krytyki, której echa pobrzmiewały 
jeszcze przez długie lata, przyczyniając się do dezawuacji Kościoła w oczach 
wykształconych grup społecznych.  
 Ogólne oburzenie przybierało na sile niezależnie od tego, jak do sytuacji odnosił się 
sam Tołstoj. W długim liście otwartym pisarz w zasadzie przyznał się do wszystkich 
zarzucanych mu przestępstw popełnionych względem tradycyjnej religii. Zostały one 
wyrażone następująco: l) "Tołstoj zaprzecza istnieniu osobowego żywego Boga, w Trójcy 
Świętej sławionego ", 2) "zaprzecza istnieniu Chrystusa, człowieka - Boga, wskrzeszonego z 
martwych ", 3) ,, zaprzecza niepokalanemu poczęciu i dziewictwu Przeczystej Bogurodzicy, 
przed urodzeniem i po urodzeniu Chrystusa ", 4) "nie uznaje życia zagrobowego i kary ", 5) 
"zaprzecza błogosławionemu działaniu Ducha Świętego ", 6) "naigrawa się z tajemnicy 
eucharystji ". Choć nie do końca wszystkie z powyższych oskarżeń, jakie w orędziu Synodu 
zaciekle były piętnowane, dało się Tołstojowi bez żadnych wątpliwości przypisać, autor Anny 
                                                
1 P. Kolsto, A Mass for a Heretic? The Controversy over Lev Tolstoi's Burial, “Slavic Review”, Vol. 60, No. 1 
(Spring, 2001), s. 75. 
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Kareniny nie zaprzeczył im. Podkreślił dobitnie jedynie fakt, że sam wyrzekł się Kościoła i 
uczynił to w imię Chrystusa, jakiego znał, i w imię prawdy, jaka leży u podstaw jego wiary.2 
Rację miał więc Bierdiajew, który stwierdził, że Tołstoj w rzeczywistości ekskomunikował 
się sam3, a przynajmniej ekskomuniki się spodziewał i z pełną świadomością, bez skruchy, a 
może i z zadowoleniem przyjął do wiadomości fakt odrzucenia jego światopoglądu przez 
Kościół, utwierdzając się jeszcze w koncepcjach, ku którym zaprowadziła go własna 
refleksja, a także w zupełnie negatywnej ocenie instytucji Cerkwi. 
 Bezpośrednią przyczyną wykluczenia Tołstoja z prawosławnej wspólnoty były teksty 
powstałe po dramatycznym przełomie światopoglądowym pisarza, jaki dokonał się na 
przestrzeni lat 1876-1881. Nie można oprzeć się wrażeniu, że religijny poglądy, 
wykrystalizowane po tym burzliwym okresie życia, dojrzewały w myśli Tołstoja już 
wcześniej i przynajmniej w twórczości pochodzącej z lat 60. odnaleźć można śmiało ich 
wyraźne antecedencje. Niemniej jednak cezura światopoglądowa wydaje się wyraźna. 
Wyznacza ją dzieło niezwykłe i jednocześnie najbardziej pewnie przez Synod potępiane. Od 
Spowiedzi zacznijmy więc te krótkie rozważania na temat wiary Tołstoja i jego wizji Boga 
wpisanej w wyjątkowy system religijno-filozoficzny zwany dziś tołstoizmem.  
 
 

