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ANDRZEJ S£OWIKOWSKI
(Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ)

PODWOJENIE � KIERKEGAARD I DOSTOJEWSKI

KONCEPCJA STADIÓW EGZYSTENCJI KIERKEGAARDA
A �BRACIA KARAMAZOW� DOSTOJEWSKIEGO

Søren Kierkegaard i Fiodor Dostojewski, chocia¿ byli wybitnymi przedstawi-
cielami swojej epoki i twórcami jej ducha, wykraczali we w³asnych ksi¹¿kach dale-
ce poza obrêb czasów i kultur, w których ¿yli, buduj¹c uniwersalny obraz duchowe-
go stawania siê cz³owieka. Wielko�æ ich dzie³a wynika³a w znacznym stopniu w³a-
�nie z niezgody na zastany opis rzeczywisto�ci i z przekonania o potrzebie nazwania
prawdy o niej. Obaj, mimo ¿e na innych p³aszczyznach twórczych, podporz¹dkowa-
li swoje ¿ycie poszukiwaniom antropologicznym, w których mieli tylko jeden cel:
przywróciæ cz³owiekowi jego wnêtrze.

Antropologicznym medium umo¿liwiaj¹cym spotkanie siê my�li Kierkegaarda
i Dostojewskiego jest w przedstawianej interpretacji teoria stadiów egzystencji wpro-
wadzona przez duñskiego filozofa i antycypowana przez rosyjskiego pisarza w spo-
sobie prezentacji postaw bohaterów. Oczywi�cie, zbie¿no�æ, jaka siê tu pojawia, nie
wynika ze �wiadomego odniesienia siê Dostojewskiego do wizji Kierkegaarda 1, ale
z podobnego odczuwania przez nich potrzeby duchowego samookre�lenia siê cz³o-
wieka i ze sprzeciwu wobec pomijania tej warto�ci w �wiecie, w którym ¿yli.

Próba zestawienia my�li obu autorów zostanie w tym artykule oparta, z jednej
strony, na pseudonimowej i g³ównie wczesnej twórczo�ci Kierkegaarda, w której
k³adzie on podwaliny pod swoj¹ wizjê stadiów egzystencji, a z drugiej strony, na
Braciach Karamazow, ostatniej powie�ci Dostojewskiego 2. Jak siê wydaje, w tych
punktach ich dzie³a spotykaj¹ siê ze sob¹ najbli¿ej i w tym wspólnym okre�leniu

1 Mimo ¿e Kierkegaard by³ tylko 8 lat starszy od Dostojewskiego, to umar³ w momencie,
kiedy ten drugi dopiero zaczyna³ wchodziæ w okres swojej dojrza³ej twórczo�ci. Z pewno�ci¹ Dosto-
jewski nie zna³ dzie³a Kierkegaarda, gdy¿ nale¿a³o ono w latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹-
tych XIX w. do zapomnianych. Chocia¿ w krêgu protestanckich teologów skandynawskich i nie-
mieckich Kierkegaard znany by³ ju¿ w drugiej po³owie w. XIX, to jednak zasadnicza recepcja jego
dorobku w szerokich krêgach intelektualnych zaczê³a siê w Niemczech dopiero na samym pocz¹tku
w. XX. Zob. M. K l e n t a k - Z a b ³ o c k a, �lad Abrahama. Zarys niemieckiej recepcji dzie³a Kier-
kegaarda na prze³omie XIX i XX wieku. Toruñ 2000, s. 5�7.

2 Oczywi�cie, równie¿ w innych powie�ciach Dostojewskiego mo¿na znale�æ bohaterów od-
zwierciedlaj¹cych typy egzystencji wyró¿nione przez Kierkegaarda, ale ze wzglêdu na swoj¹ kon-
strukcjê i charakter bohaterów Bracia Karamazow s¹ powie�ci¹ najbardziej reprezentatywn¹ i naj-
pe³niej ukazuj¹c¹ podobieñstwo my�lenia Kierkegaarda i Dostojewskiego.
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antropologicznych podstaw nale¿y upatrywaæ podobieñstwa ich my�li równie¿ na
innych poziomach rozwa¿añ o cz³owieku.

Artyku³ ten sk³ada siê z trzech czê�ci. Pierwsza jest prób¹ okre�lenia w ogól-
no�ci zakresu i jako�ci pokrewieñstwa koncepcji Kierkegaarda i Dostojewskiego.
Druga stanowi prezentacjê konkretnego przejawiania i dope³niania siê tego pokre-
wieñstwa poprzez analizê Braci Karamazow w kontek�cie trzech wyró¿nionych
przez Kierkegaarda stadiów egzystencji. Trzecia zawiera próbê podsumowania tej
problematyki przez odniesienie siê do wspólnych dla obu twórców problemów
zwi¹zanych z komunikacj¹ � przekazem ich dzie³a. Tu te¿ uwidoczni siê najpe³-
niej znaczenie tytu³owego p o d w o j e n i a.

Duchowe pokrewieñstwo my�li Kierkegaarda i Dostojewskiego

S t a d i a  e g z y s t e n c j i. Zasadniczy szkielet antropologicznej twórczo�ci Kier-
kegaarda stanowi teoria stadiów egzystencji wypracowana we wczesnym okresie
jego pisarstwa i umo¿liwiaj¹ca mu dog³êbn¹ prezentacjê problematyki stawania siê
cz³owieka 3. Autor wyró¿nia trzy stadia (sfery): estetyczne, etyczne oraz religijne,
odpowiadaj¹ce trzem stopniom samo�wiadomo�ci i okre�laj¹ce stosunek jednostki
do opozycji doczesne�wieczne, w któr¹ wpisuje siê ¿ycie ludzkie. Ich wzajemne
wspó³wystêpowanie tak scharakteryzuje duñski filozof w Stadiach na drodze ¿ycia:

Istniej¹ trzy sfery egzystencji: sfera estetyczna, etyczna i religijna [...]. Sferze estetycznej
odpowiada bezpo�rednio�æ, sferze etycznej odpowiada wymóg, wymóg do tego stopnia nieskoñ-
czony, ¿e doprowadza jednostkê do bankructwa, sferze religijnej odpowiada spe³nienie [...] 4.

 Zarazem dodaje on w tym samym miejscu, ¿e stadium etyczne jest stadium
przej�ciowym, granicznym miêdzy estetycznym a religijnym.

Tak¿e w twórczo�ci Dostojewskiego mo¿na siê doszukaæ takiego trójstopnio-
wego porz¹dku w opisywaniu bohaterów. Wskazuje na to wydzielenie trzech po-
staw osobowych jako g³ównych bohaterów Braci Karamazow, z jednej strony,
zasadniczo siê ró¿ni¹cych w swym etosie, ale jednocze�nie dope³niaj¹cych sob¹
pewien horyzont potencjalnych postaw cz³owieka wobec najwa¿niejszych proble-
mów egzystencjalnych. Na takie rozumienie, w odniesieniu do ca³ej dojrza³ej twór-
czo�ci Dostojewskiego, wskazywa³ Engelhardt, wyró¿niaj¹c trzy plany akcji po-
wie�ci, które mo¿na �ci�le powi¹zaæ z przewodnim typem bohatera zapl¹tanego
w dany plan. S¹ to: ��rodowisko�, �gleba� i �ziemia�. Bior¹c pod uwagê, ¿e po-
dzia³ ten zak³ada element rozwoju ducha w egzystencji od zdeterminowanego czyn-
nikami zewnêtrznymi ��rodowiska�, przez czê�ciowo uwolnion¹ i po�redni¹ �gle-
bê� po ca³kowicie wyzwolon¹ �ziemiê�, to przypomina on w zarysie podzia³ Kier-
kegaarda 5.

3 Choæ teoriê stadiów egzystencji przedstawia Kierkegaard w swoich pismach estetycznych,
to niew¹tpliwie ta czê�æ jego dzie³, która ma wymiar �chrze�cijañski�, w du¿ym stopniu opiera siê na
stworzonym wcze�niej schemacie stadiów, daj¹cym m.in. jasne rozgraniczenie miêdzy ¿yciem chrze-
�cijanina jako cz³owieka religijnego a egzystencj¹ cz³owieka religijnie niezaanga¿owanego.

4 S. K i e r k e g a a r d, Etapes sur le chemin de la vie. Trad. F. P r i o r, M.-H. G u i g n o t.
Paris 1997, s. 383�384. Zob. te¿ tego autora: Post-scriptum aux Miettes philosophiques. Trad.
P. P e t i t. Paris 2002, s. 418.

5 Zob. M. B a c h t i n, Problemy poetyki Dostojewskiego. Prze³. N. M o d z e l e w s k a. War-
szawa 1970, s. 37�39. Bachtin wskazuje, ¿e Engelhardt w swym opisie poszed³ za daleko uwa¿aj¹c,
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Wydaje siê zatem, ¿e to, co Kierkegaard wyrazi³ formalnie jako projekt sta-
diów egzystencji, Dostojewski intuicyjnie antycypowa³, w swoich bohaterach szu-
kaj¹c mo¿liwych odniesieñ ludzkich wobec transcendencji. Poszukiwania te naj-
pe³niejszy kszta³t znalaz³y w Braciach Karamazow, w których trzy g³ówne posta-
wy wyró¿nione przez Dostojewskiego mog¹ korespondowaæ z trzema stadiami
egzystencji Kierkegaarda. W ten sposób trzej bracia archetypicznie odnosiliby siê
do trzech stadiów egzystencji: stadium estetyczne � Dymitr; stadium etyczne �
Iwan; stadium religijne � Alosza 6.

P o z i o m y  p o k r e w i e ñ s t w a. Aby móc okre�liæ stopieñ pokrewieñstwa
my�li obu twórców, jaki siê tu pojawia, trzeba w pierwszej kolejno�ci zastanowiæ
siê nad mo¿liwo�ci¹ istnienia wspólnych poziomów tematycznych, które kszta³to-
wa³yby jako�æ tego pokrewieñstwa i wtórnie okre�la³yby sposób funkcjonowania
danego stadium i danej postawy. Mowa tu o podobieñstwie ujmowania przez obu
autorów centralnych zagadnieñ filozofii cz³owieka.

Podstawowym, wyj�ciowym miejscem zbie¿no�ci my�li obu twórców okazu-
je siê sytuacja, w jakiej umieszczaj¹ oni cz³owieka, aby poddaæ go w³a�ciwej so-
bie analizie antropologicznej. Wed³ug Haliny Brzozy bohaterem powie�ci Dosto-
jewskiego jest zawsze jednostka staj¹ca wobec tego, co prze³omowe w jego ¿yciu,
w momencie dramatycznych wyborów, nara¿aj¹cych go na wewnêtrzne sprzecz-
no�ci � wobec �sytuacji granicznych� 7. Nie inaczej widzi tê sprawê Kierkegaard,
dla którego cz³owiek jest syntez¹ sprzeczno�ci (skoñczono�ci i nieskoñczono�ci,
doczesno�ci i wieczno�ci, konieczno�ci i wolno�ci) 8, a decyduj¹ce dla jego egzy-
stencji wydarzenia odbywaj¹ siê zawsze na styku przeciwstawnych sfer jego du-
cha. Dlatego Kierkegaard pokazuje cz³owieka w sytuacji nieustaj¹cej próby, po-
trzeby rozstrzygania o swoim losie, przekraczania siebie. �wiadcz¹ o tym takie
kategorie analizowane przez duñskiego filozofa, jak np.: skok, chwila, powtórze-
nie, lêk czy nawet namiêtno�æ. W konsekwencji dla Kierkegaarda i Dostojewskie-
go podstawow¹ sfer¹ mówienia o cz³owieku jest sfera aktywno�ci ludzkiej, dzia³a-
nia, a co za tym idzie: wyboru, decyzji. To za� musi prowadziæ do tego, ¿e obaj oni
musz¹ postrzegaæ cz³owieka na poziomie jednostki, pojedynczej osoby, ca³kowi-
cie odpowiedzialnej za swój los.

i¿ plany te uk³adaj¹ siê w kolejne etapy dialektycznego rozwoju ducha, gdy¿, jak twierdzi, w powie-
�ciach Dostojewskiego: �mamy dialektycznie nie zniesion¹ przeciwstawno�æ wielu �wiadomo�ci,
które nie zostaj¹ scalone w jedno�ci kszta³tuj¹cego siê ducha [...]� (s. 41). Warto tu tak¿e wspomnieæ
o interpretacji S. Hessena, dla którego trzej bracia s¹ wcieleniem trzech etapów cnoty i odpowiada-
j¹cych im trzech pokus z³a (zob. M. £ o s s k i, Historia filozofii rosyjskiej. Kêty 2000, s. 361).
Z kolei mo¿liwo�æ odczytania Braci Karamazow poprzez symbol �ziemi� jako g³ównego medium
wyjawiaj¹cego archetyp postawy danego bohatera ukaza³a H. B r z o z a  (Dostojewski: miêdzy mi-
tem, tragedi¹ i apokalips¹. Toruñ 1995, s. 315�327).

6 W Braciach Karamazow istniej¹ równie¿ postacie drugoplanowe wyra¿aj¹ce postawy egzy-
stencjalne podobne do reprezentowanych przez trzech braci, jednak bêd¹ one tu wykorzystane tylko
w formie odniesieñ do g³ównych bohaterów, których postawy najpe³niej odnosz¹ siê do problemów
wyró¿nionych przez Kierkegaarda w stadiach egzystencji.

7 B r z o z a, op. cit., s. 6. Je�li wzi¹æ pod uwagê, ¿e Jaspers, wprowadzaj¹c do jêzyka filozo-
ficznego pojêcie �sytuacji granicznych�, w du¿ej czê�ci inspirowa³ siê twórczo�ci¹ Kierkegaarda
(zob. T. K u p �, Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda w kontek�cie filozofii niemieckiej. To-
ruñ 2004, s. 24�58), to zbie¿no�ci miêdzy my�l¹ Kierkegaarda i Dostojewskiego na tym poziomie
zarysuj¹ siê jeszcze wyra�niej.

8 Zob. S. K i e r k e g a a r d, Choroba na �mieræ. � W: Boja�ñ i dr¿enie. Choroba na �mieræ.
Prze³. J. I w a s z k i e w i c z. Warszawa 1982, s. 146.
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A je¿eli tak, to drugim poziomem, na którym ich my�l siê spotyka, jest poszu-
kiwanie w wewnêtrznej strukturze cz³owieka mo¿liwo�ci wyja�nienia tego, jak
dzia³a i co decyduje o jego zachowaniu. St¹d w przypadku obu twórców dog³êbne
analizy �wiadomo�ci jednostki, a tak¿e zwrócenie uwagi na to, ¿e poziom samo-
�wiadomo�ci cz³owieka wp³ywa na jako�æ jego wyborów (równocze�nie wybory
kszta³tuj¹ samo�wiadomo�æ). Nie bez przyczyny traktuje siê Dostojewskiego jako
prekursora gatunku powie�ci psychologicznej, a Kierkegaard sam dla uwypukle-
nia dialektycznego charakteru swoich ksi¹¿ek u¿ywa w stosunku do nich okre�le-
nia �p s y c h o l o g i c z n e� (Powtórzenie, Pojêcie lêku, Winny � niewinny, Cho-
roba na �mieræ) 9. Wa¿niejsze jednak wydaje siê to, ¿e dla obu autorów poziom
samo�wiadomo�ci cz³owieka ³¹czy siê z rodzajem instancji, odpowiadaj¹cej za
jego wybory.

Na tym gruncie ujawnia siê konflikt miêdzy rozumem a wiar¹, jako dwóch
przeciwstawnych sposobów ujmowania �wiata przez cz³owieka, i co za tym idzie
� postrzegania dzia³ania cz³owieka w nim. Konflikt ten staje siê w koñcu miej-
scem najwiêkszego napiêcia wewnêtrznego jednostki, w chwilach jej najwa¿niej-
szych decyzji egzystencjalnych. Kierkegaard i Dostojewski zgodnie orzekn¹, i¿
rozum nie jest tu wystarczaj¹c¹ instancj¹ wyrokuj¹c¹, oraz uznaj¹, ¿e wobec tego,
co przekracza zdolno�æ ludzkiego pojmowania � transcendencji, ostateczno�ci,
rozum musi zostaæ podporz¹dkowany wierze. Takie ujêcie prowadzi do zanego-
wania warto�ci my�lenia systemowego, wiedzy ogólnej i prawdy obiektywnej dla
egzystencji pojedynczego cz³owieka. Na ten aspekt wspólnoty koncepcji obu au-
torów silny nacisk po³o¿y³ Lew Szestow:

I tu Kierkegaard zbli¿a siê do Dostojewskiego tak bardzo, ¿e mo¿na powiedzieæ bez obawy
o zarzut nadinterpretacji, ¿e Dostojewski jest wiernym na�ladowc¹ Kierkegaarda. Nie tylko ich
pogl¹dy, lecz tak¿e metody dociekania prawdy s¹ absolutnie identyczne i sprzeczne z tymi, które
tworz¹ istotê filozofii spekulatywnej [...]. Dostojewski, podobnie jak Kierkegaard, �odszed³ od
tego, co ogólne�, lub, jak wyrazi³ to sam Dostojewski, �od tego, co powszechne�. Nagle poczu³,
¿e niemo¿liwy jest jego powrót do prawdy powszechnej; ¿e prawda powszechna � to znaczy to,
co wszyscy ludzie, bez wzglêdu na miejsce i czas, uwa¿aj¹ za prawdziwe � jest pu³apk¹, iluzj¹; ¿e
groza ¿ycia wy³oni³a siê z powszechnej prawdy, ku której popchn¹³ nas rozum 10.

