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Dostojewski w „filozofii tragedii” Lwa Szestowa 

 

Już w początkach lat trzydziestych Jerzy Stempowski w aktualnym do dziś eseju 

Polacy w powieściach Dostojewskiego nazwał Lwa Szestowa jednym z najwybitniejszych 

znawców twórczości autora Biesów. Podjął też, jak się wydaje, wypracowane przez niego 

rozumienie najważniejszych „idei moralnych” Dostojewskiego. Pisarza, sądzi eseista, porusza 

„wielka sprawa upokorzonych i podeptanych, upośledzonych i koślawych, odtrąconych od 

uczty życia, pędzących nędzny i niegodziwy żywot w pomroce Podziemia”1. Dostojewskiego 

jednak, jak pisze Stempowski, nie zajmuje poszukiwanie sposobów wyjścia z niego, ale 

znalezienie „podstawy owego dwuznacznego życia w Podziemiu jak gdyby na stałe, jak 

gdyby bez nadziei zbawienia”. Bo podstawowym zadaniem pisarza jest „walka o prawa 

potępionych [...] do negowania wszelkiej koncepcji świata jako całości harmonijnej”2.  

Uczniem Dostojewskiego nazwał Szestowa Miłosz3 (zgodnie zresztą z wolą autora 

Filozofii tragedii). W napisanym w roku 1972 eseju Szestow albo czystość rozpaczy 

podkreślał Miłosz jego „niemały wpływ na literaturę europejską, sięgający o wiele głębiej, niż 

można sądzić po liczbie sprzedanych egzemplarzy jego dzieł”4. Potwierdzenie tej tezy 

znajduje Miłosz w Micie Syzyfa, w którym Albert Camus zaliczył rosyjskiego filozofa wraz z 

Kierkegaardem, Heideggerem, Jaspersem i Husserlem do „rodziny umysłów, spokrewnionych 

nostalgią”, która „z zaciekłością poczęła zagradzać królewską drogę rozumu i szukać 

prostych ścieżek prawdy”5. W takim ujęciu staje się Szestow jednym z praojców człowieka 

absurdu. Natomiast w Ziemi Ulro, przyznając się do interpretacyjnego zadłużenia u autora 

Filozofii tragedii6, podejmuje Miłosz zmagania interpretacyjne z Zapiskami z podziemia i 

                                                
1 J. Stempowski, Polacy w powieściach Dostojewskiego, w: Eseje, wybór i wstęp W. Karpiński, Kraków1984,  
s. 240. 
2 Tamże, s. 241. 
3 Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Kraków 2000, s. 222 
4 Tenże, Szestow albo o czystości rozpaczy, w: Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, s. 262. (Dzieła zbiorowe 
T. XII) 
5 A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, przełożyła J. Guze, Warszawa 1999, s. 75-76. 
6 Miłosz, Ziemia Ulro, s. 86.  
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Legendą o Wielkim Inkwizytorze, które są dla niego „kwintesencją myśli Dostojewskiego i 

jednymi z najważniejszych dzieł filozoficznych wszystkich czasów”7.  

Szestowowskie odczytanie bogoiskatielskoj twórczości Dostojewskiego z 

entuzjazmem przyjmował Herling-Grudziński. Szkic rosyjskiego filozofa napisany  

w stulecie urodzin autora Zapisków z podziemia określił twórca Dziennika pisanego nocą jako 

„znakomity, zdumiewająco głęboki”8. Esej ów utwierdził go w wielokrotnie artykułowanym 

wcześniej przekonaniu, że od podpolja rozpoczyna się „cała proza nowoczesna”9. 

„Podziemie” miało także podstawowe znaczenie dla twórczości Dostojewskiego; ten twórca, 

jak powiada Herling, „którego podziwiamy, jako jednego z największych pisarzy literatury 

światowej wszystkich czasów, wyszedł cały z Zapisków”10.  

Czy z przedstawionych faktów wyciągać można wniosek, że Szestow ukształtował 

polskie czytanie Dostojewskiego? Ustalił jego kanon lekturowy? Twierdząca odpowiedź 

byłaby nie tylko ryzykowna, ale i nieprawdziwa11. Zapiski z podziemia, mimo sugestywnego 

odczytania Stempowskiego, mimo „rekomendacji” Miłosza i Herlinga, pozostają nadal w 

cieniu Zbrodni i kary, Idioty, Biesów, Braci Karamazow, a także i Zapisków z martwego 

domu (znanych jako Wspomnienia z domu umarłych; tę niewłaściwą wersję tytułu12 przyjmuje 

również tłumacz Szestowa, w związku z czym stosowana będzie konsekwentnie w niniejszym 

szkicu). Niewątpliwe jest natomiast, że polskie próby poważnej refleksji nad twórczością 

Dostojewskiego, uwzględniające jego myśl religijną, rozważania poświęcone egzystencjalnej 

sytuacji człowieka „wyzwolonego z przesądów”13, odrzucającego Boga i  poddanego tyranii 

rozumu, odbywały się pod patronatem Lwa Szestowa. Skłania to do bliższego przyjrzenia się 

wizerunkowi twórcy Zbrodni i kary nakreślonemu przez filozofa. 

Spośród nielicznych mistrzów młodości, do których Cezary Wodziński, tłumacz i 

monografista Szestowa, zaliczył biblijnego Hioba, Tertuliana, Pascala, Lutra, Dostojewskiego 

i Nietzschego, myśliciel rosyjski „dochował wierności” tylko jednemu z nich14. Był nim 

                                                
7 Tenże, Ziemia Ulro, s. 84. 
8 G. Herling-Grudziński¸ Dziennik pisany nocą 1993-1996, Warszawa 1998, s. 149  
9 Tenże, Dwie glossy o Dostojewskim, w: Upiory rewolucji, zebrał i opracował Z. Kudelski, Lublin 1992, s. 18  
10 Tamże, s.  20  
11W najlepszej, jak dotychczas, polskiej monografii twórczości autora Biesów R. Przybylski (Dostojewski i 
„przeklęte problemy”. Od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, Warszawa 1964, s. 26-27), referując prace 
poświęcone Dostojewskiemu, przywołuje tylko jedną książkę Szestowa – Kierkegaard i  filozofia egzystencjalna 
z jednoznacznym zaklasyfikowaniem pisarza do filozofii egzystencjalnej. Nie wspomniał natomiast 
monografista dzieł podstawowych dla Szestowowskiej refleksji odnoszących się do twórczości Dostojewskiego, 
o których będę pisał w dalszej części pracy. 
12 Zob. R. Zimand, Martwy dom żywych ludzi, w: Czas normalizacji. Szkice czwarte, Londyn 1989, s. 115-116. 
13 Herling-Grudziński¸ Dwie glossy o Dostojewskim, s. 22 
14 C. Wodziński, Lew Szestow, w: L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, Warszawa 1987, s. 5.  
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twórca Braci Karamazow. Wodziński twierdzi nawet, że „stanowisko wobec Dostojewskiego 

stanowi swoiste kryterium jednorodności poglądów” Szestowa15 i przekonująco udowadnia tę 

tezę w swojej znakomitej monografii, referując antynomie i paradoksy myśli rosyjskiego 

filozofa. Badacza tego interesuje więc głównie ewolucja jego koncepcji filozoficznych; mniej 

uwagi natomiast poświęca czytaniu autora Idioty. W niniejszym zaś szkicu „poglądy 

Szestowa” ustępują miejsca (choć cały czas znajdują się w nieodległym tle) jego „stanowisku 

wobec Dostojewskiego”. Innymi słowy – w centrum mojego zainteresowania znajdują się 

wielokrotnie podejmowane przez Szestowa próby odczytania dzieła twórcy Zapisków z 

podziemia w oparciu o jego przeżycia i doświadczenia wewnętrzne.  

