


Fiodor Dostojewski 



Główna myśl powiesci - przedstawić pozytywne
go, pięknego człowieka. Nie ma nic trudniejszego na 
świecie, zwłaszcza teraz. Wszyscy pisarze, nie tylko 
nasi, lecz także wszyscy Europejczycy, kto tylko 
brał się za przedstawienie pozytywnego pięknego 
człowieka - zawsze pasował. To zadanie ogromne. 
Piękno jest ideałem, a ideał - ani nasz, ani cywili
zowanej Europy - jeszcze nie został wypracowa
ny„. 

FIODOR DOSTOJEWSKI 
Ol&t do Son! Iwanowej z dn. 1 I 1868) 

* Adol f Rudnick·i napisał kiedy~ w „Niebieskich kartkach" 
że Dostojewsk,i posługując s ię metQdą realizmu poszerzył 
granice świata widzialnego. Bardzo t·o lapidarne, trafn e 
M:reślen ie . Ten właśnie rodza j realizmu, drążącego w głąb , 
a :iie odnotowującego wszerz, fuscynuje mnie w pracy te
atralnej. Oczywiście teatr uważam za sztukę realistyczną 
- z natury swej operującą ko.nkretem: zawsze na scenie 
jest żywy człowiek:. I właśnie ten podstawowy, niezastąpio
ny element teatru - cz.łowiek interesuje mnie w nim naj
bardziej. I jeśli traktuję teatr jaik-0 ,.zwierciadło natury" -
to raczej zwierciadło ludzkiej psychiki, niż tylko obyczajów 
eook; 

· Do~tojewski pokazuje, zadziwia, pyta„ Pokazuje cz.ęsto 
zwykłe losy zwykłych ludzi, odkrywając w nich niezwy
kłość . Zadziwia ukazując niezmierzone obszary życia psy
chicznego w każdym, na kogo zwróci swoje spojrzenie. I 
wreszcie pyta - dlaczego? Nawet jeśli to pytan:ie nie jest 
sformułowane w:prost. Choć często jest tak sformułowane 
P rzy;pomnijmy sobie il.ość owych pytań na przykład w „Bra
ciach Karamazow'', nawet wśród tytułów rozdziałów . Dla
czego? ... 

Wielka literatura zawsze była i jest literaturą pytań. Ta 
mniejsza daje odpowiedzi. Swym potężnym dziełem budzi 
Dostojewski wyobraź.nie, pytaniem zaś zawartym w tym 
dziele budzi sumienia. Tak. Ten najwspanialszy powieścio
pisarz wszystkich czasów jest moralistą, który oczywiście 
n igdy nie pozwoliłby sobie na moralizatorstwo. Za dobrze 
wa lu<izi by czynić coś tak nieskutecznego. Zresztą wcale 
rn ie stara się sugerować, że wie więcej niż przedstawia. 
Może bmę w zbyt ogólne rozważania, winienem przecież 

słów parę o „Idiocie". 
Ale przecież ten utwór jest cząstką jednego wielkiego 

dzieła o człowieku. 
Chcę tu uprzedzić nieraz już stawiane .pytanie o se.1s 

adaptacji Dostojewskiego na scenę (,,Dlaczego nie zostawić 
czytelnikom dzieła pisarza z całym bogactwem powieścio
wej formy. Po co przykrawać d zubożać siłą rzeczy utwór, 
by móc go „zmieścić" w teatrze?"). Owszem, często jedy
nym powodem adaptacji scenicznej bywa zadośćuczynienie 
pragnieniom widza, by skonfrontował o.n swoje wyobraże
nia wyniesione z lektury z żywymi bohaterami przedstawio
nymi na scenie. Wówczas ambicje teatru ·ograniczają się do 
mniej lub bardziej udanego zilustrowania tekstu. Z Do
stojewskJm sprawa ma się inaczej. Jest to, moim zda
niem, pisarz par excell11111ce dramatyczny. Tytko, że przez 
~eatr .przyjęty i z.rozumiany mógł się stać dopiero w na
szych czasach. 



\ \!ystar c. zy wz1ac Jego dialog i .propo.nowan e przezei1 roz
wiąza.nia sytuacy j21e, i!1 scenizacy jne. A przy:cajm niej t ropy 
tyc:i .r ozwiązai'i. To jest najnowocześni ej,sza d rama turgi a ... Tak 
rozma wiać i tak ok reślać się w d ialogu (albo raczej niedo
kreślać) potrafią chyba tylko bohaterowie wybit!1ych współ 
czesn ych pisany dramatycz!1ych, że wymien ię P i::itera czy 
Albeego. I może s zc zę śliwie się stało , że Dos toje wsk i nie 
pisał sam, w swoich czasach , dla teatru (to w od powiedzi 
~ym, któr zy '1 ai wnie twierdzą , że przecież gd yby myślał 
o teat rze, m óglby to sam zrobić). Jak wiadomo, wielko:ć 
jego pisars twa n 'e p olegała n a od kr yciu nowych for m. 
Przyjmował zastan e. · is tniejące struktury. P oza - może -
„Brać.mi Karamazow" w szystkie inne utw<Hy są pisa ne w 
form ie ko.nwencjon alnych dz:ew ię t 1as towiec z::i ych powieści 
czy J10wel. Gdyby Dostojewski napis a ł c oś dla te atru, nale
ży się spodz iewać , że ograniczony ówczesną ko '.1 wencją, da l
by rzecz ubo ższą od tej, j aką m y j es teśmy w sla:1ie dz i ś 
wydobyć z jego poie!1c.i alnie is tnieją ce~o tea tru - w po
-.v ieśc iach. 