Wobec tego dla Kierkegaarda i Dostojewskiego bycie w wierze okazuje siê
jedynym mo¿liwym sposobem dotarcia do prawdy w egzystencji. Tu uwypukla
siê trzeci, niejako najwy¿szy poziom pokrewieñstwa ich my�li. Uznaj¹ oni, ¿e
zwyciêski w egzystencji jest taki wybór, który w sytuacji zawieszenia cz³owieka
pomiêdzy skrajno�ciami jego bytu doprowadzi jednostkê do kontaktu z Bogiem,
w którym bêdzie umia³a ona odnale�æ w³a�ciwy wyraz dla swojego wewnêtrznego
¿ycia. Istotna z punktu widzenia jednostki bêdzie wiêc prawda opisuj¹ca tylko jej
sytuacjê egzystencjaln¹ i tylko jej daj¹ca mo¿liwo�æ rozwi¹zania wewnêtrznych
sprzeczno�ci. Kierkegaard nazwie tak¹ prawdê subiektywn¹, pojêcie to bez w¹t-
pienia antycypuje te¿ Dostojewski, a obaj, uznaj¹c jej najwy¿szy przejaw w wie-
rze, bêd¹ mo¿liwo�æ jej zaistnienia kojarzyæ z chrze�cijañstwem.

  9 Oczywi�cie, w obu przypadkach nie chodzi o psychologiê jako o naukê w dzisiejszym tego
s³owa znaczeniu, ale raczej o filozoficzne rozwa¿ania odniesione do wnêtrza � ducha czy duszy
cz³owieka.

10 L. S z e s t o w, Kierkegaard i Dostojewski. W: Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Prze³.
J. A. P r o k o p s k i. Kêty 2003, s. 38.
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Prawda osi¹gana w wierze ³¹czy siê z problematyk¹ wolno�ci, nie da siê bo-
wiem mówiæ o wolno�ci jednostki, która nie poznaje wewnêtrznej prawdy o sobie.
Jest to docelowy punkt zbie¿no�ci my�lenia Kierkegaarda i Dostojewskiego, gdy¿
sensem ich twórczo�ci staje siê przedstawienie drogi wyzwolenia, wybawienia
cz³owieka z porz¹dku �mierci, co okazuje siê mo¿liwe tylko dla jednostki we-
wnêtrznie wolnej. Obaj w tym wypadku bêd¹ widzieæ oczyszczaj¹c¹ moc cierpie-
nia, której wyrazicielem jest Jezus Chrystus. Nie ma wolno�ci bez prawdy, nie ma
prawdy bez Boga � cz³owiek nie jest autarkiczny i nie potrafi sam z siebie pokonaæ
w³asnej �miertelno�ci. W tym kontek�cie napisze te¿ Vittorio Possenti, ¿e Kierke-
gaard i Dostojewski zrozumieli, i¿:

w dialektyce wolno�ci i ¿ycia wobec Boga lub przeciw Bogu rozgrywa siê prawdziwy dramat
¿ycia. Duch jest afirmacj¹, negacj¹, wolno�ci¹, ruchem, wyborem miêdzy dobrem a z³em. Fakt,
¿e jednostka, która skupia siê na samej sobie i uznaje siebie za absolutnego pana w³asnej auto-
nomii moralnej, jest ca³kowitym zafa³szowaniem Jednostki opisanej przez Kierkegaarda, jed-
nostki, która ¿yje wobec Boga, �wiadczy o tym, ¿e nie mo¿na przeciwstawiaæ bytu i wolno�ci
czy prawdy i wolno�ci 11.

Tak wy³aniaj¹ siê trzy poziomy pokrewieñstwa my�li Kierkegaarda i Dosto-
jewskiego: poziom dzia³ania i wyboru; poziom �wiadomo�ci i instancji; poziom
prawdy i wolno�ci. Okre�laj¹ one ogóln¹ zbie¿no�æ ich �wiatopogl¹dów oraz sta-
nowi¹ fundament dalszej interpretacji dope³niania siê obrazu stadiów egzystencji
Kierkegaarda i postaw ¿yciowych bohaterów Braci Karamazow Dostojewskiego.
Ka¿de ze stadiów czy te¿ ka¿da postawa musi mieæ swoje istotne odniesieni do
tych trzech poziomów, które s¹ w twórczo�ci obu autorów najwa¿niejszymi pozio-
mami rozgrywania siê ludzkiej egzystencji.

P o d w o j e n i e. Trzeba w tym miejscu zaznaczyæ to, co ujawniaj¹ owe wstêpne
rozwa¿ania, a co bêdzie siê powtarzaæ w dalszych analizach. Otó¿ nie jest tak, ¿e
pogl¹dy Kierkegaarda i Dostojewskiego siê dubluj¹, ale to dwie odrêbne drogi
twórcze, tak jak odrêbna jest droga ¿ycia ka¿dego cz³owieka. Dlatego w tym przy-
padku nale¿y mówiæ (u¿ywaj¹c pojêcia z teorii komunikacji Kierkegaarda) o �po-
dwojeniu� 12. My�lenie Dostojewskiego podwaja my�lenie Kierkegaarda (i odwrot-
nie) w takim sensie, ¿e znajduje odmienny wyraz, medium dla okre�lenia tych
samych zjawisk, a wiêc potencjalnie dopowiada z innego punktu widzenia to, cze-
go nie móg³ obj¹æ w swojej koncepcji Kierkegaard. U¿ywaj¹c takiej metody wza-
jemnych podwojeñ mo¿na spróbowaæ, z jednej strony, uj¹æ w opisie Kierkegaarda
to, co dzieje siê z bohaterami Dostojewskiego, z drugiej za� strony � zobaczyæ, co
dzieje siê z kategoriami Kierkegaarda, kiedy bêd¹ wcielone w realnych, a nie teo-
retycznych bohaterów 13. Dodatkowo to interpretacyjne podwojenie � fakt, ¿e twór-
czo�æ obu autorów umo¿liwia w ogóle takie podej�cie bez podejrzenia o nadinter-

11 V. P o s s e n t i, Kierkegaard i Dostojewski w przysz³ej filozofii. W: Filozofia po nihilizmie.
Prze³. J. M e r e c k i. Lublin 2003, s. 66�67.

12 Szczegó³owy sens tego pojêcia i jego dzia³ania zostaje przedstawiony w trzeciej czê�ci tego
artyku³u. Tu mo¿na nadmieniæ, ¿e dog³êbn¹ analizê tej kategorii u Kierkegaarda zaprezentowa³
E. K a s p e r s k i  (Dyskurs i dialektyka podwojenia. W: Kierkegaard. Antropologia i dyskurs o cz³o-
wieku. Pu³tusk 2003).

13 Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e bohaterowie literaccy, których przedstawia Kierkegaard w Albo-
albo, Powtórzeniu, Stadiach na drodze ¿ycia i czê�ciowo w Boja�ni i dr¿eniu, s³u¿¹ mu jedynie do
prezentacji pewnych pogl¹dów filozoficznych, nie s¹ natomiast postaciami z �krwi i ko�ci�, takimi
jak bohaterowie Dostojewskiego.
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pretacjê � musi wyp³ywaæ z zawartego w ich dzie³ach kompatybilnego sposobu
przekazywania tre�ci, co stanie siê tematem analizy ostatniej czê�ci tego tekstu.

Bracia Karamazow Dostojewskiego w stadiach egzystencji Kierkegaarda

S t a d i u m  e s t e t y c z n e  �  D y m i t r

P o z i o m  d z i a ³ a n i a  i  w y b o r u. W swoim projekcie egzystencji este-
tycznej Kierkegaard stara³ siê zawrzeæ te wszystkie sposoby ujmowania rzeczywi-
sto�ci przez cz³owieka, które skupiaj¹ siê wokó³ poczucia przemijania w ¿yciu,
a równocze�nie nie podejmuj¹ wysi³ku, aby temu przeciwstawiæ jak¹� inn¹ � wy¿-
sz¹ rzeczywisto�æ, lecz skupiaj¹ siê na próbie u�mierzenia bólu zwi¹zanego
z byciem w doczesno�ci. W takim ujêciu wyzwaniem staje siê prze³amanie udrêki
�wiata jej w³asn¹ broni¹, bo skoro wszystko woko³o przemija, to jedynym sposo-
bem zatrzymania owego poczucia jest d¹¿enie do ¿ycia tym, co ulotne, nietrwa³e,
ale zarazem upajaj¹ce, poci¹gaj¹ce. Wtedy przemijanie rozmyje siê w tym, co
ci¹gle nowe, nieznane, choæ chwilowe. Istot¹ takiego dzia³ania jest wiêc zapo-
mnienie, bo je�li ¿ycie wype³ni kalejdoskop ci¹gle �wie¿ych doznañ, zniknie od-
czucie, ¿e wszystko ucieka (zob. A 1, 333�336) 14.

St¹d cz³owiek estetyczny w swoim najbardziej podstawowym typie kieruje siê
w ¿yciu po¿¹daniem (zob. A 1, 88�89), co wywo³uje w nim charakterystyczn¹
popêdliwo�æ. Dla osoby takiej bêdzie siê liczyæ tylko to, co jej samej przyniesie
u�mierzenie, choæ nie bêdzie ona reflektowa³a nad takim swoim zachowaniem.
W Kierkegaarda opisie estety dominuje wiêc postawa uwodziciela, Don Juana, ale
esteta jest niezwykle pojemn¹ kategori¹ i w zasadzie mechanizmy, które przedsta-
wia duñski filozof, mog¹ dotyczyæ ca³ego wachlarza ludzkich postaw 15. Wa¿ne,
¿e cz³owiek taki bêdzie negowa³ w swoim dzia³aniu wszelkie warto�ci, które sprze-
ciwi¹ siê jego potrzebom ¿yciowym, a zatem nie bêd¹ dla niego istotne ¿adne
kryteria moralne. Dlatego te¿ w ocenie przeciwstawnego ujêcia etycznego kto�
taki nie podejmuje w swoim ¿yciu ¿adnych znacz¹cych wyborów, bo: �To, co
estetyczne, ma b¹d� to charakter zupe³nie bezpo�redni, a przez to nie jest wybo-
rem, b¹d� zatraca siê po prostu w olbrzymiej ró¿norodno�ci� (A 2, 222). Nie ma tu
mowy o wyborze w sensie istotnym, gdy¿ wyborów dokonuje siê ze wzglêdu na
co� wy¿szego, esteta natomiast, je�li wybiera, to tylko to, co mu siê podoba. Jego
wybory s¹ skoñczone i przypadkowe, bo dokonuj¹ siê ze wzglêdu na to, co ze-
wnêtrzne, unika w nich konfrontacji z w³asnym wnêtrzem 16. Wybieranie nie jest
wiêc tu aktem duchowego przekraczania, lecz potwierdzania przynale¿no�ci do
porz¹dku przemijania.

Wynika z tego, ¿e esteta, który stanie przed sytuacj¹ istotn¹ ¿yciowo, nie po-
trafi dokonaæ rozstrzygaj¹cego pozytywnie wyboru, ale bêdzie pogr¹¿aæ siebie

14 Skrótem A odsy³am do: S. K i e r k e g a a r d, Albo-albo. Prze³. J. I w a s z k i e w i c z,
K. To e p l i t z. T. 1�2. Warszawa 1982. Ponadto w tek�cie stosujê skrót B = F. D o s t o j e w s k i,
Bracia Karamazow. Prze³. A. Wa t. T. 1�2. Warszawa 1959. Pierwsza liczba po skrócie wskazuje
tom, nastêpne � stronice.

15 Duñski filozof ma tu na my�li wszystkich tych, którym nie chodzi o dobro i o swój rozwój
wewnêtrzny, ale o ¿ycie w �wiecie zewnêtrznym, nie przysparzaj¹ce przykro�ci i trudno�ci egzy-
stencjalnych.

16 Zob. A. S z w e d, Miêdzy wolno�ci¹ a prawd¹ egzystencji. Kêty 1999, s. 97.
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w swoim �wiatopogl¹dzie. Jego sfera dzia³ania i wyboru jest zablokowana, co
uniemo¿liwia mu otwarcie siê na prawdê w³asnego ¿ycia. Dok³adnie w ten opisa-
ny przez Kierkegaarda sposób zachowuje siê najstarszy z braci Karamazow �
Dymitr. Wiêkszo�æ z jego s³ów od momentu, kiedy Dostojewski przedstawia go
czytelnikowi, a¿ do �ledztwa wstêpnego, brzmi jak manifesty postawy ¿yciowej
estety. W rozmowie z Alosz¹ powie on:

Ja tam hula³em. Ojciec mówi³ niedawno, ¿e po kilka tysiêcy p³aci³em za uwodzenie dzie-
wic. �wiñski to wymys³, i nic podobnego nigdy siê nie zdarzy³o, a co by³o, to na �to� pieni¹dze
nie by³y potrzebne. Dla mnie pieni¹dze to akcesorium, istota � ¿ar duszy, nastrój. Dzi� ta jest
pani¹ mego serca, jutro zamiast niej uliczna dziewka. I tê, i tamt¹ bawiê, jak mogê, rzucam
pieni¹dze gar�ciami, muzyka, harmider, Cyganki. [B 1, 132]

Zauwa¿yæ mo¿na na podstawie tego wyznania bohatera, ¿e nie ma on na celu
badania czy rozwijania swojego wnêtrza, ale jak sam mówi, szuka nastroju, ¿aru
duszy, czyli tego, co ulotne, a co pozwala zapomnieæ o ca³ym �wiecie i oddaæ siê
chwili rozkoszy, uniesienia. Taka postawa jest bardzo widoczna w zachowaniu
Dymitra, gdy po¿ycza pieni¹dze Katarzynie Iwanownie nie po to, by faktycznie
ratowaæ jej ojca, ale by zdobyæ jej serce; gdy w wielkim uniesieniu wyje¿d¿a za
pierwszym razem z Gruszeñk¹ do Mokrego; czy te¿ gdy targa za wiecheæ Sniegi-
rowa, unosz¹c siê niepohamowanym gniewem. Jak przysta³o na estetê, Dymitr nie
tylko nie dzia³a racjonalnie, lecz tak¿e nie kieruje siê w swoich wyborach ¿adn¹
g³êbsz¹ motywacj¹. Liczy siê w nich tylko w³asne chcenie i partykularne interesy,
które jednak nie znajduj¹ ¿adnego wyt³umaczenia, równie¿ w samym bohaterze,
ale s³u¿¹ wy³¹cznie zaspokojeniu w³adzy po¿¹dania.

P o z i o m  � w i a d o m o � c i  i  i n s t a n c j i. Takie zachowanie, jakie pre-
zentuje Dymitr, jest najlepsz¹ ilustracj¹ tego, co ma na my�li Kierkegaard pisz¹c,
¿e: �estetyczne w cz³owieku jest to, dziêki czemu jest on bezpo�rednio tym, czym
jest [...]� (A 2, 238), a co za tym idzie: �duch nie zostaje okre�lony jako duch, ale
zostaje okre�lony bezpo�rednio� (A 2, 242) 17. Poniewa¿ Dymitra nie interesuje
nic poza tym, co jawi mu siê w bezpo�rednim ogl¹dzie, co ma dla niego znaczenie
w danej chwili, dlatego ca³e jego ¿ycie wewnêtrzne ogranicza siê do tego, czego
doznaje. Nie obchodzi go to, co by³o lub bêdzie, ale to, co siê w³a�nie teraz wyda-
rza � jedynie to mo¿e zaspokoiæ jego po¿¹danie, o czym w nastêpnym przyp³ywie
emocji zapomni. Widaæ to w jego wygl¹daniu przyj�cia Gruszeñki do jego ojca,
Fiodora, Dymitr czeka ca³ymi dniami tylko tego jednego momentu, tak jakby mia³
on rozstrzygn¹æ o ca³ym jego losie. Dlatego w³a�nie jest bohater ów wy³¹cznie
tym, czym jest w bezpo�rednio�ci, wszystek sk³ada siê z takich pourywanych frag-
mentów w³asnego ¿ycia, nie umie potraktowaæ swojej egzystencji w kategoriach
rozwoju, wyznaczyæ sobie jakiego� celu, bo nie ma w nim ¿adnej sta³ej warto�ci,
o któr¹ móg³by siê oprzeæ w swym duchowym rozwoju.