Spowiedź   
 Praca nad Spowiedzią ciągnęła się długo. Tołstoj rozpoczął jej pisanie tuż po okresie 
swego głębokiego psychicznego kryzysu, jaki trawił jego duszę po ukończeniu Anny 
Kareniny (1877), odbierając wiarę we wszelki sens istnienia. Ostatnie ustępy powstawały już 
na początku lat 80, kiedy załamanie nerwowe zostało już zażegnane. Spowiedź ma charakter 
niezwykle intymnego dziennika, szczerego literackiego wyznania, które zrodziło się z 
potrzeby odnalezienia duchowej harmonii ze światem i niczym niegdyś dzieła Św. 
Augustyna, Rousseau (nota bene uwielbianego przez Tołstoja), a później Unamuna niosło ze 
sobą wartość terapeutyczną, stanowiło próbę przełamania destruktywnej siły zwątpienia i 
miało być świadectwem powolnego procesu oczyszczania duszy, dokonującego się na drodze 
dramatycznych poszukiwań nieznanego jeszcze Boga. 
 Nim zasiadł do pracy nad Spowiedzią, Tołstoj był zdesperowanym, wewnętrznie 
złamanym człowiekiem, który mimo wielkich literackich sukcesów, ułożonego życia 
rodzinnego i braku poważniejszych finansowych problemów, utracił wewnętrzny spokój, 
pogrążając się we mgle egzystencjalnego pesymizmu, potęgowanego regularną lekturą 
ukochanego Schopenhauera. Postępującej depresji, zanikowi sił twórczych, przekonaniu o 
bezsensie i złu życia towarzyszyła na dodatek jednoznacznie negatywna ocena całego 
dotychczasowego życia, widzianego jako pasmo bezcelowych, często grzesznych czy głupich 
czynów, będących konsekwencją zwycięstwa pragnień i pożądliwości nad sumieniem i 
poczuciem przyzwoitości. Tak też autor przedstawił ten okres swojego życia na kartach 
Spowiedzi. Pisze, że był ochrzczony i wychowany w wierze prawosławnej, ale rychło ją 
utracił, tak jak wszyscy ludzie z jego sfery. Jako człowiek dojrzały zabijał ludzi na wojnie, 
wyzywał na pojedynki po to, żeby zabić, przegrywał w karty, przejadał i przepijał pracę 
chłopów, oddawał się rozpuście. Nie było przestępstwa, którego by nie popełnił, a jednak 
chwalono go i uważano za moralnego człowieka.4 Rozdźwięk między tym co społecznie 
akceptowane, czy wręcz cenione, a wewnętrznymi nakazami sumienia stał się punktem 
wyjścia do rozmyślań na temat przewrotności ludzkiej kondycji, uwikłanej w szereg 
nierzadko wykluczających się ideałów. Był to początek jego konfliktu z potocznym, stojącym 

                                                
2 A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2003, Prószyński i S-ka, s. 171. 
3 M. Bierdiajew, Rosyjska idea, Warszawa 2000, Fronda, s. 178.  
4 A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, Wiedza 
Powszechna, s. 477. 
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w sprzeczności z kształtującą się nową etyką pisarza światopoglądem arystokratycznego 
środowiska.5  
 Tołstoj z trudem wytrzymywał tę ciężką dla psychiki i wrażliwości próbę. Nieobce 
były mu myśli samobójcze. Pisał o tym wprost: I wtedy ja, człowiek szczęśliwy, u szczytu 
powodzenia wyrzuciłem z pokoju, w którym zazwyczaj sam kładłem się spać, sznur, aby się 
nie powiesić na drążku opartym o wierzch dwóch stojących obok siebie szaf, przestałem też 
chodzić ze strzelbą na polowania, abym przypadkiem nie skorzystał z lekkiego sposobu 
pozbawienia się życia.6  

Odnalazł jednak wyjście z otchłani. 
 
 

