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ZAGADKA RASKOLNIKOWA. Z PROBLEMÓW FILOZOFICZNEJ 
INTERPRETACJI POSTACI DOSTOJEWSKIEGO

WSTĘP

Zanim przystąpię do analizy problemu, który można by nazwać 
umownie zagadką Raskolnikowa, uważam za celowe zwrócenie uwagi 
na  fakty następujące: w twórczości Dostojewskiego widoczny jest wie
loraki wpływ — filozofii zachodnioeuropejskiej (występującej jako 
pozytywny i negatywny punkt odniesienia), tradycji religijnej oraz 
współczesnej Dostojewskiemu literatury rosyjskiej, która pełniła m.in. 
doniosłą funkcję pośrednika między myślą Dostojewskiego a filozo
fią Kanta, Hegla i — szczególnie ważną, jeśli idzie o wpływ na Do
stojewskiego — filozofią Schellinga, głoszącą tezę o nieredukowalności 
tręści istnienia człowieka do treści wiedzy pojęciowej o tym istnieniu.

Te potrójne impulsy: religijny, osiągnięcia myśli zachodniej i od
działywania literatury rosyjskiej, zostały przez Dostojewskiego ory
ginalnie przetworzone w głębokie przeświadczenie owocujące ideą sta
le obecną w powieściach tego pisarza, ideą, wedle której racjonalna, 
czysto rozumowa aktywność poznawcza indywiduum nie wystarcza 
do odkrycia prawdy; co więcej, tworzy ona fałszywy obraz człowieka, 
niewiele mający wspólnego z realnością egzystencji przeżywanej przez 
jednostkę. Zderzenie się racjonalistycznego mitu z rzeczywistością 
istnienia staje się źródłem duchowego cierpienia bohaterów Dostojew
skiego: Kiriłowa, Raskolnikowa czy Iwana Karamazowa, który czu
jąc się winny śmierci swego ojca, choć sam nie zabił, popada 
w  obłęd.

Romantyzmowi rosyjskiemu i zachodnioeuropejskiemu Dostojew
ski zawdzięcza filozoficzną ideę szaleństwa, nocy i osamotnienia jako 
okoliczności, które stanowiąc moment w egzystencjalnej dynamice 
indywiduum, szczególnie sprzyjają samopoznaniu jednostki, dojrzewa
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niu jej decydującego, fundamentalnego wyboru. Jednakże w stosun
ku Dostojewskiego do filozofii zachodniej dominuje niewątpliwie kry
tycyzm. Duchowe perypetie postaci stworzonych przez Dostojewskiego 
świadczą o jego negatywnym nastawieniu do antropologii racjonali
stycznej, upatrującej w rozumności najistotniejszy składnik człowie
czeństwa, a w poznaniu intelektualnym — główny warunek ducho
wego odrodzenia się jednostki. Powieści Dostojewskiego zawierają też 
krytykę empirycznego i pozytywistycznego ujęcia człowieka; sugerują, 
że nadmierne zaufanie, do naturalnych (empirycznych) skłonności jed
nostki okazuje się równie zawodne i niebezpieczne jak poleganie na 
jej rozumności.

Absolutyzacja intelektu wiedzie albo do rezygnacji z wartości bez
względnych, bez których duchowe życie człowieka jest puste (Staw- 
rogin, Swidrygajłow), albo do bezruchu, do stanu niemocy wynika
jącej z faktu, że jednostka ograniczająca się do sfery teoretycznego 
myślenia nie znajduje wystarczającego motywu do podjęcia działania. 
Z kolei — panowanie empirycznych skłonności człowieka prowadzi do 
coraz bardziej wyrafinowanych egoistycznych działań jednostki, która 
czerpie wyższą satysfakcję już nie tyle ze swego bogactwa i władzy, 
lecz przede wszystkim z duchowego uzależnienia od siebie drugiego 
człowieka (Łużyn, Człowiek z podziemia).

W dążeniu do prawdziwego człowieczeństwa nie można więc, zda
niem Dostojewskiego, polegać wyłącznie ani na rozumie, ani na „na
turalnych” skłonnościach, które zresztą nigdy nie należą do dziedziny 
czystej biologii, będąc bowiem częścią egzystencji przeżywanej są 
włączone w intencjonalny ruch istnienia jednostki, związane z jej ce
lem działania i nie dają się całkowicie odizolować od egzystencjal
nego projektu jednostki — jej świadomości i wyboru.

Zarys pozytywnego rozwiązania problemu — interpretacja drogi 
wiodącej do pełni człowieczeństwa wypływa u Dostojewskiego z jego 
przekonań religijnych i jest w istocie banałem. Toteż zgadzam się 
z opinią tych krytyków, którzy uważają, że geniusz Dostojewskiego 
ujawnia się głównie w opisie jednostki zbuntowanej, kiedy ona spraw
dza w fizycznym i duchowym oierpieniu granice swej wolności
i s z u k a  prawdy o sobie, nie zaś wtedy, kiedy osiąga stan ładu 
duchowego, równowagi wewnętrznej oraz pełnego pogodzenia się z so
bą i otoczeniem, w poczuciu pełnego posiadania prawdy. Człowieczeń
stwo nie jest s t a n e m  — odsłonięciem niezmiennej, pozaczasowej 
esencji człowieka, lecz procesem — stawaniem się człowiekiem w sa- 
motworzeniu, w decydującym wyborze i działaniu, we wzbogacaniu 
przez jednostkę treści swego istnienia przez przeżycie własnej sła
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bości i upadku, przez stopniowe bolesne samopoznanie w duchowym 
cierpieniu.

Filozoficzna interpretacja postaci Dostojewskiego wymaga, jak są
dzę, uwzględnienia kilku cech twórczości genialnego pisarza rosyj
skiego: 1. Dostojewski jest nie tylko wielkim pisarzem, lecz także 
wybitnym myślicielem, jednym z XIX-wiecznych twórców nowej on- 
tologii ludzkiego istnienia, która przeciwstawia się zarówno przed
miotowemu ujęciu człowieka, jak też traktowaniu istnienia jako 
czystej świadomości (jako nie ulegającego wpływowi otoczenia cogito).
2. Wedle Dostojewskiego istnienie nie jest do końca przejrzyste (daje 
się tu  zauważyć pozytywny wpływ Schellinga i romantyków). 3. W po
wieściach Dostojewskiego występuje zasada prym atu egzystencji prze
żywanej nad istnieniem będącym przedmiotem poznania pojęciowego. 
Odnosi się to także do wypowiedzi Dostojewskiego o swej własnej 
twórczości: treść filozoficzna w niej zawarta jest głębsza, niż suge
ru je  to autorski komentarz. 4. Pojęcia wolności i konieczności nie 
odnoszą się do dwóch odmiennych ontologicznych rodzajów bytowa
nia. Wskazują natomiast na dwa sposoby istnienia t e j  s a m e j  
egzystencji jednostki. Konieczność, której poddaje się jednostka, jawi 
się jako modalność jej egzystencji; egzystencji nie dającej się od
dzielić od swej niezbywalnej cechy — wolności. Toteż fatalizm sta
nowi formę wolności uprzedmiotowionej. 5. Dostojewski odrzuca re
dukcję wartości etycznych do determinant środowiskowych oraz do 
czystej myśli jako miary wartości. Istnieje absolutna różnica między 
Dobrem a Złem. 6. Postawa Dostojewskiego jest wroga wobec in- 
telektualizmu. Ideę głoszącą, że czysta rozumność nie może być wy
starczającą podstawą działania i że nie daje ona adekwatnego samo- 
poznania, Dostojewski uzasadnia w Zbrodni i karze  we wszystkich 
etapach opisu Raskolnikowa: zarówno w fazie przejścia Raskolnikowa 
od projektu do czynu (niby-meehańiczne, bezwolne zachowanie się 
Raskolnikowa), jak też po dokonaniu przez niego zbrodni. 7. W po
wieściach Dostojewskiego obecny jest wątek chrześcijański odnowiony 
przez klasyczną niejniecką filozofię (Hamann, Schelling): droga do 
zbawienia prowadzi przez otchłań grzechu.

Te uwagi wstępne powinny ułatwić analizę zasadniczego tematu 
mojego artykułu, którym jest zagadnienie motywów zbrodni Raskol
nikowa.

KONFLIKT INTERPRETACJI

Zbrodnia Raskolnikowa zdaje się wypływać z tak wielu motywów, 
że w końcu czytelnik gubi się w chaosie wypowiedzi bohatera i skłon
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ny jest bezradnie przyznać, iż nie wie właściwie, dlaczego dokonał 
on zabójstwa. Czy z nędzy, by dopomóc materialnie matce i siostrze
i zdobyć środki dla ukończenia studiów? Czy też dlatego, by w przy
szłości posiąść, dzięki zagrabionym pieniądzom, władzę i rządzić ma
sami jak Napoleon, zgodntie z ustanowionym przez siebie prawem? 
Czy wreszcie Raskolnikow zabił po to, by sprawdzić czy jest zdol
ny przekroczyć prawa moralne i dowieść samemu sobie, że nie jest 
„estetyczną wszą” jak ogromna większość ludzi poddających się bier
nie woli silnego człowieka prźekształconej w prawo?

Ppjawia się także pytanie, czy te poszczególne motywy mogą zgod
nie współistnieć, czy też wykluczają się nawzajem? Jeśli się wyklu
czają, to jaki motyw leży u podstaw zbrodni Raskolnikowa i jak ro
zumieć obecność i rolę pozostałych motywów, o których przecież mówi 
sam Raskolnikow?

Inne wątpliwości budzi teza głosząca, że za odmiennością przeżyć, 
zachowania się, losu różnych bohaterów Dostojewskiego kryją się 
takie same strukturalne cechy egzystencji. Przypomnijmy, iż irama- 
nentnymi właściwościami istnienia autentycznego ujawniającymi się 
w doświadczeniu K iriłow a1 "Były: wolność, bezinteresowność — wy
magające zdecydowanego czynu, oraz nieprzejrzystość istnienia ob
fitującego w przeżycia sprzeczne z teoretyczną wiedzą o człowieku. 
Ale czy istnienie Raskolnikowa także posiada te właściwości? Czy 
pamiętanie o nich ułatwia rozwiązanie zagadki Raskolnikowa? Sam 
Dostojewski, sugerując interpretację Raskolnikowa w duchu etyczno- 
-chrześcijańskim, mówi znacznie mniej od treści zawartej w jego 
książce. Znany jest fakt, że Dostojewski zmagał się w trakcie pisa
nia powieści z niewyczerpanym bogactwem znaczeń. Dążył do jed
nolitości i jednoznaczności — daremnie, bowiem tekst zachował wielo
znaczność, otwartość na różne interpretacje. Dostojewski chciał okre
ślić jednoznacznie główny motyw zbrodni Raskolnikowa i to mu się 
nie udawało. Owa dwoistość: dążącej do przejrzystości myśli reflek
syjnej Dostojewskiego — z jednej strony, z drugiej zaś — niewyczer
panego bogactwa treści jego dzieła, „wymykającej się” ocenom auto
ra — ten rozziew pozostaje cały czas nie przezwyciężony. List do 
Katkowa, w którym Dostojewski przedstawia skrótowo duchowe dzlieje 
Raskolnikowa, tylko pozornie rozwiązuje zagadkę. Rzeczywista treść 
książki jest znacznie bogatsza i bardziej skomplikowana od każdej 
interpretacji, w tym  także pochodzącej od samego autora.

Już krytycy współcześni Dostojewskiemu, nie licząc się zbytnio

1 W. Gromczyński, E gzystencja l izm  Kiri łow a,  „Studia Filozoficzne” 1977, 
nr 1.
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z jego refleksyjnymi opiniami o własnym dziele, traktowali powieść 
jako utw ór wymagający analizy nie sugerującej się tym, co Dosto
jewski myśli o swej książce. Dlatego też uwagi Dostojewskiego 
o Zbrodni i karze wypowiadane w listach czy zawarte w notatkach 
przygotowujących powieść zachowują wprawdzie wartość pomocni
czą, nie stanowią jednak miary prawdy. Tę — usiłuje odkryć samo
dzielnie krytyk, dla którego powieść Dostojewskiego, a nie jego uwagi 
zewnętrzne wobec treści książki, jest głównym przedmiotem ana
lizy. Współczesny krytyk ma prawo wiązać ambiwalencję postaci Do
stojewskiego nie z niedoskonałością artystyczną dzieła, lecz z nową 
filozofią istnienia strukturalnie nieprzejrzystego, zachowującego do 
końca nieprzezwyciężalną problematyczność. Dlatego, moim zdaniem, 
nie ma racji współczesny badacz twórczości Dostojewskiego — Kir- 
potin, kliedy skłonny jest niedopowiedzenia zawarte w powieści uwa
żać za przejaw artystycznych potknięć Dostojewskiego, za świadec
two osłabienia jego geniuszu2. To, w czym krytyka zapatrzona we 
wzory kartezjańskiej przejrzystości widzi oddalanie się od modelu 
artystycznej i filozoficznej doskonałości, można, odwrotnie, wiązać 
z kształtowaniem się jakościowo nowej filozofii człowieka, przełamu
jącej tradycyjne schematy intelektualistycznej antropologi. Kirpotin nie 
zauważa tego aspektu antykartezjańskiej postawy Dostojewskiego. 
Książka Kirpotina o Zbrodni i karze  jest niewątpliwie interesująca, 
zawiera bogaty materiał i wiele spostrzeżeń oraz ocen zarówno tra f
nych, jak i kontrowersyjnych, które jednak poruszają problemy nie
zmiernie ważne dla filozoficznej interpretacji bohaterów Dostojew
skiego.

Kirpotin słusznie występuje przeciwko wyjaśnianiu zachowania 
Raskolnikowa przez sumę różnych, zewnętrznie tylko powiązanych mo
tywów. Słusznie postuluje też ujmowanie egzystencji Raskolnikowa 
jako organicznej całości, której dynamikę wyznacza idea — namięt
ność — cel jednoczący myśli i uczucia, umysł i wolę jednostki3. Na
tomiast interpretacja Kirpotina budzi zastrzeżenia wtedy, gdy moty
wacyjną spójność Raskolnikowa utożsamia on ze spójnością samowie- 
dzy, z przejrzystością istnienia. Alternatywę koncepcji pluralizmu 
motywów Kirpotin widzi w wyeliminowaniu wszelkiej egzystencjal
nej dwuznaczności. K rytykę addytywnego rozumienia motywów zbrod
ni Raskolnikowa wedle zasady „i-i” przenosi także na ideę nieokre
śloności egzystencjalnej Raskolnikowa i skłonny jest identyfikować

D 2 W. J. Kirpotin, Razoczarowanie i kruszienie  Rodiona Raskolnikowa,  Moskwa
1974, s. 89, 91, 131.

3 Ib idem  s. 91—94.
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doskonałość artystyczną powieści z adekwatnym samopoznaniem bo
hatera, z wiedzą jasną, prawdziwą, pewną, jaką ma on o sobie. Ta 
postawa autora znajduje wyraz w przeświadczeniu, że w Raskolni- 
kowie ulegają stopniowej zmianie motywy zbrodni. Kirpotin nie wy
obraża sobie sytuacji egzystencjalnej takiej, że tkwiącemu od samego 
początku w podświadomości zamierzeniu towarzyszy ruch świadomości, 
która na poziomie myśli refleksyjnej nie jest w pełni adekwatna wobec 
ukrytej niejasnej intencji. A właśnie przedstawienie takiej sytuacji 
jest, moim zdaniem, nowatorskim artystyczno-filozofiicznym odkryciem 
Dostoj ewskiego.

ANTYKARTEZJANIZM DOSTOJEWSKIEGO

Obraz ludzkiej egzystencji zawarty w twórczości Dostojewskiego 
jest przeciwstawny antropologii kartezjańskiej, wedle której istnienie 
człowieka określa się przez refleksyjną świadomość tego istnienia, 
przez świadomość skupiającą się w jednym wyizolowanym momencie
— w  „teraz”. U Kartezjusza akt intuicyjnej samowiedzy uobecnia 
jednostce jako prawdę oczywistą i pewną jej istnienie oraz jej pod
stawowe substancjalne człowiecze treści, poznawane adekwatnie przez 
zespół refleksyjnych „pomyśleń” podmiotu. Cechą kartezjańskiego co- 
gito jest nie tylko bezpośrednia pewność, jaką jednostka ma o swym 
istnieniu, ale także pewność wiedzy o treści tego istnienia. Człowiek 
Kartezjusza jest dzięki swej substancjalnej, przenikliwej dla myśli, 
rozumnej istocie doskonale przejrzysty.