Poniewa¿ jedynym zwierciad³em egzystencjalnym Dymitra jest bezpo�red-
nio�æ, to instancj¹ dla jego �wiadomo�ci s¹ zmys³y. Ca³a jego figura opiera siê na

17 S³owa te wypowiada sêdzia Wilhelm, jeden z bohaterów � autorów (pseudonimów) Kierke-
gaarda, a oto ca³y ten fragment: �Jakkolwiek wielkie by³yby ró¿nice wewnêtrzne stadium estetycz-
nego, wszystkie jego odmiany ³¹czy w istotny sposób to, ¿e duch nie zostaje okre�lony jako duch, ale
zostaje okre�lony bezpo�rednio. Wystêpuj¹ce tu gradacje mog¹ byæ olbrzymie, pocz¹wszy od total-
nej bezduszno�ci i ograniczono�ci a¿ do wysokiego stopnia inteligencji, ale nawet wówczas duch nie
jest okre�lony jako duch, lecz jako uzdolnienie, talent� (A 2, 242).
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poznaniu zmys³owym, rejestruj¹cym do�wiadczane wra¿enia. St¹d wynika zgod-
nie ze wskazaniami Kierkegaarda, ¿e jego �wiadomo�æ nie posiada zdolno�ci do
autorefleksji � zwrócenia siê ku swojemu wnêtrzu, co uniemo¿liwia mu uto¿sa-
mienie siê z sob¹ jako z podmiotem egzystencji, istot¹ o g³êbokim wymiarze ducho-
wym. W takim sensie Dymitr-esteta, nie�wiadom siebie 18, okazuje siê fantomem,
karmionym tylko tym, co bezpo�rednie. Uwidacznia siê to chocia¿by w fakcie, ¿e
bohater Dostojewskiego jest zupe³nie nieodporny na zewnêtrzny bieg zdarzeñ,
w które siê wpl¹tuje. Kolejne decyzje Dymitra coraz bardziej pogarszaj¹ jego sy-
tuacjê egzystencjaln¹, a on w ogóle nie reaguje wewnêtrznym oporem, ale bez-
wiednie pod¹¿a za tym, co przynosi mu chwila. Tak wiêc ca³a seria irracjonalnych
decyzji i zachowañ prowadzi go do sytuacji, w której zostaje oskar¿ony o zabój-
stwo ojca i wobec której jest zupe³nie bezradny.

P o z i o m  p r a w d y  i  w o l n o � c i. I tu pojawia siê szczytowy punkt roz-
wa¿añ Kierkegaarda nad egzystencj¹ estetyczn¹, uwidaczniaj¹cy jej biern¹ posta-
wê w odniesieniu do poziomu prawdy i wolno�ci ludzkiej egzystencji. Cz³owiek
taki bowiem nie ma szans na to, by móg³ staæ siê przejrzysty dla siebie, by móg³
kierowaæ swoim losem, by móg³ odnale�æ prawdê w³asnej egzystencji. Poniewa¿
poziomy dzia³ania i �wiadomo�ci wzajemnie siê blokuj¹, esteta ¿yje poza jak¹kol-
wiek �wiadomo�ci¹ swojej duchowej istoty, co oznacza wewnêtrzne zniewolenie
� uzale¿nienie od rzeczywisto�ci zewnêtrznej. Dlatego w momencie uwik³ania
w nieodwracalny splot okoliczno�ci, w sytuacji bez wyj�cia esteta ma tylko dwie
drogi. Albo zanurzy siê w tym, co nieodwracalne, a wtedy miejsce jego po¿¹dli-
wo�ci zast¹pi rozpacz, albo zrozumie swoj¹ wewnêtrzn¹ pustkê i to, ¿e jedynym
wyj�ciem jest zmiana �wiatopogl¹du. W tym punkcie esteta zaczyna reflektowaæ
nad sob¹, ale nie znajduje niczego, na czym da³oby siê oprzeæ. ¯yje mo¿liwo�cia-
mi, fantazjami 19, z których ¿adna nie ma prawa siê wydarzyæ, gdy¿ do tego po-
trzebna jest umiejêtno�æ podejmowania decyzji egzystencjalnie istotnych. Taka
decyzja mo¿e wydobyæ z rozpaczy, ale aby j¹ podj¹æ, trzeba oprzeæ siê na czym�
trwa³ym � wy¿szym, co przekracza estetyczny punkt widzenia. St¹d apel do este-
ty: �Ca³a twoja istota jest wewnêtrznie rozdarta. Wyj�æ z tej sprzeczno�ci mo¿esz
tylko za po�rednictwem okre�lonego albo � albo [...]� (A 2, 216). Esteta stoi na
rozdro¿u i albo bêdzie ¿y³ w rozpaczy, co w prosty sposób mo¿e doprowadziæ do
samobójstwa lub egzystencji demonicznej 20, albo stanie siê etykiem, co oznacza
dokonanie skoku egzystencjalnego, zanegowanie wszystkiego, co by³o dotych-
czas wa¿ne, i rozpoczêcie ¿ycia na nowych zasadach.

Przedstawiona tutaj droga estety do przewarto�ciowania jego w³asnego sposo-
bu egzystencji w opisie Kierkegaarda zostaje ca³kowicie potwierdzona przez los
Dymitra z powie�ci Dostojewskiego. Otó¿ Dymitr przekonany o tym, ¿e zabi³ s³u-
gê ojca � Grzegorza, który go wychowa³, rzuca siê w wir rozpaczy, chce ostatecz-

18 Zob. S z w e d, op. cit., s. 97.
19 Zob. K. To e p l i t z, Kierkegaard. Warszawa 1980, s. 57.
20 Egzystencj¹ demoniczn¹ S. K i e r k e g a a r d  analizuje w Boja�ni i dr¿eniu oraz w Pojêciu

lêku (prze³. A. S z w e d. Kêty 2000, s. 122�148), gdzie stwierdza, ¿e polega ona na l ê k u  p r z e d
d o b r e m; jest nie-wolno�ci¹, która dobrowolnie odcina siê od zbawienia. Egzystencja demoniczna
w pewnym stopniu charakteryzuje ojca braci � Fiodora Karamazowa, a w ca³ym swym wymiarze
lokaja Smierdiakowa, mordercy tego pierwszego, który ostatecznie swój nihilizm przypieczêtowuje
samobójstwem.
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nie rozwi¹zaæ swoj¹ kwestiê: �Skazujê siebie za ca³e ¿ycie, ca³e ¿ycie swe karzê�
(B 2, 92). U�wiadamia sobie, ¿e ca³e jego ¿ycie zosta³o zmarnowane, ale nie znaj-
duje w sobie niczego, co mog³oby go powstrzymaæ od samobójstwa. Ratunkiem
okazuje siê pomy�lny dla niego splot wydarzeñ: Gruszeñka go kocha, a s³uga ¿yje,
za to on jest oskar¿ony o zabójstwo ojca. W tej sytuacji Dymitr odczuwa skruchê
i dostrzega w nies³usznym oskar¿eniu pokutê za swoje grzechy. Wyra�nie wybiera
drogê odrodzenia duchowego zgodnie ze schematem Kierkegaarda, opieraj¹c siê
na czym�, co go przekracza, a co pozwala mu zmieniæ nastawienie egzystencjalne.
Symboliczny jest dla niego sen o �dziecioku�, w którego niewinnie cierpi¹cej po-
staci zostaje zawarta mo¿liwo�æ wyboru dobra przez Dymitra, co te¿ siê dokonuje.
Przejêty tymi wydarzeniami Dymitr zwróci siê pó�niej do Aloszy:

Bracie, [...] odnalaz³em w sobie nowego cz³owieka, zmartwychwsta³ we mnie nowy cz³o-
wiek! By³ uwiêziony we mnie, ale nigdy by siê nie objawi³, gdyby nie ten piorun. [...] Dlaczego
przy�ni³ mi siê wówczas �dzieciok�, w takiej chwili? �Dlaczego dzieciok jest biedny?� To by³o
prorocze objawienie w owej chwili. Za �dziecioka� pójdê. Poniewa¿ wszyscy s¹ za wszystkich
odpowiedzialni. [...] Nie zabi³em ojca, ale powinienem i�æ. Przyjmujê! [B 2, 301]

 W tym miejscu Dymitr wypowiada siê ju¿ jak �etyk�, jak osoba przekonana,
¿e istnieje dobro wspólne i ¿e winny jest ka¿dy, kto o nie nie dba.

Jednak w czasie tej samej rozmowy z Alosz¹, Dymitr, choæ wewnêtrznie prze-
konany o wyborze nowego ¿ycia, wci¹¿ jeszcze miejscami w tym, co mówi, ujaw-
nia swoj¹ przesz³o�æ estetyczn¹. Chodzi o jego s³owa do Aloszy, by pamiêta³, ¿e
nie wolno prosiæ kobiety o przebaczenie, a tak¿e gdy wyra¿a swoj¹ zazdro�æ
o Gruszeñkê (zob. B 2, 304�305). Widaæ to te¿ w jego nadpobudliwym i nieprze-
widywalnym zachowaniu podczas procesu, kiedy to, z drugiej strony, z pewno�ci¹
dokonuje siê pe³na przemiana Dymitra. Ju¿ po procesie w³a�nie Dymitr ostatecz-
nie potwierdza swój egzystencjalny zwrot, a tym samym zrywa ca³kowicie z od-
niesieniem estetycznym. Czyni to prosz¹c w obecno�ci Aloszy o przebaczenie
Katarzynê Iwanownê (zob. B 2, 495), czym neguje swoje wcze�niejsze s³owa
i daje do zrozumienia, ¿e w zupe³no�ci przyjmuje winê za ¿ycie przesz³e. Dosto-
jewski w tej koñcowej przemianie Dymitra ukaza³ rzeczywisty rys osoby, która
potrzebuje czasu, aby sprostaæ wyzwaniu nowego ¿ycia.

Rozwój zdarzeñ, w jakich uczestniczy Dymitr, potwierdza tezê, i¿ cz³owiek
mo¿e rozstrzygn¹æ swój los � �wybraæ siebie� tylko w skoku, w sytuacji egzysten-
cjalnie niejednoznacznej, dramatycznej, wewnêtrznie sprzecznej. Dymitr poniós³
konsekwencjê tego, ¿e �esteta zawsze osi¹ga przeciwieñstwo swych zamierzeñ� 21,
czyli nie znajduje ostatecznego wyzwolenia � ukojenia p³yn¹cego z przemijania,
ale musi w koñcu rozstrzygn¹æ kwestiê indyferentyzmu wewnêtrznego, w którym
nie mo¿na pozostaæ na zawsze.

S t a d i u m  e t y c z n e  �  I w a n

P o z i o m  d z i a ³ a n i a  i  w y b o r u. Rozstrzygn¹æ w³asne wnêtrze po-
zytywnie znaczy zacz¹æ egzystowaæ na sposób etyczny, czyli mieæ �wiadomo�æ
egzystencjalnego udzia³u w �wiecie, w którym istniej¹ dobro i z³o. Pod pojêciem
etyki Kierkegaard rozumia³ wszystkie elementy wyp³ywaj¹ce z wewnêtrznego

21 To e p l i t z, op. cit., s. 61.
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samookre�lenia siê cz³owieka, a buduj¹ce powszechny porz¹dek na ziemi. Ety-
ka to dziedzina autorytetu, postawa ³¹cz¹ca to, co jednostkowe, i to, co ogólne,
w spójny �wiatopogl¹d, wed³ug którego dobro jednostki i dobro ogó³u maj¹ ten
sam desygnat. St¹d w egzystencji etycznej ruch zawsze odbywa siê od jednostki
ku �wiatu, po to, by przez �wiat wróciæ do jednostki (zob. A 2, 375). Wynika
z tego, po pierwsze, ¿e ka¿de ogólne prawo � zasada w �wiecie, musi mieæ swoje
skonkretyzowanie w dzia³aniu danej jednostki; i po drugie, ¿e ka¿da jednostka,
która dzia³a w sposób etyczny, bierze pe³n¹ odpowiedzialno�æ w swoich czynach
za ogó³. Kategori¹ etyczn¹ ³¹cz¹c¹ to, co ogólne, i to, co jednostkowe, jest obowi¹-
zek. Tak kszta³tuje on �cz³owieka ogólnego�, bêd¹cego w pe³ni sob¹ i wyra¿aj¹ce-
go przez siebie to, co ogólne (zob. A 2, 347�349, 359�361).

Ale aby jednostka mog³a osi¹gn¹æ taki poziom egzystencji, w którym bêdzie
dzia³aæ etycznie i pomna¿aæ dobro wspólne, równocze�nie doskonal¹c siê wewnêtrz-
nie, musi dokonaæ najpierw podstawowego aktu etycznego: �wyboru absolutne-
go�. Oznacza on w³a�nie taki wybór, w którym cz³owiek rozstrzyga kwestiê w³as-
nego stosunku do swojego wnêtrza � staje siê nieskoñczenie zainteresowany sob¹.
W przeciwieñstwie do ¿ycia estety wewnêtrznie bêd¹cego tylko odbiciem tego,
czego zewnêtrznie do�wiadcza³, dla etyka punktem wyj�cia w podejmowaniu ja-
kiegokolwiek dzia³ania jest on sam, celem bowiem jego egzystencji staje siê uzy-
skanie w³asnej duchowej to¿samo�ci. Oddaj¹ to s³owa:

Wybieram to, co absolutne, a czym jest to, co absolutne? To ja sam w swoim wiecznym
znaczeniu. Niczego innego poza sob¹ nie mogê wybraæ, tylko to, co absolutne, bo gdybym
wybra³ co� innego, wówczas wybra³bym to jako co� doczesnego, a przez to nie wybra³bym
tego czego� w sposób absolutny. [A 2, 287�288]

Dziêki wyborowi absolutnemu cz³owiek uzyskuje poczucie ci¹g³o�ci w swo-
im ¿yciu, swoj¹ wewnêtrzn¹ historiê, ale i przekonanie o w³asnej nie�miertelno�ci
oraz postulat wewnêtrznej wolno�ci w samo�wiadomym kszta³towaniu siebie
i wziêciu odpowiedzialno�ci za to 22. Ostatecznie wiêc w wyborze absolutnym jed-
nostka otwiera siê na perspektywê zaistnienia Boga w jej ¿yciu.

Odbudowana w ten sposób jednostka staje siê przygotowana do egzystowania
etycznego, które polega na czynnym potwierdzaniu w swoim ¿yciu tego, co siê
absolutnie wybra³o, to za� odnosi cz³owieka do tego, co ogólne, powszechne, spo-
³eczne. W tak ujêtej przez Kierkegaarda etycznej sferze dzia³ania mie�ci siê boha-
ter Dostojewskiego, Iwan Karamazow. W momencie, w którym spotyka go czytel-
nik po raz pierwszy, jest on ju¿ mimo m³odego wieku cz³owiekiem w pe³ni ukszta³-
towanym wewnêtrznie, pewnym swych przekonañ i mo¿liwo�ci egzystencjalnych.
Paradoksalnie, skutki dokonanego przez niego wyboru absolutnego widaæ najle-
piej w czasie, kiedy starzec Zosima dostrzeg³ wewnêtrzn¹ udrêkê Iwana, �wiad-
cz¹c¹ o tym, ¿e jest on nieszczê�liwy w swoim wyborze. Jednak pewno�æ jego
zachowania siê w tej sytuacji (mimo oczywistego zmieszania) ukazuje Iwana jako
cz³owieka, w którym zaistnia³o silne postanowienie wewnêtrzne. Wobec orzeczeñ
starca Iwan ani siê nie wypiera swej udrêki, ani nie przyznaje mu racji co do mo¿-
liwo�ci jej rozstrzygniêcia. I choæ z szacunkiem wys³uchuje jego opinii na w³as-
ny temat, odczuwa siê, i¿ w pe³ni tkwi w swoim przekonaniu (zob. B 1, 86�87).
Potwierdza to pó�niejsza rozmowa z Alosz¹ (Bunt). Skutkiem dokonanego przez

22 S z w e d, op. cit., s. 108�111.
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Iwana wyboru absolutnego jest rozpoznana przez Zosimê udrêka, zawieraj¹ca ca³¹
si³ê wyboru Iwana.

