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«J"'~t (o ps. eh logi zna r la ja o p \\ nej zbrodni. Ak ja toczy 
ię '' Spół zeill ie • tym roku. J\flody mężczyzna ze środo\\'i ka 
mi~zczańskit'go. w kluczon~ z unh1ers~· tetu. żyjący w krajnej 
nędzy. na k ut k 1 kkom~ ślności i eh\\ iejności zasad, ulegając 
pe n ·m dziwacznym, ,.niedopowiedzian~ m" ' ideom. które uno zą 
"ę po11i vrzu, o tanowił za jednym zamachem w~-dobyć się ze 

swojej naszłiw j s 'tuacji. Postanowi! zabić pewną starą kobietę, 
wdowę po rade~ - tvtularnym, która pożycza pieniądze na procent .•• 
po to, ażeb~' dać szczę.ście S\I ojej marce, która żyje gdzieś na pro
win j i, aby " oją io trę, kt óra jest damą do towarz~·s twa w ja-

"ej' ziem iań kiej rodzinie, urato,rnć przed lubieżnymi zakusami 
jca tej rodzin. . zakusami gl'ożąc~·mi jej zgubą. 11 reszcie aby 

skoń zyć studia, wyjechać za granicę i potem przez cale Żlci . 
z iwie. twardo i konsekwentni wypełniać .. obowiązek bumani

ta.r. zmu ' o c ludzkości"" , b~· ' ten spo ób „odkupić zbrodnię" , 
6 if można nazwać zbrodnią ten postępek wobec staruch. gJucbej, 

• n piej, :dej i chorej, która sama nie "ie, po co żyje na świecie, 
i ·t "ra za miesiąc może umarłaby sama. 

.M imo że podobną zbrodnię bardzo trudno popełni ć., to znacz., 
p a ie z.a\1 ze ślad y, dowody rzeczowe itp. leżą niemal na ' ierz

i ogromnie dużo zdane zostaje na prz~·pad k, który niemal 
ze zdradza winowajcę, całkiem przypadkowo udaj mu s.i 

w ·konać swój zamiar szybko i zręcznie. 
„ pefnia ój czyn i mie iąc. mija zanim na tępuje o tatecrna 

ka1a rrofa. N ikt go ni podejrze1\a i nie może podejrzc\\aĆ . I tu 
wł nie odsiania . i ę cały psycholooiczn ' mechanizm zbrodni. Przed 
mordercą stają P~· tania , na k thr nie może znaleźć odpowiedzi, 

w d a, któryth ' sobie nie podejrzewał i nie spodziewał ~ię~ 
dr zą jego s rce. Boska prawda i prawo ziemskie bierz górę 
i bohate11 kończy t~ m, że sam musi złożyć na siebie donie ienie. 
Ztfecydo" any je { raczej zginąć na katordze. b~ le tylko znowu 
we·~~ pomiędz~ ludzi. Zadręc;i~ lo go uczucie odtrącenia i odepcb
ni ia odi ludzkiej wspólnoty, którego dozna!. bezpo ' rednio po do
konaui u zhrodn i. P ra1 da i nanrra fodzka zatriumfo\\ał . . Zbrod
ni rz :..am p tana\\ ia ponie'ć karę . a żeb ' odkupić swój. cz ·n ••. » 

Fra ment ld u Fiodora Do toj w-k iego 
do pierw zego 1 '~da\\ C ' 

ZBRODNI I KA R 

NIEROZSTRZYGNIĘTY ŚWIAT POWIEŚCI 
DOSTOJEWSKIEGO 

„( ... )w świecie nic stało się jeszcze nic roz
strzygającego, ostatnie słowo świata i o 
świecie jeszcze nie zostało wypowiedziane, 
świat nadał ma drogę otwartą i wolną, 
wszystko jeszcze jest przed nim i zawsze 
tak będzie". 
(M. Bachtin PROBLEMY POETYKI 
DOSTOJEWSKIEGO) 