Wedle kartezjańskiej świadomościowej koncepcji człowieka cogito
— akt samowiedzy, daje poznanie niczym nie uwarunkowane, bez
względnie początkowe, bezpośrednie i pewne. Sfera istnienia, w której 
przebiega to poznanie, jest, zdaniem Kartezjusza, niezależna od prak
tycznej, zmysłowej działalności człowieka. Jednostka jest w zdoby
waniu prawdy o swym istnieniu nie uwarunkowana światem zewnętrz
nym, nie podlega zdeterminowaniu przez swe cielesne powiązania 
z otoczeniem.

W drugiej połowie XVIII wieku, a zwłaszcza w wieku XIX w fi
lozofii rozpoczynającej refleksję od istnienia podmiotu dojrzała myśl
o nieadekwatności kartezjańskiej kategorii cogito do egzystencji jed
nostki. K ant i jeszcze w większym stopniu Hegel wykazali, że dany 
w akcie cogito bezsporny fakt istnienia jednostki jest treściowo pu
sty. Aby o tym istnieniu coś określonego powiedzieć, trzeba uwzględ
nić empiryczną więź człowieka ze światem zewnętrznym, z innymi
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ludźmi, z historią, a więź ta jest koniecznym warunkiem samowie- 
dzy jednostki.

Rozwijając idee Kanta i Hegla, twórcy nowej nieesencjalistycznej 
filozofii człowieka (za takich uważam Kierkegaarda i Dostojewskiego) 
stwierdzili, że, świadomość jednostki musi pierwej zwrócić się ku swe
mu działaniu w środowisku innych Judzi, w rzeczywistości zewnętrz
nej, by później mogła wrócić do siebie już jako bogata w treść samo- 
wiedza. Ponieważ „Ja” nie poznaje siebie bezpośrednio, w akcie in
telektualnej intuicji, to sens tego, czym jestem, moich czynów, nie 
może być dany „teraz” — w momencie, lecz odsłania się stopniowo
i może do końca pozostać problematyczny jako pytanie bez ostatecz
nej odpowiedzi.

W opozycji do kartezjańskiej idei istnienia — cogito zamkniętego 
w teraźniejszości, w aktualnym akcie pomyślenia „zawieszającym” 
radykalnie całe działanie przeszłości i bodźców cielesnych — w prze
ciwieństwie do koncepcji samowiedzy adekwatnej, będącej bezpośred
nią „obecnością świadomości przy istnieniu”, u Kierkegaarda i Dosto
jewskiego kształtuje się nowa koncepcja istnienia wyłaniającego się 
z przeszłości, ale otwartego na przyszłość, istnienia, którego nięuświa- 
damiana wyraźnie treść jest bogatsza od tej treści, jaka może się każdo
razowo odsłonić w akcie refleksyjnego myślenia.

Z punktu widzenia nowej filozofii istnienia człowiek rozpatrywany 
immanentnie, sam w sobie, jest zupełną nieokreślonością. Jego samo- 
poznanie nasyca się treścią dzięki różnorodnym zapośredniczeniom, 
a poniąważ zostaje odniesione zarówno do wielości skłębionych nie
jasnych intencji i możliwości jednostki, jak też do zmiennego odbicia 
motywów działania jednostki w świadomości innych ludzi, to nawet 
zyskując określoność, stając się osobowością, zachowuje w sobie ele
ment nieredukowalnej nieprzejrzystości. Także i dlatego, że „absolut
ne” decyzje jednostki nie mogą być uzasadnione racjonalnie. Niemożli
wością jest zrozumienie, adekwatne wobec bezpośredniego przeżycia, 
opisanej przez Kierkegaarda ofiary Abrahama. Podobnie „wymyka się” 
pełnej racjonalizacji główna intencja Raskolnikowa wiodąca go do 
zbrodni.

Pełną zrozumiałość, przejrzystość osiąga się albo przez redukcję 
sensu działania do obiektywnej przyczynowości, albo przez identyfi
kację tego sensu z legalizmem etycznym; tę zrozumiałość osiąga się 
wtedy za cenę zupełnej identyfikacji jednostki z powszechnością: jed
nostka utożsamia się bez reszty ze swoją rolą społeczną i akceptuje bez
refleksyjnie tak bardzo sposób widzenia narzucony jej przez otoczenie,

21
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że — jak pisze Hermann. Hesse — w ogrodzie swego istnienia z tysiąca
mi czarodziejskich kwiatów i najprzeróżniejszych wspaniałych krzewów 
dostrzega tylko drzewa, których owoce nadają się do zjedzenia; wszyst
kie inne jako szkodliwy chwast zostają zdeptane.

Skrajnym przejawem tej postawy jest całkowite podporządkowa
nie się jednostki Absolutnemu Autorytetowi. Wielki Inkwizytor Do
stojewskiego obiecuje wzamian za rezygnację z wolności i  zupełne po
słuszeństwo Autorytetowi spokój wewnętrzny i dobrobyt. Jest to 
wprawdzie atrakcyjna, ale nieautentyczna ludzka forma istnienia. Jas
pers wskazując właśnie na poglądy Wielkiego Inkwizytora Dostojew
skiego pisze: „Autorytet absolutny wyzwala ludzi od ich wolności, od 
ich odpowiedzialności, od wątpienia, od myśli” 4.

U Dostojewskiego człowiek, który nie zgadza się na zredukowanie 
swego istnienia do zewnętrznych form bytowania, nigdy nie osiąga 
punktu, w którym  mógłby stwierdzić, że posiada pewne i ostateczne 
poznanie siebie samego. Tę myśl wypowiada współcześnie Jaspers w 
twierdzeniu, iż ludzkie istnienie i działanie poza swym zewnętrznym 
znaczeniem empiryczno-pragmatycznym ma głębszy sens wyrażający 
się w szyfrze, „którego znaczenie jest niewyczerpalne” 5. To właśnie 
z paradoksalności egzystencji, o której pisał Kierkegaard, i z nieprzej- 
rzystośd istnienia nie poddającego się logice, o czym pisze Dostojew
ski, wypływa, zdaniem Jaspersa, wieloznaczność języka szyfru i ko
nieczność nigdy nie kończącej się jego interpretacji. „Dostojewski” — 
pisze Jaspers — pokazuje nam w postaci Iwana logikę i jej praktyczną 
klęskę wobec przedlogiki” 6.

Pierwotność egzystencji przeżywanej znaczy, że w istnieniu indy
widuum cielesność i  świadomość są scalane w niepodzielną jedność 
przez intencję jednostki — jej dążenie do celu, przez ruch egzystencji, 
w którym  materia i myśl jako osobne „byty” dają się wyodrębnić je
dynie dzięki abstrahowaniu. W twórczości Dostojewskiego i w całej no
wej ontologii istnienia człowiek jawi się jako egzystencjalna total
ność, nie zaś jako suma skłóconych pierwiastków: z jednej strony — 
popędów podlegających przyrodniczej konieczności, z drugiej zaś stro
ny — czystej rozumności i świadomości moralnej, niewrażliwych na 
ciśnienie świata przedmiotowego oraz empirycznego bytowania czło
wieka. Konflikt toczy się w człowieku nie między czystą przedmioto-

* K. Jaspers, La foi philosophique face a la révélation,  Paryż 1973, s. 583.
5 Ibidem,  s. 203.
* Ibidem ,  s. 415.
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wością bytu biologicznego i duchowym wolnym „Ja”, lecz wewnątrz 
egzystencji jednostki, w istnieniu wprawdzie zakorzenionym w przed- 
miotowości, ale nieustannie tę przedmiotowość przekraczającym. Opo
zycja między wolnością a koniecznością nie jest więc absolutna. Wystę
puje ona w obrębie istnienia jednostki, tożsamego z Wolnością rozdartą 
na dwa sprzeczne dążenia: 1) do potwierdzenia tej wolności oraz 2) do 
ucieczki od tej wolności w stan równowagi, spokoju, bierności rzeczy 
zdeterminowanej przez inne rzeczy wobec niej zewnętrzne. Od tego, 
jaką modalność istnienia człowiek wybierze: istnienie quasi-iprzedmjio- 
towe czy też akceptację swej nieredukowalnej subiektywności, zależy 
sposób przeżywania swej egzystencji — albo jako konieczności, albo 
jako wolności. W istnie,niu bezpośrednio przeżywanym wolność prze
chodzi w konieczność, a konieczność w wolność.

Wydaje się, iż koncepcja filozoficzna, która także w konieczności 
widzi oblicze wolności, ma wartość nie tylko na gruncie ontologii eg
zystencjalnych; jej wielką zaletą jest też to, że ułatwia ona zrozumie
nie wielkiej literatury, która będąc częścią naszej kultury  nie może 
być dla nas obojętna. Np. opis Raskolnikowa w Zbrodni i karze  robi 
wrażenie niespójnego. Realizuje on jakby równolegle dwie przeciwsta
wne zasady wolności i  konieczności: część zachowania Raskolnikowa 
jest przedstawiona jako manifestacja wolności, kiedy indziej jednak 
Dostojewski rysuje obraz człowieka bezwolnego, działającego pod wpły
wem jakiejś przemożnej siły. Toteż zakładając, że kategoria wolności 
zajmuje naczelne miejsce w twórczości Dostojewskiego (a pogląd ten 
nie budzi zastrzeżeń), znaczne trudności interpretacyjne sprawia szcze
gólnie jeden fragment powieści, w którym autor przedstawia mecha
niczne zachowanie się Raskolnikowa w czasie poprzedzającym zabój
stwo starej lichwiarki.

Zobaczymy, że koncepcja wolności samouprzedmiotawiającej się 
pozwala zrozumieć głębszy sens pozornej sprzeczności, w jaką rzekomo 
popada Dostojewski, kiedy ukazuje działanie swego bohatera jako twór 
wolności, ale w tym  odcinku czasowym, który kończy się zbrodnią Ras
kolnikowa, bohater powieści przypomina raczej małe kółko obracają
ce się w wielkiej machinie przyrody nie znającej innych praw prócz 
mechanicznej konieczności. Quasi-przedmiotowy opis Raskolnikowa słu
ży wykazaniu, że racjonalny, „matematyczny” projekt bohatera po
wieści odznacza się racjonalnością pozorną i by mógł zostać zrealizo
wany, wymaga odwołania się jednostki do czynnika pozalogicznego — 
do irracjonalnego wyboru występującego w przebraniu przyrodniczej 
konieczności.
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NIEPRZEJRZYSTOŚC ISTNIENIA U DOSTOJEWSKIEGO

Zasada nieprzejrzystości istnienia jest niezwykle istotna w tw ór
czości Dostojewskiego. Nieprzejrzystość egzystencji stanowi ważną ce
chę bohaterów tego pisarza, którzy odkrywają ciągle na nowo samych 
siebie, nigdy nie są bezwzględnie pewni swej prawdy, tego jacy są na
prawdę i jakie były ich rzeczywiste motywy działania. Postacie Dosto
jewskiego są dla siebie zagadką, która jest stopniowo rozwiązywana 
w miarę narastania nowych doświadczeń, nigdy jednak nie osiąga roz
strzygnięcia definitywnego. Nie osiąga, albowiem: 1) myślenie jest 
wtórne wobec przedrefleksyjnego istnienia przeżywanego afektywnie; 
2) motywy wyłaniają się z przeszłości jednostki i z przedracjonalnych, 
ciemnych odruchów jej serca; 3) istnieją wielorakie związki jednostki 
z innymi ludźmi, w których świadomości, także niejasnej, szuka ona 
odbicia własnego „Ja” odnosząc się do siebie pośrednio.

Michał Bachtin w swej znanej książce o Dostojewskim pokazał na 
licznych przykładach (Człowiek z  podziemia, Hipolit, N astazja Filipow-  
na, Stawrogin), że „bohater Dostojewskiego nie potrafi w pełni utoż
samić się ze sobą i przemówić głosem homofonicznym, odrzuciwszy 
na zewnątrz głos cudzy (zdecydowanie, bez uników)” 7. Bachtin pisze, 
że postacie Dostojewskiego stosują unik będący znakiem zapytania co 
do sensu własnego życia i działania. „Unik nadaje chwiejność wszyst
kim ich wypowiedziom o sobie, nie pozwala ich słowu utrwalić się 
w swoim znaczeniu — i oto słowo niczym kameleon jest w każdej chwili 
gotowe do zmiany tonacji i ostatecznego sensu. Unik i z bohatera czyni 
istotę dwuznaczną, dla niego samego nieuchwytną. Bardzo długą musi 
on przebyć drogę, by dotrzeć do samego siebie” 8.

Stosowanie „uniku” wiąże się z ambiwalentnym stosunkiem jed
nostki do innych ludzi. Bachtin wnikliwie zauważa, że „bohater ten 
nie uwolnił się od władzy cudzej świadomości ani nie uznał tej władzy, 
na razie tylko zmaga się z nią, zawzięcie polemizuje — pogodzić się 
z jarzmem nie chce, a zrzucić go nie, potrafi” 9.

Dodajmy od siebie, uzupełniając Bachtinowską ideę dwoistej, dia
logowej struktury narracji bohatera charakterystyką egzystencjalną, 
że odmowa bohatera utożsamienia się z opinią, jaką inny człowiek ma
o nim, przeradza się w negację uznania sił obiektywnych za wystarcza
jące przyczyny dokonywanych przez niego wyborów. Siły te są jed
nak źródłem pobudzeń, które, gdy zbiegają się z odpowiadającą im

7 M. Bachtin, P ro b lem y  poe tyk i  D osto jewskiego,  Warszawa 1970, s. 354—355.
8 Ibidem , s. 353—354.
* Ibidem,  s. 351.
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intencją podmiotu, stają się potężnym żywiołem nabierającym cechy 
fatum  (Wiersiłow, Raskolnikow). Obiektywne okoliczności są na tyle 
potężne, by nie pozwolić jednostce na nieograniczoną swobodę, są 
wszakże na tyle „umiarkowane” w swym działaniu, by nie zniszczyć 
wolności i odpowiedzialności jednostki. „Przymus” wywierany przez 
siły obiektywne zostaje włączony przez jednostkę w jej wolny projekt 
działania; włączona zarówno w sensie egzystencjalnym, jak i psycholo
gicznym, jednostka jest przekonana, iż jej uleganie żywiołowi uczuć 
jest dobrowolne (takie przeświadczenie osiąga Wiersiłow przez sym
boliczne rozbicie ikony). Dostojewski pokazuje także, iż działanie 
„ciemnych” sił jest skuteczne dopiero wtedy, gdy ich kierunek odpo
wiada intencjom jednostki (Raskolnikow).

Idea nieprzejrzystośd istnienia najpełniejszy wyraz znalazła chyba 
w dwóch książkach Dostojewskiego: Młodziku  i Zbrodni i karze. 
W M łodziku  problematyczność istnienia ujawnia się tytułowemu boha
terowi książki po upływie czasu, gdy spisuje swoje wspomnienia. Do
piero, gdy cofa się myślą do zdarzeń już minionych, częściowo odsła
niają mu się ukryte motywy jego zachowania, spostrzega głębszy sens 
swych myśli, słów i uczuć. I zaczyna rozumieć, dlaczego w domu gry, 
gdzie doznał upokorzenia, oskarżony o kradzież, krzyknął, że „doniesie 
na wszystkich”: dlatego, że on już od dawna nosił w sobie świadomość 
poniżenia, „pasywną nienawiść i podziemną złość”. Kiedy go obrazili 
przy wszystkich, wtedy — by zachować resztę poczucia godności i włas
nej wartości, zawołał, że jest nie tylko złodziejem, ale też donosicielem. 
Krzyknął tak dlatego, by wykazać otoczeniu i samemu sobie, że chociaż 
go obrazili i już nie można tego przekreślić, nie jest zależny od innych. 
Narzucony mu przymus zamienlił Młodzik w rezultat swej własnej 
decyzji: on sam, aktem swej wolności czynił zło, a inni tylko stwier
dzili to, co on sam swobodnie postanowił zrobić. Sens odruchowego 
okrzyku „doniosę na was”, stanowiący afirmację prawa do zachowania 
godności nawet przez negatywne, ale dobrowolne działanie, stał się 
zrozumiały dla Młodzika dopiero po upływie lat.

Wskazanie na wieloznaczność, niejasność, problematyczność poszcze
gólnych odczuć, czynów ciągle powtarza się we wspomnieniach Mło
dzika — Arkadia Dołgorukiego. Zastanawiając się nad uczuciami Wier- 
siłowa do Katarzyny Nikołajewny, Młodzik zadaje sobie pytanie „czy 
on ją namiętnie kocha czy nienawidzi?”. I odpowiada: „Ja nie wiem, 
ale czy on sam to wie?” 10. W innym miejscu rozważań Młodzikowi od
słania się, w świetle późniejszych przeżyć, sens jego dawnego snu, 
w którym  pojawia się myśl o szantażowaniu Katarzyny Nikołajewny.

