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MICHAt BACHTIN 
'Polifoniczna powieść Dostojewskiego 

Kiedy zapoznajemy sit;; z obszerną l!tcratuq o Dosto
jewskim, możemy odnieść wrażenie, że mowa tu nie o jed
nym autorze-artyście , który pis:d nowele i powieści, lecz 
o wiciu koncepcjach filozoficznych należą,cych do różnych 

autorÓ\':-myśli idi: Raskolnikowa, Myszkina , Stawrogina, 
Iwana Karam.tww;i. \'ifidkiego Inkwizytora i innych. Myśl 
krytycznoliteracka rozszczepiła twórcz.::iść Dostojewskiego 
n;: odrębne, ~przcczne ze sobą konstrukcje filozofiiczne, 
rcprezc:ntow:rnc przez j go bohaterów. Wśród tej wielości 
bynajmniej nie na pierwszym miejscu znajdują się poglądy 
filozoficzn e- samego :rntora. Zdaniem jednych badaczy, głos 
Dostojewskiego pokrywa się z głosami tych czy owych jego 
postaci, zdaniem innych - jest swoistą syntez<! wszystkich 
tych głosów; ą też tacy, którzy utrzymują, że głos autora 
po prostu ginie w ty m chórze. Z bohaterami się polemizuje, 
oJ bohaterów pobier;1 się nauki, pogl'!dy bohaterów pró
buje sic,: rozwin<}Ć w skoilczony system. Bohater stał się 
samodzicln:! istot:} traktowan:J jako twór,u własnej, pełno

wartościowej koncepcji i<leolog icznej, nie zaś jako obiekt 
skociczonej artv stycznej wizji Dostojewskiego. \X! świado
moki k rrtyków bezpośrednia, pełnobrzmiąca donośność 
wypowiadanych p :•ez bohatera słów rozbija homofoniczną 
płaszczyznę powieści Jomaga się bezpośredniej odpowiedzi, 
jak gdyby boh~1te r nie był obiektem słowa autorskiego, 
tylko sam oistn ym, w pełni uprawnionrm głosicielem wła
snego słowa. 

Najzupełniej słusznie odnotował tę swo istą cechę lite
raturr o Oostojewskim B. Engelhardt: 
„Rozejrzawszy si(.' w rosyjskiej literaturze krytycznej o Do
sto jewskim Litwo 7. :n1ważymy , żt poz:l nielicznymi wyjąt
kami nie wznosi się ona I onad poziom du.chowy jego 
ulubionych postaci. Nic ona panuje nad materiałem bada
nym, lecz materi:1ł całkowicie panuje nad nią. Badacze 
wciąż jeszcze pobier.tją nauki od Iwana Karamazowa i Ra
skolnikowa. od Stawrogina i \Xfielkiego Inkwizytora, uwi-
1.:bni w tychże, co tamci, sprzecznościach, zatrzymuj~!CY się 
bezradnie wobec nic rozstrzrgniętych I rzez tamtych proble
mów, korni chyl;ic · zob przed zawiłą głębią ich udrę
czeń .' ' 



Podobnej obserwacji dokonał Juliusz Meier-Grafe: 
„Czy komukolwiek przyszło kiedyś na myśl, by uczestniczyć 
w jednym z licznych dialogów „Szkoły uczuć"? A przecież 
dyskutujemy z Raskolnikowem, zresztą nie tylko z nim -
bodaj z każdym statyst•!''. 

Tej właściwości ce~hującej literaturę krytyczną o Do·· 
stojewskim nie da się wytłumaczyć li tylko metodologiczną 
nieporadności•}, ani też uznać za stałe wypaczenie artystycz
nych zamierzeil pisarza. Bo zarówno takie podejście kryty
k{1w, jak też odruchowe reakcje czytelników, zawsze podej
mujących dyskusję z bohaterami Dostojewskiego, istotnie 
znajduj<! uzasadnienie w podstawowej właściwości struktu
ralnej dzieł tego pisarza. Dostojewski, podobnie jak Pro 
meteusz Goethego, w odróżnieniu od Zeusa tworzy nie 
bezsłownych niewolników, lecz ludzi niezależnych, zdolnych 
do tego, by zająć miejsce tuż obok swojego twórcy, by 
z nim się nie zgadzać, a nawet - by przeciwko niemu si ę 

buntować. 