Bardzo różn e mogą być metody przeniesie•1ia n a sce '.1ę. 
.Ted:io jest pew:ie, adapta tor wybiera, a więc już inte rpre
tuje. Ja w swej pracy poszedłem dalej .„ Rezygnując nie
jednokrotnie z wi ern oś ci l iterze tekstu - chc i ałem pozo
s t ać wierniejszy jego istocie. Powstawało przecież dla sceny 
n owe dzieło. I właśnie dlatego, by było to nadal dzieło Do
stojewskiego, musiałem in terweniować z'1 acznie bardziej !1 iż 
ów adaptator, który tylko wybiera . fr1 teresowa!y m '.lie w 
„Idioc ie" sprawy ludzkie, im t eż dałem pierwszeństwo, 
właś ciwie tylko one pozos t ały . Nie tło, epoka czy s zczegół 
obyczajowy. Starałem •S·ię zrctbić wszystko (.przynajmniej 
tak ie były moje intencje), by bohaterowie sceniczn i wydali 
s i ę w idzowi bl iscy, zna.rii. A jeś liby tu i ówdzie odniósł o::i 
wrażenie zwierc iad ła „ . jakichś swoich spraw czy spraw so
bie bl iskich - z'.rnczyloby t·o, że mi się udało. 

STANISŁAW BREJDYGANT 

* .„w przypadkach Idioty ludzkie są opowiedziane 
sprawy, lecz nadana im jest jakaś cecha, rzucone 
jest na nie jakieś światło szczególne o którego ist
nieniu i promieniowaniu prawdopodobnie sam twór
ca niewiele wie ( ... ) Historia Idioty, to obraz świę
tości ducha, osaczonej przez zwierzęcość ludzkiej 
ciżby. 

STEFAN ŻEROMSKI 
(Dzieła, t. I, Warszawa 1963 s. 2~1 

* Nie będzi e to dla nikogo odkryciem ani niespodzianką, 
gdy powiem, że powieści Dostojewskiego są zamaskowany
mi dramatami, a on, choć ani j ednego dramatu nie napisał 
- największym może dramaturgicznym geniuszem stulecia. 
Kto chce się o tym przekonać, niech przeczyta tylko jaki
kolwiek jego dialog w jednej z jego powieści. Tu znajdzie 
on, jak u nikogo, te związki każdego słowa z całym życiem 
mówiącej osoby, o których mówiłem wyżej . Proszę zbadać 
zresztą samą strukturę jego powieści. Są to tragedie opo
wiadane. Sama niezręczność formy powieściowej u Dosto
jewskiego w ten sposób może być tłumaczona. Nikt chyba 

:::aś nie odmówi Dost.ojewskiemu ani głębokości myśii, ani 
przenikliwości psychologicznej. Dostojewski mógłby się stać 
s:::kolą prawdziwą dla dramaturgów pragnqcych wywalczyć 
sobie zdobycze artyst·yczne, nadajqce się do wyrażania no
wych , nie iiwzględnianych dotqd w dramacie dz iedzin du
s: y. 

STANISŁAW BRZOZOWSKI 
(„Teatr współczesny i jego dąin oSci rozw .>jowe"· 

„Głos" 1903 or 39, 41, 42, 43) 

* STANISŁAW MACKIEWICZ 

(. „) B-Ohater pow ieś c i, ks iążę Lew Myszkin, to sam Do
stojewski i jednoc.ześn.i e - Jezus Chrystus. Brzmi to jak 
bluźnierstwo , ale możemy się tu powołać na świadectwo sa
mego pisarza, że tworząc „Id iotę" chciał •osiągnąć rzecz nie
słychanie trudną , stworzyć typ człowieka przepięknego, 
k tóry :by naśladował postępowanie syna Bożeg-0. Nie mamy 
danych pozytywnych czy i kiedy czytał Dostojewski Toma
sza a Kempis, ale widoczny jest w.pływ tej książki na oma
wianą ,pow.ieść . Skonstatujmy w ogóle, że źródła tej powie
ści tkwią w katolickiej , a co najmniej w zachodniej kul
turze. W Dreźnie, w Med iolanie, we Florencji, czyli w epo
ce powstawania koncepcji, względnie pisania „Idioty", 
zwiedza Dostojewski galerie wielkiego malarstwa europej
skiego, specjalnie interesuje go tematy ka religijna. W Ba
zylei obraz Holbeina przedstawiający ma r twego Chrystusa 
robi na nim tak silne wrażenie, że Ania obawia się ataku 
ep ilepsji; o ·Obrazie t:r1m czytamy •szereg stronic w powieśc : 
„Idi-0 ta". A więc dzi eło Tomasza a Kempis .i katolicka sztu
ka plastyczna stanowią pierwsze źródła tego utworu :Dosto
jew:.kiego. Innym i źródłami będą „Don Kichot" Cervantesa 
i Dickens. W jednym ze swoich listów z czasu pracy nad 
„Id i otą" i w .zw.iązku z tą pracą pisze Dostojewsk.i: „Najcel
n iejszą ,postacią w literaturze chrześcijańskiej jest „Do n 
K ichot". Jest on przepiękny, ale tylko dlatego, że jest jed
nocześnie śmieszny. Pickwick Dickensa (rzecz niezrówna
n ie sła,bsza od „Don ,Kichota", ale jeszcze ogromna) także 
jest śmieszny i na tym polega jego siła. Pojawia się współ
czucie dla piękna, które jest wyśmiewane i samo nie wie, 
il e jest warte. W tym wzbudzeniu współczucia tkwi tajem
n ica humoru". 