F. Dostojewski, Młodzik, cz. II, Warszawa 1956, s. 357.
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„Skąd się nagle wzięła ta podła myśl, skoro nigdy przedtem nad czymś 
takim  się nie zastanawiał?”. To dlatego, odpowiada sam sobie Młodzik, 
że ta myśl zrodziła się już dawniej, w zepsutym sercu, w pragnieniu, 
„ale serce jeszcze wstydziło się na jawie i  umysł nie odważył się jesz
cze coś podobnego przedstawić świadomości. A we śnie dusza sama 
wszystko przedstawiła i wyłożyła, co było w sercu, z doskonałą dokład
nością i w proroczej formie” u .

Cofająca się do minionych zdarzeń myśl Młodzika odkrywa coraz 
głębszy sens swych uczuć i  postępków. Początkową niechęć do K ata
rzyny Nikołajewny Młodzik tłumaczy pragnieniem oderwania od tej 
kobiety Wiersiłowa, by ten  pokonując rozdwojenie uczuciowe wrócił 
do swej idealnej miłości, do Zofii — matki Młodzika. Ale w końcowym 
fragmencie rozważań nad swą przeszłością wstrząśnięty Młodzik uświa
damia sobie, iż możliwe były anne ukryte pobudki jego działania: być 
może — pisze — chciałem pohańbić Katarzynę N. nie po to, by ratować 
Wiersiłowa i zwrócić go mamie, a dlatego, że, ja sam byłem w niej za
kochany i zazdrosny. Wszystko to ukrywałem w mym sercu do tej 
pory 12.

Czytelnik, który tym razem skłonny jest uznać wyjaśnienie Mło
dzika za ostateczne, doznaje znów zaskoczenia: następne bowiem zda
nie Młodzika jest jakby powrotem do niejasnego punktu wyjścia, do 
problematyczności istnienia, jest włączeniem się w niekończący się 
łańcuch wyjaśnień, w proces szukania nieosiągalnej prawdy o istnieniu
— ostatecznej, absolutnie pewnej. Formułując swą myśl o ukrytej mi
łości i zazdrości jako prawdopodobnym motywie działania Młodzik
i teraz nie jest pewny adekwatności swej samowiedzy: swoje intymne 
wyznanie kończy on słowami: „ale być może ja znów nakłamałem” 13. 
Nie jest także pewny, iż rzeczywiście kochał Wiersiłowa; może chciał 
się nad nim zemścić za to, że był jego nieślubnym synem. Znaki zapy
tania pozostają do końca, zarówno dla Młodzika piszącego wspomnienia, 
jak i dla autora książki i dla czytelnika. Nikt nie osiąga pozycji obser
wacyjnej Pana Boga, który wszystko wie i zna prawdę absolutną. 
Żadnemu człowiekowi taka, podobna boskiej, wiedza o własnym istnie
niu dostępna nie jest.

RASKOLNIKOW

Problematyczność istnienia nabiera jeszcze bardziej dramatycznego 
charakteru w doświadczeniu Raskolnikowa. Raskolnikow pragnie poz

11 Ibidem,  cz. III, s. 39.
12 Ibidem, s. 190—191.
18 Ibidem, cz. II, s. 191.
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nać, czy jest zdolny przekroczyć tradycyjną zasadę człowieczeństwa, 
które w jego oczach nie jest człowieczeństwem, ale bytowaniem na po
ziomie „estetycznej wszy”. „Prawdziwy” człowiek powinien mieć moc 
przekroczenia bezinteresownego i ber; wyrzutów sumienia tam tej za
sady. Raskolnikow przekona się, że to przekroczenie nie jest na miarę 
jego sił i możliwości. Niełatwo wszakże odpowiedzieć na pytanie: jakich 
możliwości? Czyżby intelektualnie dokonał złego rachunku arytmetycz
nego, nie biorąc pod uwagę wszystkich „za” i „przeciw”? Czyżby nie 
uwzględnił należycie czynnika odporności psychicznej, która okazała 
się za mała, by udźwignąć ciężar winy? Ale „ciężar” właściwie jaki? 
Przecież Raskolnikow nie ma żadnych wyrzutów sumienia i nie odczu
wa skruchy z powodu złamania praw moralnych.

Analiza tego problemu wymaga wyjścia poza koncepcję cogito — 
monadycznej świadomości izolującej się od empirii. Wymaga odwoła
nia się do przeszłości i  sytuacyjności istnienia Raskolnikowa. Błędem 
Raskolnikowa było utożsamienie całości swego istnienia z jego racjo
nalnym składnikiem. Jego zamysł nie wytrzymał próby zetknięcia się 
z konkretną rzeczywistością człowieka pozostającego w powiązaniach 
emocjonalnych z ludźmi mu bliskimi, od których nie był w stanie od
izolować się egzystencjalnie. Raskolnikow dopiero później zrozumie, że 
przecenił „racjonalność” swego istnienia, zrozumie, że myślenie nie 
ustanawia normy istnienia, lecz jest tylko zewnętrzną warstwą egzy
stencji, która ma swoją własną wewnętrzną logikę niezależną od logiki 
abstrakcyjnej myśli. Dla Raskolnikowa problematyczna jest nie tylko 
teraźniejszość, ale też i  przeszłość: niejasny jest w jego decyzji zbrod
ni udział poszczególnych, ustalonych „racjonalnie”, składników empi
rycznej sytuacji, w której się znajdował.

Stopniowo dojrzewa w Raskolnikowie świadomość, iż rodzące protest 
nędza i poniżenie matki oraz siostry, jego nienawiść do niesprawiedli
wie urządzonego społeczeństwa, chęć ukończenia studiów dzięki zrabo
wanym pieniądzom, które w przyszłości zaowocują dobrodziejstwami 
dla całej ludzkości, wreszcie teoria silnych ludzi, którym wszystko wol
no — iż wszystkie te fakty składające się na określony stan emocjo
nalny i stan umysłu tylko przygotowały jego straszny czyn, ale nie 
zdeterminowały go do zbrodni. Każde racjonalno-przedmiotowe wy
jaśnienie odwołujące się do działania obiektywnych bodźców w przesz
łości bądź do pragnienia osiągnięcia określonego stanu rzeczy w przysz
łości — każde takie wyjaśnienie jest niezadowalające. U podstaw zbrod
ni popełnionej przez Raskolnikowa leży projekt czynu przewrotnie 
b e z i n t e r e s o w n e g o ,  skierowanego nie na wytworzenie określo
nego stanu rzeczy, lecz samowiedzy jednostkowej. Dlatego właśnie
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Raskolnikow nie jest, w istocie, zainteresowany „wyprowadzeniem” 
swej decyzji z pobudek empirycznych ani też podbudowaniem swego 
wyboru argumentacją przedmiotową, mówiącą o przemożnym wpływie 
warunków obiektywnych oraz o ustanawianiu nowych praw  przez wiel
kich ludzi tworzących historię. Posługiwanie się tymi pseudoargumenta- 
mi świadczy między innymi: 1) o wspomnianej już nieadekwatności sa- 
mowiedzy Raskolnikowa i stopniowym dochodzeniu do poznania rzeczy
wistych motywów swego czynu; 2) o niezdolności do wytrwania w roli 
absolutu-kreatora prawdy, który obywa się bez jakichkolwiek uzasad
nień, bez uczuciowej pomocy innych ludzi, jest wolny od rozdarcia 
wewnętrznego, a jeśli już je odczuwa — nie szuka ukojenia w sferze 
ocen ferowanych przez innych i ich wymiaru sprawiedliwości reduku
jącego świadomość winy do wymiernego przedmiotowego ekwiwalentu.

Raskolnikow boleśnie odczuwa swoją słabość .szukającą oparcia 
w innym człowieku i przeżywa boleśnie fakt, że okazał się „estetyczną 
wszą”. Takim odkryciem własnej słabości jest m. in. wizyta u Soni. 
Czy nie dlatego poszedł do Soni — pyta sam siebie — by usłyszeć sło
wa pocieszenia, by widzieć jej współczucie i jej mękę biorącą na siebie 
część jego cierpienia u .

Nieprzejrzystość egzystencji Raskolnikowa, niejasność motywów 
jego postępowania rodzą pytania, z których jedne uzyskują później od
powiedź, inne — nigdy. Czy poszedł on do Soni po to, by zyskać w niej 
oparcie? Czy przed samobójczym rzuceniem się do wody powstrzymała 
go duma czy też tchórzostwo? Czy nie sądzisz Duniu, że ja po prostu 
przestraszyłem się wody? — pyta Raskolnikow 13. A gdy już dobrowol
nie przyznał się do zabójstwa i oddał w ręce władz, czy zrobił to z po
wodu „swej lichoty i nijakości”, czy też dlatego, że spodziewał się, 
dzięki okolicznościom łagodzącym, zmniejszenia kary? Dlaczego przed 
popełnieniem zbrodni, mimo iż myśl analityczna Raskolnikowa obaliła 
wszystkie zastrzeżenia moralne, „nie potrafił w żaden sposób wyobra
zić sobie, że skończy obmyślać, wstanie i po prostu tam pójdzie?”.

Czy cały ten plan i zabójstwo lichwiarki były owocem sprawnie 
funkcjonującego intelektu czy też choroby, szaleństwa Raskolnikowa? 
Wiemy przecież, że zabójstwo lichwiarki poprzedzała choroba Raskol
nikowa, znajdujemy też kilkakrotne sugestie jego szaleństwa. U Dosto
jewskiego współistnieje często możliwość opisu ekstrawaganckich po
stępków bohatera zarówno w pojęciach filozoficznych, jak też w poję
ciach medycyny, z punktu widzenia lekarza. Kiriłów, Myszkin są epi
leptykami; Raskolnikow jest psychicznie niezrównoważony; Młodzik

14 F. Dostojewski, Zbrodnia  i kara, t. 2, Warszawa 1971, s. 290.
16 Ibidem, s. 282, 311—312.
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nie mogąc w pewnym momencie zrozumieć swego zachowania, mówi 
„byłem wtedy chory”, a nihilistyczne rozważania Człowieka z podzie
mia otwiera wyznanie: „Jestem człowiekiem chorym [...] Człowiekiem 
złym. Niepociągającym. Myślę, że cierpię na wątrobę. Nie mam zresztą 
zielonego pojęcia o mojej chorobie i nie wiem na pewno, co mi dole
ga” 16.

Czyż wybór psycho-fizjologicznego wyjaśnienia w odniesieniu do 
postaci Dostojewskiego nie stanowi dla krytyka pokusy zredukowania 
egzystencjalnego sensu ich działania, rozpatrywanego w kategoriach 
wolności, do przyczyn obiektywnych determinujących z koniecznością 
praw natury  decyzje bohaterów powieści? Taka interpretacja, choć 
moim zdaniem fałszywa, nie całkiem jest bezpodstawna i czerpie po
żywkę z dwuznaczności opisu; czytelnik do ostatnich stron powieści 
zachowuje niepewność co do rzeczywistych motywów działań bohatera. 
Nie dlatego, że Dostojewski jest niekonsekwentny i  nie mógł się zde
cydować na wyposażenie swych postaci w jakąś jednoznaczną moty
wację. Stawianie takiego zarzutu świadczyłoby o tym, że twórczość Do
stojewskiego rozpatruje się w świetle tradycyjnej racjonalistycznej 
koncepcji istnienia, którą odrzucał on na rzecz idei egzystencji nie
przejrzystej, stale problematycznej. Możliwość różnych interpretacji 
nie wynika z potknięć autora, lecz z nieprzejrzystości i wieloznaczności 
egzystencji strukturalnie nieprzenikliwej dla myśli, która daremnie 
szuka sensu jednoznacznego.

Ta problematyczność prawdy dotyczącej pobudek działania nie prze
szkadza wszakże temu, że Dostojewski przypisuje istnieniu człowieka 
w pełni określoną strukturę, na którą składają się między innymi: 1) 
nieprzejrzystość istnienia, skłócenie z sobą, egzystencjalne napięcie, 
konfliktowość stosunku między Ja  i Ty, 2) ontologiczna wolność jed
nostki. Jednostka jest uwikłana w sytuacyjność istnienia, cielesność, 
przeszłość, więzi uczuciowe z innymi ludźmi, a wszystkie te  czynniki 
wprawdzie ograniczają, ale nie niszczą jej wolności.

Twierdzenie to może się wydawać wątpliwe w świetle opisu np. 
Wiersiłowa zniewolonego przez fatalną miłość do Katarzyny Nikoła- 
jewnej; podobnie prze,czy mu opis stanu psychicznego w czasie poprze- 
dzjącym zbrodnię Raskolnikowa, który zachowuje się mechanicznie, 
jakby pod wpływem nieodpartego przymusu. Gdzie jest tutaj miejsce 
na wolność, pyta czytelnik, i jego wątpliwości są częściowo uzasadnione. 
A jednak Dostojąwski genialnie łączy działanie bezrefleksyjnej żywio
łowości istnienia ze swobodnym wyborem jednostki. Jak to jest możli-

lł F. Dostojewski, Notatki z podziemia, w: Gracz, Opowiadania 1862—2869.
Warszawa 1964, s. 56.
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we, dziwi sp.ę znów czytelnik, przecież fatalistyczny determinizm nie 
daje się pogodzić z wolnym wyborem? Albo jedno, albo drugie: psy
chologiczna koniączność wyklucza wolność, wolność nie dopuszcza ko
nieczności. Spostrzeżenie to jest słuszne pod warunkiem, że dotyczy 
obu tych przeciwstawnych zjawisk ujętych przez myśl abstrakcyjną w 
kategoriach ontycznych raczej njiż egzystencjalnych. Inaczej ten problem 
przedstawia się w sferze istnienia przeżywanego: tu  ślepe siły natury 
przestają działać bezpośrednio. Człowiek ma zdolność włączenia działa
nia żywiołu-koniecznośdi w swoje doświadczenie wewnętrzne w taki 
sposób, że zachowuje poczucie wolności, swobodnej decyzji. Taki jest 
właśnie, przypadek Wiersiłowa rozbijającego ikonę17 i Młodzika stwa
rzającego sytuację, w której narzucony mu obraz złodzieja staje sjię 
produktem jego wolnej woli, swobodnej decyzji, nie zaś biologicznie 
zdeterminowanego charakteru albo opinii, jaką mają o nim  inni ludzie, 
którzy chętnie zamieniają zdarzenie przypadkowe w przeznaczenie jed
nostki.

Na gruncie koncepcji istnienia zawartej w twórczości Dostojewskiego 
nie ma sensu stawianie zarzutu, że wolność bohatera powieści jest złu
dzeniem, albowiem świat, w którym żyje, to świat jego doświadczenia, 
któremu nadaje sens dokonywanym wyborem. Inny świat — pozaludzki, 
sam w sobie — jest nieobecny.

Bohaterowie Dostojewskiego przetwarzają w swym istnieniu przeży
wanym konieczność w wolność bądź aktem swej wolności degradują 
wolność do poziomu konieczności. Z pierwszym rodzajem aktywności 
zetknęliśmy się u Młodzika i Wiersiłowa, opis drugiej sytuacji znajdu
jemy w rozdziale VI pierwszej części Zbrodni i kary: Raskolnikow zabija 
starą lichwiarkę działając jakby mechanicznie, pod wpływem przymusu. 
Czy można więc mówić, że Raskolnikow, którego stan jest zdetermino
wany przyczynowością obiektywną, zachowuje wolność? — Odpowiedź 
(a myśl w niej zawarta wymaga uzasadnienia) jest następująca: wbrew 
pozorom Raskolnikow nie jest zniewolony przez determinizm kauzalny 
panujący nad jego wolą; on sam aktywnie wprowadza siebie w stan bier
ności. Jego wolność stwarza sytuację, w której czuje się wolności pozba
wiony. Bliższa analiza zagadkowego fragmentu opisu stanu Raskolnikowa 
wyjaśni sens tego zabiegu samouprzedmiotowienia się jednostki.