Oczyszczenie 
 Wpatrywałem się w życie nieprzeliczonych mas ludzkich w przeszłości i 
teraźniejszości. I zobaczyłem takich, którzy zrozumieli sens życia, umieli żyć i umierać (…) a 
były ich setki, tysiące, miliony. I wszyscy oni (…) w przeciwieństwie do mnie, znali sens życia 
i śmierci, spokojnie pracowali, trudzili się, znosili braki i cierpienia, żyli i umierali, widząc w 
tym nie marność a dobro. I pokochałem tych ludzi, a im bardziej wnikałem w ich życie, tym 
więcej ich kochałem i tym łatwiej mi było żyć samemu. Żyłem tak dwa lata, aż dokonał się we 
mnie przełom, który zresztą od dawna już narastał.7  
 W życiu Tołstoja nastąpił nagły zwrot ku prostej, bezrefleksyjnej, ale jednocześnie 
szczerej, autentycznej wierze w Boga, która, będąc właściwą niewykształconemu 
człowiekowi z ludu, kontrastując boleśnie z wymuszoną religijnością szlacheckiego 
otoczenia pisarza, stała się najważniejszym filarem, na jakim wsparty został tołstoizm. Autor 
wyrobił w sobie przeświadczenie, że jego błądzenia duchowe były po prostu wynikiem złego 
życia, że poczucie bezsensu świata rodziło się z braku sensu własnego tylko życia, że dopiero 
własne godziwe życie daje możliwość odczytania tego sensu.8 To właśnie wiara ludowa 
umożliwiła mu powrót do przekazanej przez tradycję ogólnoludzkiej mądrości, głoszącej, że 
światem rządzi wyższa wola i że aby pojąć jej znaczenie, należy ją wykonywać.9 Z zachwytem 
zauważył Tołstoj, że nieskomplikowana, pozbawiona racjonalizujących elementów 
dogmatycznych wiara prostego człowieka, rzemieślnika, a zwłaszcza chłopa, niesie ze sobą 
nieznany dotąd spokój, pokorę względem spraw tego świata. Najpiękniejszym, świadczącym 
bezspornie o bliskości Stwórcy, był dla niego sposób, w jaki ludzie prości traktowali kwestię 
śmierci, przyjmując ją bez zgrozy, bez przerażenia. Przerażenia, jakie Tołstoja, zwłaszcza po 
śmierci brata, u którego łoża czuwał przed jego zgonem, zawsze dręczyło.  
 Powrót na drogę religji wiązał się w pierwszej chwili nawrócenia z próbą ponownego 
odkrycia prawd wiary kodyfikowanych na łonie cerkwi. Stąd wzięły się pomysły 
pielgrzymek Tołstoja do prawosławnych miejsc kultu, a także odwiedzin słynnego ojca 
Ambrożego, świątobliwego starca-eremity w jego siedzibie, pustelni legendarnego dla 
historii prawosławia klasztoru optyńskiego.10 Skłaniając się z początku do nauki głoszonej 
przez Kościół, Tołstoj doszedł jednak niebawem do wniosku, że dogmaty cerkiewne nie są 
zgodne z myślą Ewangelii.11 W każdym razie wymagają oczyszczenia, gdyż ich zagmatwana 

                                                
5 Zob. R. Łużny, Lew Tołstoj i jego nowelistyka. Wstęp [w:] Lew Tołstoj. Opowiadania i nowele. Wybór, 
Wrocław 1985, Biblioteka Narodowa - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. LXIII-LXVI. 
6 L. N. Tołstoj, Ispowied [w:] Połnoje sobranije soczinienij  w dwanadcati tomach, pod red. N. N. Akopowoj, 
N. K. Gudzija, N. N. Gusjewa, M. B. Chrapczenko, t. XVI, Moskwa 1964, s. 104. Przyp. Za: R. Łużny, dz. cyt., 
s. LXVI.    
7 Tamże, s. 147-138.  
8 R. Łużny, dz. cyt., s. LXVII. 
9 A. Walicki, Rosja, katolicyzm…, dz. cyt., s. 167. 
10 P. Kolsto, dz. cyt., s. 75. 
11 H. Troyat, Tołstoj [w:] Tołstoj w oczach krytyki światowej, pod red. H. Rzeczkowskiego, Warszawa 1972, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 125. 
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struktura odwraca uwagę od najprostszych i zarazem najważniejszych prawd nauki 
chrystusowej, przez ludzi prostych odczytywanej instynktownie, bez racjonalno-
scholastycznych narzędzi. W swojej Spowiedzi wytknął więc Kościołowi (zarówno 
prawosławnemu jak i katolickiemu) niewybaczalny i niezrozumiały dogmatyzm, który 
nazwał groźnym schorzeniem, trawiącym chrześcijańskiego ducha religji. Sam podjął się 
próby oddzielenia ziarna od plew, amputacji zbędnych prawideł liturgicznych od 
autentycznie wartościowego trzonu kultu religijnego i koncentrując się na tekście 
ewangelicznym, w konsekwencji zredukował treść chrześcijaństwa do wyłącznie etycznej 
nauki Chrystusa, która miała dla niego znaczenie zasadnicze.12 Tak narodził się tołstoizm, w 
rzeczywistości chrześcijańska heterodoksja tożsama z opisanym niegdyś przez Leszka 
Kołakowskiego ewangeliczno-etycznym modelem chrześcijaństwa13, oparta na swobodnej 
reinterpretacji prawdy objawionej zwartej w tradycji.  
 Tołstoj w Spowiedzi, a potem w długim szeregu publicystycznych tekstów quasi-
teologicznych takich, jak Cerkiew i państwo, Czym jest religia i na czym polega jej istota czy 
słynna Moja wiara, doszedł do przekonania, że nauka Chrystusa nie jest tajemniczo-
mistyczna, lecz prosta i zrozumiała dla wszystkich, a jej kwintesencją jest Kazanie na górze, 
którego wnikliwa lektura umożliwiła mu gruntowne usystematyzowanie własnych przekonań 
w postaci 5 nadrzędnych przykazań: (1) nigdy nie wpadać w gniew, (2) żyć parami i nie 
cudzołożyć, (3) nie przysięgać i nie osądzać bliźnich, (4) nie sprzeciwiać się złu przemocą 
oraz (5) nie robić żadnych różnic między własnym narodem a innymi i nie brać udziału w 
wojnach.14 Tak zorganizowana wiara, ograniczająca do minimum lub niemal zupełnie 
dyskwalifikująca całą dogmatykę, odrzucająca chrześcijańską obrzędowość (z Najświętszym 
Sakramentem na czele) stała się zarzewiem konfliktu z prawosławnymi teologami, których 
cenzura nie zezwalała na publikowanie Spowiedzi w Rosji przez długie lata.15 
 