(. .. ) Ze źródeł rosyjskkh wziął Dostojewski samą nazwę 
powJeści „Idiota". Pamiętajmy, że w Rosji zawsze był kult 
ludzi niespełna rozumu, tak zwanych „jurodiwych", książę 
Myszkin ,przez to, że wyszedł z zakładu dla umysłowo cho-
1·ych, nabiera podobieństwa do tych „jurodiwych". Porn 
tym w czasie 'Pisania „Idioty" Dostojewski studiował bar
dzo gorąco kilka wielkich procesów kryminailnych, które 
właśnie w RosH miały miejsce. 

( ... ) głównym dramatem powieści jest walka przykazań 
Boskich z .naturą ludzką, z ułomn-ościami natury ludzkiej, 
jakby powJedział katechizm. Osoba głównego bohatera po
siada wiele ,przymiotów wspomnianych w EwangeUach, a 
jednocześnie tenże książę ·Myszk·in jest samym Dostojew
sk.im; żadnego ze swych bohaterów nie ,poubierał Dosto
jews~i tak we własne szczegóły 'biograficzne, jak owego 
człowieka przepięknego. Książę Myszlcin podchodzi z bar
dzo starej choć znędzniałej rndziny (znów się odezwali uro
jeni Dostojewscy herbu Radwan), ale matką jego była ikup
cówna mosk.iewska, jak matka Dostojewskdego. W pierw
szych rozd'liialach mowa jest o kimś, kto stal na placu stra-



.,Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego na scenie bia
·.ostockiej. PrzeŁożyŁ C:zeslaw .Jastr:::ębiec-KozŁowski, adap
'. acja - Zygmunt Hiibner, reż. B ronistaw Orlicz, scen. Zbi-
9niew Więckowski. Prem. 11XII1971. Danuta R.ymarska 
(Alona Iwanowna), Barbara Łukaszewska (Lizawieta), Mie
czyslaw Banasik (Raskolnikow). 

een ia i miał umrzeć za chwilę. K·iedyś do Dostojewskiego 
podszedł jakiś pijany człowiek i powiedział mu: „Kup 
krzyż, potrzebne mi pieniądze na wódkc;". Dostojewski 
przechowywał kupiony wówczas miedzian:• krzyżyk, upfl
trując coś mistyczneg.o w .pohaóbieniu krzyża przez tego 
rodzaju sprzedaż. Książę Myszkin kupuje krzyż na ulicy w 
ten sam sposób. Książę MysZlkin wciąż jest oh;-.·dnie upoka
rzany, tak jak Dostojewski był upokarzany. Wierszyki, któ
rymi źli ludzie ośmieszają k sięc ia Myszkjna, są albo te sa
me, albo bardzo podobne do wierszyków, którymi g:;upa 
„Sowriemiennika" wyszydzała Dostojewsk iego. Wreszcie 
książę Myszkin •posiada całe mnóstwo cech upodabniających 
g·o do osoby Dostojewskiego w sposób, w jaki negatyw fo- . 
tograficzny upodobniony jest do fotografowanego przed
miotu, to jest prawem kontrastu. Książę Myszk!n jest ci
:::hy, spokojny, ustęp!.iwy, nigdy nie podnosi głosu, z nikim 
się nie kłóci, a jednak umie bronić swej godności. Przy
mioty te nle cechowały Dostojewskiego w życiu codziennym, 
a.le oto dowiadujemy się, że były jego ideałem. Wolno mu 
było idealizować swój port.ret, jak ideal-i zowal portrety i·n- · 
nych osób. 
Książę Myszkin chce naśladować Chrystusa, chce być 

człow.iekiem przepięknym, ale oto wikła się w sieciach, 
które na niego rozstawia złość i pożądliwość ludzka. w.ikła 
się jeszcze bardziej w ludzkości swej natury, kocha się je
dnocześnie w dwóch kobietach, w owej Nastazj~ Filipow
nie (.„) i w owej Aglaji, („.) .i unieszczęśliwia obie. te !ro-