SAMODEGRADACJA WOLNOŚCI JAKO ŚRODEK PRZERWANIA 
MYŚLOWEGO PROCESU REGRESSUS IN INFINITUM

Przypomnijmy niektóre momenty zachowania się i  stanu świadomoś
ci Raskolnikowa, zdarzenia, które rozegrały się miesiąc przed popełnie

11 F. Dostojewski, Młodzik, cz. III, s. 175.
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niem zbrodni. Roskolnikow słucha przypadkowo w traktierni rozmowy 
studenta z oficerem o bogatej starej lichw,iarce, której pieniądze, gdyby 
ją zamordować, mogłyby zostać spożytkowane dla dobra całej ludzkości. 
Student mówi do oficera: „Zabij ją i weź jej pieniądze, z tym  że na
stępnie z ich pomocą poświęcisz się służbie, całej ludzkości,i, dla dobra 
powszechnego: jak sądzisz, czy tysiące dobrych uczynków nie zmażą 
jednej drobniuteńkiej zbrodni?” — I starając się nadać charakter pew
nika swemu utylatarystycznemu rachunkowi moralnemu operującemu 
pojęciem większej sumy szczęścia, student dodaje: „Z jednej strony — 
głupia, bezmyślna, nic niewarta, zła, chora baba, nikomu niepotrzebna, 
owszem, szkodliwa, która sama nie wie, po co żyje, a która jutro i tak 
wyzionie ducha [...]. Z drugiej strony — młode, świeże siły, ginące bez 
wsparcia, i to tysiącami, i to na każdym kroku! Sto, tysiąc dobrych 
poczynań można by poprzeć i zrealizować za pieniądze tej staruchy, 
które się zaprzepaszczą w monasterze [...]. Za jedno życie — tysiąc 
żywotów uratowanych od gnicia i rozkładu. Jedna śmierć w zamian 
za sto żywotów — przecież to prosty rachunek!” 18.

Te rozważania studenta wzburzyły Raskolnikowa, usłyszał bowiem 
rozmowę, której myśl była zbieżna z ideą, jaka wcześniej zrodziła się 
w jego głowie. W umyśle Raskolnikowa dojrzewa zamysł zbrodni. Pod 
pretekstem  zastawienia srebrnego zegarka odwiedza staruchę, aby „zba
dać teren”.

Raskolnikow dostaje list od matki, który jest dla niego wstrząsem. 
Dowiaduje się z niego, że Dunia — ukochana siostra — rezygnując z du
my i moralnej niezależności postanowiła poślubić Piotra Piotrowicza 
Łużyna — człowieka interesu, bogatego, skąpego i próżnego, wyznają
cego dewizę, iż najlepsza jest żona wyciągnięta z nędzy, bo wtedy 
wszystko zawdzięcza swemu mężowi i  uważa go za swego dobroczyńoę. 
Raskolnikow przypuszcza, że Dunia decydując się na „upodlenie swej 
duszy i poczucia moralnego związkiem z człowiekiem, którego nie sza
nu je” dokonała ofiary ze swej wolności, spokoju i  sumienia, aby on — 
Rodion RomanoWicz Raskolnikow mógł ukończyć studia, założyć kan
celarię adwokacką i zrobić karierę. „Ja nie chcę twojej ofiary Duniu... 
Nie przyjm uję” — myśli Raskolnikow, ale jak temu zapobiec? Należy 
coś zrobić natychmiast. Albo pokornie przyjąć los, albo „za wszelką 
cenę trzeba się na coś zdecydować”.

W dzień poprzedzający zbrodnię Raskolnikow dowiaduje się, przy
padkowo przechodząc przez plac Sienny, że lichwiarka Alona Iwanowna, 
mieszkająca razem ze swoją siostrą Lizawietą, będzie w domu sama. Po 
powrocie do domu Raskolnikow rzucił się na kanapę. Całą godzinę prze-

w F. Dostojewski, Zbrodnia i kara , t. 1, s. 80—81.
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siedział nieruchomo w ciemności nie zapalając świecy. Miał dreszcze, 
zasnął twardym snem. Następnego dnia, obudzony o dziesiątej rano, nie 
chce nic jeść. Anastazja — służąca gospodyni przekonana o chorobie 
Raskolnikowa przychodzi drugi raz o drugiej z zupą. Raskolnikow je 
niewiele — trzy łyżki zupy, bez apetytu, „jakby machinalnie”. Znów 
kładzie się i leży w bezruchu. Później słyszy bicie zegara — myśli, że to 
już szósta wieczorem. Sen i otępienie ustępują miejsca gorączkowej 
ruchliwości. Raskolnikow zaczął przygotowywać narzędzia zbrodni...

Cechą Raskolnikowa, mimo przejścia od bezruchu i apatii do gorącz
kowej krzątaniny, jest automatyzm zachowania. Czytamy: „Wczorajszy 
zaś dzień, który przyszedł tak nieoczekiwanie i o wszystkim naraz zade
cydował, podziałał na Raskolnikowa prawie całkiem mechanicznie: jak
by ktoś go wziął za rękę i powlókł za sobą, nieodparcie, na ślepo, z nie
wiarygodną siłą, bez możności sprzeciwu. Jak gdyby zahaczył połą ubra
nia o tryby maszyny i ta zaczęła go wciągać” 19.

Stajemy więc wobec faktów pozornie sprzecznych i nie do pogodze
nia: zdeterminowania i wolności Raskolnikowa. Raskolnikow wychodzi 
z domu by dokonać zabójstwa, jakby w transie. Ma wrażenie, że pcha 
go do zbrodniczego czynu jakaś przemożna, niezależna od niego siła. 
Czyżby rzeczywiście był w swym postępowaniu zupełnie bezwolny wo
bec działania przyczyn determinujących jego wolę? Anastazja, która 
widziała Raskolnikowa w czasie poprzedzającym zbrodnię, sądziła, że 
jest on chory. U samego Raskolnikowa pojawia się w trakcie zbrodnicze
go czynu myśl, że, być może, oszalał20. A już po przyznaniu się do zbrod
ni, na procesie, ten fakt, że Raskolnikow nie zrobił żadnego użytku z za
grabionych przez siebie pieniędzy i nawet nie sprawdził, ile ich było, 
nasunął biegłym psychologom przypuszczenie, iż dokonał on przestęp
stwa przy okresowym zaćmieniu umysłu 21.

Wiemy wszakże, że szaleństwo bohaterów Dostojewskiego nie jest 
zupełne; sędziowie byli przekonani o n i e z u p e ł n i e 22 zdrowym sta
nie władz umysłowych Raskolnikowa w chwili popełnienia przestępstwa.

Błędem byłoby utożsamienie „szaleństwa” bohatera z obiektywną 
przyczynowością. Szaleństwo nie jest u bohaterów Dostojewskiego zja
wiskiem pierwotnym, lecz towarzyszącym fundamentalnemu wyborowi 
sposobu życia, widzenia świata i wartości, pojawia się w pewnym mo
mencie realizacji indywidualnego projektu istnienia i działania. Tę 
wtórność obłędu, jak i wszystkich przyczyn obiektywnych w stosunku

Ibidem,  s. 87.
2S Ibidem, s. 99.
21 Ibidem,  t. 2, s. 301.
22 Ibidem,  s. 302.
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do fundamentalnej intencjonalności egzystencji jednostki, nadającej za
barwienie i kierunek działania jej przeżyciom, rozumiał dobrze sędzia 
Porfiry, gdy na tłumaczenie Raskolnikowa, że znajdował saę pod wpły
wem choroby i koszmaru, powiedział: dlaczego w chorobie i majacze
niach roją się właśnie takie marzenia senne, a nie inne? 23.

Także Raskolnikow jest świadom swej wolności leżącej u podstaw 
jego zbrodniczego czynu i to jest przyczyną jego niepokoju, cierpienia. 
Znalezienie dla zbrodni określonej obiektywnej przyczyny zmniejszają
cej odpowiedzialność za nieludzki postępek (a taką przyczynę mogłyby 
stanowić szaleństwo, głód, chęć przyszłego uszczęśliwienia ludzkości 
itd.) uwolniłoby Raskolnikowa od dramatu duchowego, będącego źród
łem wewnętrznej udręki. Dlatego Raskolnikow wypowiada do Soni zna
mienne słowa: ,,— Wiesz, Soniu — powiedział nagle w jakimś natchnie
niu — wiesz co ci powiem? Gdybym tylko zabił z głodu — ciągnął pod
kreślając każdy wyraz i patrząc na nią zagadkowo, lecz szczerze — to 
byłbym teraz... s z c z ę ś l i w y !  Wiedz o tym!” 24.

Analiza pozornego zdeterminowania postępowania Raskolnikowa 
przez przyczyny obiektywne: materialne czy psychologiczne, odsłania 
ich wtórność jako motywów działania, ich występowanie w ramach eg
zystencjalnego projektu, którego elementem konstytutywnym jest wol
ność. Jak zinterpretować w świetle owego fundamentalnego projektu 
wolności opisany przez Dostojewskiego automatyzm zachowania się Ras
kolnikowa? Czyżby w tym  czasie jego wolność została „zawieszona”, 
a Raskolnikow był na przemian wolnym podmiotem i zdeterminowanym 
przedmiotem? Taka dwupołówkowa hermeneutyka jest nie do przyjęcia. 
Człowiek nie jest raz rzeczą, a kiedy indziej wolną egzystencją. Sprzecz
ność między „automatyzmem” zachowania się oraz myślenia Raskolni
kowa a wolnością Raskolnikowa jest redukowalna do bardziej pierwot
nej sfery istnienia, w której owa sprzeczność nie występuje. Opisany 
automatyzm sam jest wytworem wolności, pełni rolę instrum entalną 
w  stosunku do zadania postawionego przez wolną decyzję. Po co jest 
potrzebna ta samodegradacja wolności do poziomu quasi mechanicznej 
przyczynowości?

Hipoteza wyjaśniająca: przerwanie niekończących się abstrakcyjnych 
rozważań Raskolnikowa możliwe jest jedynie dzięki dokonaniu pozalo- 
gicznego „skoku” ze sfery myśli do sfery działania. U Raskolnikowa 
następuje to przez poddanie się bodźcom zewnętrznym, potężnej sile 
nie liczącej się z argumentami rozumu.

Nie ma bezpośredniego przejścia od myśli do czynu. Zbrodnię Ras-

25 Ibidem, s. 85—86.
u  Ibidem, s. 161.
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kolnikowa poprzedziła krytyczna aktywność jego myśli, która opiera
jąc się na idei etycznego relatywizmu (idei Napoleona ustanawiającego 
prawa swoją siłą i wolą) zanegowała obiektywność wartości, sensowność 
podziału na Dobro i Zło, a nawet prawomocność posługiwania się poję
ciami moralnymi. Wypływające z historycznej refleksji przeświadczenie
o relatywności wartości, co więcej — o ich fikcyjnym charakterze, oczy
szczało pole dla eksperymentu egzystencjalnego, niszczyło wszystkie za
kazy i znaki wskazujące, czym jest Dobro i Zło, otwierało nieograniczo
ne możliwości swobodnego działania. Teoria głosząca, że silnym ludziom 
wszystko jest dozwolone, była etapem w poszukiwaniach, które przy
wiodły bohatera do wniosku, że nie istnieją wartości obiektywne obligu
jące jednostkę. Ale ten całkowity brak przeszkód dla wolności silnego 
człowieka ze strony myśli refleksyjnej staje się zarazem kłopotliwy dla 
jednostki, która ustanawia kult rozumu i pretenduje do wyższej rozum
ności mającej dostarczyć niezbitych, odznaczających się „matematyczną 
pewnością” podstaw działania. Bo oto okazuje się raz jeszcze, co już 
wcześniej wykazał Kant w swej K r y ty c e  teoretycznego rozumu, że myśl 
powodując zniszczenie wartości absolutnych, zakazujących pewnych 
działań, dokonuje także zburzenia wartości, na podstawie których moż
na by podjąć jakiekolwiek działanie. Myśl — dowodził K ant — nigdy 
ne dochodzi do poznania zjawiska (wartości) samouzasadniającego się, 
nie odsyłającego do przyczyn i uzasadnień zewnętrznych, i ten proces 
szukania przyczyny przyczyny, uzasadnienia uzasadnienia nie jest nigdy 
zakończony. Możemy stąd wyprowadzić wniosek, że gdyby człowiek uza
leżnił swój czyn od jego uzasadnienia przez poznającą myśl, nie ruszyłby 
nawet palcem i pogrążyłby się w kompletnym bezruchu. Stąd — czło
wiek z podziemia — anty-bohater Dostojewskiego, pisarza, który z og
romnym wyczuciem problematyki filozoficznej wnosi do swej twórczoś
ci zagadnienie Kanta regresu myśli w nieskończoność, wypowiada taką 
charakterystykę czystej, „wyostrzonej” świadomości: z podstawowych 
praw wyostrzonej świadomości wynika bezpośrednio siła bezw ładu25.

Rozumowanie Człowieka z podziemia przebiega tak, jak gdyby do
piero co ukończył on lekturę Kanta K r y ty k i  czystego rozumu, ale odrzu
cał Kaniowskie ustalenia rozumu praktycznego. Antybohater zauważa, 
że wyostrzona świadomość oddziaływa destrukcyjnie na wartości redu
kując je do faktów, które po prostu są i wymagają wyjaśnienia przez 
inne fakty, ale nie tłumaczą, dlaczego jakiemuś faktowi należy przypi
sywać wartość „podstawy” uzasadniającej podjęcie takiego, a nie innego 
działania. O iluzoryczności tej „podstawy”, którą Człowiek z podziemia

25 F. Dostojewski, Notatki z podziemia, s. 60.
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nazywa „pierwiastkową przyczyną”, mówi on następująco: „Przecież na 
to, żeby zacząć działać, trzeba być najpierw zupełnie uspokojonym i nie 
mieć już żadnych wątpliwości. No, a jak na przykład ja siebie uspokoję? 
gdzie znajdę pierwiastkowe przyczyny, na których się oprę, gdzie pod
stawy? Skąd je wytrzasnę? Ćwiczę się w zm yślaniu, dla mnie zatem 
wszelka przyczyna pierwiastkowa zaraz wlecze za sobą drugą, jeszcze 
bardziej pierwiastkową i tak dalej, w nieskończoność. Na tym  właśnie 
polega istota wszelkiej świadomości i rozumowania26.

Można oczywiście działać pod wpływem potrzeb, pragnień, nawyko
wo, bezrefleksyjnie, bez uzasadnienia czystą myślą, ale takie postępo
wanie nie byłoby godne człowieka rozumnego. Z drugiej wszakże strony 
czyste poznanie jest niezdolne do stymulowania działania. Człowiek do
skonale rozumny, który chciałby każdy swój wybór uzasadnić racjonal
nie, byłby skazany na bezruch. Antybohater z podziemia stwierdza: 
„dlatego uważam, iż jestem człowiekiem rozumnym, że przez całe życie 
nie mogłem ani nic rozpocząć, ani niczego zakończyć” 27.

Także Raskolnikow przechodzi przez fazę egzystencjalnego bezruchu. 
Jego refleksja krytyczna spełniała podwójną funkcję: przygotowała teo
retycznie eksperyment sprawdzający, czy Raskolnikow „jest człowie
kiem czy estetyczną wszą”, ale także ustanowiła niełatwą do pokonania 
dla człowieka utożsamiającego się z czystym rozumem barierę biernoś
ci. Jeśli nic nie ma obiektywnego sensu i ostatecznego uzasadnienia, to 
jakaż może być teoretyczna podstawa angażowania się w samopotwier- 
dzenie poprzez zbrodniczy eksperyment, który z punktu widzenia czys
tego rozumu przecież także nie daje się uzasadnić.

Myśl krytyczna rozkładająca wartości na fakty, które nie mogą 
stanowić racjonalnej podstawy działania, powoduje, że rzeczy świata 
i czyny jawią się jako równowartościowe czy raczej jako jednakowo 
pozbawione wartości. Człowiek, który chce się oprzeć wyłącznie na 
krytycznej myśli refleksyjnej, stoi naprzeciw świata niezróżnicowane- 
go, nie dającego żadnych punktów oparcia dla uzasadnionego racjo
nalnie działania. Bohaterom Dostojewskiego: Człowiekowi z podzie
mia, Raskolnikowowi, Stawroginowi, Śmiesznemu człowiekowi, dobrze 
jest znany stan braku racjonalnych motywów do jakiegokolwiek czy
nu. Wszystkie czyny są wtedy jednakowo pozbawione rozumnych 
racji: wszystko jest obojętne. Potrzebny jest impuls z poza sfery czy
stej myśli i pozaracjonalne poddanie się jednostki temu implusowi, 
by został przerwany bezpłodny ruch myśli refleksyjnej i nastąpiłc 
przejście od „wyostrzonej świadomości” do działania.