Kiedy wychodzimy z kręgu fascynującego dzialania powieści Dostojewskiego, 
przychodzi kojące odczucie, które Bachtin zamknął w zacytowaną refleksji: 
będącą próbą wyrażenia sensu katharsis (oczyszczenia) w dziełach tego pisarza. 
To przyżycie, które wynosimy z obcowania z twórczością Dostojewskiego, 
wspólne paru już pokoleniom czytelników, ma niesłabnącą moc przyciągania . 
Jego tajemnicę, będącą tajemnicą powstawania i konstrukcji, przystającego do 
każdych czasów artystycznego modelu ś wiata powieści Dostojewskiego 
można odsłonie idąc śladem badaczy życia i twórczości pisarza. Są wśród nich 
nie tylko historycy i teoretycy literatury, ale także filozofowie, estetycy, psy
cholodzy i religioznawcy; tak szeroki jest bowiem w·achlarz problematyki jego 
dziel. Osobny wkład w poznaniu dokonań wielkiego pisarza mają :irtyści, dla 
których utwory Dostojewskiego są inspiracją lub wręcz podstawą wlasnych 
wypowiedzi. 
Wyruszmy więc najpierw tropem biografów ... 

LOSY BOHATERA PRZYGODOWEJ POWIEŚCI 
tak bardzo przez Dostojewskiego lubianego i cenionego gatunku, będącego 

dla niego literackim wzorem, mogłyby stanowić najlepsze porównanie do nie· 
zwykłego życiorysu pisarza. Kiedy zapoznajemy się z tą burzliwą biografią -
pelną nieoczekiwanych wydarzeń, przełomów, wzlotów i upadków, niezawinio
nych cierpień i nieoeczkiwanych radości oraz ciągłego zaczynania życia od nowa -
biografią, w której wszystko, niczym w powieściach samego Dostojewskiego, 
mogło się wydarzyć, zdumiewamy się, że nikt dotąd nic pokusił się o jej sfilmowanie. 
Byłby to z całą pew·nością bestseller. 
Być może filmowców powstrzymuje przed tym obawa, że tak skomplikowane -
podlegające tylu uwarunkowaniom: spolecznym, politycznym czy wreszcie oso
bistym - fosy wybitnego człowieka latwo przedstawić w fałszywym św·ietle, 
zbanalizować, sprowadzić do poziomu brukowej powieści czy filmowego meło· 
dramatu. 

Jak już powiedzieliśmy wiele faktów w tej biografii ma charakter niezwykły. 
Niezwykle było już miejsce urodzenia pisarza - moskiewski szpital dla ubogich -
siedlisko ludzkiej nędzy i cierpięnia, której przejmujące obrazy znajdujemy 
w calej tw·órczości Dostojewskiego. Tutaj, 30 pażdziernika 1821 roku, jako 
drugi syn ordynatora szpitala, lekarza wojskowego Michała Andriejewicza· 
urodzi! się przyszły powieśdopisarz Fiodor Dostojewski. Postać ojca - gwałto· 
wnika i okrutnika, a przy tym skąpca i alkoholika - padła ponurym cieniem na 
dziechistwo Dostojewskiego. Matce - łagodnej kobiecie ze spokojną determina
cją znoszącej, wście"ile wybuchy zazdrości męża oraz nasilające się ataki po
woli wyniszczającej ją gruźlicy, zawdzięcza Dostojewski pierwsze kontakty 
z literaturą. Do ulubionych lektur Dostojewskiego należały gotyckie powieści 
koszmarów i grozy angielskiej pisarki XVIII wieku Anny Radcliffe oraz Księgi, 
Starego i Nowego Testamentu. Miody Dostojewski chętnie sięgał po liryczne 
nowele Karamzina, ballady Żukowskiego i powieści historyczne Waltera Scotta. 
Ponadto czytywał Dostojewski w tym okresie Puszkina, Lermontowa, Kryłowa 
a także najnow·sze utwory zagranicznych pisarzy: Balzaca, Hugo, George Sand. 
Wyobraźnię, przyszłego artysty ksztaltowaly też ludowe legendy opowiadane 
przez mamki i nianki. Oprócz lektur duży wpływ na osobowość młodego Do
stojewskiego miała otaczająca go rzeczywistość. Z zainteresowaniem przypa
trywał się otaczającemu go, pełnemu kontrastów światu, w którym nędza Bo· 
żedomki (ulicy, przy której stal szpital dla ubogich) sąsiadowala ze światem 
pieniędzy, karet i lokajów, jak i reprezentowała ciotka Dostojewskiego, siostra 
jego matki - Aleksandra Kumanina przedstawicielka moskiewskiej arystokracji 
kupieckiej. 
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Po śmil·rci maiki w· 1837 r. Dostojc>wski wraz ze siarszym liratl.'m Michakrn 
opuszcza Moskm,, by zgodnie z wolr1 ojca rozpuc·zl!i' ~ludia w petersburskiej 
Szkole Inżynieryjnej. 