Pierwszą z nich, być może najważniejszą, była Filozofia tragedii, której tytułowym 

bohaterem obok Dostojewskiego uczynił Szestow autora Ludzkiego, arcyludzkiego z  wyraźną 

jednak sugestią, że Nietzsche pojawia się głównie po to, by wyjaśnić „wiele rzeczy 

niezrozumiałych”16 u twórcy Zbrodni i kary. Istotne znaczenie tej książki zawiera się w tym, 

że wypracowane w niej zostały tezy, do których Szestow będzie wielokrotnie powracał. 

Podobne rozumienie Dostojewskiego pojawiło się w wydanej dwa lata później Apoteozie 

nieoczywistości. Próbie myślenia adogmatycznego (choć polska wersja tytułu zupełnie pomija 

„bezglebie”, brak gruntu pod nogami, co podkreśla tytuł oryginału Apofieoz 

biespoczwiennosti). Znalazły się tu, zgodnie z aforystyczną poetyką książki, luźne uwagi 

poświęcone Dostojewskiemu, ale umieścił w niej również Szestow ważną recenzję książki 

Mereżkowskiego L. Tołstoj i Dostojewski. Do refleksji nad pisarzem i jego twórczością 

skłaniały rocznice – w dwudziestopięciolecie śmierci ogłosił Szestow tekst Dar proroczy, 

natomiast z okazji setnej rocznicy urodzin napisał niezwykle ważny, do tej pory nie 

tłumaczony na język polski, tekst zatytułowany – Prieodolenije samooczewidnistiej 

(Przezwyciężenie oczywistości) i zamieszczony w tomie Na wiesach Iowa (Na szalach 

Hioba). Rozszerzył w nim koncepcje z Filozofii tragedii, wzbogacając wizerunek pisarza, 

chciałoby się rzec, nieco bardziej szpetnymi rysami, których nie było na pierwszym portrecie. 

Rezultatem prowadzonych na Sorbonie wykładów poświęconych Dostojewskiemu i 

Kierkegaardowi był artykuł wstępny do książki Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Rok 

przed śmiercią powrócił Szestow do problemu „przeobrażania przekonań” Dostojewskiego, 

                                                
15 Tenże, Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa. Warszawa 1991, s. 16 
16 L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przełożył i wstępem poprzedził  
C. Wodziński, Warszawa 1987, s. 49. Wszystkie cytaty pochodzą z tej edycji, dalej lokalizuję je w tekście  
głównym. 
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pod takim bowiem tytułem opublikował tekst w emigracyjnych Russkich Zapiskach, 

włączony do pośmiertnie wydanego zbioru esejów Umozrienija i Otkrowienija17. 

Zadaniem, które postawił przed sobą twórca Filozofii tragedii, było prześledzenie 

„dziejów przeistaczania się przekonań autora Zbrodni i kary” (s. 45) oraz 

„przewartościowania wszystkich wartości” u Nietzschego. Zdawał  sobie sprawę z trudności 

zadania, pisał, że ich  

myśli nie można niemal przyswoić; trudno nawet za nią podążać; ślizga się i wije jak 

węgorz, aby na koniec umyślnie przepaść w gęstej mgle nieprzeniknionych sprzeczności (s. 

185).  

W przypadku Dostojewskiego owe dzieje wyznaczają przede wszystkim dwa tytuły:  

Biedni ludzie i  Zapiski z podziemia. Tylko pozornie, zdaje się mówić Szestow, te dwie 

książki napisał ten sam człowiek. W rzeczywistości są to zupełnie inni ludzie: Pierwszy 

wzbudza w drugim lekceważenie, wrogość, nienawiść. Rzadko kiedy, twierdzi filozof, 

spotkać można tak dramatyczne i nieoczekiwane przeobrażenia. Podkreśla również, że 

Dostojewski jest „psychologiczną zagadką”, którą rozwiązać można jedynie „trzymając się 

najściślej prawdy i rzeczywistości” (s. 62). Metoda rekonstrukcji poglądów jest jednak 

znamienna: Szestow analizuje utwory pisarza, twierdząc z całym przekonaniem, że pisał on o 

sobie, ukrywając się pod wymyślonymi postaciami. Myśl pisarza bowiem, jak sugeruje 

Szestow, „błąkała się po pustyniach własnej duszy i tam znalazła tragedię podziemnego 

człowieka, Raskolnikowa, Iwana Karamazowa” (s. 129). Wyjaśnianie światopoglądu pisarza 

za pomocą wybranych doświadczeń życiowych lub wybranych postaci z jego dzieł jest z 

pewnością metodą bardzo niebezpieczną i niepewną. Oznacza instrumentalne i selektywne 

podejście do owych doświadczeń uzależnione przyjętą z góry tezą. Bohaterem Szestowa staje 

się więc Dostojewski-Człowiek z podziemia, Dostojewski-Raskolnikow, Dostojewski-Iwan 

Karamazow. Nigdy zaś Dostojewski-Myszkin lub Dostojewski-Zosima. W jubileuszowym 

eseju filozof spuentuje  swoje rozważania, powie wprost o maskach, pod którymi Dostojewski 

ukrywał swoje prawdziwe oblicze.  

                                                
17 Jeszcze do niedawna książki Lwa Szestowa były właściwie niedostępne polskiemu czytelnikowi. Sytuacja ta 
szczęśliwie zmieniła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Najpierw opublikowana została w Londynie Apoteoza 
nieoczywistości. Próba myślenia adogmatycznego (1983) w tłumaczeniu Niny Karsov i Szymona Szechtera, 
natomiast ostatnie piętnastolecie dzięki translatorskiemu trudowi Cezarego Wodzińskiego zaowocowało 
wydaniem kolejnych dzieł rosyjskiego myśliciela: najpierw ukazał się tom Dostojewski i Nietzsche. Filozofia 
tragedii (1987), następnie Gnoza a filozofia egzystencjalna (1990), potem dzieło przez większość badaczy 
uważane za najwybitniejsze – Ateny i Jerozolima (1993) oraz Sola fide (1995). Spośród jego spuścizny nie 
przetłumaczona pozostała książka Na wiesach Iowa, w której umieszczony został szkic Prieodolenije 
samooczewidnostiej oraz – z interesującej nas problematyki – Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. 
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Zdaje sobie sprawę Szestow z trudności znalezienia odpowiednich instrumentów 

interpretacyjnych. Odrzuca intuicję krytyczną, wybiera „samowolę” jako najlepszy sposób 

zmierzenia się z dziełem autora Zbrodni i kary, licząc, iż szczerością swoją „wzbudzi 

sympatię wielce wymagających odbiorców, nieufnych wobec praw krytycznej intuicji” (s. 