26 Ibidem,  s. 68.
27 Ibidem.
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Pułapkę myślenia refleksyjnego i wyjścia z niej dzięki mechaniz
mowi pozaracjonalnemu znakomicie przedstawił Dostojewski w opi
sie psychicznego stanu Raskolnikowa w przededniu zabójstwa. Przy
toczymy kilka znamiennych fragmentów: „Zaznaczmy mimochodem 
pewną rzecz osobliwą na tem at wszystkich ostatecznych decyzji, ja
kie już był powziął. Miały one jedną dziwną cechę: im stawały się 
ostateczniejsze, tym  bardziej nabierały dlań nagle znamienia czegoś 
niedorzecznego” 28. „I gdyby się nawet złożyło kiedyś tak, że oto już 
wszyściutko do najdrobniejszych szczegółów przemyślał i zadecydo
wał ostatecznie, tak że już nie mogło być żadnych wątpliwości — to 
chyba właśnie wtedy odrzuciłby to wszystko jako nonsens, potwor
ność i niemożliwość. Jednak istniało jeszcze mnóstwo punktów nie 
rozstrzygniętych” 29. „Myślał o rzeczy głównej szczególiki zaś odkła
dał aż do chwjili, kiedy s a m  p r z e k o n a  s i e b i e  o w s z y s t k i m .  
Cóż, kiedy to ostatnie zdawało się wprost nieosiągalne. Przynajmniej 
sam tak myślał. Na przykład nie potrafił w żaden sposób wyobrazić 
sobie, że kiedyś skończy obmyślać, wstanie — po prostu pójdzie tam 
[...]. „A przede zdawałoby się, że już skończył z analizą w znaczeniu 
moralnej oceny i rozstrzygnięcia; swą kazuistykę wyostrzył jak brzy
twę, a w sobie już nie znajdował świadomych kontrargumentów. Lecz 
w tym  ostatnim wypadku po prostu nie wierzył sobie i uparcie, nie
wolniczo szukał zastrzeżeń na boku, po omacku, jak gdyby ktoś go 
przymuszał i zniewalał do tego” 30.

Później, już po dokonaniu zbrodni, Raskolnikow powie Soni, że 
zmęczony niekończącym się myśleniem, kazuistyką, gadulstwem za
pragnął z tym  skończyć i „zabić bez kazuistyki”. Wiemy, iż niemoż
liwe było przerwanie niekończących się rozważań przez sam tylko 
racjonalny wybór jednostki. Problem został więc przez Raskolnikowa 
rozwiązany dzięki zredukowaniu własnej „wyostrzonej świadomości” 
do bytu quasi-przedmiotowego, zdeterminowanego przez inne przed
mioty. W tym właśnie miejscu następuje pozornie zagadkowy opis, 
jakby sprzeczny z koncepcją wolności niezbywalnej, tożsamej z istnie
niem: „Wczorajszy zaś dzień, który przyszedł tak nieoczekiwanie 
i o wszystkim naraz zadecydował, podziałał na Raskolnikowa prawie 
całkiem mechanicznie, jakby ktoś go wziął za rękę i powlókł za sobą, 
nieodparcie, na ślepo z niewiarygodną siłą, bez możności sprze
ciwu” 31.

28 F. Dostojewski, Zbrodnia  i kara, t. 1, s. 85—86j.
s* Ibidem, s. 86.
s® Ibidem,  s. 86—87.
S1 Ibidem ,  s. 87.
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Raskolnikow nie może sobie poradzić z racjonalnym uzasadnieniem 
swego działania. By przerwać niekończący się ciąg myśli refleksyjnej, 
by położyć kres myślowemu regresowi w nieskończoność — ruchowi 
myśli nigdzie nie znajdującej absolutnego punktu oparcia, i by prze
zwyciężyć pojawiające się jeszcze cienie skrupułów moralnych. Ra
skolnikow przybiera czy raczej wprowadza siebie w postawę magicz
ną, w stan ąutm-przedmiotowości będącej obiektem oddziaływań po
tężnych' sił, którym nie sposób się oprzeć. Samodegradacja do ży
wiołu bezosobowego umożliwia mu praktyczne rozstrzygnięcie proble
mu, którego w teoretycznej sferze czystej myśli nie był w stanie roz
wiązać.

Raskolnikowa koncepcja „matematycznego praw a” zezwalająca na 
zbrodnię była wielką fikcją — racjonalistycznym mitem świadczącym
o tym, że nie wyzwolił się on jeszcze od esencjalistycznego myśle
nia szukającego obiektywnych uzasadnień. Raskolnikow przeżywa 
sprzeczność między dążeniem do całkowitej racjonalizacji swego po
stępowania a odczuciem niemożliwości obiektywnego uzasadnienia 
bezwarunkowego charakteru swego wyboru. Swojemu „prawu” do do
konania zbrodni Raskolnikow nadaje walor matematycznej pewności. 
A przecież niejasno pojmuje się, iż żaden motyw zbrodni nie może 
być ugruntowany przez myśl krytyczną „z pewnością”. I dlatego, by 
przerwać ciąg abstrakcyjnych rozważań, Raskolnikow „wyrzucił całą 
tę kazuistykę do diabła” i przystąpił do działania, bynajmniej nie na 
podstawie racji dostarczanych przez rozum. Raskolnikow chce postę
pować wyłącznie racjonalnie, ale by zrealizować swój projekt, musi 
przekroczyć granice rozumności i poddać się działaniu żywiołu w sposób 
nie mający nic wspólnego z racjonalnością.

Sprzeczność w doświadczeniu Raskolnikowa jest chyba także po
rażką projektu samego Dostojewskiego: nie udało mu się bowiem 
skompromitować racjonalizmu i obciążyć go odpowiedzialnością za 
zbrodnicze pomysły jednostki. Analiza przypadku Człowieka z pod
ziemia i Raskolnikowa pozwala jedynie wysunąć pod adresem czy
stego rozumu, pretendującego do bycia absolutnym fundamentem 
istnienia, zarzut stawiania sobie nierealnego celu, którego spełnienie 
uniemożliwia natura stosunku poznającego myślenia do istnienia-dzia- 
łania.

Rozumowi uzurpującemu sobie status Absolutu można postawić 
zarzut, iż jego ostatecznym rezultatem jest bierność, bezruch, bez
wład (co stwierdza Antybohater z podziemia), ale nie można uznać, 
tego rozumu za przyczynę zbrodni, ponieważ jest ona korelatem innej 
sfery istnienia jednostki: jej wolności — wyboru — czynu. Decyzja

22
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dokonania czynu jest sprawą wolności, nie zaś czystej myśli. W ze
tknięciu się z niemożliwością myślowego uzasadnienia projektu zbrod
ni oraz w obliczu pojawiających się moralnych oporów Raskolnikow 
znajduje jedyne oparcie dla swej idei nie w racjonalnej myśli, ale 
w „żywiole” determinującym „z konieczności” czyn. Quasi-przyrod- 
nicza konieczność spełnia to, czego nie mogła dokonać myśl niezdol
na dostarczyć koniecznych racji wyboru.

Ta przyrodnicza determinacja jest sama wytworem samouprzed- 
miotowiającej się wolnośd Raskolnikowa i dlatego właśnie staje się 
później źródłem jego duchowych komplikacji. Potrzebne mu będą 
nowe przeżycia, wewnętrzna męka, by uświadomił sobie istotny sens 
swego eksperymentu, by dostrzegł za zewnętrzną koniecznością (przy
rodniczą, społeczną, psychologiczną) swoją wolność i pragnienie jej 
potwierdzenia bez uzasadnień, bez alibi, bez całej kazuistyki dostar
czającej zawsze za mało argumentów. Istotą człowieka jest wolność, 
nie rozum. Czy ta wolność ma jednak nie uznawać żadnych ograni
czeń? Duchowe przygody Raskolnikowa temu przeczą i prowadzą do 
nieuchronnego wniosku, że jednostka, która chce, by jej wolność 
czerpiąca siłę z samej siebie była absolutną miarą wartości — ta 
jednostka skazana jest na klęskę i utratę złudzeń pozwalających jej 
początkowo mniemać, iż jest nadczłowiekiem.

FILOZOFICZNY SENS EKSPERYMENTU RASKOLNIKOWA
■ i I

„Po raz pierwszy w życiu” — mówi do Soni Raskolnikow — „po
wziąłem wtenczas jedną myśl, której przede mną nikt i nigdy nie 
powziął. Nikt.” 32. Czytelnik Zbrodni i kary  zastanawia się: na czym 
właściwie polega nowatorstwo egzystencjalnego projektu Raskolniko
wa? Wspomniany już Kirpotin twierdzi, że oryginalność idei Raskol
nikowa tkwi w połączeniu idei Napoleona z ideą Mesjasza; w odrzu
ceniu celów Napoleońskich, ale w zachowaniu Napoleońskich środków 
przemocy, które u Raskolnikowa mają służyć uszczęśliwieniu ludz is3. 
„U Raskolnikowa” — pisze Kripotin — dojrzała idea, której nie było 
przedtem u nikogo — ani u Cezara, Mahometa, Napoleona, ani u Stir- 
nera...” 34, Raskolnikow pragnie wykorzystać władzę dla szczęścia 
ludzi. '  -

Raskolnikow, zdaniem Kirpotina, widział, że w artośd moralne sta

® Ibidem,  t. 2, s. 166.
33 W. I. Kirpotin, op. cit., s. 104, 117, 129, 132, 135.
34 Ibidem, s. 104.
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ły się narzędziem w rękach „silnych” ludzi, którzy nie mając żadnych 
skrupułów albo się nimi posługują dla swych celów, albo też depczą 
je bezwzględnie, kiedy im stają na przeszkodzie. A masy ludzi pokor
nych, krzywdzonych, poniżonych pozwalają posłusznie sobą kierować 
i nie śmieją wątpić w „prawdy” uświęcone tradycją bądź sankcjono
wane tylko siłą despoty. Raskolnikow współczuje cierpiącym, poniżo
nym i jednocześnie gardzi nimi za ich słabość, głupotę, pokorę.

Wkładając w duszę Raskolnikowa miłość i pogardę do ludzi, Do
stojewski — pisze Kirpotin — powiązał oba te sprzeczne uczucia 
w jedną namiętność: w woluntarystyczne działanie inspirowane po
czuciem mesjanistycznego posłannictwa. Dzięki idei Napoleona—Me
sjasza Dostojewski przekształcił, wedle Kirpotina, niespójne dążenia 
i różne strony osobowości Raskolnikowa w jedną harmonijną całość, 
w której główny akcent został położony na obraz Mesjasza kochają
cego ludzi i robiącego użytek z pełni despotycznej władzy, by wyba
wić wszystkich ludzi od cierpień i obdarzyć ich pełnią szczęścia. Ory
ginalnym wynalazkiem Raskolnikowa jest, w przekonaniu Kirpotina, 
idea syntetyzująca atrybuty Napoleona i Mesjasza — mesjaniczny 
projekt zbawienia ludzkości za pomocą nieograniczonej despotycznej 
władzy.

Interpretacja Kirpotina budzi poważne wątpliwości. Można bowiem 
wykazać, iż gdyby u podstaw czynu Raskolnikowa leżał cezaro-mesja- 
nizm, to wówczas motyw ten nie byłby oryginalny. Sam Kirpotin 
w innym miejscu swej książki przyznaje, że idea dobrego Napoleona 
była istotnym i dość rozpowszechnionym składnikiem psychicznego 
nastawienia i intelektualnej atmosfery tamtej epoki35.

Przypisanie Raskolnikowowi idei mesjanicznej jako podstawowego 
motywu działania znajduje się w sprzeczności ze słowami, które Ra
skolnikow wypowiada w rozmowie z Sonią: „Nie po to zabiłem, aby 
posiadłszy środki i władzę stać się dobroczyńcą ludzkości. Bzdury! 
Po prostu zabiłem; zabiłem dla siebie, dla siebie tylko, a czy stałbym 
się później czyimś tam dobroczyńcą, czy też całe życie, jak pająk, 
wciągałbym wszystkich w sieć i ze wszystkich wysysał soki — to 
w onych chwilach musiało mi być obojętne!...” 38.

Na czym więc polega rzeczywiście nowa treść projektu Raskolni
kowa? Uważam, że na intencji odrzucenia przez Raskolnikowa, w ak
cie zanegowania dotychczasowej świadomości moralnej, wszelkich 
usprawiedliwień; na próbie przekonania się, czy potrafi on udźwignąć 
ciężar zbrodni, opierając się wyłącznie na swej woli jako causa sui.

35 Ibidem ,  s. 118, 124, 132—133.
3,1 F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, t. 2, s. 167—168.
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Raskolnikow rezygnuje ze wszystkich możliwych uzasadnień swej 
zbrodni. Ma być on, w sensie filozoficznym, bardziej wolny i niezależ
ny niż amoralny nadczłowiek, któremu Nietzsche dostarcza „esencja- 
listycznych” uzasadnień dla radykalnego przewartościowania wartości. 
Raskolnikow odrzuca wszelką esencjalistyczną argumentację.

Fundamentalny sens egzystencjalnego projektu Raskolnikowa wy
klucza jakiekolwiek uzasadnienie popełnionej przez niego zbrodni za
sadą sprawiedliwości, „miarą, wagą i arytm etyką” 37. Dlatego uważam 
za fałszywą tezę Ryszarda Przybylskiego, wedle której Raskolnikowa 
cechuje dążenie do odkrycia rozumnego prawa, jako racjonalnej pod
stawy pozwalającej „podjąć właściwą decyzję” 38. Przybylski popełnia, 
moim zdaniem, błąd pisząc, iż „Raskolnikow wie, że decyzję o doko
naniu zbrodni wydaje wolna wola, ale uważa jednocześnie, że liberum  
arbitrium  powinno spęłniać jedynie rolę wykonawcy «wyższego pra
wa» 39. Przecież z pełną wolnością, którą chce osiągnąć Raskolnikow 
zabijając „dla siebie tylko”, nie dałby się pogodzić „zamiar wprowa
dzenia rozumnego ładu do systemu krzywdzenia i zabijania” 40. Opar
cie swych decyzji na „rozumnym prawie” stanowiłoby usytuowanie 
się wewnątrz zesencjalizowanego sposobu bycia tak pogardzanej 
przez Raskolnikowa' „estetycznej wszy” 41. Całkowita bezinteresow
ność i obiektywna bezzasadność zbrodniczego czynu Raskolnikowa 
wyklucza zarówno powodowanie się rozumnym prawem, jak też eli
minuje z egzystencjalnej intencjonalności Raskolnjikowa cezaryzm, me- 
sjanizm lub połączenie obu tych idei w jedność projektu działania 
dobrego Napoleona.

Czy w takim razie nie należy widzieć w Raskolnikowie wcielenia 
„Jedynego” Stirnera, skoro jak zauważa Walicki, „teoria, którą [Ra
skolnikow — W.Gr.] uzasadniał swój czyn, zbieżna była z myślami

37 Raskolnikow sam siebie nazywa pogardliwie „estetyczną wszą” z tej racji, 
„żem przez cały miesiąc zanudzał dobrotliwą Opatrzność przywołując ją na 
świadka, że przedsiębiorę tę rzecz [...] tylko dla wspaniałego i chlubnego celu...”, 
a także „z racji, żem postanowił przestrzegać przy wykonaniu jak największej 
sprawiedliwości, wagi i miary, i arytmetyki: ze wszystkich wszy wybrałem naj
bardziej bezużyteczną...”, Zbrodnia  i kara, t. 1, s. 326.

38 R. Przybylski, D osto jew sk i i „przek lę te  p ro b lem y”, Warszawa 1964, s, 261.
38 Ibidem,  s. 270—271.
40 Ibidem,  s. 276.
41 Raskolnikowowi, jak wiemy, nie udaje się osiągnąć zupełnej niezależności 

od esencjalistycznych uzasadnień i nie jest on zdolny przeżywać swojej egzys
tencji jako manifestacji czystej „bezinteresownej” wolności nie szukającej dla 
siebie żadnych racji. Raskolnikow jest człowiekiem, który wbrew swemu zamy
słowi pozostaje w  obrębie esencjalistycznego odczuwania i nie potrafi całkiem się 
wyzwolić od myślenia obywającego się be/, usprawiedliwień. Por. przypis 37.



Zagadka Raskolnikowa 341

Stirnera...” 42? Walicki jest wybitnym rzecznikiem tezy o stirneryz- 
mie Raskolnikowa. W słowach Stirnera o tym, że „moje uprawnienia 
do zabójstwa czerpię z Samego Siebie, mam prawo zabijać, jeśli Sam 
Sobie tego nie zabraniam...” Walicki upatruje „dokładnie^ sformułowa
ny punkt węzłowy teorii Raskolnikowa” 43. „W książce S tirnera” — 
pisze autor Osobowości a historii — „zawarte są wszystkie myśli, 
z których składa się teoria Raskolnikowa” u .