P o z i o m  � w i a d o m o � c i  i  i n s t a n c j i. W uporze trwania w tej udrêce,
której sensem oka¿e siê niezgoda na istnienie cierpienia w �wiecie (zw³aszcza
cierpienia dzieci), widaæ etyczny rys samo�wiadomo�ci Iwana. Jego troska o do-
bro ogólne, w losie ka¿dego poszczególnego cz³owieka, okazuje siê tak du¿a, ¿e
w imiê solidarno�ci ze �wiatem skrzywdzonych jest on gotów zanegowaæ �Bo¿y
�wiat�, w którym wystêpuje cierpienie moralnie nieusprawiedliwione. Formu³a
egzystencji etycznej Kierkegaarda mówi, i¿: �etyczne w cz³owieku jest to, dziêki
czemu staje siê tym, czym siê staje� (A 2, 238). Miejscem ujawniania siê samo�wia-
domo�ci etycznej Iwana jest w³a�nie jego postawa trwania w udrêce. Dziêki roz-
strzygniêciu owego problemu uzyska³ on egzystencjalne poczucie wa¿no�ci i mo¿-
liwo�æ wyra¿enia tego, co ogólne w swoim jednostkowym istnieniu. Ostatecznie
Iwan cierpi wewnêtrznie przez solidarno�æ z cierpi¹cymi. W sensie etycznym do-
konuje czynu heroicznego, gdy¿ odrzuca mo¿liwo�æ w³asnego zbawienia, je�li
cen¹ za nie ma byæ w planie zbawienia, wymagaj¹cym harmonii, cierpienie nie-
winnych. W tej postawie staje siê on sob¹, jednostk¹ �wiadom¹ celu i dzia³ania
oraz potwierdzaj¹c¹ siebie w trwaniu w swym �wiatopogl¹dzie. Kierkegaard taki
poziom samo�wiadomo�ci okre�la ja�ni¹, ujmuj¹c j¹ jako to, co zarazem najbar-
dziej abstrakcyjne i najbardziej konkretne ze wszystkiego � co jest wolno�ci¹ (zob.
A 2, 288). Abstrakcyjno�æ odpowiada tu za wybór siebie, konkretno�æ za umiejêt-
no�æ realizacji tego wyboru w ¿yciu. Je�li za� cz³owiek potrafi �wiadomie i konse-
kwentnie powtarzaæ swój wybór absolutny, zyskuje etycznie rozumian¹ wolno�æ,
czyli indywidualne i odpowiedzialne realizowanie siebie. Etycznie rozumiana
wolno�æ Iwana trwa tak d³ugo, dopóki neguj¹c �Bo¿y �wiat� nie przechodzi na
poziom negacji wszelkich warto�ci moralnych. Gdy jednak w koñcu nastêpuje
w nim sprzeniewierzenie siê zasadom etycznym, wtedy potwierdza on rozumowy
charakter etyki, w której poszczególne elementy tworz¹ ca³o�æ powi¹zan¹ nie-
ub³agan¹ konsekwencj¹ logiczn¹.

Z rozwa¿añ Kierkegaarda wynika, ¿e instancj¹ nadaj¹c¹ spójno�æ etyce i sta-
nowi¹c¹ jej g³ówne narzêdzie poznania jest rozum. On obdarza ja wymiarem po-
wszechno�ci i obiektywno�ci. W³a�nie dziêki rozumowi etyk mo¿e uznaæ swoje
dzia³anie za przejaw dobra wspólnego i widzieæ w tym mo¿liwo�æ rozwoju siebie;
dziêki rozumowi etyka mo¿e pretendowaæ do zupe³nej wizji �wiata, w której wszyst-
ko jest pouk³adane, opisane i wyja�nione. Etyka poprzez swe zapo�redniczenie
w rozumie okazuje siê nauk¹ idealn¹ 23, próbuj¹c¹ w³asnej wizji podporz¹dkowaæ
ca³y �wiat ³¹cznie z Bogiem, maj¹cym byæ najwy¿szym wyrazicielem tego, co
etyczne.

Dok³adnie w ten sposób rozumuje Iwan Karamazow, przedstawiaj¹c Aloszy
swoj¹ niezgodê na Bo¿y �wiat. Neguj¹c sens Bo¿ego udzia³u (czyli absolutnej

23 W Pojêciu lêku K i e r k e g a a r d  napisze, ¿e: �Etyka jest jeszcze nauk¹ idealn¹, nie tylko
w tym sensie, w jakim jest ka¿da nauka. Chce ona wnie�æ idealno�æ w realno�æ, podczas gdy jej ruch
nie wprowadza realno�ci do idealno�ci� (s. 22�23). W tej wypowiedzi uwidacznia siê rozumowy
kontekst etyki, która jest realn¹ idealno�ci¹, nie za� idealn¹ realno�ci¹. To znaczy, ¿e sprowadza to,
co idealne, do tego, co realne, szuka wiêc absolutnego wyrazu rzeczywisto�ci, a ignoruje rzeczywi-
sty wyraz absolutno�ci, wymagaj¹cy przyjêcia istnienia tego, co ponad rozumem (etyk¹), co staje siê
mo¿liwe, gdy to, co realne, podporz¹dkuje siê temu, co idealne.
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idealno�ci) w nim, pokazuje, ¿e nie widzi mo¿liwo�ci, aby rzeczywisto�ci rozu-
mowej wymyka³ siê Boski plan zbawienia przez cierpienie. Tym samym udowad-
nia, i¿ jest w stanie zaakceptowaæ tylko tak¹ Bo¿¹ obecno�æ w tym �wiecie, która
bêdzie ca³kowicie uzasadniona i wyja�niona w granicach poznania rozumowego.
Powie on:

Nie chcê harmonii, nie chcê z mi³o�ci do cz³owieka. Chcê raczej zostaæ z nie pomszczo-
nymi cierpieniami. Wolê zostaæ przy swoich nie pomszczonych cierpieniach, przy oburzeniu,
c h o æ b y m  i  n i e  m i a ³  r a c j i. Za drogo zreszt¹ oceniono harmoniê, tyle p³aciæ za wej�cie
to nie na nasz¹ kieszeñ. Dlatego chcê jak najprêdzej oddaæ bilet. Je¿eli jestem uczciwym cz³o-
wiekiem, powinienem go oddaæ jak najprêdzej. To w³a�nie czyniê. Nie, Boga nie przyjmujê,
tylko zwracam mu z szacunkiem bilet. [B 1, 292]

Tak wiêc Iwan stawia etykê ponad wszystkim, zarzuca Bogu (a w zasadzie
idei Boga) niemoralno�æ i zrywa z Nim.

P o z i o m  p r a w d y  i  w o l n o � c i. W tym momencie, tak w wizji Kierke-
gaarda, jak i Dostojewskiego ujawnia siê wewnêtrzna sprzeczno�æ etyki, pokazu-
j¹ca jej niewystarczalno�æ i nies³uszno�æ jej autokratycznych wymagañ. Iwan wszak
konstruuj¹c logicznie swoje rozumowanie musi doj�æ do wniosku, ¿e skoro Bóg
nie ma wp³ywu na ten �wiat, a cierpienie nie ma sensu, to nie ma te¿ podstaw, aby
uznawaæ, i¿ istniej¹ jakie� ogólne prawa moralne, których nale¿a³oby przestrze-
gaæ. Skoro nie ma odniesienia do nie�miertelno�ci, nie ma tak¿e kary ani nagrody
po �mierci. A zatem formu³¹ wolno�ci Iwana staje siê stwierdzenie, ¿e je¿eli Boga
nie ma, to wszystko jest dozwolone (zob. B 1, 86, 313). Stwierdzenie to jednak
zarazem neguje ca³y �wiatopogl¹d etyczny Iwana, gdy¿ pokazuje, i¿ przes³anki,
z jakich zrodzi³ siê jego wybór absolutny, nie pokrywaj¹ siê z konsekwencjami
owego wyboru. Wiêcej, rozum w tej formule zostaje postawiony ponad dobrem
ogólnym, a wiêc neguje �ród³o swojej obiektywno�ci, jest dalej logiczny, ale ju¿
nie ogólny � pojawia siê zatem absurd, który wprowadzaj¹c indyferentyzm moral-
ny, usprawiedliwia z³o w �wiecie.

Takie zjawisko nazywa Kierkegaard �teleologicznym zawieszeniem etyki�.
Polega ono na tym, ¿e jednostka stawia siebie ponad ogólno�ci¹, to znaczy � swo-
jemu celowi egzystencjalnemu podporz¹dkowuje to, co ogólne, i jest w stanie za-
negowaæ prawo ogólne, je�li tego wymaga od niej jej wewnêtrzna prawda egzy-
stencji. Kierkegaard uwa¿a takie dzia³anie za w pe³ni usprawiedliwione, ale pod
jednym tylko warunkiem, ¿e usprawiedliwieniem takiego dzia³ania cz³owieka jest
wiara w Boga i nakaz Boga, który jako Absolut staje ponad tym, co ogólne. Tak,
zdaniem duñskiego filozofa, uczyni³ Abraham sk³adaj¹c syna w ofierze i by³o to
w najwy¿szym stopniu zachowanie paradoksalne, gdy¿ negowa³o to, co ogólne �
rozum 24.

Równie paradoksaln¹, choæ odwrotn¹ sytuacjê przedstawia Dostojewski
w postawie Iwana, jako ¿e on umieszcza to, co jednostkowe, ponad tym, co ogól-
ne, poprzez negacjê Boga. I choæ schemat postêpowania jest tu ten sam, to skutki
s¹ zupe³nie odwrotne, bo o ile Abraham staje siê rycerzem wiary i otrzymuje syna
z powrotem, sam równocze�nie zyskuj¹c wieczne odniesienie dla swej osobowo-
�ci w egzystencji religijnej, o tyle Iwan koñczy na skraju demonizmu szaleñstwem.

24 Zob. S. K i e r k e g a a r d, Boja�ñ i dr¿enie. W: Boja�ñ i dr¿enie. � Choroba na �mieræ,
s. 58�59.
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Kierkegaard i Dostojewski osi¹gaj¹ jednak zarazem ten sam cel, na którym im
zale¿y � dyskredytuj¹ absolutne ¿¹dania etyki, pokazuj¹c, ¿e nie mo¿e on funkcjo-
nowaæ poprawnie bez uwzglêdnienia wy¿szej rzeczywisto�ci nieskoñczono�ci,
w której g³ówn¹ instancj¹ jest wiara, a nie rozum 25. Tym samym wolno�æ etyczna
okazuje siê niepe³na, a wyra¿ana w niej prawda obiektywna egzystencjalnie nie-
wystarczaj¹ca.

To, co Kierkegaard wyrazi s³owami: �Etyka nie znaj¹ca grzechu jest w ogóle
pust¹ wiedz¹, ale dopuszczaj¹c pojêcie grzechu etyka wychodzi poza swoj¹ grani-
cê� 26, Dostojewski przedstawi w losie Iwana Karamazowa. Ten bowiem, gdy u�wia-
damia sobie swój intelektualny i moralny udzia³ w zabójstwie swego ojca przez
Smierdiakowa, nie posiada ¿adnej instancji, potrafi¹cej mu pomóc wyj�æ z grze-
chu. Akt skruchy, który w ujêciu Kierkegaarda to najwy¿szy wyraz etyki, w sensie
wolno�ci etycznej, zostaje u niego zablokowany 27. Aktem skruchy Iwana jest pu-
bliczne obwinienie siê podczas rozprawy, ale poniewa¿ jego wyrzuty sumienia nie
maj¹ zaczepienia w wy¿szej rzeczywisto�ci, doprowadzaj¹ go do szaleñstwa. Jego
etyka by³a absolutna, lecz nie zna³a grzechu, dlatego te¿ nie mog³a wyznaczyæ mu
zado�æuczynienia za pope³nion¹ winê 28, gdyby za� zna³a grzech, musia³aby pod-
porz¹dkowaæ los Iwana wyrokowi Bo¿emu.

Tak czy tak, okaza³aby siê dziedzin¹ niewystarczaj¹c¹, ale znajduj¹c¹ swój cel
w po�redniczeniu � przej�ciu miêdzy estetycznym a religijnym stadium egzysten-
cji. Wed³ug Kierkegaarda, je�li siê j¹ pojmuje w ten sposób, staje siê ona istotnym
etapem dochodzenia cz³owieka do jego w³asnej prawdy egzystencji, w którym po
raz pierwszy wybiera on siebie i �wiadomie egzystuje. Je�li jednak etyka stanie siê
celem samym w sobie, doprowadzi cz³owieka do wewnêtrznego bankructwa. W tym
sensie postawa Iwana okaza³a siê najpe³niejszym wyrazem tezy, ¿e sam wybór
absolutny nie daje jeszcze wolno�ci absolutnej, a potrzebna tu jest wolno�æ odpo-
wiedzialna 29.

S t a d i u m  r e l i g i j n e  �  A l o s z a

We j � c i e  w  e g z y s t e n c j ê  r e l i g i j n ¹  �  n a d - p o z i o m  p a r a-
d o k s u. Przej�cie miêdzy etycznym a religijnym stadium egzystencji nie jest we-

25 Rozwa¿aj¹c problem rewolucji etycznej u Dostojewskiego B r z o z a  (op. cit., s. 135) pisze,
¿e: �Postawa Dostojewskiego [...] musia³a zak³adaæ destrukcjê zastanego horyzontu etycznego
w imiê szukania nowej prawdy. Nale¿a³o tej nowej prawdy poszukiwaæ nie gdzie indziej, tylko we
w n ê t r z u  cz³owieka [...]�.

26 K i e r k e g a a r d, Boja�ñ i dr¿enie, s. 109.
27 Zob. K i e r k e g a a r d, Etapes sur le chemin de la vie, s. 383. Ta supremacja skruchy polega

na tym, ¿e przyjmuj¹c swój los jako wynik kary za pope³nione grzechy, jednostka �okazuje piêkno,
prawdê i pokorê duszy� (S. K i e r k e g a a r d, Powtórzenie. Prze³. B. � w i d e r s k i. Warszawa
1992, s. 118) i swoj¹ gotowo�æ do przej�cia na religijne stadium egzystencji.

28 K i e r k e g a a r d  (Pojêcie lêku, s. 119) twierdzi, ¿e je�li skrucha nie bêdzie uzupe³niona
wiar¹, to nie da skruszonemu wybawienia od winy, poniewa¿ ma ona tylko charakter negatywny.
Mówi, i¿ skrucha nie staje siê wolno�ci¹ jednostki (nie przemienia siê w ni¹ sama z siebie), ale
potrzebne jest tu poddanie siê wy¿szej rzeczywisto�ci, bo inaczej skrucha zablokuje sferê wolno�ci
i �zostaje doprowadzona do szaleñstwa�. Dok³adnie na tak¹ sytuacjê skaza³ siebie Iwan.

29 B. U r b a n k o w s k i  (Dostojewski. Dramat humanizmów. Warszawa 1994, s. 236) zauwa-
¿a, ¿e: �Etyka Iwana Karamazowa okazuje siê etyk¹ absolutn¹, wymaga te¿ sprawiedliwo�ci abso-
lutnej. Iwan wybierze tak¹ sprawiedliwo�æ, nawet przeciw Bogu. Odwrotnie ni¿ sam Dostojew-
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d³ug Kierkegaarda mo¿liwe na zasadzie prostego ilo�ciowego przyrostu do�wiad-
czenia i wiedzy. Jest to skok jako�ciowy 30, zupe³ny zwrot w pojmowaniu siebie
i �wiata zewnêtrznego. Tu w³a�nie ujawnia siê najsilniej konflikt miêdzy wiar¹
a rozumem, bo tu mamy do czynienia z cezur¹ tego, czego ju¿ nie da siê poj¹æ �
z paradoksem. Wed³ug duñskiego filozofa w kluczowym momencie egzystencjal-
nego wyboru wiary cz³owiek spotyka na swej drodze mo¿liwo�æ zgorszenia. Ozna-
cza ona sytuacjê, której nie da siê uogólniæ � zrozumieæ. Przeciwnie, trzeba j¹
przyj¹æ jako przekaz kierowany wy³¹cznie do siebie, a wiêc uwierzyæ, bo nastêpu-
je ona w chwili, gdy rozstrzyga siê tylko jedna egzystencja � w³asna. St¹d s³owa:
�Mo¿liwo�ci zgorszenia nie da siê unikn¹æ, i ty musisz przez ni¹ przej�æ: tylko w
jeden sposób mo¿esz siê od niej uwolniæ: dziêki wierze� 31. Dla Kierkegaarda to,
co jest znakiem zgorszenia, jest zarazem paradoksem, wprowadzaj¹cym w wiarê.
Tego paradoksu nie mo¿na odrzuciæ, ale trzeba przyj¹æ go do siebie, bo na nim
zatrzymuje siê rozum 32.