48). I taką sympatię wzbudza, mimo wielokrotnych, czasem irytujących powrotów do 

opisanych już wątków. Miłosz mówi o Szestowie, że jest „jednym z najbardziej czytelnych 

filozofów-eseistów w naszym stuleciu”18. I ma rację. Proza rosyjskiego myśliciela jest piękna, 

pełna poetyckich dygresji, wolna od abstrakcyjnych spekulacji. Wyrosła z pozytywistycznego 

sposobu pisania o literaturze psychogenetyczna analiza bardziej jednak zniewala niż irytuje. 

Co więcej, jej, wydawałoby się, anachroniczność, pozwala odkryć takie znaczenia w 

twórczości Dostojewskiego, które – jak świadczą eseje Miłosza, Herlinga, Stempowskiego – 

pozostają wciąż aktualne. Szestow bowiem w pozytywistycznych szatach metodologicznych 

przemyca myśli bardzo rewolucyjne. Nie jest on przewodnikiem po twórczości, nie szukajmy 

tu rozstrzygnięć wątpliwości, które wzbudza lektura pism Dostojewskiego. Autor Filozofii 

tragedii przyjmuje rolę przewodnika po jego myśli. Pokazując życie duchowe pisarza, kreśli 

główne założenia swojej filozofii tragedii. I odwrotnie – szkicując, by tak nazwać, etiologię 

doświadczenia tragedii, pokazał transformację duchowych doświadczeń pisarza, przedstawił 

opinie, które mogą się wydać kontrowersyjne, które mogą wzbudzać uzasadnione protesty i 

polemiki. Najcięższym grzechem, z dzisiejszej, postbachtinowskiej perspektywy, wydaje się 

homofonizacja jego dzieła19. Pamiętajmy jednak, że Filozofia tragedii powstała zaledwie 

dwadzieścia lat po śmierci autora Zbrodni i kary, jeszcze za życia Lwa Tołstoja. Nie 

zapominajmy, bogatsi o późniejsze zdobycze nauki, o duchowej atmosferze i filozoficznym 

„zapleczu” owych czasów – rozprawa ta wszak jest jednym z dzieł „rosyjskiego renesansu”20, 

którego prace, także poświęcone Dostojewskiemu, należą „raczej do historii doktryn 

religijnych, aniżeli do historii literatury”21. Chyba w najmniejszym stopniu uwaga ta odnosi 

się do książki Szestowa, trudno bowiem umniejszyć przenikliwość i głębię odczytania dzieł 

Dostojewskiego, a zatem trudno ją wyeliminować z historii literatury. 

* * * 

                                                
18 Miłosz, Szestow albo czystość rozpaczy, s. 263. 
19 Wodziński stwierdza: (Lew Szestow. W: L. Szestow,  Dostojewski i  Nietzsche, s. 24-25) „jednym z 
paradoksów filozofii Szestowa jest to, „że utożsamia np. przekonania Dostojewskiego z poglądami 
„podziemnego człowieka”, Raskolnikowa czy Kiriłowa, negliżując w ten sposób całą skomplikowaną 
polifoniczność jego dzieł”  
20 Zob. W. Krzemień,  Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku. 
Warszawa 1979, s. 10-41. 
21 Przybylski, dz. cyt., s. 17 
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W przedmowie do rozważań o poglądach Dostojewskiego i Nietzschego Lew Szestow 

stwierdza: 

Jest dziedzina ludzkiego ducha, która nie zna ochotników: ludzie nie wchodzą tam 

dobrowolnie. 

Jest to dziedzina tragedii. Człowiek, przebywający tam, zaczyna inaczej myśleć, 

inaczej czuć, inaczej pożądać. Co drogie jest i bliskie innym ludziom, dla niego staje się 

niepotrzebne i obce. (s. 42).  

A nieco dalej z niezwykłą sugestywnością opisuje człowieka, który wkroczył  

w „dziedzinę tragedii”:  

Z nienawiścią i zawziętością odrzuca wszystko, w co kiedyś wierzył i co dawniej 

kochał. Próbuje innym opowiadać o swoich nowych nadziejach, lecz wszyscy spoglądają na 

niego ze strachem i niedowierzaniem. W jego zmęczonej niespokojnymi myślami twarzy, w 

jego rozpalonych, gorejących nieznanym światłem oczach ludzie chcą widzieć oznaki 

szaleństwa, aby mieć prawo wyprzeć się go (s. 43).  

W tych zdaniach każde słowo jest niezwykle ważne. Mówią one tyleż samo  

o człowieku dotkniętym niespodziewanym doświadczeniem – „inaczej myśli, inaczej czuje, 

inaczej pożąda.”, co o świecie, który do niedawna był także jego światem. Człowiek się 

zmienił, świat pozostał taki sam, z tymi samymi zasadami, z niezmienionym systemem 

wartości. Reakcja musi być więc obustronna – ów człowiek, zrozpaczony i pozbawiony 

„prawa do doczesnej nadziei”, jest porażony tym, co widzi. Przeraża go także to, że nikt prócz 

niego nie dostrzega okrutnej rzeczywistości. Jeszcze nie wie, że owo przekleństwo może być 

błogosławieństwem. Natomiast świat broni się przed nim, oskarża o „nienormalność”, 

szaleństwo, ponieważ  „zawstydza” on swoim istnieniem i zagraża jego normalności.  

W późniejszej o dwa lata Apoteozie nieoczywistości zastanawiał się Szestow, jak 

mogłoby wyglądać spotkanie człowieka dotkniętego „tragedią” z Dostojewskim. Otóż gdyby 

ów człowiek przyszedł do pisarza i 

 powiedział o sobie, że jest beznadziejnie nieszczęśliwy, wielki piewca ludzkiej 

rozpaczy w głębi duszy zapewne zaśmiewałby się z niego i jego naiwności. [...] Czyż można 

tak się skarżyć, a jednak oczekiwać pocieszenia od bliźnich? 

Utrata wszelkiej nadziei to najbardziej uroczysty i najważniejszy moment w naszym 

życiu. Dotychczas nam pomagano, teraz jesteśmy zdani na samych siebie. Dotychczas 
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mieliśmy do czynienia z ludźmi i ludzkimi prawami, teraz z wiecznością i brakiem 

jakichkolwiek praw. Jakże można tego nie wiedzieć22.  

To programowa wypowiedź Szestowa afirmująca ów moment samotnego zetknięcia z 

wiecznością. Te słowa chciałby filozof przypisać Dostojewskiemu, bez trudu jednak 

dostrzegamy maskę, za którą tym razem on próbuje ukryć swoje oblicze. Dostojewski, 

twierdził  Szestow, krył się za bohaterami swoich powieści, on sam zaś niejednokrotnie stara 

się zasłonić twórcą Zbrodni i kary.  