 
Życie jest snem, śmierć przebudzeniem. 

 Pogrążony w głębokim kryzysie lat 1876-1879, którego przezwyciężenia dumnym 
świadectwem stała się głośna Spowiedź, a potem niemal zupełnie pochłonięty pracą nad 
kolejnymi tekstami dydaktyczno-teologicznymi wyznaczającymi nową, zapoczątkowaną 
właśnie drogę religijno-filozoficznej refleksji, Tołstoj całkowicie porzucił prozę, uznając ją 
za niegodną rozrywkę przynoszącą więcej moralnej szkody niż pożytku. Odwrócił się tym 
samym od swoich wielkich arcydzieł, za które miliony czytelników i całe rzesze krytyków 
wielbiły go jako jednego z największych współczesnych pisarzy. Jednoznacznie potępiając 
swoje dawne, nieświadome, niemiłe Bogu życie, Tołstoj uznał dzieła powstałe przed 
duchowym przełomem za złe owoce niegodziwej właśnie egzystencji. Wewnętrzna rewolucja 
sumienia i religijne nawrócenie przyczyniły się więc do pojawienia się daleko idącej 
nieufności i niechęci w stosunku do całego własnego dorobku prozatorskiego, widzianego 
odtąd jako wynik nieodpowiedzialnej zabawy, mącącej umysły i sumienia. Jedynie 
publicystyka, będąca esencją myśli wyrażonej wprost, zyskała sobie akceptację coraz 
surowszego krytyka moralności. Nie pomógł nawet głos samego Turgieniewa, który niemal 
na łożu śmierci w 1883 roku błagał niewzruszonego Tołstoja o powrót do pracy prozaika.16  
 Publicystyka zdawała się Tołstojowi wystarczać. Tak było przynajmniej przez kilka 
lat. Autor rozchwytywanych niegdyś powieści oczywiście nie był zaskoczony ograniczoną 
recepcją swoich nowych tekstów, które z racji kontrowersyjnej i niepopularnej tematyki, a 
                                                