Bohaterem powie�ci Dostojewskiego najpe³niej wyra¿aj¹cym problematykê
religijnego stadium egzystencji jest najm³odszy z braci Karamazow � Alosza. Sy-
tuacja, w której staje on przed wyborem wiary, precyzyjnie mie�ci siê w opisach
Kierkegaarda 33. Chodzi tu o �mieræ Zosimy, mistrza duchowego Aloszy (pocz¹tek
czê�ci trzeciej) 34, a dok³adnie o moment, kiedy z cia³a starca przedwcze�nie i wbrew
oczekiwaniom wszystkich zaczyna wydobywaæ siê �trupi odór�. To zdarzenie sta-
wia Aloszê wobec mo¿liwo�ci zgorszenia. Wtedy to, widz¹c jego zak³opotanie,
ojciec Paisij kieruje do niego pytanie: �Czy i ty� siê zgorszy³? [...] I ty� przysta³ do
ludzi ma³ej wiary?� (B 2, 18).

Alosza musi w sobie rozstrzygn¹æ, czy przedwczesne gnicie cia³a starca jest
tak, jak chce wiêkszo�æ, wynikiem nieprawid³owego ¿ycia i nauki Zosimy, a wtedy
zgodnie z logik¹ rozumu odór symbolizuje (w opozycji do oczekiwanego cudu) Bo¿¹
dyspensê dla mêdrca. Czy te¿ wy³ania siê tu co� zupe³nie innego � w³a�nie cud. Je�li

ski�. Zob. te¿: J. U g l i k, Wolno�æ odpowiedzialna i wolno�æ absolutna. Przyczynek do koncepcji
dobra i z³a w filozofii Fiodora Dostojewskiego. �Edukacja Filozoficzna� t. 35 (2003).

30 Analogicznie jak w przypadku przej�cia miêdzy estetycznym a etycznym stadium egzystencji.
31 S. K i e r k e g a a r d, Wprawki do chrze�cijañstwa. Prze³. A. S z w e d. Kêty 2002, s. 87.
32 Zob. ibidem, s. 76, 93. Najwy¿szym wyrazem zgorszenia jest wed³ug filozofa to, ¿e Bóg sta³

siê cz³owiekiem i cierpia³ dla cz³owieka. Wed³ug niego, je�li chce siê to poj¹æ rozumem, wpada siê
w zgorszenie. Dopiero wiara daje si³ê, ale nie do tego, ¿eby to zrozumieæ, ale ¿eby to zaakceptowaæ
i pragn¹æ ow¹ prawdê uczyniæ prawd¹ swojego ¿ycia. Tak wiêc Jezus Chrystus jest tu absolutnym
paradoksem (znakiem zgorszenia), a przyjmuj¹c Go do siebie cz³owiek uwspó³cze�nia siê z Nim,
a zatem potwierdza sens Jego przes³ania i cierpienia, na�laduj¹c Go w ¿yciu.

33 Wynika to z pewno�ci¹ z takiego samego ujmowania konfliktu wiary i rozumu przez Kierke-
gaarda i Dostojewskiego.

34 Je�li chcia³oby siê przeprowadziæ dok³adniejsz¹ analogiê miêdzy my�leniem Kierkegaarda
i Dostojewskiego, to zwi¹zki te widaæ ju¿ w czê�ciach pierwszej i drugiej. Otó¿ K i e r k e g a a r d
(Boja�ñ i dr¿enie, s. 46) w swej opowie�ci o Abrahamie mówi, ¿e ostatnim stadium poprzedzaj¹cym
wiarê jest nieskoñczona rezygnacja. Polega ona na tym, ¿e cz³owiek, który ma osi¹gn¹æ stan wiary,
a wiêc uzyskaæ wieczn¹ perspektywê dla swojego ¿ycia, musi najpierw zanegowaæ wszystko, czym
dotychczas ¿y³ � ca³¹ swoj¹ doczesno�æ. Dla Abrahama takim aktem jest wewnêtrzna zgoda na
z³o¿enie syna w ofierze. Je�li szukaæ takiego odpowiednika w bohaterze Dostojewskiego, to nale¿y
bezsprzecznie wskazaæ na wewnêtrzn¹ zgodê Aloszy na s³owa starca Zosimy, i¿ po jego �mierci ma
opu�ciæ klasztor i w cierpieniu szukaæ szczê�cia (zob. B 1, 95). W tym wewnêtrznym akcie Alosza
po�wiêca to wszystko, z czym ³¹czy³ swoje przysz³e ¿ycie, i otwiera siê na to, co przygotowuje mu
Bóg, a co jest wyznaczane nie z pozycji doczesno�ci, ale wieczno�ci.
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Alosza wybierze pierwsz¹ mo¿liwo�æ, zgorszy siê, je�li drug¹, jego wiara osi¹gnie
poziom osobistego kontaktu z Bogiem. W drugim przypadku odór nale¿y interpreto-
waæ jako znak od Boga dla Aloszy 35. Przyjmuj¹c go, najm³odszy z braci stawia
siebie ponad ogó³em. W koñcu wszyscy spodziewali siê powszechnych cudów,
a zamiast tego pojawia siê znak dla pojedynczego cz³owieka, i to znak o charakterze
duchowym. Ogó³ tego nie pojmie, rozum siê na tym zatrzyma � to jest paradoks.
Wybieraj¹c go, Alosza przedk³ada to, co jednostkowe, nad to, co ogólne. Odrzuca
poznanie rozumowe na rzecz przyjêcia znaku od Boga w wierze.

Ale zanim to nast¹pi, jego reakcj¹ jest poczucie ogromnej niesprawiedliwo�ci
dotykaj¹cej starca. To budzi w Aloszy w¹tpliwo�ci, które jednak szybko pokonuje
w rozmowie z Gruszeñk¹. Odradza siê w nim si³a wewnêtrzna, gdy widzi, jak
kto�, du¿o bardziej od niego zagubiony, potrafi okazaæ ¿yczliwo�æ drugiemu i prze-
³amaæ swoje najgorsze instynkty. Wtedy to nagle sam z siebie Alosza podaje jej
�cebulkê� � udaje mu siê pocieszyæ osobê cierpi¹c¹, a tym samym przekonaæ
siê, ¿e wype³nia go dobro, które potrzebne jest ludziom. To zdarzenie u�wiada-
mia mu, ¿e prawda ma inny wymiar, ni¿by wszyscy chcieli, ¿e istotne okazuje siê
to, co nosi siê w sobie, a czego �ród³o jest nie w opinii ludzi, ale w wy¿szej rzeczy-
wisto�ci. Potwierdza to jego sen o Kanie Galilejskiej, daje mu si³ê do tego, by
dokonaæ ostatecznego przej�cia w symbolicznej scenie obejmowania ziemi. Nar-
rator powie�ci podsumowuje:

Pad³ na ziemiê jako s³aby m³odzieniec, a podniós³ siê jako niez³omny wojownik; u�wia-
domi³ to sobie i poczu³ to nagle w chwili swego zachwytu. I nigdy, nigdy nie móg³ Alosza
zapomnieæ owej chwili. �Kto� nawiedzi³ wówczas moj¹ duszê!� � mówi³ pó�niej z g³êbok¹
wiar¹ w swoje s³owa� [B 2, 47] 36

Ukazanie w pierwszej kolejno�ci tego momentu przej�cia Aloszy jest niezbêd-
ne dla na�wietlenia w jego zachowaniu tego, co religijne. Jak ka¿dego z braci,
Dostojewski ukazuje jego egzystencjê w pó³ drogi. W czê�ciach powie�ci pierw-
szej i drugiej Alosza niew¹tpliwie wykazuje silne inklinacje religijne, ale jeszcze
nie egzystuje na tym poziomie. Dzieje siê to dopiero po opisanej przemianie i staje
siê widoczne w czê�ciach trzeciej i czwartej. Dostojewski wyra¿a to w zmianie
zachowania Aloszy subtelnie, ale i stanowczo. Prze�ledzenie w toku dalszej anali-
zy tej gry postaci daje szansê lepszego ukazania radykalnego odró¿nienia tego, co
religijne, od innych postaw ¿yciowych i zobrazowania wywodów teoretycznych
Kierkegaarda.

P o z i o m  d z i a ³ a n i a  i  w y b o r u. Poziom dzia³ania w religijnym stadium
egzystencji oddaj¹ dwa fenomeny: powtórzenie i samotno�æ. Najpierw powtórze-
nie. Element potwierdzania siebie by³ ju¿ silnie sygnalizowany w egzystencji etycz-
nej, ale tam oznacza³ odkrywanie na nowo sensu wyboru absolutnego przez odnie-
sienie siê do tego, co ogólne. Tak wiêc mimo ¿e by³ to akt duchowy zwi¹zany
z powtórzeniem, to wymaga³ akceptacji na zewn¹trz, przez co czyni³ cz³owieka
zale¿nym od tego, co skoñczone. Powtórzenie jako kategoria religijna polega na
potwierdzaniu wyboru indywidualnej drogi dochodzenia do prawdy w ¿yciu, poza

35 Wszak, jak wiadomo, starzec najbardziej ukocha³ Aloszê, a wiêc przedwczesne gnicie cia³a
Zosimy i zhañbienie jego imienia z tym zwi¹zane najg³êbiej musia³o dotkn¹æ w³a�nie Aloszê.

36 Zastanawiaj¹ca zbie¿no�æ widoczna jest równie¿ w okre�leniu �wojownik�, jakiego u¿ywa
Dostojewski w stosunku do �rycerza wiary� z Boja�ni i dr¿enia Kierkegaarda.



100 ANDRZEJ  S£OWIKOWSKI

ogólno�ci¹, w osobistym kontakcie z Bogiem. Prawdziwym powtórzeniem na-
zwie Kierkegaard wieczno�æ 37, dlatego ¿e dopiero dziêki niej cz³owiek odkrywa
prawdziw¹ istotê swojej egzystencji, a wiêc dochodz¹c do prawdy o sobie powta-
rza wieczno�æ w sobie, potwierdza jej istnienie. To za� wymaga od niego, aby
powtarza³ j¹ nieustannie, aby utrzymywa³ siê w niej w czasowo�ci, a przez to po-
wtarza³ jej niezmienno�æ. Cz³owiek powtarzaj¹c w³asny wybór wiary ci¹gle odna-
wia swój kontakt z Bogiem, czyni go ¿ywym, utrzymuje w egzystencjalnym napiê-
ciu, przez co dana jednostka mo¿e coraz g³êbiej siebie odkrywaæ. Za ka¿dym razem
bowiem zwiêksza siê stopieñ jego obecno�ci wobec Boga, za ka¿dym razem coraz
lepiej przygotowuj¹c siê na przyjêcie ostatecznego powtórzenia � wieczno�ci.

Tê ró¿nicê miêdzy powtórzeniem etycznym a religijnym dobrze oddaje postê-
powanie Aloszy. Przed ostatecznym wyborem wiary powtórzenie ma bardziej
wymiar zewnêtrzny. Widaæ to w wêdrówkach Aloszy miêdzy klasztorem a mia-
stem � ka¿de ponowne przybycie do jednego z tych miejsc zawsze ma jaki� we-
wnêtrzny, choæ nieu�wiadomiony cel, który wymaga potwierdzenia na zewn¹trz.
W czasie powrotów do miasta Alosza poznaje bliskich sobie ludzi i ich problemy,
przez co staje siê czê�ci¹ ogólno�ci i uto¿samia siê z jej sprawami, które s¹ jednak
zewnêtrzne wzglêdem niego. Dziêki powrotom do klasztoru Alosza utwierdza siê
w wyborze drogi ¿yciowej, lecz te¿ szuka w s³owach starca jakiego� zewnêtrzne-
go potwierdzenia s³uszno�ci swojego dzia³ania. £¹cznie w powie�ci Alosza cztery
razy wraca do miasta i trzy razy do monasteru. Jego przedostatni powrót do miasta
i ostatni do klasztoru s¹ zwi¹zane z prze³omem religijnym w ¿yciu bohatera. Po
tym nastêpuje ostatni � symboliczny powrót do miasta, kiedy Alosza wykonuje
polecenie starca, aby po jego �mierci opu�ci³ klasztor: swoim czynem powtarza
jego s³owa. Od tego momentu Alosza funkcjonuje tylko na zewn¹trz monasteru,
ale za to wewn¹trz siebie. W jego postêpowaniu nie ma ju¿ próby szukania po-
twierdzenia na zewn¹trz. Ka¿dy problem, przed jakim teraz staje, nie jest dla nie-
go problemem zewnêtrznego �wiata, lecz problemem wewnêtrznym, wobec któ-
rego zajmuj¹c okre�lone stanowisko powtarza swój wybór wiary.

Sytuacjê tê rozja�nia opis samotno�ci uczyniony przez Kierkegaarda. Uwa¿a
on, ¿e tam gdzie cz³owiek dowiaduje siê o sobie najwa¿niejszych rzeczy, tam gdzie
przybli¿a siê do pe³nego samookre�lenia, inni ludzie nie mog¹ s³u¿yæ mu pomo-
c¹ 38. S¹ to momenty, w których cz³owiek sam musi o sobie rozstrzygn¹æ i w któ-
rych nie mo¿e oprzeæ siê na niczym, co jest wobec niego zewnêtrzne. To uczucie
samotno�ci towarzysz¹ce jego wchodzeniu w religijne stadium egzystencji ju¿ go
nie opu�ci. ¯yje on w�ród ludzi i normalnie z nimi koegzystuje, lecz ma �wiado-
mo�æ, ¿e nie w obecno�ci drugiego cz³owieka siê spe³nia, ale w obecno�ci Boga 39.
Dlatego Kierkegaard napisze pod jednym ze swych pseudonimów:

Mogê siebie zrozumieæ tylko w religii, przed Bogiem. Lecz miêdzy lud�mi a mn¹ wznosi
siê mur nieporozumieñ. Nie mam ju¿ wspólnego jêzyka z nimi. Chcia³bym bardzo, w momen-
cie, w którym wybieram, byæ w stanie wyraziæ siebie w ogólno�ci � ale teraz nie mogê 40.

37 K i e r k e g a a r d, Powtórzenie, s. 130.
38 Zob. K i e r k e g a a r d, Etapes sur le chemin de la vie, s. 278.
39 Dlatego te¿, byæ mo¿e, samotno�æ osoby religijnej jest jak najdalsza od potocznego ujêcia

samotno�ci, bo w koñcu cz³owiek egzystuj¹c wobec Boga osi¹ga co� znacznie wiêcej ni¿ obecno�æ
czy uznanie wszystkich nawet ludzi.

40 K i e r k e g a a r d, Etapes sur le chemin de la vie, s. 284.
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 Cz³owiek religijny staje przed Bogiem sam, sam przed nim odpowiada, sam
musi sprostaæ wymaganiom wieczno�ci wzglêdem siebie. W koñcu nie mo¿e opo-
wiedzieæ innym o tym, co prze¿ywa, poniewa¿ jego do�wiadczenia wewnêtrzne
nie s¹ obiektywnie przekazywalne. Gdyby by³o to mo¿liwe, wiara nale¿a³aby do
dziedziny powszechno�ci. O tym, ¿e tak nie jest, �wiadczy wed³ug Kierkegaarda
milczenie Abrahama, który nie mówi nikomu o nakazie Boga ani o tym, co prze-
¿y³ na górze Moria 41.