Niezwykle sugestywny opis wkraczania w dziedzinę tragedii umieścił Szestow we 

wstępnej części szkicu Prieodolenije samooczewidnostiej (Przezwyciężanie oczywistości) 

napisanego z okazji stulecia urodzin Dostojewskiego. Przedstawił w niej, jak powiada, 

legendę zaczerpniętą ze „starej, mądrej księgi”. Zdumiała ona ówczesnych czytelników i 

myślę, że jej siła oddziaływania obecnie. Opowiada ona o aniele śmierci przychodzącym do 

człowieka, żeby rozdzielić jego duszę z ciałem. Jest on cały pokryty oczami. Zastanawia się 

Szestow – po co tyle oczu aniołowi, „który wszystko w niebie widział, który na ziemi nie ma 

nic do oglądania?” I tu następuje niezwykła odpowiedź:  

Otóż myślę, że te oczy ma nie dla siebie. Zdarza się, że anioł śmierci, który przychodzi 

po duszę, przekonywa się, że przyszedł zbyt wcześnie, że nie nastał jeszcze czas, by człowiek 

opuścił ziemię. Nie dotyka duszy, nawet się jej nie pokazuje, ale zanim się oddali, 

niepostrzeżenie zostawia człowiekowi jeszcze dwoje oczu spośród niezliczonych własnych. I 

wtedy człowiek zaczyna nagle widzieć więcej niż widzą wszyscy, więcej niż sam widzi 

swymi starymi oczami, zaczyna widzieć coś zupełnie nowego. I widzi nowe po nowemu, nie 

tak jak widzą ludzie, ale jak widzą istoty z «innych światów», tak że to nowe jest nie 

«konieczne», ale «wolne», czyli jest i zarazem go nie ma, pojawia się, gdy znika i znika, gdy 

się pojawia. Dawne, dane przy urodzeniu, oczy «jak u wszystkich»  świadczą o tym «nowym» 

coś wręcz odwrotnego, niż widzą oczy pozostawione przez anioła. A że pozostałe zmysły i 

nasz rozum są skojarzone ze zwykłym widzeniem, i wszelkie, osobiste i zbiorowe, 

«doświadczenie» człowieka też jest skojarzone ze zwykłym widzeniem, to nowe widzenie 

wydaje się bezprawne, absurdalne, fantastyczne, zgoła majak czy też halucynacja rozhuśtanej 

wyobraźni. Zdaje się, że jeszcze trochę i nastąpi szaleństwo: nie to poetyckie, natchnione 

szaleństwo, o którym traktują nawet podręczniki estetyki i filozofii, i które pod mianem erosa, 

manii lub ekstazy zostało już opisane i uzasadnione gdzie trzeba i przez kogo trzeba, ale to 

szaleństwo, za które wsadzają do domu wariatów. I wtedy zaczyna się walka między 

                                                
22L. Szestow, Apoteoza nieoczywistości. Próba myślenia adogmatycznego, tłumaczyli z rosyjskiego N. Karsov i  
S. Szechter, Londyn 1983, s. 58.  
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wzrokiem naturalnym (jestiestwiennyje głaza) i nienaturalnym (swierchjestiestwiennyje 

głaza)– walka, której wynik wydaje się tak samo problematyczny i zagadkowy, jak jej 

początek”23.  

Przytoczyłem tę legendę, pochodzącą ze szkicu o dwadzieścia lat późniejszego od 

Filozofii tragedii, nie tylko ze względu na jej niezwykłość i piękno, ale także po to, by 

pokazać trwałość pewnych myśli Lwa Szestowa i owo przekleństwo-błogosławieństwo 

wstąpienia w dziedzinę tragedii. Legenda ta wyraźnie potwierdza, że nie jest ono dobrowolne, 

że jest to cena, jaką płaci ocalały przed śmiercią za pozostanie przy życiu. Na początku tego 

szkicu, komentując wykorzystane jako motto słowa Eurypidesa: „Kto wie, czy nie jest tak, że 

żyć znaczy umierać, a umierać – żyć”24, stwierdza Szestow, że tylko mierni ludzie wiedzą bez 

wątpliwości, czym jest śmierć, czym życie. Konstatacja ta zmusza go do postawienia 

dramatycznie retorycznego pytania, jak to się dzieje, że utalentowani, mądrzy ludzie znajdują 

trudności tam, gdzie zwyczajny człowiek nic takiego nie widzi. 

Bezpośrednio przed legendą przytoczył filozof maksymę z tej samej „starej mądrej 

księgi” mówiącą, że „jeżeli ktoś chce wiedzieć, co było i co będzie, co jest pod ziemią i co 

jest nad niebem, to najlepiej, żeby się w ogóle nie urodził”25. Ale nie dość, że się narodził, to 

jeszcze swoją wiedzą próbuje podzielić się z tymi, którzy nie chcą o tym wiedzieć.  

W Filozofii tragedii  zastanawia się Szestow, jakimi metodami „normalny” świat 

może unieszkodliwić ów „niszczący” wpływ człowieka „dotkniętego tragedią”, 

obdarowanego przez anioła? Przejść obok, nie zauważyć go? To przecież niemożliwe. 

Wyprzeć się? Ale on i tak będzie zagrażał. Co pozostaje? Pozbyć się, może pogrzebać 

żywcem? Ale czy jest ktoś, kto „weźmie na siebie taki nieludzki obowiązek”? Otóż dla 

Szestowa, a stwierdza to bez wahania, takim bezwzględnym „grabarzem” tych wszystkich, 

„których groza życia doprowadziła do szaleństwa” jest idealizm, który określa jako 

„przeciętną filozofię” „przeciętnego życia wśród przeciętnych ludzi” (s. 113), z którego 

strony grozi ludziom większe niebezpieczeństwo niż ze strony „słynnych biczów ludzkości – 

Tamerlanów, Attyli, Napolenów czy inkwizycji katolickiej” (s. 30). Tymi stwierdzeniami nie 

wyczerpuje Szestow swojego repertuaru oskarżeń wobec idealizmu. Filozofia ta ucieka przed 

„nienormalnością”, oddaje hołdy „przeciętności”, „żyje tylko ziemskimi nadziejami”, 

„odgradza się od trudniejszych wymagań rzeczywistości” za pomocą „wysokich ścian sądów 

                                                
23 Tamże, s. 219 [przypis]. Fragment ten cytuję w tłumaczeniu N. Karsov . 
24 L. Szestow, Prieodolenije samooczewidnostiej. K stoletiju rożdienija F. M. Dostojewskogo, w: Na wjesach 
Iowa. Stranstwowanija po duszam, Pariż1929, s. 27. [Wszystkie cytowane fragmenty tego eseju w tłumaczeniu 
moim –  T. S.] 
25 Tamże, s. 29. 



 9

a priori i Ding an sich (s. 108). Nie jest więc, jak stwierdza Szestow,  potrzebna ludziom, 

oddala od prawdy, fałszuje rzeczywistość, ujmując ją w naukowe formuły, które w istocie nic 

nie znaczą. Jej nieprzydatność w pełni się objawia wówczas, „gdy człowiek staje oko w oko z 

życiem” (s. 108), grozą życia, gdy ziemia, jak powiada Dostojewski, zaczyna trzeszczeć pod 

nogami. Przekonuje się wtedy, że wszystkie a priori są fałszywe, a prawa „statystyki i 

«żelazna konieczność»” (s. 40) w niczym nie umniejszają jego indywidualnego ludzkiego 

cierpienia. Kantowska filozofia, która nawet „potężne umysły” zmusza do szukania 

przeciętności nawet „w samym sobie” (s. 41) – egzemplifikacją jest dla Szestowa dojrzały 

Tołstoj – pęka pod naporem rzeczywistości, rozwiewają się „ziemskie nadzieje”. „Filozofia 

przeciętności” pada przed „filozofią tragedii”.  

Szestow nie ogranicza się do ataku na „idealizm” i jego teorię poznania, formułuje 

własne widzenie sztuki, której zadanie, jak pięknie powiada: 

nie polega bynajmniej na poddaniu się reglamentacji i normom, wymyślonym na 

takich czy innych podstawach przez różnych ludzi, lecz na dążeniu do porwania łańcuchów 

opasujących wyrywające się na wolność ludzkie umysły (s. 40). 