12 A. Walicki, Rosja, katolicyzm…, dz. cyt., s. 167.  
13 L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna, Warszawa 1965, s. 289. 
14 A. Walicki, Rosyjska filozofia…, dz. cyt. S. 488.  
15 Po raz pierwszy nastąpiło to dopiero w 1906 roku, na cztery lata przed śmiercią Tołstoja, a ponad dwadzieścia 
po ukończeniu dzieła.  
16 V. Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej, przekł. Zbigniew Batko, Warszawa 2002, Wydawnictwo 
Literackie Muza SA, s. 190. 
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także z powodu niefabularnej formy nie zyskały sobie szczególnego rozgłosu. Po 
spektakularnych sukcesach poprzednich dzieł trudno jednak było mu zapewne pogodzić się 
do końca z nową sytuacją, w której krąg czytelników został tak mocno zawężony, a kontakt z 
nimi utrudniony za sprawą czujnej cenzury. Gorący temperament pisarski nie wygasł w nim 
do końca i wkrótce upomniał się o swoje prawa. Tołstoj, początkowo bardzo ostrożnie, 
posługując się przede wszystkim małymi formami, na nowo począł rozbudzać w sobie wciąż 
niezrównany talent narracyjny. Sięgnął znów po prozę jako literaturę o szczególnej 
ideologicznej nośności, postanowił nowe poglądy zamknąć  w kostiumie bardziej 
sugestywnym i atrakcyjnym, pozwolić popłynąć im rzeką prozy, jaka nadał była jego 
żywiołem. 
 Rzecz jasna styl pisarza uległ pewnej zmianie, która dokonała się na drodze 
świadomej rezygnacji z dawnych metod twórczych kojarzonych teraz z niepotrzebnym, 
bezbożnym artyzmem formalnym. Narracja i opis stały się bardziej oszczędne i lakoniczne, 
zaś stosunki między ludźmi wikłały się i dramatyzowały. Uszedł w przeszłość epicki spokój i 
równowaga Tołstoja, przedmiotem utworów czynił on odtąd zdarzenia pełne napięć i 
dramatyzmu, śmiało sięgał po anegdotę sądową i kronikę kryminalną.17 Nowa estetyka 
zrodziła utwór genialny. W 1986 roku powstała nadzwyczajna Śmierć Iwana Iljicza. 
 Głównym bohaterem tego opowiadania jest sędzia Gołowin. Umiera on po dłuższej 
chorobie (zapewne rak), samo zaś uświadomienie sobie swego beznadziejnego stanu budzi go 
do nowego życia.18 Iwan Iljicz, prowadzący pozbawione autentycznych wartości życie 
filisterskiego egoisty, pod wpływem nasilającego się fizycznego bólu, ale i stale 
narastającego cierpienia duchowego wynikającego z dojrzewającej świadomości 
zmarnowanej szansy na dobre, godne życie i naprawienie stosunków z najbliższymi, 
umierający, przykuty do łóżka, poznaje dramat bezradności wobec śmierci, która zbliża się 
nieuchronnie. Zbyt mało czasu pozostało, by błędy całego życia teraz naprawić, ale 
rozpaczliwy żal za bezpowrotnie utraconą szansą, za tak głupio i niemoralnie zmarnowanym, 
pozbawionym sensu życiem, pozwala Iwanowi na ostateczny rozrachunek z przeszłością i 
poznanie prawdy o tym, co złe i o tym, co dobre. Po bolesnym, trwającym dwa tygodnie 
dialogu wewnętrznym, w którym Iwan Iljicz w skutek tchórzostwa nieraz odmawia udziału, 
umierający musi w końcu potępić całe swoje życie, uznać, że nie było takie, jakie być 
powinno, że wszystko, co zgodnie z przyjętymi przez ludzi zasadami wydawało mu się tak 
ważne, nie miało w istocie znaczenia, że wszystko, co uważał za dobre, było złe, a właśnie 
owe ustawicznie zagłuszane w sobie, a przelotne dążenia, aby wszystko to oceniać inaczej, 
były najpewniej jedyną prawdą, gdy tymczasem wszystko inne było tylko kłamstwem.19 W 
ostatniej godzinie styka się z ową boska prawdą, znajduje klucz do objawionej w Nowym 
Testamencie etyki, jaka była mu przez całe życie obca, przysłonięta cichym społecznym 
przyzwoleniem na grzech. Gołowin styka się z prawdą, która, choć dla niego gorzka i 
spóźniona, okazuje się jednak silniejsza niż śmierć.  
 Z pewnością przykra jest podsuwana tu myśl Tołstoja, która mówi, że ludzkie serce i 
dusza otwierają się dla prawdy dopiero w krytycznym momencie, w chwili tragedii. Tragedii 
– zdaniem Tołstoja – często koniecznej dla nawrócenia błądzącego człowieka na właściwą 
drogę. Zasadniczy przełom, przebudzenie dokonuje się wraz z wymagającym ogromnego 
duchowego wysiłku aktem przekroczenia granic własnej osobowości. Jeden krok poza swoje 
jednostkowe doświadczenie był dla Tołstoja momentem radykalnej rewolucji, jaka 
nieodzowna jest duszy dążącej do osiągnięcia nowego, wyższego poziomu istnienia, 
pozbawionego już znamion zgubnego egoizmu. Wyjątkowa transgresja pozwala na wejrzenie 