Teraz z kolei lepiej mo¿na zrozumieæ na przyk³adzie Aloszy, jaki jest sens
tego milczenia i duchowej samotno�ci wobec ludzi. W ca³ej powie�ci rozmowy,
w których on uczestniczy, maj¹ z grubsza bardzo podobny przebieg: Alosza s³u-
cha zwierzeñ drugiej osoby, a sam, choæ wypowiada swoje zdanie i jest ¿ywo
zaanga¿owany w konwersacjê, unika powiedzenia czegokolwiek o sobie. Ró¿nica
w jego postawie przed i po prze³omie religijnym polega na tym, ¿e �po� nie uze-
wnêtrznia siê w ogóle, a �przed� w sytuacjach szczególnego napiêcia nie wytrzy-
muje i opowiada siebie. Tak jest podczas spotkania z Dymitrem, gdy mówi do
niego: �jestem taki sam jak ty� (B 1, 133); podczas spotkania z Liz¹: �A ja mo¿e
nawet i w Boga nie wierzê� (B 1, 263); podczas spotkania z Iwanem: �ja te¿ chcê
cierpieæ!� (B 1, 288); w momencie zw¹tpienia po �mierci starca, gdy rozmawiaj¹c
z Rakitinem, powtarza s³owa Iwana: �Ja nie buntujê siê przeciw mojemu Bogu, ja
tylko »�wiata jego nie przyjmujê«� (B 2, 23); i wreszcie w scenie wewnêtrznego
oczyszczenia, w rozmowie z Rakitinem i Gruszeñk¹: �Szed³em tu, aby znale�æ z³¹
duszê � [...], poniewa¿ by³em pod³y i z³y [...]�, i dalej: �Agrafieno Aleksandrow-
no, ja o tobie mówiê. Moj¹ duszê teraz wskrzesi³a�� (B 2, 34), oraz: �Szed³em tu,
aby zgin¹æ, i mówi³em sobie przez swoj¹ ma³oduszno�æ: »A niech siê stanie,
niech!«� (B 2, 38). S¹ to chwile s³abo�ci duchowej, w których Alosza odkrywa
swoje w¹tpliwo�ci zwi¹zane z wiar¹ i ods³ania swoje wnêtrze, przestaje milczeæ,
szuka kogo�, komu mo¿e wypowiedzieæ swój ból, ¿eby nie byæ samotnym. Mó-
wi¹c � w¹tpi. W dalszych partiach powie�ci, gdy bohater Dostojewskiego przyj-
muje pe³niê wiary, jego wypowiedzi tego typu znikaj¹. Nigdy nie zwierza siê, bo
wie, ¿e to zanegowa³oby sens indywidualnego prze¿ywania wiary, a jego samego
podda³o w¹tpliwo�ciom.

P o z i o m  � w i a d o m o � c i  i  i n s t a n c j i. A zatem Alosza jako cz³owiek
religijny, wchodz¹c w interakcjê ze �wiatem zewnêtrznym, nie szuka w nim po-
twierdzenia, ale przez uczestnictwo w tym �wiecie potwierdza wewnêtrznie sie-
bie. Nie jest wewnêtrznie zewnêtrzny, lecz zewnêtrznie wewnêtrzny � wszystko
rozgrywa siê w nim i dopiero uobecnia siê na zewn¹trz. Tym, co pozwala mu wp³y-
waæ na ogó³, nie bêd¹c czê�ci¹ ogó³u, okazuje siê jego wiara, która stawia go ponad
wszystkim, co powszechne, bo sprawia, ¿e jego pojmowanie �wiata jest du¿o szer-
sze ni¿ to, co mu siê w �wiecie przedstawia. Dziêki temu mo¿e on zaj¹æ niewzruszo-
ne i pewne stanowisko wobec tego, co siê wydarza. W rozmowie z lud�mi bez
trudu rozpoznaje ich intencje i ich sposoby my�lenia, umie przewidywaæ, radziæ
i podtrzymywaæ pozytywne postanowienia. W ¿aden sposób nie wywy¿sza siê,
ale wrêcz przeciwnie, tak, jak w trakcie spotkania z Kol¹ Krasotkinem, sytuuje
siebie dok³adnie na równi z interlokutorem i sprawia, ¿e ten w kontakcie z nim
odnajduje odpowied� na swoje w¹tpliwo�ci.

41 Zob. K i e r k e g a a r d, Boja�ñ i dr¿enie, s. 126.
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W tych rozmowach mo¿na wyczuæ nieskoñczone zaanga¿owanie Aloszy we
wszystko, co siê wydarza, co jest wynikiem w³a�nie uczestnictwa bohatera Dosto-
jewskiego w �wiecie ca³ym swoim wnêtrzem, tak i¿ �wiat staje siê czê�ci¹ jego
samego, a nie na odwrót. W kontaktach z lud�mi wyra�nie widaæ, ¿e ogó³ wyda-
rza siê przez niego, a nie on w obrêbie ogó³u 42. Alosza w pe³ni realizuje tu my�l
Kierkegaarda, ¿e wiara jest najwy¿sz¹ namiêtno�ci¹ cz³owieka 43. Dla ka¿dego,
kto z zewn¹trz próbowa³by zrozumieæ postawê Aloszy, wyda³aby mu siê ona para-
doksalna, ale na tym w³a�nie polega wed³ug Kierkegaarda paradoks wiary, który
wyra¿a zarazem jej istotê. Uczestniczenie w perspektywie wieczno�ci powoduje,
i¿ wnêtrze cz³owieka duchowo jest nieskoñczone, a zatem przerasta skoñczono�æ
zewnêtrznego �wiata. Staje siê to mo¿liwe dlatego, ¿e, jak zauwa¿a duñski filozof,
jednostka odnosi siê do �wiata w³a�nie za po�rednictwem absolutu, a wiêc do-
strzega �wiat w jego wymiarze idealnym, a nie realnym i umie tê idealno�æ przez
siebie wprowadzaæ w rzeczywisto�æ 44.

Tak rozumiana wiara zarówno w ujêciu Kierkegaarda, jak i Dostojewskiego
jest najwy¿sz¹ mo¿liw¹ instancj¹ poznawcz¹ cz³owieka. Tyle ¿e dziêki niej nie
dokonuje siê ¿adne poznanie obiektywne, ale wewnêtrzne poznanie subiektywne
cz³owieka wierz¹cego. Wed³ug Kierkegaarda dziêki wierze istota ludzka mo¿e
odkryæ pe³ne znaczenie tego, ¿e jest duchem. Ju¿ etycznie cz³owiek bêd¹c ja�ni¹
egzystuje duchowo przez proces uwewnêtrznienia, jednak dopiero w egzystencji
religijnej ja�ñ jako duch uzyskuje w³a�ciwe odniesienie do wieczno�ci. Dziêki
temu cz³owiek jako duch mo¿e staæ siê dla siebie przejrzysty � przezroczysty,
choæ, oczywi�cie, egzystuj¹c ci¹gle siê staje, a wiêc nigdy nie osi¹ga swojego
ostatecznego duchowego kszta³tu za ¿ycia 45.

Na przyk³adzie Aloszy widaæ, jak to ¿ycie cz³owieka duchem nabiera rzeczywi-
stego wyrazu. Przed wej�ciem w pe³niê wiary Alosza bardzo dobrze wyczuwa ludzi,
ale poniewa¿ sam dla siebie nie jest przejrzysty, nie potrafi te¿ do koñca zrozumieæ,
co kieruje innymi i jak dzia³aj¹, a wiêc nie mo¿e tak¿e wyra¿aæ pewnych s¹dów
w rozmowie z nimi. Choæby w spotkaniu z obydwoma braæmi � bezb³êdnie rozpo-
znaje ich stan ducha i okre�la, ¿e s¹ w po³owie drogi, ale nie umie daæ im takiego
duchowego wsparcia, które pomog³oby im prze³amaæ kryzys egzystencjalny 46. Spo-

42 Takie odczytanie postawy Aloszy potwierdzaj¹ s³owa E. P a c i e g o  (Dzie³o Dostojewskie-
go. W: Zwi¹zki i znaczenia. Prze³. S. K a s p r z y s i a k. Warszawa 1980, s. 310�311): �Skoro [Alo-
sza] jest cz³owiekiem, mie�ci w sobie pokusy wszystkich innych ludzi. Ta prawda doprowadzi Iwana
do wniosku, ¿e wszyscy ludzie s¹ jednakowo �li, ale ona sprawi równie¿, ¿e Alosza stanie siê bar-
dziej ludzki, sprawi, ¿e stanie siê wyrozumia³y dla wszystkich ludzi, nie bêd¹c ich sêdzi¹, ale wspó³-
uczestnicz¹c w ich cz³owieczeñstwie, w cz³owieczeñstwie wszystkich swoich bli�nich. ¯eby dobrze
zrozumieæ jego postaæ, trzeba wyra�nie zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e Dostojewski ukazuje w nim
zespolenie wszystkich ludzi w cz³owieku pojedynczym [...]. Alosza jest cz³owiekiem, który odczu-
wa w sobie ¿ycie wszystkich innych, a zarazem odczuwa tak¿e wszystkie pokusy i wszystkie b³êdy
innych [...]. Alosza mie�ci w sobie trudy i cierpienia wszystkich innych ludzi, a jako taki o wiele
bardziej ni¿ ksi¹¿ê Myszkin rysuje siê jako postaæ analogiczna do osoby Chrystusa�.

43 K i e r k e g a a r d, Boja�ñ i dr¿enie, s. 71, 135.
44 K i e r k e g a a r d  (ibidem, s. 74; zob. te¿ s. 57, 88) napisze: �Paradoks wiary polega wiêc

na tym, ¿e jednostka jest wy¿sza od tego, co ogólne; jednostka [...] � okre�la swój stosunek do tego,
co ogólne, poprzez swój stosunek do absolutu, a nie swój stosunek do absolutu przez stosunek do te-
go, co ogólne�.

45 Zob. S z w e d, op. cit., s. 42, 56, 217�218.
46 W rozmowie z Dymitrem Alosza powiada, ¿e zna po³owê jego historii, tê która siê wydarzy-
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sób odnoszenia siê Aloszy do ludzi po transformacji zasadniczo siê zmienia, jak
by³o ju¿ powiedziane, jego s¹dy s¹ pewne i absolutnie trafne, tak ¿e ludzie, którzy
siê z nim stykaj¹, przegl¹daj¹ siê w nim duchowo jak w lustrze i uzyskuj¹ ca³kowit¹
odpowied� na swe w¹tpliwo�ci. Jest to w³a�nie wynik wewnêtrznej przejrzysto�ci
Aloszy � dziêki wierze potrafi on tchn¹æ w drugiego za po�rednictwem wieczno�ci
oddech odnowy. W powie�ci pojawia siê wiêc swoista odpowied� udzielana przez
Aloszê braciom, któr¹ daje im po wcze�niejszych rozpoznaniach. Nie móg³ on za
nich rozstrzygn¹æ ich losu, ale mo¿e pomóc im podj¹æ w³a�ciw¹ decyzjê wzglêdem
siebie. Dlatego w kontek�cie winy za �mieræ ojca z pe³nym przekonaniem mówi
braciom: �nie ty�. Iwanowi � podaj¹c ostatni¹ deskê ratunku, umo¿liwiaj¹c¹ mu
jeszcze wyj�cie z ob³êdu; Dymitrowi � daj¹c duchow¹ si³ê do walki z czekaj¹cym go
cierpieniem 47.

Znacz¹cy wydaje siê te¿ moment, gdy ju¿ po procesie Alosza potrafi u�wiado-
miæ Dymitrowi w³a�ciwy cel jego pokuty, mówi¹c mu, ¿e nie jest gotów jeszcze na
krzy¿ katorgi i ¿e jego odnowa wewnêtrzna powinna pój�æ innym torem (zob. B 2,
492�493). Tym samym Alosza wyra¿a zgodê na ucieczkê Dymitra i w swoim wnê-
trzu rozstrzyga o rzeczywistym losie drugiego cz³owieka. Niew¹tpliwie, samo�wia-
domo�æ Aloszy jest tak du¿a, ¿e rozumie on, i¿ dzia³aj¹c mo¿e byæ tylko instrumen-
tem w rêkach Boga, a z drugiej strony nie pomoc drugiemu sama w sobie stanowi
sens jego dzia³ania, ale potwierdzanie siebie w wierze przez takie dzia³anie, jakie mu
ona nakazuje. Ujawnia siê tu mocno rys pokory w jego egzystencji.

P o z i o m  p r a w d y  i  w o l n o � c i. W egzystencji cz³owieka religijnego,
tak jak w przypadku Aloszy, musi doj�æ do pe³nego samookre�lenia wewnêtrzne-
go, uczynionego przed Bogiem. W tym akcie odkrywa siê prawda egzystencji cz³o-
wieka, w której zjednoczone zostaj¹ sfera dzia³ania i �wiadomo�ci. O ile prawda
estetyczna i etyczna okazywa³y siê ostatecznie sprzeczne z tym, jak dzia³a i my�li
cz³owiek, prowadz¹c go do sytuacji rozstrzygniêæ egzystencjalnych i nie daj¹c mu
wolno�ci wewnêtrznej, o tyle prawda odkryta w wierze przez cz³owieka jest pe³n¹
zgodno�ci¹ wszystkich trzech poziomów, na których egzystuje. Dlatego te¿ w przy-
padku cz³owieka religijnego mo¿na mówiæ o pe³nej wolno�ci wewnêtrznej, w której

³a, ale nie rozumie zupe³nie drugiej po³owy, która ma siê wydarzyæ (zob. B 1, 140). Natomiast do
Iwana zwraca siê: �Ty� dokona³ ju¿ po³owy dzie³a: kochasz ¿ycie. Teraz musisz pomy�leæ o drugiej
po³owie, a bêdziesz zbawiony� (B 1, 275). Ale mimo podania tego duchowego kierunkowskazu nie
potrafi go skonkretyzowaæ (poza abstrakcyjnym stwierdzeniem bêd¹cym zreszt¹ �wietnym intuicyj-
nym wyczuciem udrêki Iwana, ¿e on musi wskrzesiæ swoich zmar³ych, którzy, byæ mo¿e, nigdy nie
umarli), a w dalszej rozmowie pozostaje tylko aktywnym s³uchaczem.

47 Zob. B 2, 307, 312. Ciekawe wydaje siê w niniejszym kontek�cie to, ¿e Alosza nigdy nie
rozmawia szczerze tylko z jednym bohaterem powie�ci, ze Smierdiakowem. Jeszcze w dwóch pierw-
szych czê�ciach ksi¹¿ki, a wiêc przed przemian¹ Aloszy, dochodzi do ich spotkania, raz (w czê�ci
pierwszej) u Fiodora Karamazowa w domu, a drugi raz (w czê�ci drugiej), gdy Alosza dowiaduje siê
od niego, gdzie mieli spotkaæ siê jego bracia, co prowadzi do spotkania Aloszy z Iwanem (!). Jednak
ju¿ po przemianie Aloszy jego milczenie wobec Smierdiakowa jest zupe³ne, co potwierdza demo-
niczny rys osobowo�ci tego drugiego, który nie odpowiada na niewinno�æ Aloszy � nie zwierza mu
siê. Alosza te¿ nie szuka rozmowy ze Smierdiakowem, jakby wyczuwaj¹c, ¿e ten �zapad³ siê� ju¿ na
tyle w sobie, i¿ nie mo¿na mu pomóc z zewn¹trz. A przecie¿ postawa Aloszy nie jest tu wcale bierna,
przeciwnie, okazuje siê ostatni¹ desk¹ ratunku dla Smierdiakowa, gdy¿, jak wskazuje Kierkegaard,
jednostkê demoniczn¹ mo¿e zmusiæ do mówienia albo wy¿szy demon (Smierdiakow w rozmowach
z Iwanem), albo dobro, które potrafi milczeæ w sposób absolutny (zob. K i e r k e g a a r d, Pojêcie
lêku, s. 128), co odpowiada w³a�nie postawie Aloszy. Smierdiakow odkrywa siê jednak tylko przed
demonem, dlatego nie potrafi wyzwoliæ siê ze stanu, w jakim ¿yje.
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jest siê ca³kowicie niezale¿nym od �wiata zewnêtrznego, a wiêc jest siê przygotowa-
nym na przyjêcie cierpienia. To g³êboki sens egzystencji religijnej: dawanie w do-
czesno�ci �wiadectwa prawdzie wiecznej, co musi koñczyæ siê niezrozumieniem
i represjami ze strony ogó³u w tej doczesno�ci zanurzonego.