Uwagi Walickiego są trafne, o ile bierze się pod uwagę tylko re
fleksyjną formułę teorii Raskolnikowa, rozwiniętą w jego artykule, 
a wzmocnioną przez niektóre późniejsze jego wypowiedzi, które wszak- 

f że, moim zdaniem, nie odzwierciedlają fundamentalnej intencji Raskol
nikowa, nie sprowadzającej się do „sięgnięcia po władzę”. Sądzę, iż 
teoria Raskolnikowa jest zaledwie jednym ze śkładników jego egzy
stencjalnego projektu, i to składnikiem „przekroczonym”, „zdjętym” 
w procesie rozwoju indywidualnej samowiedzy odsłaniającej mu stop
niowo  głębszy sens jego zbrodniczego czynu.

Raskolnikow i Jedyny Stirnera (nie tylko oni) mają rzeczywiście 
coś wspólnego. Stirner, Marks, Kierkegaard, Dostojewski, Nietzsche 
są myślicielami o wielkiej wrażliwości, którzy bardzo intensywnie 
odczuwają kryzys klasycznej filozofii i tradycyjnego humanizmu. Jed
nakże każdy z tych filozofów, w sposób sobie tylko właściwy, wy
raża nową jakość samowiedzy człowieka XIX wieku, jego sceptycyzm 
wobec dotychczasowego ujęcia stosunku jednostki do wartości. Jedy
ny  Stirnera i Raskolnikow reprezentują zupełnie odmienne filozofie, 
są postaciami uwikłanymi w całkowicie różne ontologie i w istocie, 
prócz wspólnego im abstrakcyjnego uświadomienia sobie rozpadu fun
damentów tradycyjnego humanizmu i związanego z tym negowania 
etycznej ogólności, nic ich więcej nie łączy. Dlatego nie mogę się zgo
dzić z myślą Walickiego, że filozofia Stirnera jest bliska teoretycznej 
podbudowie eksperymentu Raskolnikowa. Raskolnikow nie jest stim e- 
rowcem ani ze względu na główny cel swego działania (sensem jego 
zbrodni nie jest zdobycie władzy i panowania), ani ze względu na spo
sób przeżywania swego istnienia. Różnice są następujące:

1. Podstawową cechą Jedynego Stirnera jest panowanie nad spbą, 
nad rzeczami i nad ludźmi traktowanymi jak przedmioty, które wy
korzystuje dla własnej satysfakcji. Stirner pisze: „Ty jesteś w moich 
oczach tylko tym, czym jesteś dla mnie, to znaczy moim przedmiotem,

42 A. Walicki, R osy jska  filozofia i m y ś l  społeczna..., Warszawa 1973, s. 460.
43 A. Walicki, Osobowość a Historia,  Warszawa 1959, s. 390.
44 Ibidem, s. 387. v
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i jako mój przedmiot ty  jesteś moją własnością” 45. Dobra drugiego 
człowieka — stwierdza Stirner — „zarówno materialne jak i ducho
we istnieją dla mojego Ja, i ja traktuję je jak właściciel według mych 
sił” 46. „Praktyka egoisty polega na tym [...], aby widzieć w innych 
część waszego bogactwa, przedm io ty ,  które mogą w am  służyć"  47. „Pie
niądz nie przyczynia wam zła, ale tylko wasza niemoc zdobycia go. 
Zastosujcie wszystkie wasze środki, wytężcie wszystkie wasze siły, 
a pieniędzy wam nie zabraknie; pieniądze będą dla was, pieniądze na 
wasz obraz i podobieństwo” 48.

Raskolnikow nie dąży do osiągnięcia bogactwa, do posiadania i wła
dzy. Drugi człowiek nie jest nigdy dla niego rzeczą. Raskolnikowa pro
jekt eksperymentalnej zbrodni straciłby swój filozoficzny sens, gdy
by lichwiarka, którą ma zabić i później rzeczywiście zabija, była dla 
niego w jakimkolwiek momencie tylko przedmiotem, który można 
z zupełną beztroską, kierując się kaprysem, zniszczyć dla własnego 
zadowolenia. .

2. S tirner podporządkowuje wolność jako cechę istnienia jed
nostki jej egoizmowi. Z punktu widzenia S tim era uznanie wolności 
za istotę egzystencji jednostki byłoby formą jej zniewolenia. Także 
ideę bezinteresowności uważa za szkodliwą fikcję, która jest zupełnie 
obca rzeczywistości (bo pobudki działania są zawsze interesowne), .a ja
ko rodzaj „esencji” przeszkadza Jedynemu być w pełni sobą.

S tirner określa Jedynego przez egoizm raczej niż przez wolność. 
„Wolność wzbudza wasz gniew przeciwko wszystkiemu, co nie jest 
wami; egoizm wzywa was do radowania się sobą, do radości z by
cia” 49. „Dzięki mocy moja wolność staje się zupełna. Przez moją moc 
ja przestaję być po prostu wolnym, aby stać się indywiduum i posia
daczem. Wy pragniecie wolności? Szaleńcy! Miejcie siłę, a wolność 
sama przyjdzie” 50.

W przeciwieństwie do Jedynego Stirnera nadrzędnym celem Ra- 
skolnikowa jest sprawdzenie granic swej wolności i osiągnięcie no
wego stanu samowiedzy jako własności immanentnej. W antropologii 
Dostojewskiego pojęcie wolności (wcielonej i zakorzenionej) jest fun

45 Cytuję według wyd. franc.: Max Stirner, L ’Unique e t  sa propriété ,  Paris 
1960, s. 126.

44 Ibidem ,  s. 223, por. też s. 283, 289, 291.
47 Ibidem,  s. 240.
48 Ibidem,  s, 249.
48 Ibidem,  s. 148.
so Ibidem ,  s. 151.
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damentalną kategorią egzystencjalną. W antropologii Stirnera jest nią 
nie uznający żadnych granic egoizm Jedynego. Wolność Jedynego w nic 
go nie angażuje. Stim erowski Egoista zachowuje stały egzystencjalny 
dystans wobec swych myśli, pragnień oraz rzeczy i ludzi, którymi 
włada, ale z których w każdym momencie może zrezygnować bez ja
kiegokolwiek obciążenia swej świadomości niespełnieniem „powinno
ści” wobec siebie samego — jak to ma miejsce w przypadku Raskol
nikowa. Ta umiejętność pogrążenia w nicość, całkowitego przekreśle
nia każdej poprzedniej decyzji i czynu jest, wedle Stirnera, niezbęd
nym warunkiem posiadania i panowania. Toteż zgadzam się z tw ier
dzeniem Przybylskiego (choć nie z jego interpretacją), że „w Raskol- 
nikowie nie ma stirnerowskiej beztroski i łatwizny”. „Mimo wielu po
dobieństw” — pisze Przybylski — „i zbieżności Raskolnikow nie jest 
stirnerowcem” 5t. Przytoczmy fragment z książki Stirnera potwierdza
jący tę myśl: „Kiedy coś wrasta we mnie i staje się nie do wykorze
nienia, to ja staję się niewolnikiem tego, sługą tej rzeczy, inaczej 
mówiąc, jestem przez nią opanowany. Wszelkie tak duże zaintereso
wanie z mojej strony dla czegokolwiek, że nie potrafię się już od tego 
oderwać, czyni ze mnie niewolnika tego czegoś i nie jest to już moją 
własnością: to ja jestem własnością tej rzeczy”. Dlatego — pisze Stir- 
ner — ja nieustannie przeciwdziałam wszelkiemu uniezależnieniu się 
mojej własności. „Ja ją konsumuję, zanim ona będzie miała czas na 
wykrystalizowanie się i przekształcenie w idee f ix  albo w obłęd” 52. 
Raskolnikow obsesyjnie dążący do poznania, czy zdolny jest radykal
nie przekroczyć zasady moralne, jawiłby się Stirnerowi jako niewol
nik Idei, jednostka opanowana przez wolność, która staje się przezna
czeniem. Bohaterowie Dostojewskiego nie panują nad Ideą, oni są, 
jak Raskolnikow, opętani przez Ideę i ona ich „zjada”.

3. Jedyny Stirnera istnieje wyłącznie w teraźniejszości — jest cały 
aktualnością. Jest on tym, czym jest, jak byt rzeczy, kwiatu, który 
w każdym swym stanie jest pełnią swej tożsamości. „Ta róża” — 
pisze S tirner — „od kiedy istnieje, jest prawdziwą różą i ten słowik 
jest i zawsze był prawdziwym słowikiem. Podobnie Ja: jestem praw
dziwym człowiekiem nie tylko wtedy, kiedy spełniłem moją misję 
i  dostosowuję się do mego powołania. Ja nim jestem i zawsze nim 
byłem i nie mogę przestać nim być” 5S.

Jedyny nie określa się przez ruch egzystencji ku stanowi dosko-

51 R. Przybylski, op. cit., s. 270—.271.
32 M. Stirner, op. cit., s. 129—130; por. też s. 250, 264.
63 Ibidem,  s. 297—298.
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nalszemu, który urzeczywistni się dopiero w przyszłości. Całe jego 
istnienie koncentruje się w aktualnie przeżywanym momencie istnie
nia, oderwanego od przeszłości, nie kierującego się w przyszłość. „Ja 
nie jestem jako wolność czymś, co ma się dopiero stać, czego się prag
nie — ja jestem aktualnością” 54. „Prawdziwy człowiek” — czytamy 
u Stirnera — „nie jest w przyszłości, nie jest celem, ideałem, do 
którego dąży, lecz jest tu, w teraźniejszości, on istnieje realnie; ja
kimkolwiek bym był, czymkolwiek bym był, radującym się czy cier
piącym, dzieckiem czy starcem, w pewności czy w zwątpieniu, .w e 
śnie lub na jawie, jestem Sobą. Jestem prawdziwym człowiekiem” 55.

W odróżnieniu od Raskolnikowa Jedyny Stirnera nie określa się 
przez osobową samowiedzę zakładającą istnienie egzystencjalnego na
pięcia między teraźniejszością, przeszłością i przyszłością. Główną jego 
charakterystykę antropologiczną stanowi moc egoizmu, realizującego 
się teraz, w tym  oto momencie, w którym  jestem tym, czym jestem, 
co robię, nad czym pracuję. Istnienie Jedynego, wyczerpujące się te
raźniejszością, jest bytowaniem Kierkegaardowskiego estetyka, którego 
istnienie składa się z sumy momentów „teraz”. Natomiast -Raskolni- 
kow nie ma poczucia swej tożsamości poza egzystencjalnym ruchem 
zwróconym w przyszłość. Rozwój samowiedzy Raskolnikowa jest pro
cesem — duchowym stawaniem się, którego sens wyłoni się dopiero 
z przyszłego biegu zdarzeń.

4. Istotna różnica między Raskolnikowem i  Egoistą Stirnera po
lega także na tym, że Jedyny jest dla siebie „przezroczysty”, znaj
duje w sobie niewzruszalny Archimedesowy punkt oparcia, nie zna 
wewnętrznych wahań. Obca jest mu zagadkowość, nieprzejrzystość 
własnego istnienia. Wprawdzie Stirner stwierdza, że Jedyny jest nie
wyrażalny, ponieważ nie poddaje się żadnej ogólnej regule i nie zga
dza się na żadne pojęciowe zdefiniowanie swej „istoty”. „Ani Ja, 
ani Ty” — pisze S tirner — „nie możemy być wyrażeni, my jesteśmy 
niewysłowieni, ponieważ tylko idee mogą być wyrażone i utrwalone 
przez słowo” 56. Nie zmienia to jednakże faktu, że Jedyny żyjąc wy
łącznie teraźniejszością jest całkowicie zrozumiały dla siebie samego. 
Spełniając kaprysy swego egoistycznego Ja, przy pełnym „zawiesze
niu” zarówno porządku wartości wyłaniającego się z przeszłości, jak 
też jakichkolwiek imperatywów (choćby ustanowionych przez siebie 
samego) skierowanych ku przyszłości, Jedyny Stirnera je,st zawsze po-

64 Ibidem,  s. 148.

»

56 Ibidem, s. 298.
68 Ibidem, s. 283.
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godzony z sobą, nie zna wewnętrznego rozdarcia, stanowi rzeczopodob- 
ną tożsamość. „Tylko wtedy” — pisze Stirner — „kiedy jestem pew
ny siebie i kiedy już nie szukam siebie, ja jestem naprawdę moją 
własnością. Wówczas ja posiadam siebie i cieszę się sobą. Lecz jeśli, 
przeciwnie, sądzę, że mam dopiero odnaleźć moje prawdziwe Ja, jeśli 
uważam że powinienem postępować tak, jak gdyby ten kto żyje we 
mnie nie był Mną, ale Chrześcijaninem lub jakimś innym rodzajem 
duchowego ja, to znaczy jakąś zjawą w rodzaju Człowieka w ogóle, 
esencji Człowieka itd., to wtedy jest mi na zawsze zabronione rozko
szowanie się sobą” ®7.

Poszukiwanie siebie, określanie siebie przez cel jest zdaniem Stir- 
nera przeciwieństwem posiadania swego bytu i robienia z niego użytku 
dla własnego zadowolenia. „Ja już nie drżę o me życie, ja nim szafuję”. 
Problem „już niie polega na tym, aby doprowadzić do rozkwitu moje 
prawdziwe ja, lecz dotyczy wykorzystania i skonsumowania mego 
życia... Wy szukacie siebie? To znaczy, że, wy jeszcze, siebie nie po
siadacie!” 58.

Stirner twierdzii, że przejrzystość jest także cechą związku (aso
cjacji) utworzonego przez wielość egoistycznych Ja. Więź wzajemnego 
interesu, relacja wzajemnych interesownie świadczonych usług stwarza 
stosunki zrozumiałe, przezroczyste, w których każda ze stron wie, cze
go ma oczekiwać od partnera. „Wolę” — pisze Stirner — „odwołać się 
do egoizmu ludzi niż do ich miłości, litości, miłosierdzia itd. Egoizm wy
maga wzajemności (dający dający), on nie robi nic za nic, i jeśli ofe
ruje swe, usługi, to dlatego, że się je — kupuje” 59. W stowarzyszeniu 
(asocjacji) Jedyny czuje się swobodnie, albowiem korzysta z niego bez 
skrupułów dla swego egoizmu. „Ja nie widzę w tym połączeniu nic in
nego prócz powiększenia mej mocy i zachowuję je w tej tylko mierze, 
w jakiej stanowi moją siłę zwielokrotnioną” 60. Przejrzystość w stosun
kach z innymi ludźmi zostaje uzyskana dzięki ich instrumentalnemu 
traktowaniu. Stirner odróżnia związek—stowarzyszenie—asocjację jako 
narzędzie mojego Ja od społeczeństwa, dla którego Ja jestem narzę
dziem: „Związek istnieje tylko dla ciebie i przez ciebie, społeczeństwo, 
przeciwnie, uważa ciebie za swoją własność i może ono istnieć bez cie
bie. Krótko, społeczeństwo jest uświęcone, a asocjacja jest tw oją  w łas
nością. Społeczeństwo posługuje się tobą, a ty posługujesz się asocja-

67 Ibidem ,  s. 292.
58 Ibidem ,  s. 292.
n  Ibidem,  s, 282.
,0 Ibidem ,  s. 284.
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cją” 6i. „Asocjacja was nie posiada, lecz to wy ją posiadacie i ona wam 
służy” 62.

Raskolnikow nic nie ma w sobie ze spokoju stirnerowca, z jego wew
nętrznej i zewnętrznej równowagi, z samozadowolenia Jedynego. Jest 
egzystencją rozdartą, skłóconą z sobą. Nie może w pełni pojąć samego 
siebie i nie jest zrozumiały dla innych ludzi. Do końca pozostaje dla 
siebie problemem. Jego zmaganie się z sobą byłoby prawdopodobnie 
uznane przez Jedynego za coś niesłychanie absurdalnego. Także stosun
ki Raskolnikowa z bliskimi mu osobami są egzystencjalnie nieprzejrzys
te. Wobec Soni, najbardziej mu bliskiej duchowo osoby, czuje na prze
mian litość, nienawiść i miłość. Świat Raskolnikowa konstytuuje się 
z egzystencjalnych napięć, których przezwyciężanie stanowi „motor” 
rozwijającej się samowiedzy Raskolnikowa i stopniowego poznawania 
przez niego, swego prawdziwego Ja. Osiągnięcie przez bohatera Dosto
jewskiego stanu wewnętrznej równowagi, pełnego pojednania z sobą 
i ze światem zewnętrznym byłoby już wejściem w inną egzystencjalną 
rzeczywistość i oznaczałoby w istocie kres jego duchowego rozwoju.