biety. W ogóle książę Myszk.in chce czynić dobrze, a przy
nosi . zło ludziom. Nastazja FiLipowna .i Aglaja„. dlaczego te 
typy kobiet przypominają nam postacie kobiece w dra:na
tach Ibsena? Nie mamy tego wrażenia przy czytaniu i n 
ny.eh powieści Dostojewskiego. „Idiota" :nusial widać duże 
uczynić wrażenie na norweskiego dramatu rga. „Id-iota" kor1-
cz:y się sceną, której rzem)•ka zawiązać u sandała nie jes t 
wart cały najlepszy ibsenizm. Jeśli chodzi o artyzm wzbu
dzan ia pewnego nastroju, to ta wlaśnie scena. to jest noc. 
którą ksi~\żę Myszkin spędza kolo trupa zamordowanej 
Nastasji Fil~powny wraz z jej mordercą, stanowi najlepsze 
stronice, jakie kiedykolwiek wyszły spod pióra Dostojew
skiego, i jest jednocześnie najstraszliwszą być może sce!rn 
literatury świata . Jest w niej jakaś moc diabelska. Praw~ 
dziwa miłość dąży zawsze do unicestwien ia os-obv ukocha
nej, ta maksyma szatai1ska wyrywa się .z tej sceny. O! be;: 
Dostojewskiego nie byłoby zapewne tego, co ·nazywamy Ji
teratw-ą skandynawską. nie byłoby na pewno i Przyby
szewskiego .ze wszystkimi jego uczn iami, w rodzaju Ewersa 
i inn~·ch. 

(„DOSTOJEWSKI" 
Pań1twowy Instytu Wydawniczy, warszawa 1957.l 

* Dostojewski to taki gospodarz domu, któn· doskonale o'o
cuj_e z gośćmi najrozma-itszego autoramentu, potrafi przy
kuc do siebie uwagę najróżnorodniejszego towarzyst-.va i 
utrzymać wszystkich w na•pięciu. Realista starej daty z peł
nym uzasadnieniem może zachwycać się opisem !'!atorg:, 
ulic -~ placów ,petersbu rskich czy bezprawia panującego '-w 
ustr-OJU samowładztwa, mistyk zaś .z nie mniejszym uzasad
n_ieniem mo?-e pasj-0nować się kontaktem z Aloszą , z księ
ciem Myszkmem i z Iwanem Karamazowem. którego odwie
dza diabeł. Utopiści wszelk.ich odcieni mogą czer,pać uc ie
chę z marzeń „śmiesznego człowieka" , W·iers-iłowa czy Sta
wrogina, zaś ludzie religijni - umacniać ducha śledząc 
walkę o Boga, którą wiodą w tych powieściach zarów:10 
~więc.i _jak grz~sznicy. Krzepa i słabość, skrajny pesymizm 
1 płomienna wiara w odkupienie, żądza żyda i żądza śmier
ci - wszystko to kłębi s.ię w walce, której nigdy nic nie 
rozstrzygnie. Przemoc i dobroć, pycha .i poświęcenie - ca
ła n.iezIT?-ierzona pełnia życia jaskraw-0 występuje w każdej 
cząstce Jego .utworu. Nie rez)"gnując z najsurowszej rzetel
ności sądu, każdy może na swój sposób .interpretować 
ostatnie słowo autora. 'Dostojewski jest wielostr-onny a dro
gi jego myśli twórczej są nieodgadnione; dzieła jeg~ aż s.ię 
roją od sił .i .zamierzeń, pomiędzy którymi. jak 'by się zda~ 
wala, .Jeżą otchłanie nie d-0 .przebycia . 

* 
OTl'O KAUS 

(..DolłoJewlkł t Jego losy"! 

Zespolić w u.~worze artystycznym spowiedi filozoficzną ::: 
przygodą krvrn.inalną, wmontować dramat religijny w fa
b·ulę r?~n.si.dla poprzez sensacyjne perypetie poprowadzić 
ku. ob;}<lw1eniom nowego misterium - oto jakie cele sta
wiał sobie Dostojewski, podejmując złożony trud nowator
ski. 

Wbrew odwie.cznym t~adycjom estetyki żądającej koordy
no~am,a materiału ze srod.kami wyrazu, post·ulu.jqcej jed
nol!tośc, a co najmniej jednorodność, pokrewieństwo ele
mentów konstrukcyjnych w utworze artystycznym, Dosto-



jewski scala składniki przeciwstawne. Odważnie rzuca we
zwanie podstawowym kanonom teorii sztuki. Chce pokonać 
największą dla artysty trudność: z kruszców różnorodnych, 
nierównej wartości, głęboko sobie obcych zbudować dzieło 
spoiste i jednoLite. Dlatego też Księga Hioba, Objawienie 
św. Jana, teksty biblijne i ewangeliczne oraz wszystko, co 
zasila karty jego powieści i nadaje ton poszczególnym roz
dzialom, w sposób swoisty łączy się tu z tekstem gazeto
wym, z anegdotą, .parodią, scenką uliczną, z groteską lub 
pamfletem. Bez lęku wrzuca pisarz do swoich tygli coraz 
w nowe składniki, wierząc i wiedząc, że w ogniu jego pra
cy twórczej surowe strzępy pospolitej rzeczywistości, ki
czowate sensacje i natchnione kartki ksiąg świętych rozto
pią się i zlączą w nowy stop, mocno znaczony piętnem je
go wlasnego stylu i tonu. 