Mnogość samodzielnych i niespójn ych głosów i świa
domości, prawdziwa polifonia równorzędnych głosów istot
nie stanowi główn•! właściwość powieści Dostojewskiego. 
W dziele jego numy do czynienia nie z mnóstwem charak
terów i losów w całościowym obiektywnym świecie uka
zanym poprzez całościową świadomość autora: występuje 
tu właśnie mnogość równorzędnych świadomośó wraz 
z ich światami, a wszystkie, zachowując swoją niespójną 

odrębność, układaj•} się w całość pewnego zdarzenia. Czo
łowi bohaterowie Dostojewskiego rzeczywiście, z samej 
koncepcji artysty, są nie tylko przedmiotami słowa autor
skiego, ale też podmiotami własnego słowa posiadaj;1cego 
bezpośrednią ważkość znaczeniową. Dlatego słowo boha
tera bynajmniej nie poprzestaje tu na zwykłych funkcjach 
charakteryzujących i fabułarno-pragmaty~znych (czyli na 
życiowo-praktycznych motywacjach), jak też nie służy do 
wyrażenia własnego ideologicznego stanowiska autora (jak 
na przykład u Byrona) . Swiadomość bohatera jest tu dana 
z całą innością świadomości cudzej, ale jednocześnie nie 
jest urzeczowiona ani podsumowana, nie staje się po prostu 
obiektem świadomości autorskiej . Pod tym względem obraz 
bohatera u Dostojewskiego nie jest zwykłym obrazem -
Obiektem, jak w powieści trady~yjnej . 

Dostojewski jest twórq powieści polifonicznej . Wy
nalazł on radykal nie nowy gatunek powieściowy. I dlatego 
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Fiodor Dostojewski 

Z notatników 1860-1881 

C:hdałoby się choć 1rnszcczkę prawdy powiedzieć . 

Nic po t rnfię prz~dscawi.: diabla. 

„Szacan". l"l'yśl twa byl:i 
ja uchwyciłem ją w nago,;ci. 

Wielka sprawa miłości 

utopia! 

oczywiście - bardziej scrojna, ale 

prawdziwego oświecenia. Om moja 

Kto zbyc 1wardo obs1aje przy mrzymaniu całości Rosji 
przemoq, za wszelką cenę, cen nie wierzy w siłę rosrjskiego 
dm·ha, nie rozumie go, a jeśli rozumie, to jawnie źle mu życzy. 

Osobiście będę obstawał przy politycznej całości tej rzeszy, do 
ostatniej kropli krwi, bowiem jcsc IO jedyny dobry wynik osiąg

nięty przez Rosję własnymi cysiąclecnimi cierpieniami. Ale rzecz 
główna nic w 1ym: (w czym rzecz główna). 

. Dokąd się śpieszycie? (Doscojewski) Społeczeństwo nasze 
absolumie nie jesc do niczego gocowe. Problemy scoją przed nami. 
One dojrzały, one są gotowe, ale społeczeńscwo nasze - bynaj· 
mniej nie gowwe ! Ono jcsc podzielone. 

Lud jcsc zepsucy, ale rzecz w 1ym, że on 1ego, co w nim złe, 

nic uważa za dobro, a my swą szpewtę, kcóra rozpleniła się 

w sercach i umyśle naszym, bierzemy za \\·ykwic kulcury i chn.•my, 
ic:by Jud przyszedł od nas się uczyć. 

Podczas pożaru d1!opi ochraniają karczmy, a nie cerkwie . 
..,_ 

\Vyście niegodni m6wić o ludzie - wy żadnej jego cechy nie 
rozumiecie. Nie żyliście z nim, a ja żyłem. 



J ijcuty d L.1t c~~t 1, i: t.: c1~ r u 111c 1n.1 

Klan1ics1. -- tll att·g1• , ii.: nic 111 ~ 1 norali:~1 śri . 

Zdemaskuj i; wmga t{ osji: tu scminar.<ysra. 1\J e i n1"ra ln<>,;o: i nic n :1 dlat<:µo, że o ynu <llug" (1 50 lat) 

S1ablon:i \\'•l m[h;ś{ lllllzb1ści, kierunek lib ralnn-pclz:ifocy. 

A kicn.że wy' jcsct:ście ? Czyż nie jl' st ~~cit.• dzit·~1ni czyn l\1/nikó~· 

wnukami ich? 

Kw :.:bytnin koch:1 ludzkośi " . ng„1lc, ren n :t j cz~k iĘ·j je t m~ln 

nłolny k.ichać pnszcz('g(1lncgo n.lowicb. 

Kw rak bardzo lituje si ę nad 2louyr'1q (złodziejem, mordcr-

q ) er,·., tell n:izb}'t aęsco nie jest :<doin~· litować s!ę nad jego 

ofiar;,. - \Vierz1·<' zaś w 10, ~c złoczylica wskutek nacisku środ -
wiska nic m(,gl. nic zabić - nie jes tem " stanic, dopuszczając 
w tym pr1yp :idku li tylko najmniejszą (znikomą) li c..:bi,; wyjątk1",w, 

a u nas zrobili z tego powszechną rcgulę . 

- „Im gorzej, tym lepiej" - tn też powszechm reguła . 

I Iumanic:tryzm jest tylko nawykiem, plndem cywilizacji. Może 

całko\vkie ,_:iniknt}Ć. 

Drak 1 Doga nic można zastąpić umiłowaniem ludzkości, po
ni cw•>Ż nłowiek natychmiast z:ipyta: dlaczegóżbym miał kochać 

ludzko,;ć? Człowiek aż nadco często trzyma sir;- znanego kręgu 

przekonali bynaj:nniej nic dlatego, że je podziela, ale dlatego, :l.e 

należeć do nith uchodzi, zapewnia mundur, miejsce w świecie, 

najcz('ścicj na\W! i dm:hody. 