Konkludując: uważam, iż filozoficznym modelem dla postaci Raskol
nikowa nie jest Jedyny Stirnera. Egoista Stirnera i bohater Dostojew
skiego reprezentują dwa odmienne sposoby przeżywania i rozumienia 
swego istnienia. Wydaje się, że w filozofii człowieka Stirnera, mimo 
krzykliwego negowania przez niego zastanych wartości, tkwi o wiele 
więcej niż u Dostojewskiego i jego bohatera elementów tradycyjnej an
tropologii. Koncentrowanie uwagi na Stirnerowskich składnikach samo
wiedzy Raskolnikowa jest, moim zdaniem, jałowe pod względem poz
nawczym i prowadzi do zapoznania oryginalnego filozoficznego wkładu 
Dostojewskiego do kształtującej się w XIX wieku nowej ontologii ludz
kiego istnienia.

Jak w takim razie należy pojmować rozważania Raskolnikowa o 
„niezwykłych” ludziach i jego wypowiedzi „stirnerowskie” o pragnie
niu władzy nad „dygotliwym stworzeniem”?

Zbrodniczy postępek Raskolnikowa był przygotowany przez abstrak
cyjną analizę problemu moralności. Można przyjąć, iż Dostojewski wy
posażając Raskolnikowa w zespół współczesnych i tradycyjnych argu
mentów przeciwko obiektywnym wartościom moralnym, nawiązuje 
w swoisty sposób do Heglowskiego schematu Fenomenologii Ducha, 
wedle którego rozwój indywidualnej świadomości przechodzi skrótowo 
przez fazy historycznego rozwoju ludzkiej samowiedzy. Także świado
mość Raskolnikowa w procesie demaskatorskiej aktywności (wyrazem

łl Ibidem, s. 285.
42 Ibidem, s. 284.
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tego jest artykuł Raskolnikowa) odtwarza (powtarza) już istniejące 
i sformułowane gdzie indziej poglądy podważające niezmienność, obiek
tywność i imperatywnie obligującą moc praw moralnych.

Raskolnikow, akcentując te zarzuty, nie ogranicza się jednak do 
nich — dochodzi do własnego oryginalnego rozwiązania i w pełni jest 
świadomy swego nowatorstwa, czego świadectwem są słowa wypowie
dziane do Soni: „Po raz pierwszy w życiu powziąłem wtenczas jedną 
myśl, której przede mną nikt i nigdy nie powziął. Nikt! Nagle, jasno 
jak słońce, ukazało mi się: czemuż dotychczas ani jeden człowiek nie 
ośmielił się i nie ośmiela, idąc obok całej tej głupoty, najprościej 
w świecie porwać ją za ogon i wyrzucić do diabła! Ja... zapragnąłem 
p o w a ż y ć  s i ę  i zabiłem... Chciałem się tylko poważyć, Soniu, to je
dyny powód” 63.

Cezaryzm Raskolnikowa, Napoleońska pogarda dla wartości moral
nych, jego stirneryzm jest tylko etapem w dojrzewaniu nihilizmu mo
ralnego, nie stanowi wszakże istoty jego motywacji. Główną intencją 
Raskolnikowa jest zamanifestowanie w czynie skrajnie negatywnym 
swej pełnej autonomii i suwerenności. Cel ten ma osiągnąć przez akt 
radykalnego zakwestionowania podziału na Dobro i na Zło — akt czer
piący odwagę do rzucenia wyzwania dotychczasowym „przesądom” 
z siebie samego, z wolnego wyboru wyłącznie, nie zaś z argumentów 
Napoleońskich, czy też z dyktatorsko-Mesjanistycznego projektu wyz
wolenia i uszczęśliwienia ludzkości.

Pojawienie się u Raskolnikowa myśli-motywu, jakiej „przed nim 
n ik t nigdy nie powziął”, było poprzedzone rozpatrzeniem przez Raskol
nikowa ważniejszych, w myśli europejskiej, koncepcji podważających 
istnienie „wpisanych” w samą strukturę bytu, powszechnie i koniecznie 
obowiązujących praw moralnych. Raskolnikow bierze pod uwagę de
strukcyjne dla transcendentnego absolutystycznego pojmowania w ar
tości wyniki analiz: Hobbesa (człowiek jest egoistyczny — tworzy w ar
tości kierując się swym interesem), Kanta z K r y ty k i  czystego rozumu  
— nie można rozumowo uzasadnić wartości absolutnych, i Hegla — 
wartości moralne są instrum entalne wobec ponadindywidualnego celu 
rozwijającej się Całości. Raskolnikow jest nade wszystko zafascynowa
ny postacią Napoleona oraz teoretycznym uzasadnieniem przez Hegla 
amoralności wielkich ludzi, których wielkość polega na skuteczności 
ich działania w skali historycznej, a nie na ich moralnej cnocie. Dobro 
i Zło przestają być wartościami w sobie, znika nieprzekraczalna grani
ca między nimi — stają się one momentami w dialektycznym ruchu

•3 F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, t. -2, s. 166.
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amoralnej Historii. Jest to sfera dialektyki ilościowej, przemieniającej 
dobro w zło i zło w  dobro.

Teoretyczne rozważania Raskolnikowa o względności wartości mo
ralnych są wstępnym, niezbędnym etapem, wiodącym do praktycznego 
odrzucenia podziału na moralne dobro i zło, i do ukształtowania się 
w Raskolnikowie czystego (bez domieszki empirycznych pobudek) mo
tyw u zupełnie bezinteresownego czynu, nie korzystającego z żadnych 
uzasadnień ani Napoleońskich, ani Stirnerowskich, ani Napoleońsko- 
-Mesjanistycznych.

W trakcie teoretycznej analizy problemu „człowiek—moralność” 
ruch świadomości Raskolnikowa krystalizuje się w stwierdzeniach:

1. Wszyscy kierują się egoizmem; zwycięża silniejszy i bardziej 
sprytny.

2. Wartości moralne są względne; historia przyznaje rację zwycięz
com — wielkim ludziom.

3. Absolutne Dobro i Zło jest fikcją; trzeba się zdobyć na odwagę 
„wyrzucenia całej tej głupoty do diabła”.

Wniosek: ontologicznie — wszystko jest dozwolone. Problem polega 
jedynie na sprawdzeniu, czy jednostka (Raskolnikow) potrafi egzystenc
jalnie „dostroić się” do tej nieograniczonej ontologicznej wolności. 
Rozum, który wykazał fikcyjność dotychczasowej moralności, nie ma 
już nic więcej w tej dziedzinie do zrobienia. Od tego momentu zagad
nienie moralności staje się dla Raskolnikowa wyłącznie zagadnieniem 
psychologiczno-egzystencjalnym, przybierającym postać pytania: w ja
kim stopniu on — Raskolnikow — uniezależnił się duchowo od przesą
dów moralnych. I Raskolnikow przystępuje do praktycznego sprawdzia
nu, czy zdolny jest egzystencjalnie przekroczyć granice moralności, 
czy też jest „estetyczną wszą jak inni”. Będzie to później daremna, bo
lesna próba stawienia czoła wewnętrznemu niepokojowi i dramatycz
nemu napięciu, które wydaje się absurdem w świetle rezultatów anali
zy czystego teoretycznego rozumu. Dokonując swego zbrodniczego czy
nu Raskolnikow nie ma w istocie innego celu poza sprawdzeniem im- 
manentnie pojmowanych granic swej wolności i swej duchowej mocy.

Ten podstawowy zamiar tkwi głęboko w przedrefleksyjnej warst
wie istnienia Raskolnikowa, który początkowo nie uświadamia sobie 
refleksyjnie własnego podstawowego „projektu” działania. Trudność 
osiągnięcia adekwatnej samowiedzy wynika z faktu fundamentalnego 
dla antropologii Dostojewskiego: z nieprzejrzystości niesubstancjalnego 
i nieesencjalnego jednostkowego istnienia. Dialog Raskolnikowa z Sonią, 
w którym  wszystkie wypowiedzi dotyczące różnorodnych motywów 
działania należy, moim zdaniem, traktować jednakowo poważnie, acz
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kolwiek nie, wszystkie odegrały istotną rolę — dialog ten świadczy
o zmaganiu się myśli Raskolnikowa z nieprzejrzystością własnego istnie
nia i jest wysiłkiem przeniknięcia myśli refleksyjnej poprzez wielość 
możliwych pobudek zbrodni do motywu najistotniejszego, który uczy
niłby zrozumiałym nie, tylko podwójną zbrodnię, ale także późniejsze 
zachowanie się bohatera, obfitujące w takie momenty, których on sam 
nie jest w stanie od razu pojąć.

Toteż, w moim przekonaniu, nie ma słuszności Kirpotin pisząc, że 
Raskolnikow celowo podaje Soni zwulgaryzowaną wersję pobudek swe
go działania, by motywy zbrodni uczynić zrozumiałymi dla prostej 
dziewczyny, która nie zdolna byłaby pojąć rzeczywistej skomplikowa
nej i abstrakcyjnej intencji. Uważam, że wahanie się Raskolnikowa nie 
jest pozorowane i wynika z bardziej podstawowej ontologicznej sytu
acji: ze wspomnianej już nieprzejrzystości istnienia, które swoją wielo
znaczną treść odsłania świadomości podmiotu stopniowo, nigdy jej nie 
ukazując w ewidentnej oczywistości jednoznacznego sensu.

Raskolnikow sam siebie dobrze nie rozumie, dlatego tak trudno jest 
m u przedstawić motyw swego intencjonalnie nieprzedmiotowego czynu 
w sposób zrozumiały dla innych. Kapitalnym tego przykładem jest roz
mowa z Sonią, w trakcie której Raskolnikow usiłując zracjonalizować 
dla siebie samego motyw popełnionej zbrodni stwierdza, że każdy kolej
no podany przez niego motyw jest nieadekwatny do rzeczywistej inten
cji czynu. fi4. Ta problematyczność samowiedzy powodująca trudność sa- 
mozrozumienia jest zjawiskiem typowym w antropologii personalistycz- 
nej: jak bowiem można cel odnoszący się do stanu czystej samowiedzy 
zainteresowanej swoją niezależnością od empirycznych pobudek i od 
wszystkich wartości odnoszących się do czegoś innego niż ona sama, 
jak można ten wyłącznie subiektywny cel wyrazić adekwatnie w poję
ciach przedmiotowych wskazujących na określony układ rzeczy? Jak 
można zrozumieć w pojęciach zewnętrzności (a innego rozumienia prze
cież nie ma) rozwiązanie ważne tylko dla subiektywności jednostki, 
kształtujące się w jej w nętrzu — rozwiązanie, którego sens staje się 
nonsensem, gdy wykracza poza sferę świadomości podmiotu?

Sytuacja Raskolnikowa przypomina przypadek Kierkegaardowskiego 
Abrahama, także niewyrażalny w sferze powszechności. Tak samo jak 
Abraham, Raskolnikow jest w obliczu prawa szaleńcem lub zbrodnia
rzem. Pamjętamy, że Raskolnikow otrzymał stosunkowo łagodną karę. 
Sędziowie, zgodnie z scjentystycznym duchem epoki szukającej obiek
tywnych, przedmiotowych przyczyn, doszli bowiem do wniosku, iż 
poczytalność Raskolnikowa była w czasie poprzedzającym dokonanie

«* Ibidem, s. 161—168.
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podwójnego zabójstwa znacznie, ograniczona. Interpretowana przedmio
towo zbrodnia i późniejsze zachowanie się Raskolnikowa były tak absur
dalne, iż nieuchronnie prowadziły do wniosku o (przynajmniej okre
sowym) szaleństwie. Zaś sam Raskolnikow, gdy jego wina została 
zredukowana do wymiernej kary, poczuł ulgę — przestał być wy
jątkiem  skazanym na absolutną samotność i znów znalazł się, przynaj
mniej częściowo, w sferze zrozumiałej powszechności.

PRZEWROTNA BEZINTERESOWNOŚĆ RASKOLNIKOWA

Filozoficzny sens zbrodni Raskolnikowa jest immanentny, nie zaś 
przedmiotowy. Ukrytą intencją Raskolnikowa jest doskonała bezintere
sowność i wolność zbrodni, a ma to miejsce tylko wtedy, gdy nie jest 
ona traktowana jako narzędzie celów Historii, Ideału przyszłego szczęś
cia ludzkości, czy też jako przejaw absolutnie pewnego matematycznego 
prawa.

Tylko wtedy, gdy uznamy, źe motyw zbrodni Raskolnikowa jest 
doskonale bezinteresowny, nabiorą realnego znaczenia jego słowa, że on 
pierwszy wymyślił swoją Ideę. Ale wówczas musimy przyznać, że jego 
projekt różni się nie tylko od Idei Napoleońskiej i Mesjanistycznej, ale 
także od połączenia ze sobą obu tych Idei oraz od zamiaru .działania 
wypływającego z matematycznego prawa. Nie do przyjęcia jest więc 
zarówno Cezarystyczno-Mesjanistyczna interpretacja Kirpotina, jak też 
interpretacja Przybylskiego.

Przy założeniu, że główną intencją jest dokonanie czynu czystego, 
absolutnie bezinteresownego, nieegoistycznego — zrozumiałe staje się 
dziwne zachowanie Raskolnikowa, który zupełnie nie interesuje się za
grabionymi rzeczami i nie robi z nich żadnego użytku.

W świetle projektu „czystej zbrodni” nabiera także głębszego sensu 
absurdalne w swej przypadkowości zdarzenie: Rasklonikow zabija ci
chą, spokojną, nikomu nie wadzącą siostrę lichwiarki — Lizawietę. 
Fakt ten można oczywiście wytłumaczyć naturalistycznie: Raskolnikow 
widząc świadka swej pierwszej zbrodni stracił głowę, działał odrucho
wo itp. Jak wiemy wszakże — w powieściach Dostojewskiego za pozor
nym naturalizmem zdarzeń kryje się głębszy sens egzystencjalny. Zda
rzenia pozornie zupełnie przypadkowe okazują się manifestacjami głęb
szych prawidłowości egzystencjalnych. Jeśli nasza interpretacja upatru
jąca sens projektu Raskolnikowa w zbrodni całkowicie bezinteresownej 
jest słuszna, to pewne zagadkowe początkowo szczegóły jego zachowania 
tracą swój nierozumny i absurdalnie przypadkowy charakter. Raskol
nikow nie kradnie kosztowności, ponieważ nie są one dla niego w isto
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cie ważne. Nie myśli o wykorzystaniu zabranych rzeczy, bo to 'uczyni
łoby z niego pospolitego przestępcę. Zabija niewinną, dobroduszną Li- 
zawietę, nie doznając później wyrzutów sumienia, ponieważ dopiero 
wtedy osiąga doskonałą bezinteresowność swej zbrodni.

Zamordowanie Lizawiety jest bardziej adekwatne do zamysłu czy
nu absolutnie bezinteresownego niż zabójstwo lichwiarki — społecznie 
szkodliwej, bezwzględnej, odrażającej staruchy. Dopiero przez zabicie 
nieśmiałej, pokornej Lizawiety, wywołującej sympatię i współczucie, 
a nie odrazę, Raskolnikowa projekt działania wypływającego z czystej 
bezinteresowności osiąga swoją pełnię. Dla samego Raskolnikowa 
śmierć Lizawiety pozostaje do końca zdarzeniem przypadkowym — nie
kiedy tylko ogarnia go zdziwienie: dlaczego nie żal mu jest niewinnej 
Lizawiety? Ale my wiemy, że nie okazując żalu Raskolnikow znajdował 
się na właściwej drodze do wykazania samemu sobie, że nie jest „este
tyczną wszą” jak inni. Pod tym  względem sumienie Raskolnikowa, tak
że na katordze, jest spokojne. Nie odczuwał on skruchy, zachowując 
przekonanie, że z punktu widzenia rozumu miał rację negując w dras
tyczny sposób wartości moralne — podział na Dobro i Zło.

DLACZEGO U RASKOLNIKOWA PRÓBĄ CZYSTEJ BEZINTERESOWNOŚCI
JEST ZBRODNIA?

Porównując Raskolnikowa z Kiriłowem, dostrzegamy u obu tych 
bohaterów Dostojewskiego podobne składniki doświadczenia. Obaj oni 
współczują cierpiącej ludzkości, ale także gardzą słabością, podłością 
ludzi. W Raskolnikowie, tak samo jak u Kir,iłowa, pojawia się myśl, 
iż zepsucie ludzkości jest tak wielkie, że nie może ona na drodze swego 
naturalnego rozwoju wyłonić z siebie nowego doskonałego człowieka. 
Ukrytą przesłanką działania Raskolnikowa jest przekonanie, że jeśli 
nastąpi nowa era odrodzonej ludzkości, to będzie ona możliwa tylko na 
fundamencie całkowicie przeobrażonej natury człowieka, który stanie 
się zdolny do zapanowania nad przypadkowością swego biologicznego, 
psychicznego i społecznego istnienia. Jego szlachetność nie będzie zde
terminowana przez przypadkowe skłonności, w jakie wyposażyła go 
przyroda, lecz będzie wypływała z jego wolności i bezinteresowności.