L. P. GROSSMAN 
(„Poetika Dostojcwskogo" 

Gosudarstwiennaja akadiemija chudożestwiennych 
nauk, Moskwa 192.5) 

* [ ... j Są w powieści dwie główne grupy: pierwsza - Na
stasja Fi!ipowna, Myszkin, Rogożyn; druga - Myszkin, Na
srasja Filż.powna, Aglaja. Tu zajmiemy się tylko pierwszą. 
Pamiętamy, że glos Nastasji Fi!ipowny rozszcze,pil się na 

dwa glosy: jeden potępia! ją jako „kobietę upadłą", drugi 
ją usprawiedliwia! i przywraca! jej ludzką godność. Mowa 
Nastasji Fi!ipowny jest przeplatanką tych dwóch głosów: 
jeden po drugim kolejno bierze górę, ale żaden nie odnosi 
ostatecznego zwycięstwa. Realne glosy innych ludzi wdzie
rają się do mowy Nastasji Filipowny, wzmacniając lub 
wyciszając akcenty jej głosów wewnętrznych. Glosy pote
pienia :zmuszają jq, by z przekory wyostrzyła przesadnie 
własną tonację samopotępienia. Dlate90 jej skrucha brzmi 
wtedy jak spowiedź Stawrogina, a raczej jak wynurzenia 
,„człowieka z podziemia", styListycznie jej bliższe . 

Kiedy Nastasja Filipowna przychodzi do Iwolginów, wie
dząc, że w tym domu wszyscy ją potępiają, to wylącznie im 
na złość zachowuje się jak kokota; dopiero glos Myszkina, 
w odwrotnym kierunku krzyżujący się z jej dialogiem we
wnętrznym, zmusza ją do natychmiastowej zmiany tonu -
i wtedy z czcią całuje w rękę matkę Gani, z której przed 
chwilą drwila. 

Miejsce Myszkina i jego realnego głosu w życiu Nastasji 
Filipowny uwarunkowane jest tym właśnie jego związkiem 
z pewną linią jej d-ialogu wewnętrznego. 

„A czyż ja o tobie nie marzyłam? To ty masz słuszność, 
clawno marzyłam, jeszcze tam na wsi, u niego; pięć lat 
spędziłam sama, samiuteńka; myślę, myślę, bywało marzę , 
marzę - i wciąż sobie takiego jak ty wyobrażałam, do
brego, uczciwego, miłego, i tak samo głupiutkiego; wyobra
żałam sobie, że nagle przyjdzie i powie: „Pani jest niewin
na, Nastasjo FiLipowno, a ja panią ubóstwiam!" Tak się 
czasem rozmarzyłam, że o malo zmysłów nie postrada
lam„." 
Tę właśnie wyczekiwaną replikę innego człowieka slyszy 

ona, kiedy realny głos Myszkina niemal dosłownie powta
rza ją na owym wieczorze w jej domu. 

Odmienne jest miejsce Rogożyna w życiu Nastasji Fili
powny. Staje się dla niej od razu ucieleśnieniem i symbo
lem drugiego jej giosu. „Jestem przecie Rogożynowska" -
powie wiele razy. Hulać z Rogożynem, uciec z Rogożynem 
- tak pragnie ona zrealizować do końca drugi swój glos. 

Rogożyn, kupujący ją na licytacji, hulanki z nim - to zlo
śiiwy symbol jej zaprzepaszczonego życia. Nie jest to spra
wiedliwe wobec Rogożyna - który zwłaszcza na początku 
- bynajmniej nie byl skłonny do potępiania jej; umie na
tomiast jej nienawidzić. Rogożyn potrafi się mścić i Na
stasja wie o tym. 

Taki więc jest zestaw grupy. Realne głosy Myszkina i Ro
gożyna przeplatają się i krzyżują z glosami dialogu wew
nętrznego Nastasji FiUpowny. Huśtawka rytmów w jej glo
sie przeistacza się w huśtawkę uczuć wobec obu bohate
rów, kilka razy staje na kobiercu ślubnym z księciem, że
by w ostatniej chwili uciec z Rogożynem, potem zaś znów 
wrócić do Myszkina; również do Aglai żywi na przemian 
'r.cienawiść i miłość. 

MICHAŁ BACHTlS 
(„Problemy poetyki Dostojewskiego", 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 
warszawa 1970) 

* FIODOR DOSTOJEWSKI 
· ·od ził s:ę 30 X 1821 r. w Moskwie, zmarł 28 I 1881 r. w Pe

tersburgu. Był synem lekarza, ukończył Wojskową Szkolę 

Inżynieryjną w 1843 ,i ·przez rok pozostawał w wojsku: od 
1844 poświęcił się zawodowo ·pracy literackiej. W 1845 
ukończył. a w 1846 ogłosił powieść „Biedni ludzie" (Bied
nyje ludi), którą entuzjastycznie przyjęto w kręgu Bieliń

sk iego, widząc w niej kontynuację tradycji Gogola. W po
w,ieści tej D05tojewski JlOdjął temat krzywdy człowieka nie
zamożnego (paupery:im), drobnego urzędnika i prostej 
dziewczyny, doświadczonej przez wrngie środowisko. Obok 
humanistycznego protestu w utw-0rze zawarł wiarę w siły 

i wartości duchowe prostego człowieka, które mogą się 

rozwinąć w sprzyjających okolicznościach. '.Viara ta jednak
że nie ibyla trwała, bowiem już w następnym utw-0rze, no
weli „Sobowtór" {Dwojnik 1846), Dostojews~i wyraził zwąt
p ienie w szlachet.rią naturę drobnego urzędnika. Postawił 