Czyż niezawisłość myśli, choćhr i najmniejsza, jest t:tk trud

na ... Gnijątc pl .emir;-, któ re nie może żyć nic policzkowane, tęskni 

za policzkowaniem, i jeśli im nawet w cym zadośćuczynić, m 

,„;,wclas będą barcb. rozgo ryczeni i zaczn:i rozdawać policzki 

s"oim przyjati 1lt1m i wspi1lwyznawo1m. 

„Człowiek w,;p[1!oesny". I mści się za wszysrkie zniewag i, 

których nikt mu nie uczyni! i czynić nic my~li. 

- Ty, bracie, dn niewicia się nbicraj, i ll!piej niewicłf', :ile 

dobrze wykonaj . 

- Nie wolno cdn" ickow i rmyjskiemu poświęc:ić się zada 

nio m niclinnym. Taka rubo ra - - niemiecb. Czło\\1ick rnsyjski zrobi 
r ) c2ej wiele, ale niedo brze. 

11 c brl". 

.,D .i.rwaldaj;1c" . Pn>l.JO llUJr,: prlyjąć jako nm> y LL.15o wuik. H' 

1·11 .1 . na. "·~ob :· ;t i'ić s1~bic nic śrnics:~ni cjszegll niż tnias:u \'\1~dd. j 
<'b<lanaj~tc d .'.w <mcukami. P rz:- tym O aSll\'• llik cen :'.na mia Hosja , 

trzy pokoknia, bow ic" w-zys:y znai:J „tr<>jk„ udalt)"; ona prz )'

kla sir; nic tylko w:ir·.'1d kulwralnych, ku. także pr:-: cnikn~la <lu 
żrwiolnw)'cl1 " ·arstw Jk.~ji - ""."' i:it z,·• r11tami Rostislawa Fadic

jc ,·; :i. Al ~ wszysq· "c "SZ} stkid1 "arstwad1 ,;picw ~di „dar \X'al 

daja" n ic jako ,,dar \'(l aldaju", ry lkn „darwaldaj:ii:", tzn. w rba 

rakterzc tzaso"·nik.1, oznacz.aj;Jc{"!~o coś, co sic n1iota i <lz\\·luti, ta k 

Le int .ina o \YS .~ ·:stk ic h :ni~itaj~!l'\·ch si1~ i dz;\"uni~cyd1 n1{n,·ić: 1u1 

·lar"' alcbi::. ;ll":'iw oawct utwlll7 )'Ć r.-.:~o'"' nik Da ., :iłchj i ~a·-t, 1-

St1wać ,<, do \\ S21·s tkid1 :H1tt1rów brosnir: „Być albo ni•: bp'.". 

C1-y111 icsre,;my, c:-;·111 b~·d z.icmy . \ 'il nas i ~ 11rzcszlyr.1 b~dzic d z;

" aczn ic : <>Il dar" alda ja! , zwła: zo ;: " n ,<'..· . .tju żeilskim : sie<lz iaL1 
u nll'ic, darwa ldajala, rfarwal ;··jala. t\k dlal~~goż br dziwacznie; 

l' u1.:cic nrt'>wi Jod: sicdzia la-s i1.:d ziala, crnjkorala-trnjkmała u mnie, 

albo: 11atr.1jkllub-1 ;1u·;1jklltala i p" sz.1:1. Ja wynalazłem lub - lepiej 

I " "'·icdzia„1 ~zy - wprn" adziłcro·1 d" i ~zyka rnsyjskicg" tylkt> jcd111> 
~l tr.n> ; i nnu si<; pn· rj~ fo , ,,·s1.yscy uż~r\vaj~: CZ:1SO\\Uik - zmazał 

,ię... Sicdziala -s icdziala, nad::rwaldajala t:1kid1 bz.dur ! (Przecież 

nic:'Jc d"p rawdy). 
~fr1:<P :t wz i:H' i 11:11 ' isko D :trw:1lc!ajcw do pnw icś.: i lub wnck

'' ilu, cc icm t'<l11~ ;d 1•\„ i ' Pia ni <.·D kn.~ślo ncg() 1nhu...1c 1~0 ct.łtnYieka /:. pre
tl' n:, j. ir ni kt1! · c:-" : l i ~ '"' ·.-1~ 1 · 11 „ i lub lihcr~I P yn1i, \\·szysd'n jedn<'. 

Ztnaza<.'.: - do n:L'i1' ii" Pitki; 1 ;.una zać - co inncg l). I tal: pu~et 

lun s l1')\d~ · ): ni --· \ \·icn1, en z tc_~n b~·dzie. Ja da n...-aldaja.łcm, cy-on

-my darwaldajali :. :11_· , " ) rhrwaldaj;diśt:ie, ani dan\ald;ijali. 

l'IODOR DOSTOJEWSKI 
przclDżyl El iGFNJLISZ BIEDKA 

(„T\'\lóRCZOS " I l/1972) 
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