 Jej zadaniem nie jest nauczanie ani udzielanie odpowiedzi, sztuka może być 

stawianiem pytań, błądzeniem. Tak też filozof rosyjski widzi dzieło Dostojewskiego 

Czytelnik Filozofii tragedii poznaje lata wczesnej twórczości pisarza, dostrzega jednak 

bezbłędnie, że Szestow nie jest w stanie ukryć swojego prawdziwego stosunku do 

wyznawanych ówcześnie przez niego poglądów. Ich rekonstrukcja przesycona jest bowiem 

ironicznymi, czasem sarkastycznymi uwagami komentującymi wczesny humanitaryzm 

Dostojewskiego, próbującego przekonać czytelnika, że nawet „najbardziej zahukany, marny 

człowiek jest również człowiekiem” (s. 54), starającego się jednocześnie poruszyć sumienia 

czytelników, poprzez ukazywanie okropności życia. Szestow nie pozostawia na 

Dostojewskim suchej nitki za wylewanie łez nad wymyślonymi cierpieniami Makara 

Diewuszkina, jakby za mało mu było cierpień rzeczywistych, musiał wymyślać nowe. To 

dzięki temu zasłużył na miano „okrutnego talentu”, jakim obdarzył go Mikołaj 

Michajłowski26, do którego zresztą Szestow kilkakrotnie się odwołuje. Wziął więc na siebie 

Dostojewski, nawet w tym najwcześniejszym okresie, ciężkie brzemię pokazywania mrocznej 

rzeczywistości i starał się gorliwie wywiązać z przyjętego na siebie zadania. Szestow 

powiada, że pisarz „dosłownie przeczuwa swoje przyszłe zadania i wprawia się w opisywanie 

ciemnych i tajemniczych zjawisk” (s. 52). Tym zadaniem będzie oczywiście penetracja 

                                                
26 M. Michajłowski, Okrutny talent, przełożyła L. Liburska, w antologii: Okrutny talent. Dostojewski we 
wspomnieniach, krytyce i dokumentach, wybór, wstęp, przypisy Z. Podgórzec, Kraków 1984, s. 245-297. 
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„podziemia”. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż Szestow, mimo jawnej niechęci do 

tego okresu twórczości, świetnie wychwycił nie dostrzeżony przez młodego pisarza konflikt, 

który z pewnością w istotny sposób wpłynął na późniejszą rewoltę. Zaprzątnięty piękną ideą 

nie zdawał sobie Dostojewski sprawy, że „naturalny porządek wszechrzeczy śmieje się z 

humanitaryzmu, który z kolei może jedynie opuścić głowę przed niepokonanym wrogiem” (s. 

58). Widział to natomiast mistrz jego –„szalony Wissarion” Bieliński. I ta rozbieżność 

doprowadziła do pierwszej klęski Dostojewskiego, porzucenia go przez Mistrza.  

 Refleksje dotyczące debiutanckiego okresu to tylko prolegomena do opisu 

doświadczenia wstąpienia w dziedzinę tragedii. Szestowa naprawdę interesuje owo 

doświadczenie przerażającego odkrycia, że „życie po dawnemu nie jest możliwe”  

(s. 168). Wodziński nazywa je „doświadczeniem źródłowym”, rozumiejąc przez to, 

że jest ono konkretne i bezpośrednie wbrew abstrakcyjności i konceptualności; [...], że 

jest ukryte i niedostępne w doświadczeniu codziennym i potocznym, i że należy do niego 

dotrzeć; [...] że jest początkowe, pierwotne, nieredukowalne i oryginalne27.  

Kiedy stało się ono udziałem Dostojewskiego? Wydawać by się mogło, iż pisarz 

„przejrzał” świat w momencie, gdy został obdarowany drugim wzrokiem przez anioła śmierci 

w dniu niedoszłej egzekucji na placu kaźni, z którego wysłannika zaświatów wypłoszył 

goniec z carskim ukazem, zmieniającym rozstrzelanie na cztery lata katorgi w ostrogu i kilka 

lat zesłania w stepach kazachskich. Ocalony pietraszewiec obdarowany zostaje podwójnie – 

drugim wzrokiem i wejściem do „martwego za życia domu”. Jest to niewątpliwie 

doświadczenie zejścia do innego świata, wkroczenia do podziemia. Ale chociaż Szestow 

powiada, że „nie ma innej drogi do prawdy, jak przez katorgę i podziemie” (s. 62), choć 

zauważa fakt, że „podziemie” rodziło się w Dostojewskim już na katordze, to jednak bez 

cienia wątpliwości stwierdza, że pisarz po powrocie z zesłania odrzucił je. Potwierdzeniem tej 

koncepcji jest dla Szestow fakt, że pisarz po powrocie do „żywych” zdążył opublikować kilka 

dłuższych utworów, w tym Sioło Stiepanczykowo, Skrzywdzonych i poniżonych, Wspomnienia 

z domu umarłych, a także wiele artykułów, „w których nie tylko nie odrzucał dawnych 

poglądów, ale głosił je z taką siłą talentu, o jakiej w młodości nawet nie marzył” (s. 51). 

Znowu więc „marny, zahukany człowiek” i humanitaryzm zmącony lekkim dysonansem, 

dokładnie jednak podretuszowanym. Bronił się Dostojewski przed losem „renegata, odstępcy 

i zdrajcy” (s. 113), zwalczał „podziemnego człowieka” w sobie. Próbował uciekać od innego 

już odczuwania rzeczywistości, którego efektem są nieliczne co prawda drwiny ze 

                                                
27 Wodziński, Wiedza a zbawienie, s. 39-40 
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„wszystkiego, co piękne i wzniosłe” w Skrzywdzonych i poniżonych. Owe kpiny z 

„idealizmu” przemycane mimochodem w tej powieści świadczą o wewnętrznej walce pisarza.  

W Filozofii tragedii wyrażone zostało nawet przekonanie, iż Wspomnienia z domu umarłych 

bliskie są ideowo najwcześniejszym utworom pisarza, w Prieodolenji samooczewidnostiej zaś 

pojawia się stwierdzenie, że Dostojewski pragnął po wyjściu z katorgi pokazać przede 

wszystkim, że „nasze życie ziemskie to wielki dar Boży”28. Według Szestowa Wspomnienia z 

domu umarłych wyrażają przede wszystkim oczekiwanie na powrót do życia, choć można w 

nich dostrzec nową rzecz w stosunku do twórczości sprzed katorgi – jest nią mianowicie 

„poczucie rzeczywistości, gotowość widzenia życia takim, jakim ono istotnie jest” (s. 51). To 

końcowe stwierdzenie osłabia dojmujące poczucie zwątpienia w tak znakomity słuch 

Szestowa, dziwnie zobojętniały w tym miejscu na liczne wszak niepokojące (z perspektywy 

„rozumu i sumienia”) akcenty w powieści o katordze. 