                                                
17 Lew Tołstoj [w:] Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1986, 
PWN, s. 566.  
18 Tamże, s. 566. 
19 J. de Proyart de Baillescourt, Obraz śmierci w dziełach literackich Tołstoja. Przekł. Paweł Hertz [w:] Tołstoj 
w oczach krytyki światowej, dz. cyt., s. 309. 
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w świat dotąd niedostępny, niepoznawalny, na dotknięcie przejmującej tajemnicy duszy 
drugiego człowieka. W zetknięciu z tym światem wrażliwość jednostki wyzwalanej z 
lodowatych okowów egoistycznego indywidualizmu wychyla się na ciepłe światło nowej 
radości, płynącej ze zrozumienia, przebaczenia i pokory. Takich uczuć doświadcza tuż przed 
śmiercią Iwan Iljicz, który zauważa: Istnieje we mnie widocznie malutka, drobna cząstka 
prawdy i ona właśnie jest mną, i ona właśnie teraz, przed śmiercią, dopomina się swoich 
praw.20 Tak odkrywa w sobie Gołowin pierwiastek boskiej harmonii.    
 
 

Krytyka obyczajowości 
 W wydanej trzy lata po Śmierci Iwana Iljicza noweli Sonata kreutzerowska Tołstoj 
znów powrócił do motywu przebudzenia dokonującego się w chwili najbardziej 
dramatycznej. Oto główny bohater – Pozdnyszew, spowiada się przypadkowemu pasażerowi 
pociągu ze swego życia, które oparte na jednostkowych, egoistycznych zapędach, pysze i 
nienawiści, ale – jak i w przypadku Iwana Iljicza – realizujące ogólnie akceptowany 
społecznie wzór filisterskiej egzystencji, doprowadziło go do zabójstwa jego własnej, 
posądzonej o zdradę żony. Myślą przewodnią utworu znów jest przeświadczenie o 
pustoszącym, niszczącym życie ludzkie działaniu egoizmu. (…) Najbardziej istotne w 
spowiedzi Pozdnyszewa jest wyraźne uświadomienie sobie, że zarówno on jak i jego żona to 
dwoje całkiem sobie obcych egoistów, z których każde pragnęło uzyskać dla siebie jak 
najwięcej przyjemności kosztem drugiej osoby.21  
 Tym razem to tragedia najbliższego głównemu bohaterowi człowieka – żony, która 
ginie z jego ręki pchnięta nożem, staje się punktem zwrotnym. Dopiero przerażająca 
zbrodnia, jaką w afekcie kala się pełen gniewu Pozdnyszew, pozwala mu dostrzec splot 
społecznych uwarunkowań, które skłoniły jego i jego żonę do życia niewłaściwego, wbrew 
tłumionemu stopniowo za sprawą burżuazyjnych przyzwyczajeń poczuciu moralności. Oboje 
zawinili względem siebie, ale to on odebrał swojemu małżeństwu ostatnią szansę. Sonata 
kreutzerowska jest więc pamfletem na kulturę obyczajową mieszczaństwa i ziemiaństwa. 
Tołstoj, nieprzejednany moralista, przeciwstawia lichym wartościom tych środowisk ideały 
ascetyczne, postulaty powrotu do patriarchalnych wzorców życia22, piętnuje hipokryzję, która 
przyczynia się do deprawacji i upodlenia tysięcy istnień.  
 
 

Z dala od liturgii i dogmatu 
Zdaniem Tołstoja człowiek żyjący we współczesnym społeczeństwie odcina się, a 

raczej jest odcinany od boskiej prawdy za pośrednictwem skomplikowanych mechanizmów 
wynikających nie tylko – jak w Śmierci czy Sonacie – z degrengolady klas burżuazyjnych. 
Człowiek oddala się od Boga, od istoty wszechrzecz także za sprawą funkcjonowania 
autorytarnych instytucji, które pod pozorami chęci regulowania życia społecznego, w 
rzeczywistości tylko dekonstruują zapisaną w ludzkiej tożsamości wiedzę na temat dobra i 
zła. Instytucjami takimi były dla Tołstoja państwo i wojsko, proponujące, czy też narzucające 
zupełnie sprzeczne z Ewangelią systemy ideologiczne, jakie wyrosły na bazie przewrotnych 
reinterpretacji podstawowych, chrześcijańskich wartości sprawiedliwości i honoru. Wojsko, 
każąc zabijać, czyni z morderców narodowych bohaterów, a państwo, przychylające się ku 
karze śmierci, sankcjonuje zbrodnię. Na podobnych filarach fałszu wzniesiona została 
instytucja Kościoła prawosławnego, atakowana przez Tołstoja z całą mocą.  