tezę o fatalnym wpływie amoralnego środowiska na cha
rakter c:iłowieka: celem życiowym jego bohatera Goladk i
na, jest wybicie się za wszelką cenę, by ·później móc roz
kazywać takim samym jak on szarakom. Nie umiejąc zre
ali:i<>wać swych zamiarów w działaniu, Goladkin urzeczy
w.istnia je w marzeniu - w życiu swego sobowtóra. No
welę tę w kręgu Biel.ińskiego przyjęto nieufnie, zaś opo
wiadan.ie „Gospodyni" {Chozjajka, 1847) poświęcone tema
towi marzycielstwa - zdecydowanie wrogo. W młodzień

czym okres.ie twórczości, który trwał od ·1849, Dostojew
s~i napisał ,ponadto szereg nowel .i opowiadań, wśród któ
rych na szczeg6lną uwagę zasługują „Białe noce" (Biełyje 

noczi, 1848). W tym okresie Dostojewski na.leżał do konspi
racyjnego koła, założonego przez Michaiła Wasiljewicza Bu
tas:iewicza-P.ietraszew*.iego (1821-1866). Bietiraszewcy (jak 
ich z czasem nazwano) stawiali sobie ca cel odnowę Rosji 
według wzorów utopijno-socjalistycmych. Działalność ich 



nie wyszla poza zebrania dyskusyjne, studia nad pismam.· 
zachodnich socjalistów (głównie Ch. Four.iera) i opracowa
nie materiałów agitacyjnych. Wiosną 1849 aresztowano pie
traszewców, a jesienią sąd wojskowy skazał wvbitniei
szych działaczy. w tym i Dostojewskiego na karę. śmier~i 
,pr.zez rozstrzelanie. 22 XI! 1849 postawiono skazanych na 
placu kaźni i tuż przed salwą egzekucyjną ułaskawiono -
car Mikołaj I zamienił karę śmierci na katorgę. Dostojew
ski został skazany na cztery lata katorgi i służbę wojskową 
w stopniu szeregowca. Do 1854 odbywał karę w więzien i u 
w Omsku, następnie służył w 7 syberyjskim batalicmie 
l ~niowym w Siemipałatyi1sku: w 1855 awansował na podo
ficera, w 1856 na ,podchorążego. W 1'857 ożenił się z wdową 
Mar,ią Isajewą. 1859 zwolnił się z wojska na własną prośbę 
w stopniu podporuczniika; jednocześnie pozwolono mu na 
powrót do Rosji centralnej, najpierw do Tweru, a od gru
dnia do 1Petersburga. Od tego momentu .Dostojewski roz
począł powtórnie normalną ,pracę literacką. W 1861 ogło0-
sił pow.ieść „Skrzywdzeni i •poniżeni" (Uniżonnyje i oskor
blonnyje). pogłębiającą problematykę ,,Biednych ludzi'', a 
w 18B2 ukoi1czył druk beletryzowanych wspomnień z ka
torgi ,;ZapiSki z domu umarłych" (Za.piski iz miortwogo 
doma), zawierających niezwykle ważkie uogólnienia o natu
rze ludzkiej .i motywach postępowania człowieka. w , Za
piskach" Dostojewski sformułował szereg idei które ro~wi
nie w późniejszej twórczości, takich jak •nieokiełznany cha
rakter ·natury ludzkiej, pr.zy jednoczesnej skłonności czło
wieka do pokory .i ukorzenia się . w.iosną ·1862 Dostojew
ski wyjechał po raz .pierwszy za granicę; zwiedził Londv n 
(gdzie spotkał Hercena i poonał Bakunina), następnie Fra-n 
cję, Szwajcarię, N.iemcy i Włochy. Swoje przemyślenia z 
podróży zagranicznej zawarł Dostojewski w zbi<Jrze felieto
nów „Zimowe uwag.i o wrażeniach z lata" (oZimnije zamiet
ki o letnich wpieczatlenijach, 1863), w którym krytykował 
stosunki kapital.istyczne w Europie zachodniej ze stanowi
ska zakładającego odrębność rozwoju historycznego R<Jsji. 
Stanowisk<J to opierał<J się na neosłowianof,ilskiej teori.i 
poczwienniczestwa (Grigorjew), którą wespół z pisarzem 
propagiował jego przyjaciel ·i ws,półpracownik, filozof Stra
chow. Trybuną 'Pisarza było czasopismo „Wr.iemia" wyda
wane przez Dostojewskiego d jego brata Michała w latach 
1860~1863 (zostało zamknięte za obiektywny artykuł Stra
chowa o polskim powstaniu styczni9W)'m). Od stycmia 
1864 bracia .Dostojewscy wydawali drug.ie czasopismo „E,po
cha"; po śmierci Michała (w lecie .1·864) pisarz próbował 
sam redagować mies.ięcznik, jednakże wskutek niepowodzeń 
ii długów w ·1865 zamknął jego wydawanie. Po katastrofie 
miesięcznika Dostojewski znalazł się w 1bardzo trudnej sy
tuacji, bowiem wuął .na siebie dług.i brata, które .uzależ
niły go od wydawców na długie lata ·i które spłacił do-