Szestow akcentuje ów moment, w którym Dostojewski, uciekając przed 

rzeczywistością pod opiekę idealizmu, ostatecznie jednak powrócił do niej. Filozof żywi 

bowiem przekonanie, że „pokonanie własnych nieszczęść i wątpliwości za pomocą idealizmu 

jest niemożliwe” (s. 114), że „wszystkie potworności życia nie są tak straszne jak idee 

wymyślone przez rozum i sumienie” (s. 117-118). Owo „zrekonstruowane” rozdarcie 

wewnętrzne czy nawet bolesna psychomachia kończy się pięć lat po powrocie z zesłania; 

wtedy właśnie powstają Notatki z podziemia, które stanowią   

rozdzierający krzyk przerażenia, wyrywający się z duszy człowieka, który uświadomił 

sobie nagle, że kłamał całe życie, że udawał tylko, kiedy przekonywał siebie i innych, iż 

najwyższym celem istnienia jest służenie marnemu człowiekowi (s. 76). 

 „Ideę” „podziemia”, sądzi Szestow, w najdoskonalszy sposób wyraża jego lokator: 

„...wiesz, czego pragnę – żeby was wszystkich diabli wzięli, oto czego pragnę! Mnie trzeba 

spokoju. Ach, za to, żeby mi nie przeszkadzano, gotów jestem w każdej chwili cały świat 

sprzedać za kopiejkę. Czy świat ma zginąć, czy też, ot, ja mam się napić herbaty? Odpowiem: 

niech ginie  świat, bylebym tylko zawsze pił sobie herbatę”29. Tak mówi człowiek, jak 

ironicznie podkreśla Szestow, który zalewał się łzami nad losem Makara Diewuszkina – 

bohatera Biednych ludzi. I konstatuje, że Notatki z podziemia to zapis „najgroźniejszego 

kryzysu, jaki może zgotować i znieść tylko dusza ludzka” (s. 50). W ujęciu Szestowa więc te 

                                                
28 Szestow, Prieodolenije samooczewidnostiej.  s. 31 
29 F. Dostojewski,  Notatki z podziemia, przełożył G. Karski, w: Notatki z podziemia. Gracz,  Warszawa 1992,  s. 
99. Z dzieł Fiodora Dostojewskiego [T.] I. 
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dwie wymienione powieści stanowią dwa słupy graniczne, oddalone od siebie przestrzenią, 

która dzieli „przeciętność” od „tragedii”   

Co spowodowało ten kryzys? Czy było to wynikiem doświadczeń osobistych, czy 

może społecznych? Przyczyną bezpośrednią, sądzi filozof, nie była na pewno katorga. Czy 

więc sytuacja społeczna w Rosji?  Szestow podkreśla, iż ów kryzys nastąpił w momencie 

najmniej się do tego nadającym. Jest to bowiem czas, w którym Rosja zaczyna się cieszyć 

zmianami na lepsze, mającymi istotny wpływ na polepszenie sytuacji „marnego, zahukanego 

człowieka”. W oczywisty więc sposób powinno to także radować tego, który poświęcił mu 

swój talent. Ale „nadzieje Rosji nie są jego nadziejami” (s. 74). A zatem ani doświadczenia 

osobiste, ani tym bardziej wydarzenia społeczne nie wpłynęły wprost na przełom. Cóż więc to 

było? Otóż Dostojewski po skonstatowaniu bezsensu ucieczki w idealizm stanął „oko w oko z 

samym życiem” (s. 108-109). Przekonał się, dodaje Szestow w Prieodoleniju 

samooczewidnostiej, że „życie wolne upodabnia się coraz bardziej do życia na katordze, a 

ideały coraz bardzie przypominają kajdany aresztanckie”30. Na katordze i bezpośrednio po jej 

opuszczeniu miał nadzieję, a właściwie chciał ją mieć, po pewnym czasie jednak zrozumiał, 

że „niebo i katorżne ściany, ideały i kajdany wcale nie są sobie przeciwstawne [...], jak mu się 

niegdyś wydawało, kiedy chciał i myślał, jak wszyscy normalni ludzie”. Wszystko jest takie 

samo.  

Nie ma nieba, nigdzie nie ma nieba, jest tylko niski »horyzont«, nie ma ideałów 

przenoszących góry, są tylko łańcuchy, niewidoczne, ale trzymające mocniej niż więzienne 

kajdany. I żadnymi wysiłkami, żadnymi »dobrymi uczynkami« nie jest dane człowiekowi 

wyzwolić się z miejsca swojego »bezterminowego, wiecznego uwięzienia«31.  

Taki jest w interpretacji Szestowa duchowy pejzaż utworów Dostojewskiego  

po odkryciu i zrozumieniu prawdy. Był to moment zwrotny, który podzielił życie pisarza na 

dwie epoki. Odrzucenie „humanitaryzmu” oraz idealizmu, który „nie wytrzymał naporu 

rzeczywistości”, odrzucenie „rozumu i sumienia”, wkroczenie do podziemia. Początek 

„filozofii tragedii”. Umarła nadzieja wspierana rozumem i moralnością. Czy można mieć 

nadzieję? Szestow świetnie przeciwstawia w swoich esejach „prawdę” rozumu „prawdzie 

podziemia”. Wykpiwa jednak tę pierwszą, która powinna „cieszyć i pokrzepiać człowieka”. 

Czym jednak pokrzepia? Świadomością ograniczenia, koniecznością oddania hołdu 

oczywistościom, zasadzie „dwa razy dwa cztery”, która oznacza śmierć. A cóż prawda 

podziemia? Nie jest człowiekowi życzliwa: „Nieść ukojenie – nie jest jej celem. Drwić i 

                                                
30 Szestow, Prieodolenijie samooczewidnostiej,  s. 32  
31 Tamże, s. 33 
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upokarzać – to jeszcze potrafi” (s. 118), ale umożliwia pojedynczą walkę z rozumowymi 

ograniczeniami, zdetronizowanie stoickiego uzurpatora, „którego samą esencję stanowi 

ujarzmienie hańbiących pretensji do indywidualnego istnienia w imię powszechnego 

porządku”32, rehabilitację prawa jednostki. Według Szestowa w Notatkach z podziemia 

Dostojewski dochodzi do przekonania, że przyszła szczęśliwość nie wynagrodzi 

teraźniejszego i przeszłego nieszczęścia. Odrzuca więc ją i staje się piewcą nieszczęścia.  

Owo doświadczenie nie miało charakteru iluminacji, jednorazowego nawrócenia. 

Towarzyszyła temu straszna walka. Skalę heroizmu Dostojewskiego pokazuje Szestow, 

zestawiając z nim Lwa Tołstoja. Autor Anny Kareniny wiedział, „że za każdym razem, gdy 

zbliża się sprzeczność, należy robić świętą, prostoduszną, dziecinnie niewinną minę”, że 

trzeba „oswoić te dzikie bestie, które znamy pod obcymi imionami sceptycyzmu i 

pesymizmu” (s. 104-105). Tołstoj przenosi je więc w dziedzinę rzeczy niepoznawalnych, w 

dziedzinę Ding an sich, Dostojewski robi „psychologię”. Gdy Tołstoj „stanął nad przepaścią, 

która groziła mu wchłonięciem go w siebie”, gdy „ujrzał grozę śmierci na ziemi”,  

zdjęty przerażeniem przeklął wszystkie wyższe żądania swojej duszy, zaczął pobierać 

nauki u przeciętności, średniości, banalności, uwierzywszy, że tylko z tych elementów można 

zbudować mur, który jeśli nie na zawsze, to na długo ukryje przed oczyma ludzi straszną 

«prawdę» (s. 98). 