                                                
20 Lew Tołstoj, Śmierć Iwana Iljicza [w:] Lew Tołstoj. Opowiadania i nowele. Wybór, dz. cyt., s. 302. 
21 N. I. Azarowa, O niektórych cechach opowiadań Tołstoja lat osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych [w:] 
Tołstoj w oczach krytyki światowej, dz. cyt., s. 439.  
22 Lew Tołstoj [w:] Literatura rosyjska w zarysie, dz. cyt., s. 566. 
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W wydanej w 1899 roku, ostatniej swojej dużej powieści „Zmartwychwstanie, pisarz 
na drodze szczegółowych, krytycznych obserwacji próbował zdemaskować mit państwa jako 
dobra powszechnego i Kościoła jako ostoi chrześcijańskich ideałów. Osnową fabularną 
utworu było wydarzenie autentyczne: młody arystokrata Niechludow pracujący jako ławnik 
sądowy spotyka na rozprawie dziewczynę, która niegdyś uwiódł i porzucił, a która koleje 
życiowe zawiodły do domu publicznego; wstrząśnięty tym i pragnąc wynagrodzić wyrządzoną 
krzywdę proponuje jej małżeństwo.23 Znów napotykamy więc opowieść o moralnym 
odrodzeniu jednostki, która tym razem dostaje szansę odkupienia swoich win. Aby jednak 
powrócić na właściwą drogę, zblazowany Niechludow musi odrzucić prawidła, którymi 
rządzi się społeczeństwo i rzucić wyzwanie panującym w nim stosunkom. Nie jest to łatwe 
nawet dla osoby z jego szlacheckim nazwiskiem i licznymi koneksjami. Administracja i 
sądownictwo, podstawy państwowego aparatu sprawiedliwości, jawią się tu jako siedlisko 
korupcji, bezduszna machina, która setki obywateli miażdży, przetwarza, bezceremonialnie 
eksploatuje. Związani z nią urzędnicy wyzbyci są jakiejkolwiek odpowiedzialności moralnej, 
która w zbiurokratyzowanym świecie zupełnie zanika, a wraz z nią ulatnia się tez zwyczajna 
ludzka przyzwoitość.  

Zniewoleni, często niesłusznie uwięzieni ludzie, którzy wpadają w tryby tej 
maszynerii, oczekują duchowego wsparcia. Tu z pomocą powinien im przyjść kapłan, ale i 
on z całą swoją dumną wyższością, z całym cerkiewnym obrządkiem, który pozostając 
niezrozumiały dla większości wiernych, jedynie wzmaga poczucie osamotnienia, a do tego 
kreuje nieprawdziwy obraz gniewnego, odległego Boga. Zimny dystans wobec wiernych, 
akcentowany choćby w poruszającym fragmencie ukazującym pozbawioną sensu dla 
więźniów msze prawosławną, jest zdaniem Tołstoja zupełnie niewybaczalny. Liturgia i 
dogmat stoją na drodze poznania, odciągają uwagę od boskiej miłości zawartej w prostym 
ewangelicznym przesłaniu.  

Daleko posunięta krytyka zinstytucjonalizowanych form życia społecznego i cerkwi 
sytuuje myśl Tołstoja niezwykle blisko idei anarchistycznej, od której pisarz jednak zawsze 
się odżegnywał. Trzeba mieć na uwadze, że jego brak wiary w progresywny charakter 
cywilizacji, odrzucenie postulatu postępu i pragnienie powrotu do prymitywnych korzeni 
społeczeństwa oraz docenienie, a nawet wywyższenie ponad inne prostej tradycji kultury 
ludowej, doskonale korespondujące z poglądami uwielbianego przez pisarza Rousseau, 
wpisywało się tak czy inaczej w program propagatorów anarchizmu. Wyrosły na bazie 
podobnych idei, bez wątpienia anarchizujący, a odwołujący się do koncepcji Boga jako 
jedynej instancji, przed którą odpowiadać powinien wierzący, chrześcijański libertarianizm 
czerpał z tołstoizmu swe najważniejsze postulaty, które w negacji zastanego porządku 
społecznego upatrywały możliwość odkupienia ludzkości i osiągnięcia stanu permanentnej 
harmonii życia w duchu chiliastycznej obietnicy. 
 