Raskolnikow, choć nie wierzy jak Kant w immanentne, a uniwer
salne ważne prawo moralne czystego praktycznego rozumu, podejmuje 
Kaniowski problem „możliwości czegoś”, przenosząc go z dziedziny po
znawczej na egzystencjalną. Raskolnikowa projekt bezinteresownego 
zabójstwa jest próbą sprawdzenia możliwości pojawienia się nowego 
człowieka, a więc także nowego społeczeństwa. Zawiera on w sobie uta-
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jone pytanie: czy możliwe jest pojawienie się nowego bezinteresowne
go człowieka — ludzkości? Możliwość tę Raskolnikow, w  przeciwieńs
tw ie do Kiriłowa, weryfikuje negatywnie — poprzez bezinteresowną 
zbrodnię.

Można wszakże zapytać, dlaczego Raskolnikow sprawdza zdolność 
człowieka do bezinteresowności w tak przewrotny, nieludzki sposób? 
Wiemy z opisu postaci Kiriłowa, że poznanie siebie i zarazem dookre- 
ślenie przez jednostkę s\yej istoty wymaga radykalnego czynu. Kiriłow 
widział ten czyn w bezinteresownym samobójstwie. Raskolnikow — 
w bezinteresownym zabójstwie. Ale z psychologicznego punktu widze
nia eksperyment Raskolnikowa jest bardziej od Kiriłowskiego radykal
ny i trudny. Kiriłow, choć niezrozumiany przez otoczenie, ma poczucie 
misji, uważa się za cząstkę ludzkości, jest z nią solidarny zarówno 
w dobrem jak i w złem. Poczucie więzi z ludzkością, wiara w wyższy 
sens ofiary złożonej z własnego życia dla dobra nowej ludzkości pozwa
la Kiriłowowi doprowadzić jego zamierzenie konsekwentnie do końca. 
Natomiast Raskolnikowa nie tylko trudno jest zrozumieć z zewnątrz — 
każda taka próba jest zniekształceniem jego głównej intencji. Raskol- 
nikowowi równie trudno jest zrozumieć samego siebie: jego myśl pró
bując wyjaśnić sobie prawdziwy motyw zbrodni natrafia na pobudki 
banalne, dostępne powszechnemu zrozumieniu, na jakie powołałaby się 
większość ludzi starających się siebie usprawiedliwić.

Świadomość głównego motywu zbrodni nie jest dana Raskolniko- 
wowi od razu. Także problem przyczyn klęski nie uzyskuje ostatecznego 
rozwiązania, zachowując do końca element tajemniczości. Raskolnikow 
nawet po przyznaniu się do winy, będąc już na katordze nie odczuwa . 
żadnych wyrzutów sumienia, nie przeżywa skruchy, ale tylko zastana
wia się, jaki błąd popełnił. Był to prawdopodobnie błąd nieuwzględnie
nia przedracjonalnych, nie poddających się intelektowi, afektywnych 
pierwiastków istnienia. Raskolnikow nie mógł znieść absolutnej ducho
wej samotności. Zupełne zignorowanie wyidealizowanego obrazu, jaki 
wytworzyły sobie o nim najbliższe mu istoty darzące go bezgranicznym 
zaufaniem i miłością — matka i siostra, przekraczało jego siły. Mógłby 
stawić czoła izolacji psychicznej od oficjalnego społeczeństwa, ale 
nie stałemu rozmijaniu się z oczekiwaniem bliskich mu osób.

Spróbujmy odpowiedzieć wszakże na poprzednio już sformułowane 
pytanie: dlaczego Raskolnikow, by sprawdzić esencjalną cechę nowego 
człowieka — zdolność do wolnego bezinteresownego działania, popełnia 
zbrodnię? Przecież Kiriłow przeprowadza podobny eksperyment niko
go nie krzywdząc? Można odpowiedzieć tak: Kiriłow jest, w porówna
niu z Raskolnikowem, bardziej uwikłany w złudzenia esencjalistyczne
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i intelektualistyczne. Wierzył, że wielki pozytywny czyn może dopro
wadzić do przeobrażenia ludzkości. Raskolnikow nie wierzy w skutecz
ność działań pozytywnych. Czyn wielki jest mu niedostępny, małe zaś 
nie powodują istotnej zmiany w ludzkiej niedoli.

Dostojewski w swej twórczości la t sześćdziesiątych krytycznie oce
niał działalność filantropijną. Dwuznaczności filantropijnego humaniz
mu odsłonił zresztą wsze.śniej: dobrodziejstwa świadczone przez „eksce
lencję” nie zapobiegną istnieniu Dziewuszkinych (Biedni ludzie). Miło
sierne wspomaganie poniżonych i pokrzywdzonych nie zmieni ich losu, 
a pod względem duchowym pogłębia tylko degradację moralną „bied
nych ludzi”, którzy nieświadomi jeszcze swej ludzkiej godności, trak tu
ją filantropijny kaprys dygnitarza jako akt nadający ich życiu sens 
i wyższą wartość.

Raskolnikow nie ma złudzeń co do wartości filantropijnych uczyn
ków. Pozostawiają one nietkniętymi źródła rodzące nędzę materialną 
i duchową. Suma przypadkowych dobrych uczynków nie przeobrazi się 
w wielki czyn stwarzający doskonalszą ludzkość, nie są też one żadnym 
sprawdzianem zdolności jednostki do jakościowo nowego życia i dzia
łania, skoro Kant już wykazał, że spontaniczne odruchy dobroci nie ma
ją rzeczywistej wartości moralnej. By oczyścić drogę do nowego życia, 
potrzebny jest wielki jakościowo nowy czyn, który nie może się wyło
nić z dotychczasowej egoistycznej i esencjalistycznej motywacji ludzi.

Ale pole pozytywnej aktywności jest u Raskolnikowa tak wąskie, 
że nie daje mu żadnej możliwości przeobrażającego działania dla dobra 
ludzkości. Wybór negatywnej formy potwierdzenia swej wolności wy
nika w znacznej mierze z ograniczeń sytuacyjnych zawężająych sferę 
możliwych wyborów. Nie mając obiektywnej możliwości wielkiego po
zytywnego działania, Raskolnikow dostrzega szansę czynu negatywnego, 
który wprawdzie niewiele zmienia w empirycznej rzeczywistości przez 
śmierć starej lichwiarki, ale ma zmienić nieskończenie wiele w Raskol- 
nikowowskim świecie ducha, dostarczając bohaterowi dowodu jego 
czystej bezinteresowności, wolności, niezależności od wartości, z których 
silni drwią sobie, lecz narzucają je jako prawdę biednym i poniżonym. 
Swym zbrodniczym czynem Raskolnikow przeciwstawia się nie. tylko 
prawom społecznym i moralnym mającym powszechną i oficjalną sank
cję — on także rzuca wyzwanie uczuciom wiążącym go z najbliższymi, 
drogimi mu osobami. Czyż może być jeszcze większa „bezinteresow
ność”, nieempiryczna czystość czynu i większe jeszcze egzystencjalne 
bariery, które ma pokonać wolność jednostki?

Dostojewski wszakże pokazał, że nie można walczyć o prawdziwe 
człowieczeństwo za pomocą antyludzkich środków. Uwyraźnił też dra-
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matyczne konsekwencje, jakie wypływają z tezy głoszącej, że istotą 
człowieczeństwa jest czysta wolność, która poza sobą nie uznaje żad
nych wartości absolutnych i dokonując hipertrofii intelektu posługuje 
się nim, aby wykazać, iż absolutne wartości nie istnieją. Nie jest to 
problem fikcyjny, albowiem uczynienie z czystego rozumu jedynej mia
ry wartości rzeczywiście prowadzi nieuchronnie do ich relatywizacji.

Problem niebezpieczeństw, jakie kryje w sobie ilościowa, Heglowska 
dialektyka, sformułowany w latach czterdziestych XIX wieku przez 
Kierkegaarda, został później genialnie rozwinięty przez Dostojewskiego. 
Dostojewski przejmująco opisał następstwa wyłącznie rozumowego — 
ilościowego ujędia stosunku do wartości etycznych. Intelekt nie zna 
innego, poza ilościowym, stosunku do wartości. A kiedy zostają one włą
czone w ruch relatywistycznego myślenia, rezultatem tego jest znisz
czenie nieprzekraczalnej, absolutnej granicy między Dobrem i Złem, 
dialektyczne przekształcenie Zła w Dobro i Dobra w Zło, co prowadzi 
ostatecznie do zlikwidowania Dobra i Zła jako wartości absolutnych, 
do uznania tych pojęć za pozbawione obiektywnej, kategorycznie 
i imperatywnie obowiązującej treści. Jeśli nie tylko rozsądek (jak 
u Kanta), lecz także rozum staje się sceptyczny unicestwiając każdy 
absolutny fundament wartości, wtedy ludzkość dzieli się tylko na 
mądrych i głupich, silnych i słabych, umiejących narzucić swoją wolę 
i pokornych, zaś podział na dobrych i złych traci sens. Ten rezultat 
wypływający z nieubłaganej logiki „dialektyki zewnętrznej” (wedle 
określenia Kierkegaarda) wyraził dobitnie w Biesach Piotr Stiepanowicz 
Wierchowieński mówiąc do Kiriłowa: „Czyż pan, panie Kiriłow, przy 
pańskim rozumie, nie wiedział dotychczas, że wszyscy są jednakowi, nie 
ma lepszych i gorszych a tylko mądrzejsi i głupsi” 65.

Eksperyment Raskolńikowa, nie uznającego żadnych absolutnych 
wartości poza własną nieograniczoną „bezinteresowną” wolnością, za
kończył się klęską. Pozytywnym wynikiem było jednak osiągnięcie 
głębokiej samowiedzy, uświadomienie sobie granic wolności, odczucie 
nieprzezwyciężalnej obecności w orbicie własnych przeżyć istnienia in
nych ludzi jako faktu o znaczeniu, które nie poddaje się redukcji do 
poziomu zerowego — ustanowionego przez nihilistyczną indywidualną 
świadomość i wolę. Bohaterowie Dostojewskiego — dążący do poznania 
i potwierdzenia swoiście pojmowanego przez siebie prawdziwego czło
wieczeństwa — niezależnie od tego, czy realizują swój projekt w formie 
pozytywnej (Kiriłow) czy negatywnej (Raskolnikow) — doznają porażki. 
Jednakże w tym opisie buntującej się i pokonanej wolności zostają zna-

,5 F. Dostojewski, Biesy, Warszawa 1958, s,. 587.
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lezione myśli o trwałym dodatnim znaczeniu: jest to idea człowieka 
wolnego, bezinteresownego, tworzącego swój los, idea samopoznania 
kształtującego się w dobrowolnym uszlachetniającym moralnie cierpie
niu. Te możliwości człowieka aktualizowały się dotychczas przypadko
wo, pojedynczo, w rozproszeniu. W przyszłości staną się konstytutywne 
dla nowego, świadomego swej ludzkiej istoty człowieka. Dotychczas by
ły one czymś zupełnie przypadkowym i wyjątkowym wśród zepsutej, 
znieprawionej ludzkości. W ludzkości odrodzonej będą one świadomie 
realizowaną esencją człowieka, będą organicznie związane z całością 
przeobrażonego na nowej „podstawie” istnienia człowieka. Ową podsta
wę Dostojewski pojmuje religijnie, nie musimy iść w tym  wypadku 
jego drogą, uznając zarazem pozytywną wartość cech, na które on wska
zuje jako konstytutywne właściwości nowego autentycznego człowieka.

Dostojewski zgodnie ze swoją religijną koncepcją zbawienia ludzkoś
ci, sugeruje myśl, że za pomocą środków świeckich, zarówno poszcze
gólnych dobrych uczynków, jak i działań nihilistycznych, nie można 
osiągnąć odrodzenia człowieka. Całościowa odnowa ludzkości, tak sa
mo jak wskrzeszenie Łazarza, wymaga niezwykłych sił, nadzwyczajnego 
czynu, do którego niezdolni są zwykli zepsuci ludzie, choć niektórym 
jednostkom wydaje się błędnie, iż wznieśli się ponad powszechną sła
bość (Kiriłow, Raskolnikow, Iwan Karamazow). Pozytywne rozwiązanie 
proponowane przez Dostojewskiego, uwikłane w złudzenia religijne, ma 
wątpliwą wartość i nie zawiera myśli oryginalnych. Pozostaje jednak 
nowatorska w porównaniu z tradycją klasycznej filozofii idea szukania 
źródeł egzystencjalnego odrodzenia nie w czystym teoretycznym pozna
niu, lecz w radykalnym czynie. Pozostaje genialny opis zstępowania 
jednostki w otchłań samotności, opis wewnętrznego cierpienia, którego 
nie można z nikim dzielić. Niezapomniany jest obraz człowieka, który 
sprawdzając granice swej wolności popełnia zbrodnię przy milczącej 
zgodzie rozumu i sumienia, ale później spostrzega, że poznanie racjo
nalne nie jest ani jedynym, ani nawet głównym stosunkiem poznaw
czym jednostki do otaczającego świata i ludzi.

U Dostojewskiego fascynuje obraz człowieka wewnętrznie rozdarte
go na sceptyczny rozum, nie dopuszczający istnienia żadnych prawd 
bezwzględnych, i na pragnienie wartości absolutnych, które nadają 
głębszy sens istnieniu. Rozum niezdolny jest wskazać do nich drogę. 
Trzeba jej szukać w sferze Wiary, miłości i wolności; wiary w istnienie 
absolutnego Dobra i absolutnej godności każdego człowieka. Wiary 
w  to, co jest obiektywnie niemożliwe, ponieważ intelekt zna tylko praw
dy względne. Trzeba jej szukać w bezinteresownej mdłości, która także 
jest obiektywnie niemożliwa z punktu widzenia krytycznego rozumu,
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ponieważ on odnajduje egoizm kryjący się za idealnymi pobudkami 
każdego człowieka. Trzeba jej szukać w wolności, która w świetle przy
rodniczych i psychologicznych determinizmów okazuje się tylko mitem, 
ale mitem takim, bez którego człowiek nie zechce żyć.

W iesław  G rom czyński

THE RASKOLNIKOFF DILEMMA 

S u m m a r y
In this analysis of Dostoevski’s hero of C rim e and P unishm ent  the view  is 

advanced that Dostoevsky initiated a new, anti-Cartesian anthropology, commonly 
ascribed to Kierkegaard alone. In both cases the essential point lies in  the impos
sibility of reducing an actual existential experience to the conceptual knowledge 
concerning existence in general. The scope of rational thinking is limited, for rea
son itself cannot be the origin of the fundamental sense of existence. It is true 
that Raskolnikoff is inextricably involed in his milieu, his corporeality as w ell as 
his individual past; still, he never loses his freedom which proves identical with  
the very structure of his existence.

In Dostoevsky’s anthropology a fundamental role is ascribed to the idea of 
existential opaqueness of individual existence. Thus, self-consciousness becomes an 
incessant process constantly accompanied with question marks. Raskolnikoff’s 
existential proposal is interpreted in terms of his struggle towards spiritual sove
reignty to be attained only through a totally gratuitous act. Unravelling of the 
motives that drive Raskolnikoff to commit a crime in an attempt at gaining spi
ritual sovereignty and absolute freedom, unblemished with personal interest, is 
aided by taking into account the conditions of his life.

A considerable section of the paper is devoted to a polemical review of the 
most prevalent interpretations of Raskolnikoff’s deed.

The merit of the novel is perceived in Dostoevski’s idea of binding the funda
mental sense of existence with the individual’s radical freedom of choice and ac
tion. Thus, man’s existential rebirth occurs neither in the sphere of pure theo
retical cognition nor through trivial deeds of a human being whose life continues 
to follow  the well-trodden course of commonplace, non-authentic feeling and 
thinking. The regeneration seems to be launched through a decisive deed basi
cally reverses the hierarchy of values carefully preserved so far.

It is with an extraordinary power of expression, that Dostoevski presented 
the drama of modern man who, with powers of accepting any unconditionally 
valid truth blocked by objective knowledge, never abandons his quest for abso
lute values that alone endow his existence with a deeper sense. The only ancho
rage the individual can win seems to be attainable through a transformation of 
his own existence; through an existential bond with another human being; 
through disinterested love-freedom, a mere myth — as psychological and biolo
gical determinisms seem to have taught us — yet one without which man does 
not wish to live.