I 

pi ero na krótko ,przed śmiercią. W czasopjśmie „Epocha „ 
Dostojewski drukował w 1864 „Notatki z podziemia" (Za
piski i z podpolja), w których polemizuje z heroicznym op
tymizmem i teorią of.iarnictwa ,postawy rewolucyjnej Czer
nyszewskiego, a także z ·próbami racjonalnego ujęcia etyki 
indywidualnej, głosił pogląd o kaprysie jako dominancie 
ludzkiej woli Pogląd ten miał rozbić socjalistyczną wiarę 

w możI,iwość stworzenia sprawiedliwego ust r oju. „Notatki", 
które zawierają wiele cenny.eh odkryć o istocie moralnej 
człowieka, zapoczątkowują gwałtowny spór Dostojewskiego 
z myślą socjal is tyczną , prowadzony w jego w ielkich powie
ściach „Biesy", „Bracia Karamazow" i in. Latem 1865, po 
~mierci Mar.ii Isajewej, Dostojewski udał się w kolejną 

podróż zagraniczną w towarzystwie sekretarki Anny Snit
k in, którą poślubił w dwa lata później. 1866 ogłosił w piś

mie „Russkij Wiestnik" wielką pow,ieść „Zbrodnia i kara" 
(„Priestuplenije ·i nakazani.ie"), która przyniosła mu trwałą 

lawę w Rosji i Europie. Powieść ta, pomyślana jako eks
peryment intelektualny polegający na sprawdzeniu okreś

.onej idei pod kątem wartości moralnej, rozpoczynała dra
matyczne i fascynujące zmagania bohaterów Dostojewskie
go .i personifikowanych przez nich postaw. Utwór oparty 
'est na sensacyjnym wątku: student Raskolnikow przepro
wadza plan zabójstwa starej lichwiarki w celu weryfika
cji swojej teorii. „Zbrodnia i kara '' podejmuje krytykę 

:;kra,ineg·o etycznego jndywidualizmu. Dostojewski w kon
sekwencji potępia uzurpowanie sobie przez wybitną jedno
stkę prawa do przek roczen ia gran icy moralnej, prawa do 
:nordu, pokazuje klęskę idei poprzez jej zwyr-0dnienie, na
" ępnie zastępuje ją i deą chrześcijańskiej pokory i pokuty. 
Ale koncepcja tej (i innych) powieści Dostojewskiego nie 
zamykała się wcale w gotowych pro.pozycjach myślowych, 
lecz w poszukiwaniach, w intensywnym i na!'niętnym sta
wian iu w ielkich ·pytaó m{)ralnych, i filozoficznych epoki. 
Bow!em sama „filozofia" Dostojewskiego to właśnie walka 
i'Clei w .ich stawaniu się, :przeobrażeniach .i konsekwencjach 
moralnych i społecznych. Taka walka idei rozgrywa się w 
następnej wielkiej powieści Dostojewskiego ,.Idiota" (Idiot, 
1863-1869), na,pisanej za granicą, głów.nie w Szwajcarii oi w 
Niemczech, dokąd autor uciekł przed wierzycielami i gdzie 
u]egł namiętności do gier hazard<Jwych (ruletka): opisał ją 

w powieści „Gracz" („lgrok", 1866). W „Idiocie" pisarz po
dejmuje próbę ocalenia cnót chrześcijańskieh, a ściślej -
sprawdza skuteczność tych cnót w warunkach ówczesnej 
kultury urbanistycznej. Głów1ny bohater książki Myszkin, 
był pomyślany jako Chrystus XIX w. Ale konfrontacja idei 
pokazuje, że nawet najpiękniejszy ideał nie może zmienić 
ludz.ii, uszlachetnić ich, okiełznać ich niesfomej, ukształto

wanej przez inne czynnik.i i ze swej istoty zagadkowej 
natury. Utwór kończy się pesymistycwą refleksją, iż lu-



dziam .niewie le w ogóle moż.na pomóc ani obro.n ić ich przed 
nimi samymi Było więc logiczne, że dzieło następne po
święcił Dostojewski moralnym potworom zatytułowat 

„Biesy" („Biesy", 1871-187-2). Jest to pamflet na ruch so
cjalistyczny, w swej warstwie fabularnej nawiązujący do 
poważnych schorzeń: politycznych, jakie przeżywał ruch !"e
wolucyjny w Rosji w ikoń:cu lat 60-itych. Schorzenia te, sek
cia rs two 1i nihilizm mo:·alny pewnych ugrupowar1, odsłonił 

słynny proces Nieczajewa. W powieści „Biesy.·" Dostojewski 
sięgał więc do rzeczywistych wydarzel1 (zabójstwo czlonka 
organi zacji przez innych jej członków w celu scementowa
nia szeregów), ale bezzasadnie je uogólniał, przenosząc w 
całokształt ruchu. Od „Zapisków z domu umarłych" fascy
nowała Dostojewskiego zagadka czł-owieka, chęć dotarcia do 
najskrytszych motywów działań: i czynów Judzk ich. Temat 
ten przewijał się przez wszystkie jego większe u twory , ale 
dopiero w 1874, w powieści , 1Młodzik" (,.Podrostok", opubi 
1815) podjął teoretyczną analizę tej „zagadki". Nie t"ozwi
kłal jej, za to poczy,nił wiele spostrzeżer1 na temat funkcjo
nowania .idei w życiu jednostki (idea rotszyldowska u Doi
gorukiego) czy wyrodnienia piękno-duchowskiej kultury 
„gniazd szlacheckich:". W grudniu 1874 Dostojewski uzyska t 
zezwolenie na druk w formie miesięczn·ika „Dziennika pi
sarza" („D.niewnik pisatie!a"), w którym połączył jak w al
manachu prozę artystyczną z publ icystyką, rozprawy filozo
ficzne z pamiętnikiem . Pracę nad tym złożonym utworem 
prowadził do koi1ca życia, zamieszczając w n im m. in. no
wele „P.otul.na" („Krotkaja", 1876) i „Sen śmiesznego czio 
wieka" (,,son smiesznogo ozełowleka", 1877). W 1877 wy
brano Dostojewskiego na członka korespondenta Akademil 
Nauk. Ostatnią swą wielką powieść „Bracia Karamazow" 
(„Bratja Karamazowy") ogłosił w 1870-1880 w miesięczni