 

 Wieczność 
 Późna, z założenia katechetyczna twórczość Tołstoja, wzniośle moralizatorska, 
naznaczona impulsywną osobowością oświeconego rezonera, pewnie podążając traktem 
refleksji wytyczonym ściśle przez swego autora, zatrzymywała się jednak zawsze w jednym 
miejscu. Myśl Tołstoja nigdy wprost nie dotykała istoty samego Boga, nigdy nie sięgnęła po 
żadną kategorię, która miałaby pomóc w dotarciu do wiecznej tajemnicy stwórcy. Tołstoj 
wiedział od początku, że jego strategia teologiczna, jego koncepcja wiary tak daleko sięgnąć 
nie mogą. Odwołując się do bogatej tradycji apofatycznej, mówił otwarcie: Boga i duszę 

                                                
23 Tamże, s. 569. 
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znam tak samo, jak znam nieskończoność – nie poprzez definicje, ale w zupełnie inny sposób. 
Definicje jedynie burzą we mnie tę wiedzę.24  
 Brak zaufania do pojęciowego modelowania wizji Boga odziedziczył Tołstoj po 
filozofii Schopenhauera, którego do końca życia niezwykle cenił, a także po dorobku Kanta, 
który podkreślał bezsilność teoretycznego rozumu w dowodzeniu istnienia Boga i dociekaniu 
jego istoty. Wiązało się to z zupełnym odwróceniem od antropomorficznego pojmowania 
bóstwa i przekonaniem pokrewnym teologicznemu immanentyzmowi. Bóg jawił się 
Tołstojowi jako prapoczątek rzeczy, przenikająca wszystko nadrzędna zasada, która poprzez 
etykę ewangeliczną, a nie za sprawą marnych prób spekulatywnej teologii, objawiona zostaje 
człowiekowi. Tołstoj pisał: Istnieje Bóg, zasada (początek) wszystkiego; w człowieku 
znajduje się cząstka tej zasady boskiej, którą można w sobie zmniejszyć lub powiększyć swym 
życiem.25 Większa precyzja w określeniu zagadnienia była dla Tołstoja niemożliwa i 
niepotrzebna. 
 Jako starzec 80-letni, ciągle targany wyrzutami sumienia wynikającymi ze zbyt – jego 
zdaniem – wystawnego życia, jakie prowadził on i cała rodzina w szlacheckim majątku 
rodowym, życia nadal odległego od moralnego ideału, etycznej dyscypliny, jaką starał się 
sobie zapamiętale narzucić, pisarz zdecydował się na ostateczny krok. Porzucił swoją 
posiadłość i w tajemnicy przed bliskimi wyjechał, by dokonać żywota jako oddany 
umartwianiu pustelnik. Uciekł, by móc wreszcie dopełnić boskiego planu, zawierzyć 
całkowicie swojemu eremickiemu pragnieniu ascezy. Przeszkodziła mu jednak śmierć. 
Dogoniła go 7 listopada 1910 roku tuż po jego wyjeździe na małej stacji Astapowo, która dla 
pisarza miała być tylko przesiadką, a stała się miejscem spotkania z wiecznością, boską 
prawdą, której tak długo poszukiwał.                
   
          
  
 

  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 L. Tołstoj, Połnoje sobranije soczinienij, Moskwa 1957, t. 23, s. 132. Przyp. Za: A. Walicki, Rosyjska 
filozofia…, dz. cyt., s. 492. 
25 L. N. Tołstoj, Połnoje sobranije soczinienij, pod red. P. I. Biriukowa, t. 15, s. 317. Przyp. Za: A. Walicki, 
Rosyjska filozofia…, dz. cyt., s. 492. 
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