Zarówno Kierkegaard, jak i Dostojewski widzieli sens ¿ycia cz³owieka wiary
w na�ladowaniu Chrystusa. Dla tego pierwszego na�ladowanie jest jedyn¹ szans¹ na
osi¹gniêcie pewno�ci wiary, sytuacj¹, w której, powtarzaj¹c wysi³ek Chrystusa, daje
siê �wiadectwo wieczno�ci i w³asnej wierze 48. Dostojewski z kolei uwa¿a³, ¿e po-
winno�ci¹ jednostki jest na�ladowanie pokory i mi³o�ci Chrystusa do ludzi, w po-
czuciu jedno�ci z innymi 49. Wyrazi³ to z ca³¹ stanowczo�ci¹ w postawie Aloszy
pokazuj¹c, i¿ to na�ladowanie mo¿e mieæ na pozór bardzo prozaiczny wymiar co-
dzienno�ci, choæ, oczywi�cie, wymaga cz³owieka niez³omnego duchowo. Jest to
szczególnie mocno widoczne w historii ³¹czenia ch³opców z Iliuszeczk¹ i prowadze-
nia ich w do�wiadczeniu �mierci. Alosza podobnie jak Chrystus potrafi ich zebraæ
oraz nadaæ im wspólny sens w ¿yciu i podobnie jak On odkrywa przed nimi niezmie-
rzone: mi³o�æ, dobro i sens cierpienia, ofiarowuj¹c im szansê odnalezienia w³a�ci-
wej drogi egzystencji ju¿ na jej pocz¹tku. W mowie nad kamieniem zwraca siê do
nich: �Ach, dzieci moje, ach, drodzy przyjaciele, nie bójcie siê ¿ycia! Jak dobre jest
¿ycie, gdy siê robi co� dobrego i sprawiedliwego!� (B 2, 506). Mówi¹c to Alosza
z pewno�ci¹ czuje w sobie moc s³ów starca skierowanych do niego: �w cierpieniu
szczê�cia szukaj!� (B 1, 95).

Problem �podwojenia� w twórczo�ci Kierkegaarda i Dostojewskiego

Pojêciem najpe³niej okre�laj¹cym relacjê, jaka zachodzi miêdzy twórczo�ci¹
Kierkegaarda i Dostojewskiego w przeprowadzonych analizach, jest �podwoje-
nie�. My�lenie oraz ujmowanie wypowiedzi w kategoriach podwojenia okazuje
siê szczególnie charakterystyczne dla Kierkegaarda, który uczyni³ z niego �wiado-
my zabieg autorski, ilustruj¹cy i formaln¹, i tre�ciow¹ stronê jego dzie³a.

P o d w o j e n i e  w  t r e � c i  p r z e k a z u. Jak wskazuje Kasperski, podwo-
jenie zyskuje w twórczo�ci Kierkegaarda bardzo szeroki kontekst znaczeniowy.
W pierwszej kolejno�ci odnosi siê ono do próby definiowania cz³owieka, w któ-
rym stanowi istotne okre�lenie przej�cia z biologicznego poziomu ¿ycia w ducho-
wy wymiar egzystencji. Pozwala jednostce byæ sob¹, a równocze�nie stawaæ siê
kim� nowym, bli¿szym duchowej prawdzie o sobie � cz³owiek egzystuj¹c podwa-
ja siê 50. A co za tym idzie, problematyka podwojenia wi¹¿e siê z problematyk¹:
dzia³ania i wyboru, gdy wybór okre�la dzia³anie � dzia³anie objawia wybór; �wia-
domo�ci i instancji, gdy instancja okre�la �wiadomo�æ � w �wiadomo�ci objawia
siê instancja; prawdy i wolno�ci, gdy wolno�æ okre�la prawdê � przez prawdê
objawia siê wolno�æ.

Widaæ zatem, ¿e podwojenie ma zawsze warto�æ dwuargumentow¹ � to, co

48 W tym sensie dla duñskiego filozofia prawdziwym chrze�cijaninem jest tylko na�ladowca
Chrystusa. Zob. K i e r k e g a a r d: Wprawki do chrze�cijañstwa, s. 191�207; Postulat na�ladowa-
nia. Prze³. K. T o e p l i t z. W: To e p l i t z, op. cit., s. 273�285. � A. S z w e d, Na�ladowanie
a prawda egzystencji. W: op. cit., s. 210�219.

49 Zob. U r b a n k o w s k i, op. cit., s. 314.
50 K a s p e r s k i, op. cit., s. 308�311.
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podwaja, jest jednocze�nie podwajane przez to, co podwaja. Pojawia siê tu co� na
kszta³t ko³a hermeneutycznego, które uniemo¿liwia zajêcie stanowiska bezintere-
sownego w procesie podwajania. To wa¿na konkluzja, gdy¿ tak rozumiane po-
dwojenie zamyka dostêp do budowania prawdy obiektywnej, a wymaga uczestni-
czenia w �wiecie prawdy subiektywnej � egzystencjalnej. Prawda musi zostaæ
podwojona w egzystencji, aby egzystencja mog³a podwoiæ siê przez dotarcie do
prawdy 51.

Ta pierwsza p³aszczyzna rozumienia podwojenia znajduje nastêpuj¹c¹ ilustra-
cjê w powie�ci Dostojewskiego. Bohaterowie przez niego przedstawieni, jak by³o
ju¿ powiedziane, stoj¹c w sytuacji rozstrzygaj¹cego wyboru egzystencjalnego, staj¹
jednocze�nie przed problemem podwojenia siebie. Ten moment kierkegaardow-
skiego skoku wyra¿ony jest na równi w losie ka¿dego z braci. Lecz o ile Dymitr
i Alosza podwajaj¹ w³asne osobowo�ci pozytywnie, awansuj¹ w swojej egzysten-
cji na wy¿szy poziom ujmowania siebie, o tyle w przypadku Iwana ten zwrot jest
przeciwny. Dostojewski w jego losie pokazuje, co dzieje siê z jednostk¹, która nie
sprosta wymogowi podwojenia siebie � nie bêdzie umia³a okre�liæ swojej nowej
egzystencjalnie postawy.

Widaæ tu wyra�nie, ¿e podwojenie jest wymogiem egzystencjalnym � staje siê
mechanizmem dzia³ania ludzkiego ducha, który, gdy ju¿ raz siebie podwoi, zaczy-
naj¹c egzystowaæ w sensie kierkegaardowskim, musi konsekwentnie kontynuowaæ
drogê rozwoju. Jedynym sposobem na to, aby nie doprowadzaæ w swoim ¿yciu do
sytuacji rozstrzygaj¹cych podwojeñ, jest ¿ycie niezaanga¿owane, przeciêtne i re-
zygnuj¹ce z duchowego wymiaru.

Natomiast, jak pokazuje postawa Aloszy, ostateczn¹ drog¹ podwojenia jest
podwojenie �wiata zewnêtrznego w sobie. Etycznie �wiat wewnêtrzny stanowi³
czê�æ �wiata zewnêtrznego, religijnie to �wiat zewnêtrzny stanowi czê�æ �wiata
wewnêtrznego. Dlatego te¿ egzystencjalnie istotna jest nie prawda obiektywna,
ale subiektywna � prawda, dziêki której cz³owiek wchodzi w indywidualny kon-
takt z Bogiem. W tym podwojeniu zewnêtrznego �wiata ludzi w sobie Alosza wyra¿a
mi³o�æ do niego, a zarazem tak charakterystyczn¹ u cz³owieka wiary umiejêtno�æ
po�wiêcenia siê dla tego �wiata. Etyk nigdy nie po�wiêci siê dla �wiata, je�li zara-
zem nie potwierdzi czynem prawdy tego �wiata, cz³owiek wierz¹cy po�wiêca siê
wbrew niemu (neguje jego ogóln¹ prawdê w po�wiêceniu) w³a�nie z mi³o�ci, aby
wytr¹ciæ ten �wiat z egzystencjalnej obojêtno�ci. Tak wiêc cz³owiek wiary w swym
cierpieniu daj¹c �wiadectwo absolutnej prawdzie Boga, stawia temu �wiatu znak
sprzeciwu � wymaga od niego podwojenia, którym jest ka¿de obudzenie siê jed-
nostki do poszukiwania egzystencji prawdziwej.

P o d w o j e n i e  w  f o r m i e  p r z e k a z u. Dlatego te¿ na drugim poziomie
wystêpowania podwojenie odnosi siê do sposobu przekazywania tre�ci czytelni-
kowi przez autora. Pytanie brzmi: w jaki sposób przedstawiæ drugiemu cz³owieko-
wi konieczno�æ wyboru (podwojenia) siebie tak, aby zmusiæ go do podjêcia re-
fleksji na swój temat, aby doprowadziæ go do tego wyboru? Tak Kierkegaard, jak
i Dostojewski nie mieli zamiaru tworzyæ odgórnej wiedzy, któr¹ powinien poznaæ
czytelnik i przy niej pozostaæ. Nie interesowa³a ich wiedza niezaanga¿owana
w ¿ycie jednostki, opisuj¹ca �wiat pozaosobowy, nie wymagaj¹ca odniesienia jej

51 Zob. ibidem, s. 331.
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do siebie. Chcieli natomiast, aby spotkanie odbiorcy z ich my�l¹ wywo³a³o mocn¹
reakcjê wewnêtrzn¹, potrzebê zajêcia okre�lonej postawy egzystencjalnej. Ich prze-
kaz mia³ byæ tak budowany, ¿eby uniemo¿liwiæ obojêtno�æ wobec niego, a w konse-
kwencji nak³oniæ czytelnika do podjêcia w ¿yciu problemu swojego wnêtrza. Nie
chodzi³o wiêc o wiedzê, ale o przekaz egzystencjalny, który ka¿dy z osobna musia³
nape³niæ tre�ci¹. Tak jak bohaterowie Dostojewskiego ostatecznie pozostaj¹ samotni
wobec swoich wyborów, tak odbiorcy tekstu nie wolno by³o tu liczyæ na jak¹� pod-
powied� ze strony autorów, co powinien wybraæ. Czytelnik nie móg³ bezrefleksyj-
nie przyj¹æ przekazanej mu tre�ci, ale musia³ j¹ w³a�nie podwoiæ w swoim wnê-
trzu. Istotne by³o, aby zacz¹³ zastanawiaæ siê nad sob¹ i swoim ¿yciem.

Taki cel twórczy wymaga³ nowego sposobu formu³owania my�li, który w przy-
padku Kierkegaarda zaowocowa³ postulatem komunikacji po�redniej, a u Dosto-
jewskiego now¹, polifoniczn¹ form¹ powie�ci. Kierkegaard napisze:

Komunikacja po�rednia mo¿e byæ sztuk¹ komunikacji w zdwajaniu komunikacji. Sztuka
polega na tym, ¿e komunikuj¹cy unicestwia siebie, w sposób czysto obiektywny, a nastêpnie na
tym, ¿e nieprzerwanie zak³ada w jedno�ci jako�ciowe przeciwieñstwa 52.

 W s³owach tych widoczne s¹ podstawowe za³o¿enia twórczo�ci duñskiego
filozofa, polegaj¹ce na tym, aby nie podejmowaæ decyzji za czytelnika, ale upodmio-
towiæ go, wprowadziæ go w �wiat ró¿nych równouprawnionych i pe³nowymiaro-
wych postaw, umo¿liwiaj¹c mu wybór 53. Dlatego chocia¿ Kierkegaard w kontek-
�cie wszystkich swoich dzie³ zwraca³ siê w kierunku egzystencji religijnej, to ksi¹¿ki
tak konstruowa³, ¿eby ka¿de prezentowane stadium egzystencji by³o pokazane jak
najbardziej szczerze i rzetelnie 54. Na tym polega³ m.in. pseudonimowy aspekt jego
twórczo�ci, ¿e nie wypowiada³ siê realny autor, którego ³atwo by³oby skojarzyæ
z jak¹� uprzywilejowan¹ postaw¹, ale specjalnie do tego celu powo³any bohater,
uosabiaj¹cy prezentowany typ egzystencji. Tu objawia³ siê drugi postulat komuni-
kowania po�redniego, gdzie �komunikuj¹cy jest mianowicie zdwojeniem komu-
nikacji� 55, swoim ¿yciem za�wiadcza o tym, o czym mówi. Kierkegaard jako autor
unicestwi³ wiêc siebie, a zarazem ukazuj¹c na równi ró¿ne postawy, wprowadza³
czytelnika w jeden �wiat jako�ciowych przeciwieñstw 56. A zatem nie warto�ciuje
prezentowanych trzech etapów ludzkiego ¿ycia, ale przedstawia realne wnioski, ja-
kie dla kondycji wewnêtrznej danej osoby wyp³ywaj¹ z takiego, a nie innego spo-
sobu jej egzystencji. Odpowied� i ustosunkowanie siê do swojej propozycji pozo-
stawia czytelnikowi. Wynika z tego, ¿e w ujêciu duñskiego filozofa komunikuj¹cy

52 K i e r k e g a a r d, Wprawki do chrze�cijañstwa, s. 115.
53 Zob. E. K a s p e r s k i, Kierkegaard o komunikacji. W: Dialog i dialogizm. Idee � formy �

tradycje. Warszawa 1994, s. 17.
54 Jeszcze bardziej brak bezpo�redniego uprzywilejowania postawy religijnej podkre�la to, ¿e

przedstawiaj¹ j¹ nie tylko autorzy pseudonimowi religijnie zaanga¿owani, jak Frater Taciturnus czy
Anti-Climacus, ale równie¿ autorzy pseudonimowi bêd¹cy estetami, jak Johannes de Silentio czy
Johannes Climacus. �wiadczy to o odej�ciu Kierkegaarda od prezentacji tendencyjnej i nastawionej
na okre�lony efekt na rzecz prezentacji wielowymiarowej i otwartej. Religijny sposób ¿ycia móg³
byæ uprzywilejowany tylko po�rednio � w decyzji czytelnika.

55 K i e r k e g a a r d, Wprawki do chrze�cijañstwa, s. 116.
56 Jak wskazuje K a s p e r s k i  (Kierkegaard o komunikacji, s 35), to zak³adanie �w jedno�ci

jako�ciowych przeciwieñstw� polega te¿ na tym, ¿e komunikuj¹cy stawia siebie w sytuacji bycia
w relacji do innego podmiotu (czytelnika) i do samego siebie, w czym wyra¿a siê podwójno�æ za-
chowania komunikuj¹cego.
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podwaja³ sob¹ komunikacjê, a czytelnik ustosunkowuj¹c siê do komunikatu czyni³
to samo. Dwuargumentowy zwrot podwojenia jest wiêc tu w pe³ni zachowany.

Rozwa¿ania Bachtina pokazuj¹, ¿e nie inaczej rzecz ujmowa³ Dostojewski;
choæ w jego przypadku refleksja nad metod¹ komunikowania nie by³a tak rozwi-
niêta jak u Kierkegaarda, to by³a implicite zawarta w formie jego powie�ci. We-
d³ug Bachtina:

Dostojewski szuka przede wszystkim maksymalnie pe³nobrzmi¹cych i jakby od autora
niezale¿nych s³ów dla bohatera, które maj¹ wyra¿aæ nie jego charakter (albo typ), nie jego
postawê w danych okoliczno�ciach ¿yciowych, tylko jego ostateczn¹ (ideologiczn¹) postawê
wobec �wiata, punkt widzenia, ujêcie �wiata 57.

Dlatego Dostojewski podobnie jak Kierkegaard chce znikn¹æ ze swoich powie-
�ci, ukryæ siê jako autor i w pe³ni oddaæ g³os bohaterom, którzy w sensie dos³ownym
przestaj¹ byæ �jego� bohaterami, a staj¹ siê lud�mi z krwi i ko�ci. Tym samym nie
mo¿e warto�ciowaæ postaw wyra¿anych przez bohaterów, bo ka¿dy z nich przema-
wia tylko we w³asnym imieniu. St¹d: �Mnogo�æ samodzielnych i niespójnych g³o-
sów i �wiadomo�ci, prawdziwa polifonia równorzêdnych g³osów istotnie stanowi¹
g³ówn¹ w³a�ciwo�æ powie�ci Dostojewskiego� 58. S³u¿y mu do tego od strony for-
malnej bardzo wyrafinowana gra literacka, w której ³¹czy on w jedn¹ ca³o�æ poprzez
ró¿ne �wypowiedzi cudze� równie¿ ró¿ne gatunki literackie i style wypowiedzi, co
jeszcze zwiêksza autentyczno�æ odrêbno�ci bohaterów od autora 59.

Tak wiêc te¿ na poziomie formalnym dzie³a Dostojewski antycypowa³ katego-
rie podwojenia Kierkegaarda 60, buduj¹c postawy bohaterów w taki sposób, aby
¿aden z nich nie narzuca³ w³asnej wizji �wiata bardziej od innego, ale ¿eby o s³usz-
no�ci ich czynów decydowa³ czytelnik. Oczywi�cie, Dostojewski tak jak Kierke-
gaard sam sk³ania³ siê ku egzystencji religijnej, jednak swoj¹ powie�æ pisa³ tak,
aby ta egzystencja by³a równie ¿ywa w tym �wiecie jak ka¿da inna 61. Bohaterowie
nawi¹zuj¹ wiêc w lekturze indywidualny kontakt z odbiorc¹ oferuj¹c w³asny spo-
sób widzenia rzeczywisto�ci, a czytelnik nie mo¿e wobec tego przej�æ obojêtnie,
musi siê ustosunkowaæ, tym samym wyra¿aj¹c swój pogl¹d na rzeczywisto�æ.