 Świetnie charakteryzuje Szestow bohatera Anny Kareniny – Lewina, który „widzi 

siebie na drodze do wiecznego podziemia [...], do zguby – i ratuje się, nie analizując 

sposobów ratunku” (s. 90). To nie paradoks ani retoryczna figura. To sposób na przetrwanie. 

W Tołstojowskim świecie przeciętności, bo podobnie charakteryzuje autor Filozofii tragedii 

postaci Wojny i pokoju, ratunek stanowi ucieczka przed rozpatrywaniem psychologicznych 

dróg ratunku. Otóż zupełnie inaczej postępują bohaterowie najważniejszych dzieł 

Dostojewskiego, prowadzą oni bolesną wiwisekcję niemal aż do samozatraty. Twórca Biesów 

zresztą doskonale zdawał sobie sprawę z konsekwencji podjęcia ryzyka analizy: 

przypomnijmy tu Stawrogina, opuszczającego celę Tichona – ze wściekłością  w głosie 

wypowiada słowa „przeklęty psycholog”33. 

Szestow był niezwykle odkrywczym i przenikliwym czytelnikiem Dostojewskiego, 

analizując jego dzieło, główną uwagę skupił na Notatkach z podziemia, którymi wówczas 

                                                
32 Miłosz, Szestow albo czystość rozpaczy, s. 265 
33 F. Dostojewski, Biesy. Powieść w trzech częściach, przełożyli T. Zagórski, Z. Podgórzec, Warszawa 1992, s. 
657. Z dzieł Fiodora Dostojewskiego [T.] IV. 
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nikt, poza Rozanowem34, nie był w istotny sposób zainteresowany. Jego rozważania, 

aczkolwiek wyabstrahowane z kontekstu – nie interesują go wszak ani spory Dostojewskiego 

z utopijnymi socjalistami w Notatkach z podziemia, ani okaleczenie dzieła przez cenzurę – w 

rewelacyjnie odkrywczy sposób odczytują znaczenie tego utworu, który – co obecnie 

traktowane jest jak aksjomat – dał początek współczesnej literaturze 35. Ukoronowanie 

refleksji poświęconych temu dziełu znajdziemy w Prieodoleniju samooczewidnostiej. 

Stwierdził tu Szestow jednoznacznie, iż ze Wspomnień z domu umarłych i Notatek z 

podziemia wyrasta cała późniejsza twórczość Dostojewskiego. Podkreślił również, że drugi z 

wymienionych utworów jest przede wszystkim wielkim dziełem filozoficznym, jest pierwszą 

rzeczywistą „krytyką czystego rozumu”, której wbrew tytułowi nie dokonał Kant36, ponieważ 

postawione zostało w nim pytanie, czy „metafizyka jest tak samo możliwa, jak nauka”37.  

W epoce podziemia swoimi nauczycielami czyni Dostojewski katorżników. Tych 

samych, którzy nim tak boleśnie pogardzali w ostrogu i którym złożył największy hołd, pisząc 

o nich we Wspomnieniach z domu umarłych jako o „ludziach najzdolniejszych i 

najsilniejszych z całego naszego narodu”. Ich znaczenie w życiu Dostojewskiego, jak 

powiada Szestow, zawiera się w tym, że „swym istnieniem usprawiedliwiali wszystko, co jest 

w życiu szkaradne, marne i niepotrzebne” (s. 125), że „do martwego domu przywiódł [ich] 

brak strachu przed cierpieniem”. Aby dosięgnąć prawdy, trzeba wyzwolić się z pęt 

przeciętności i „umieć przyjąć rzeczywistość ze wszystkimi jej potwornościami” (s. 245).  Tę 

prawdę zrozumiał Dostojewski kilka lat po powrocie z katorgi. Bohaterów tego etapu 

twórczości, do których filozof zalicza Raskolnikowa, Iwana Karamazowa, Hipolita 

Tierientiewa, łączy jedno – są niezdolni do rozpoczęcia nowego życia, zrezygnowali ze 

wzniosłości, ideałów. Występują przeciwko podstawom ówczesnego światopoglądu, 

kwestionują rudymentarne założenia etyki. Bohaterowi Zbrodni i kary  sumienie zezwala  

na nienawiść do ludzi, myśl o dobru doprowadza go do furii. Iwan Karamazow odmawia co 

prawda zgody na przyszłe szczęście, jeśli ma być okupione łzą dziecka, ale stawia straszne, 

jak słusznie mówi Szestow, pytanie: „Po co poznawać to piekielne dobro i zło – skoro nie jest 

ono nic warte?” (s. 140). I to wszystko trzydzieści lat przed Nietzschem. Szestow przekształca 

wymyśloną przez Raskolnikowa teorię dwóch moralności dla zwykłych i niezwykłych ludzi 

                                                
34 Pisze o tym także Miłosz (Szestow albo czystość rozpaczy, s. 265). 
35 G. Herling-Grudziński  (Dwie glossy o Dostojewskim, s. 18) cytuje stwierdzenie włoskiego wydawcy dzieł 
twórcy Zbrodni i kary: „Dostojewski mawiał:«Wyszliśmy wszyscy spod Płaszcza Gogola». Najbardziej 
znaczący prozaicy współcześni, najwrażliwsi świadkowie i prorocy zagłady człowieka w naszej epoce od Kafki 
do Becketta, mogliby go sparafrazować mówiąc: «Wyszliśmy wszyscy z podpolja Dostojewskiego»”.  
36 Szestow, Prieodolenijie samooczewidnostiej, s. 35-37, 43. 
37 Tamże, s. 45. 
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oraz późniejszą Nietzscheańską koncepcję moralności niewolników i panów w moralność 

przeciętności i moralność tragedii. Bohaterowie jego książki, wyzwoleni z kajdan 

przeciętności przez katorgę i straszną chorobę, zostali zmuszeni do wolności, musieli przyjąć 

moralność tragedii. Szukając „ostatniego słowa” Dostojewskiego, odwołuje się filozof wprost 

do jego słów z Dziennika pisarza:  

Twierdzę, że świadomość absolutnej niemożności przyniesienia jakiejkolwiek ulgi 

cierpiącej ludzkości przy jednoczesnej pewności istnienia tych cierpień – może nawet  z a m i 

e n i  ć  w   n a s z y m   s e r c u   m i ł o ś ć  l u d z k o ś c i   w   n i e n a w i ś ć   d o  n i e j” 

(s. 137)38.  

Wypowiedź ta jest dla Szestowa oczywistym i jednoznacznym potwierdzeniem idei 

Raskolnikowa i Iwana Karamazowa, wyrażoną już explicite, pozbawioną woalu powieściowej 

fikcji. Stwarza to filozofowi możliwość wyciągnięcia ostatecznego wniosku: jego zdaniem 

Dostojewski dochodzi do przekonania że „żadna harmonia, żadna idea [...] nie może 

usprawiedliwić bezsensu i absurdu w losie poszczególnego człowieka” (s. 139). A w innym 

miejscu stwierdza, że człowiek postawiony nad brzegiem otchłani pozbywa się 

odpowiedzialności za ludzkość, „zamiast tego wszystkiego wyłania się jedynie pytanie o jego 

samotne, znikome i nieznane indywiduum” (s. 151).  