ku „Ruskij W.iestnik". W d.z.iele tym Dostojewski zawart 
nękający go przez całe życie spór pomiędzy wiarą objawio
ną ·a racjonalLzmem, religią a ateizmem, chrześcijaństwem 
(prawdziwym chrześcijaństwem było dla Dostojewskiego 
jedy.n.ie ·prawosławie, natomiast fanatycz.niie nienawidził ka
tolicyzmu, który oskarżał o inspirację socjalizmu) a myślą 

socjalistyc:r.iną: .poprzez szereg .postaci ukazał własną diale
ktykę myśli: „za" jednego systemu zostaje zanegowane, 
podważone przez „przeciw" 'innego, racjonalistyczny ·bunto
wnik Iwan Karamazow kompromituje prawosławną misty
kę mrukha Zosimy, wreszcie tenże skompromitowany Zosi
ma w ateistycznym buncie Iwana odsłania fałsz i pustkę 
Kulminacyjnym momentem utworu jest wspaniała „Legen
da o Wielkim Inkwizytorze" (opowiedi.iana .przez Iwana 
Kamarazowa), ·osnuta na tle dz.iałaln<>śc.i inkwizycji hisz
pańskiiej. Wraz z poprzedzającą ją sceną buntu Iwana uka
zuje <>.na intensywność przeżywania .przez bohaterów Dosto
jewskiego rozterek moralnych, wynikłych z dysharmonii 

( 

„Biale n oce" Fiodora Dostojewskiego na scenie bialostockiej. 
Przeioży l \Vladyslaw Broniewski, adaptacja i reżyseria Wal 
demar Wilhelm, scen ografia Ryszard Kuzyszyn, opracowa
n ie muzyc;:;.n e - Piotr Moss. Prem. 26 XII 1972. Ewa Smo-
ińska (Nastusia) i B ronislaw \.Vilczek (Ma rz·yciel). 

między porządkiem ~wia ta a indywidua lnym losem czło

wieka. Filozoficmy aspekt puścizny tego auto:·a ują ł dos
konale radziecki badac·: Grossman: „Twórczość Dostojew
s~!ego wzięta jako całość okazuje się d ramatem f ilozof:cz
:wm. Istotą jego skomplikowanych powieści jes t walka o 
myśl i poszukiwanie jednol itej w ia ry. Jego powieść to f i 
lozof'.a in actu, to ogląda!lie idei w dziala.:-iiu. w ruchu , w 
walce, w procesie .'1 ieustannych przemian i wiecznej odno
wy. Nie są to więc skończo.ne, nie pozostawiające żad.:iych 

wątpliwości i o głoszone z bezwarunkową kategoryczno~cią 

prawdy. Każda jego powieść to proces poszukiwania filo
zofii, przejaw niespokojnej, bolesnej miłości do filowfii". 
hny krytyk M . Bachtin, wskazał na nowatorstwo kon
strukcji powieściowej Dostojewskiego, polegającej na poli
fonicz:10ści, tj. wielogłosowości struktu.ry artystycznej, w 
której „chór" jest świadomie niezestrojony, a żaden i. „glo
sów" n ie może rościć pretensji do czołowej roli solowej, 
narzucającej własne zdanie całości. Pisarz W. Iwanow for
mę stworzoną przez Dostojewskiego nazwał „powieścją

-tragedią". Termin ten charakteryzuje przewagę elementów 
form dramatycz.nych w powjeściach Dostojewskiego takich 
jak dialog i monolog, nad opisem (warunki bytowe boha-



terów, pejzaż itp.). Toteż powieści Dostojewskiego są tak 
chętnie i często przeooswne na scenę. Polski krytyk R. 
Przybylski w szeregu studiów i w illlteresującej książce 

„Dostojewski i przeklęte problemy" (1964) konfrontuje d<>
~bek twórczy pisarza z systemami etyca.'1ymi XIX w. L 
widząc w autorze „Zbroni i kary" prekursora sceptycyzmu 
m<>ralnego, wskazuje na wielką żywotność jego dzieła w 
kulturze europejskiej naszej epoki. Twórczość Dostojew
sk.iego wywarła wielki wpływ na literaturę rosyjską po
·cz.ątku XX w. (Andrejew) i okresu radzieckiego (Leo:10w) 
Za granicą twórczość Dostojewskiego poz.ostawiła trwały 

ślad we Francji (A. Gide, A. Camus), w Stanach Zjedno
czonych (W. Faulkner), a także w Polsce (J. Andrzejewski, 
A . Rudnicki). Na język polski dzieła Dostojewskiego przeło
żyli m . in.: W. Broniewski, Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, J . 
Jędrzejewicz, A. Stawar, T. Zagórski. 
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