57 B a c h t i n, op. cit., s. 62. Bachtin odnosi swoje rozwa¿ania do ca³o�ci dojrza³ej twórczo�ci
Dostojewskiego, a zatem w pe³ni tak¿e do Braci Karamazow, bêd¹cych jej zwieñczeniem.

58 Ibidem, s. 11.
59 B r z o z a, op. cit., s. 279.
60 Podwojenie u Dostojewskiego mo¿na odczytywaæ równie¿ w samej materii twórczej. Po pierw-

sze, ¿adna postawa prezentowana przez Dostojewskiego nie jest samotna w jego �wiecie, ka¿dy g³ów-
ny bohater ma swojego poplecznika w postawie bohatera drugoplanowego. Powstaj¹ wiêc pary posta-
ci: Dymitr � Gruszeñka; Iwan � Katarzyna Iwanowna; Alosza � Zosima. Ten zabieg zwiêksza z pewno-
�ci¹ autentyczno�æ tych postaw. Po drugie, podwajaj¹ siê spowiedzi Dymitra i Iwana � z kolei podwaja
je milczenie Aloszy, któremu nadaje sens i jako� podwaja milczenie Chrystusa w legendzie o Wielkim
Inkwizytorze. Po trzecie, podwaja siê po wielokroæ motyw dziecka w powie�ci: Dymitra ratuje sen
o cierpi¹cym �dziecioku�, Iwana z kolei gubi niezgoda na cierpienie dzieci, a to przeciwstawienie
podwaja Alosza w swojej pomocy cierpi¹cemu Iluszeñce i opiece nad �ch³opcami�. Tego typu podwo-
jeñ z pewno�ci¹ mo¿na przy uwa¿nej analizie odszukaæ wiêcej w powie�ci Dostojewskiego.

61 Ciekaw¹ obronê polifoniczno�ci Braci Karamazow w oparciu wielopoziomowe analizy po-
wie�ci przedstawi³ P. P i e t r z a k  (S³owo ludzkie i s³owo Boskie. Znaczenia i uk³ady motywów
w �Braciach Karamazow� Fiodora Dostojewskiego. �Pamiêtnik Literacki� 2003, z. 4), neguj¹c po-
gl¹dy badaczy uwa¿aj¹cych, ¿e Dostojewski chcia³ skompromitowaæ wszelkie idee sprzeczne z jego
w³asnymi wizjami filozoficznymi czy te¿ � ¿e dokona³ �hierarchizacji g³osów przez hierarchizacjê
cytatów�.
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P o d w o j e n i e  p o d w o j e n i a. I u Kierkegaarda, i u Dostojewskiego kate-
goria podwojenia wydaje siê pojêciem szczególnie koherentnym. Ma ono tak¹
w³a�ciwo�æ, ¿e na wy¿szym poziomie interpretacyjnym widaæ, jak oba rodzaje
podwojenia: to dotycz¹ce wewnêtrznej tre�ci przekazu i to obejmuj¹ce sob¹ sam¹
formê przekazu, te¿ siê podwajaj¹. Nie by³oby bowiem mo¿liwo�ci podwojenia
cz³owieka w egzystencji, je�liby sam przekaz tej mo¿liwo�ci nie odbywa³ siê w
postaci podwojenia, a z drugiej strony, sam przekaz przybiera postaæ podwojenia
w³a�nie dlatego, ¿e s³u¿y zakomunikowaniu podwajanej indywidualnie prawdy
subiektywnej (resubiektywizacji) 62.

Konsekwencj¹ istnienia tak rozumianego podwojenia w twórczo�ci Kierkega-
arda i Dostojewskiego jest otwarto�æ ich dzie³a. Nie konkluduj¹ oni ostatecznie,
nie kreuj¹ systemu, ale jedynie wychodz¹ ze s³owem do ludzi, oczekuj¹c, ¿e ci na
to s³owo odpowiedz¹. Tak¹ otwarto�æ zwyk³o siê nazywaæ dialogowo�ci¹ � dzie³o
i Duñczyka, i Rosjanina ma charakter dialogowy 63, tzn. stawia siebie na równi
z odbiorc¹, szuka rozmowy i nie buduje ¿adnej zamkniêtej wizji rzeczywisto�ci.
Ten dialogowy charakter uwidacznia siê równie¿ w tym, ¿e my�li Kierkegaarda
i Dostojewskiego s¹ otwarte wzajemnie na siebie, pozwalaj¹ siê porównywaæ, ³¹-
czyæ, a tak¿e dope³niaæ. St¹d idea, aby podwoiæ wysi³ki obu twórców, zestawiæ ich
ze sob¹, dokonaæ reinterpretacji, a tak¿e pozwoliæ im przez to na dialog, w którym
jedna my�l o¿ywia drug¹, w³a�nie podwaja i w tym odkrywa nowe mo¿liwo�ci
rozumienia siebie.

W tym artykule wynikiem przeniesienia metody podwojenia z wnêtrza dzie³a
obu twórców na ich zewnêtrzne odniesienie do siebie jest obraz potencjalnych
postaw cz³owieka wzglêdem w³asnej egzystencji. Uda³o siê w tym zabiegu uchwyciæ
miejsca, w których Kierkegaard i Dostojewski wyra�nie siebie potwierdzaj¹, ale
i dopowiadaj¹, obna¿aj¹c miejscami tak jednostronno�ci ujêcia oraz przemilcze-
nia Kierkegaarda, jak ukryt¹ grê pojêæ i struktur filozoficznych powie�ci Dosto-
jewskiego.

Zadziwiaj¹ca jest zbie¿no�æ my�lenia obu autorów, mog¹ca wynikaæ z ¿ycia
ich obu w jednej epoce i ogl¹dania podobnie dzia³aj¹cych oraz my�l¹cych ludzi.
Mimo ¿e wywodzili siê ci twórcy z ró¿nych od³amów chrze�cijañstwa, przy�wie-
ca³ im wspólny cel poszukiwania jego prawdziwego oblicza i wskazywanie na
postawê Chrystusa jako przyk³ad. Lecz obaj mieli �wiadomo�æ, ¿e o istocie tego
wzorca dla ludzkiej egzystencji mo¿e zadecydowaæ tylko ka¿dy cz³owiek sam dla
siebie. Dlatego nie narzucali tej wizji innym, ale k³adli j¹ na wadze egzystencji
wraz z pozosta³ymi postawami na równi, wierz¹c, ¿e szalê przechyli dopiero czy-
telnik podejmuj¹cy wewnêtrzn¹ decyzjê bycia z Chrystusem. Zreszt¹ na tym pole-
ga³ g³êboki wymiar chrze�cijañstwa w ich twórczo�ci, i¿ nie g³osili jego wy¿szo-
�ci, lecz wymiar egzystencjalny, otwarty na ka¿dego cz³owieka.

W tej wspólnocie idea³u dialog miêdzy oboma autorami rozwija³ siê bez wiêk-

62 Dlatego te¿ egzystowanie w swym najwy¿szym wymiarze �bycia chrze�cijaninem� jest ko-
munikowaniem � chrze�cijañstwo jest egzystencjaln¹ komunikacj¹ (zob. J. A. P r o k o p s k i, Søren
Kierkegaard. Dialektyka paradoksu wiary. Wroc³aw 2002, s. 58�59). Chrze�cijanin podwaja siê dla-
tego, ¿e daje �wiadectwo tego, czym ¿yje, a wiêc komunikuje siebie. Komunikuj¹c podwaja prawdê
w sobie i siebie w prawdzie.

63 Zob. K a s p e r s k i: Kierkegaard o komunikacji, s. 33, 37�39; Kierkegaard, s. 122, 313. �
B a c h t i n, op. cit., s. 63, 96.



109PODWOJENIE  �  KIERKEGAARD  I  DOSTOJEWSKI

szych przeszkód. Oczywi�cie, wielow¹tkowo�æ i g³êbia ich my�li zosta³y tu nieja-
ko tylko poruszone, istnieje du¿o wiêcej motywów w ich twórczo�ci, które mo¿na
by dialogowo zestawiæ, s¹ pewnie i takie, które by siê rozminê³y. Ale na tym pole-
ga dialogowo�æ, ¿e nie narzuca niczego i do niczego nie zmusza, lecz spokojnie
oczekuje w swej otwarto�ci. W tym obustronnym spotkaniu, którego próba zosta³a
tu �zaaran¿owana�, Kierkegaarda wzbogaci³o dzie³o Dostojewskiego o wymiar
pojêciowy. Dostojewski pisa³ powie�æ, unika³ wiêc sformu³owañ dalekich od jê-
zyka codzienno�ci, choæ przecie¿ jego bohaterowie s¹ celowo nieprzeciêtni. Kier-
kegaard w swej twórczo�ci za wszelk¹ cenê nawi¹zywa³ do jêzyka codzienno�ci,
chc¹c wyraziæ w³asn¹ my�l w kategoriach przystêpnych dla zwyk³ego cz³owieka.
Z tego te¿ powodu okre�lenia duñskiego filozofa potrafi¹ bardzo dobrze wpaso-
waæ siê w postawy bohaterów Dostojewskiego i przedstawiæ je od strony egzy-
stencjalnej. Dziêki temu ods³ania siê wewnêtrzna logika dzia³ania ka¿dego z bra-
ci, ich g³os staje siê spokojniejszy i wyrazistszy, bo wyci¹gniêty z nat³oku zdarzeñ
powie�ci i opisany w swojej specyfice. Wydaje siê przy tym, ¿e za spraw¹ dyna-
miczno�ci kategorii Kierkegaarda nie zatraca siê autentyczno�æ postaw bohaterów
Dostojewskiego, a zyskuj¹ one pewnego rodzaju odbicie w lustrze, moc rozpozna-
nia siebie.

Z kolei rosyjski pisarz dziêki g³êboko filozoficznemu i duchowemu charakte-
rowi swej powie�ci potrafi bez kompleksów i z pe³nym rozmachem dopowiedzieæ
od strony tre�ciowej mimo wszystko formalne oraz w du¿ej mierze teoretyczne
rozwa¿ania Kierkegaarda. Tak wiêc nie tylko ukazuje kategorie duñskiego filozo-
fa w dzia³aniu ludzi, weryfikuj¹c przy tym ich zasadno�æ, ale je�li trzeba, potrafi
ukazaæ ich nie�cis³o�æ, czy wskazaæ na ich bardziej wielowymiarowy charakter.

Widaæ to w postawie Dymitra, który mimo podjêcia etycznego wyboru siebie
nie umie od razu wyzbyæ siê swojego charakteru, swojej porywczo�ci i mimo ¿e
jest g³êboko pogodzony z pokut¹, potrafi zaskoczyæ swoimi wci¹¿ estetycznymi
wypowiedziami. Dostojewski pokazuje tu, i¿ choæ cz³owiek mo¿e osiwieæ w 5 mi-
nut, to jego wnêtrze potrzebuje znacznie wiêcej czasu, aby nauczyæ siê ¿yæ w nowy
sposób. Kierkegaard mówi³ tylko o skoku i opisywa³ go, ale nie ustosunkowa³ siê
do tego, jak ta przemiana zachodzi w osobie ludzkiej od strony prze¿yæ.

Równie¿ postawa Iwana dopowiada sporo do wizji Kierkegaarda. Okazuje siê
bowiem, ¿e prezentowane przez duñskiego filozofa �teleologiczne zawieszenie
etyki� ma dwie strony i przedstawia nie tylko wej�cie cz³owieka w wiarê, ale rów-
nie dobrze zamkniêcie siê na ni¹. Jest to istotne dope³nienie wizji etyki, która choæ
wybiera dobro, nie potrafi zapominaæ o z³u, istotnie j¹ okre�laj¹cym. Dostojewski
pokaza³ na przyk³adzie Iwana tak¿e, jak w ¿yciu mo¿e wygl¹daæ wskazana przez
Kierkegaarda niewystarczalno�æ etyki i potrzeba oparcia jej na czym� wy¿szym.
Pokaza³ te¿, na czym polega ryzyko wyboru, o którym duñski filozof tylko wspo-
mina, ale go nie ujawnia.

Wreszcie w postawie Aloszy Dostojewski eksplikuje to, czego Kierkegaard
nie mówi wprost, i¿ cz³owiek religijny w swym istotnym podej�ciu egzystencjal-
nym nie mo¿e ¿yæ w oderwaniu od �wiata zewnêtrznego. Choæ na pozór wydaje
siê, ¿e to zale¿y od indywidualnego losu, to jednak postulat na�ladowania Chry-
stusa, który ma byæ najpe³niejszym wyrazem prawdy egzystencji, musi zawieraæ
w sobie otwarcie siê na ludzi. Dostojewski dobitnie tu pokazuje, i¿ mimo milcz¹-
cego wnêtrza cz³owiek wiary powinien konfrontowaæ siê ze �wiatem zewnêtrz-
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nym. Radykalno�æ Kierkegaarda w sprawach religijnych czêsto przys³ania albo
wrêcz czyni niemo¿liwym ujrzenie tego, jak prawdziwy chrze�cijanin funkcjonuje
w �wiecie zewnêtrznym. Tymczasem Dostojewski potrafi bez problemu dope³niæ
ten krajobraz wiary, pokazuj¹c, ¿e cz³owiek wiary nie musi byæ przez innych po-
strzegany jako szaleniec, ale lepiej, kiedy odbierany jest jako brat. S¹ to najwa¿-
niejsze motywy, w których rosyjski pisarz dopowiada my�l duñskiego filozofa,
z pewno�ci¹ nie jedyne, lecz dobrze podkre�laj¹ce charakter tych dopowiedzeñ,
uwidaczniaj¹cych jak¹� jednostronno�æ ujêæ Kierkegaarda.

Mimo to Dostojewski nie obala przecie¿ w ¿aden sposób my�li Kierkegaarda,
ale wrêcz przeciwnie � w ogromnym stopniu potwierdza jego spekulacje dotycz¹-
ce wydarzania siê ludzkiego ducha. Relacja ta jest obustronna, co w sumie prowa-
dzi do sytuacji podwajaj¹cej dzie³o tych twórców, tzn. nie nak³ada, ale w³a�nie
dope³nia. Za tym idzie trudny do przecenienia fakt, ¿e Kierkegaard i Dostojewski
potwierdzaj¹c siebie w tym podwojeniu, daj¹ wspólnie jeszcze g³êbsze �wiadec-
two prawdzie, o któr¹ zabiegali.
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THE DOUBLE � KIERKEGAARD AND DOSTOYEVSKY.
THE CONCEPTION OF KIERKEGAARD�S EXISTENTIAN SPHERES

AND DOSTOYEVSKY�S �THE KARAMAZOV BROTHERS�

In the early phase of his writing, Kierkegaard presented a philosophical vision of human life
development in the form of three spheres of existence (aesthetic, ethical, and religious). A perfect
illustration of Kierkegaard�s consideration is Fyodor Dostoyevsky�s last novel The Karamazov
Brothers, in which three main protagonists can be read as living in the three indicated spheres
(Dmitri � aesthetic sphere; Ivan � ethical sphere, and Alyosha � religious sphere). The following
paper is an attempt to juxtapose the two texts in order to, on the one hand, strengthen Kierkegaard�s
philosophical analyses with a �living� example of human existence as supported by Dostoyevsky�s
novel and, on the other hand, to point at a deep philosophical potential and a possibility to read the
Russian novelist�s work with this key. It is important to mention that the two authors did not know
each other�s works but are merged together with one (though deriving from different traditions)
Christian vision of a man�s development.

The paper consists of three parts. The first one comprises a thorough presentation of spiritual
relation of thoughts of the authors in reference to the three anthropological levels present in their
texts: level of action and choice, level of consciousness and instance, and level of truth and freedom.
The levels become the basis for an analysis of The Karamazov Brothers in the prism of the three
spheres, which takes place in the second part. This part is composed of three sub-parts, each referring
to three spheres and to three Dostoyevsky�s protagonists. The last part presents a possibility of
focusing on a convergence between Kierkegaard�s philosophy and Dostoyevsky�s writing with
a resort to the former�s theory of communication concept of the double. It can be said that in this
context the vision of a man in the two authors is doubled, i.e. one another they add to their works in
an original way so that when read together prove to reveal their hidden threads.