Człowiek pozostawiony zostaje sam sobie. Cóż mu pozostaje? Odrzucił  

z nienawiścią rozum i moralność, gdzież szukać nadziei? Przywołuje Szestow słowa 

Ewangelii: „ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion” i przypomina Raskolnikowa w 

pokoju Soni nad przypowieścią o wskrzeszeniu Łazarza. Sięga więc do tych ewangelicznych 

wersetów, które nie zostały „zredukowane” i zawłaszczone przez etykę tołstojowską uznającą 

Boga w dobru i miłości bliźniego. Raskolnikow-Dostojewski  

postanawia wskrzesić w sobie to rozumienie Ewangelii, które nie odrzuca nadziei i 

modlitw samotnego, zagubionego człowieka [...]. Wie, że skarga jego będzie wysłuchana, że 

nie odeślą go z powrotem na tortury w świat idei, że pozwolą mu wyjawić całą wewnętrzną, 

straszną prawdę o sobie, tę prawdę, z którą przyszedł na świat Boży (s. 142-143). 

Szestow upomina się więc o prawdziwego, ewangelicznego Boga i powiada, że 

Dostojewski w Ewangelii widział „nie głoszenie tej czy innej moralności, ale rękojmię 

nowego życia” (s. 143). Tu także odnalazł „wyższą ideę życia”, jak zanotował  

w Dzienniku pisarza, którą jest idea nieśmiertelności duszy ludzkiej. I to właśnie ta idea, nie 

żaden humanitaryzm, zapewni miłość ludzkości. Autor Filozofii tragedii, jak konstatuje 

                                                
38 F. Dostojewski, Dziennik pisarza 1876, t. II, przełożyła M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 345-346, 
[podkreślenie – F. Dostojewski] 
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Wodziński, doszedł więc do przekonania, że „u źródeł swego człowieczeństwa, w 

doświadczeniu tragedii istnienia, na dnie rozpaczy, w otchłani, człowiek odkrywa nowy 

wymiar myślenia: wiarę”39.  

W późniejszej o dwa lata recenzji książki Mereżkowskiego Szestow napisał: „Kant nie 

tylko nie może podtrzymać człowieka, który szuka Boga, ale swymi  «postulatami» w 

zarodku zabija wszelką nadzieję na możliwość znalezienia Boga”. Komentując zaś słowa 

Mereżkowskiego, że „rozum nie potwierdza, ani nie neguje istnienia Boga”, stwierdza, iż 

oznacza to „przede (i po) wszystkim, że nie mamy i nie możemy mieć żadnego związku z 

Bogiem – a jeżeli tak, to żadne mistyczne przesłanki już niczego nie uratują. Możemy 

udowodnić niewzruszoność zasad naukowych, możemy uzasadnić wieczną moralność – do 

tego się ograniczymy; a z Bogiem – co będzie, to będzie; jest to sprawa czystego przypadku, 

albo – jak mówi Kant – wiary. Nie wolno jednak mylić kantowskiej wiary z religią: nie mają 

nic wspólnego”40. Konkluzją wywodu staje się stwierdzenie, że „stając po stronie Kanta – 

zamyka [się] usta Raskolnikowom, Karamazowom, Dostojewskim”41. 

 Do tych refleksji powracał Szestow jeszcze wielokrotnie. W Atenach i Jerozolimie 

zastanawiał się, „czy możliwe, by wiedza wiodła do «niechybnie umrzesz», a wiara do 

drzewa życia?”42 [Rdz 2, 16-17] i uznał, że Dostojewski odważył się zaakceptować taką 

„krytykę rozumu”, podkreślając wielokrotnie wcześniej akcentowany, ale przez większość, 

jak sądził, odrzucany pogląd, że pierwszą «krytyką rozumu» były Notatki z podziemia i Sen 

śmiesznego człowieka”43.    

 Przedmowa do rozważań o poglądach Dostojewskiego i Nietzschego spięta została 

przez Szestowa klamrą-pytaniem „czy możliwa jest filozofia tragedii”. Antycypując 

wątpliwości czytelnika, zastanawiał się, „czy nie oznacza to przypadkiem filozofii 

beznadziejności, rozpaczy, szaleństwa, a nawet śmierci?!”44 Cały wywód prowadził jednak 

Szestow w taki sposób, by udowodnić, że „zadanie filozofii nie polega na tym, aby uczyć nas 

posłuszeństwa, pokory, wyrzeczenia”45, by pokazać, że przestrzeń prawdziwej filozofii 

otwiera się właśnie tam, gdzie filozofia przeciętności mówi „koniec”, gdzie dominuje 

„niepoznawalne”. Tę przestrzeń wyznaczają Notatki z podziemia i tam prowadzą penetrację 

prawdziwi filozofowie – Dostojewski i Nietzsche. Może więc Szestow na inicjalne pytanie 

                                                
39 Wodziński, Wiedza a zbawienie, s. 75 
40 Szestow, Apoteoza nieoczywistości, s. 186 [podkreślenia Szestowa] 
41 Tamże, s. 185. 
42 L. Szestow, Ateny i Jerozolima, s. 83 
43 Tamże [przypis] 
44 Szestow, Dostojewski i Nietzsche, s. 29 
45 Tamże, s. 249. 
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odpowiedzieć bez wahania, że „filozofia jest  f i l o z o f i ą    t r a g e d i i”46; więcej jest – 

tylko filozofią tragedii. 

W zakończeniu Prieodolenija samooczewidnostiej dochodzi natomiast  

do dramatycznej inwersji – filozofia tragedii przekształca się w tragedię pisarza-filozofa. Otóż 

Dostojewski, zdaniem Szestowa, w ostatnich latach życia rezygnował ze „swojego drugiego 

spojrzenia”, dopasowywał je do widzenia ogólnego, zapragnął bowiem, wzorem starca 

Zosimy, „nauczać ludzi, jak powinni żyć”47. Wyrazem tych pragnień stały się artykuły 

publicystyczne w Dzienniku pisarza, których filozof nie waha się określić mianem „«służek» 

pospolitości”. Szestow cytuje z zażenowaniem „spospolitowane” przepowiednie 

Dostojewskiego o zdobyciu Konstantynopola przez Rosję, zapewnienia, że jest to 

najswobodniejszy kraj na świecie, w którym nigdy nie będzie walki klas, do którego tonący w 

krwi i ginący Zachód będzie zmuszony zwrócić się z prośbą o ratunek. Przełom lat 

dwudziestych i trzydziestych, kiedy Szestow pisał swój esej, epoka „przerażenia i zgrozy w 

Rosji, jakiej świat nigdy nie widział”, pokazała, „jak okrutnie Dostojewski pobłądził”48. Autor 

Na wjesach Iowa  wstrzymał się jednak przed ostateczną konkluzją. Uczynił to za niego 

Herling, uzupełniając podziwiany przez siebie esej o brakującą puentę. Jest ona porażająca: 

„wielki pisarz, autor Biesów i Braci Karamazow, posiadacz «drugiego wzroku» w 

uporczywym krążeniu wokół Boga, przyklęka oto i z opuszczonymi pokornie oczami całuje 

pierścień Wielkiego Inkwizytora Rosji”49. 
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Dostojewski w "filozofii tragedii" Lwa Szestowa, [w:] Problem tragedii i 
tragizmu, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 27-40.  
 

 

 

 

                                                
46 Tamże, s. 252 [podkreślenie Szestowa]. 
47 Szestow,  Prieodolenije samoczewidnostiej, s. 92. 
48 Tamże. 
49 Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1993-1996, s. 151. 
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