Pobyt tutaj upływa mu nie na zgłębianiu przedmiotów zawodowych lecz na 
samodzielnym kształceniu literackim. W tym czasie powstają jego pierwsze 
utwory - romantyczne tragedie historyczne MARIA STUART i BORYS 
GODUNOW. Ich teksty nie zachowały się, ale wybór bohaterów \\""'Skazuje na 
tematykę, która później pojawia się w twórczoŚ<:i Dostojewskiego - prawo 
wybitnych indywidualności do zbrodni i z·wiązany z tym problem wladzy. 

W 1839 r. z rąk własnych poddanych, chłopów· ze wsi Czeremosznia, ginie 
w bliżej nie wyjaśnionych okolicznościach Michal Dostojewski; najprawdopo
dobniej był to akt zemsty i samowolnie W)'mierzonej sprawiedliwości na okrut
nym pa~u. Oboiviązki opieki nad całą osieroconą rodzir1ą przyjmuje najstarszy 
brat M1chal. W 1843 r. Dostojewski kończy studia i podejmuje pracę jako 
kreślarz w departamencie inżynieryjn}'ID. Nie czuje się jednak uszczęśliwiony 
tym zajęciem. Uważa, iż jest „poetą, a nie inżynierem". Pracy zawodowej, 

podobnie jak i poprzednio studiom poświęca niewicie· uwagi. Za to· całkowicie 
pochłania go działalność literacka. Po roku Dostojewski porzuca departament 
inżynieryjny i zac-.tyna życic literata. Jest już wtedy autorem przekładu EUGENII 
GRANDET (1844) Bał7.aca i pisze własną powieść zatytulowaną BIEDNI 
LUDZIE (1864). Dzięki niej karta jego życia odmienia się. Nagle, w ciągu 
jednej nocy Dostojewski staje się uznanym pisarzem. A bylo to według świa
dectwa samego pisarza tak, powierzył on rękopis swojej dopiero co ukończonej 
powieści Niekrasowow'i, który wraz ze swoim przyjacielem Grigorowfrzem 
wzh1l się do czytania. Lektura tak niespodziewanie mocno ich wciągnęla, że 
przeczytali BIED.'llYCH LUDZI jednym tchem i jeszcze tej samej nocy 
pobiegli do Dostojewskiego. 

„ Wieczorem poszedłem do kolegi i wróciłem do domu nad ranem„. nagłe 
dzwonek, i oto Grigorowicz wraz z Niekrasowem rzucają mi się na szyję, w zu
pełnym roztrzęsieniu z zachw·ytem.„ Spędzili u mnie pól godzinki, ileż zdąży
liśmy sobie powiedzieć, rozumiejąc się w pól slowa, śpiCS'Ląc się, wykrzykując! 
Mów·iliśmy o poezji, o prawdzie, o obecnej sytuacji, o Gogolu - no i, rzecz głów
na o Bielińskim. 

„Dziś jeszcze odniosę mu pańską powieść ... Pan zobac-.ty, co to za człowiek! -
. mówił Niekrasow". 

Bieliń~ki - największy w tym czasie autorytet w sprawach literatury, krytyk 
wyroczma a zarazem przywódca tzw. „szkoły naturalnej" w literaturze - także 
z entuzjazmem odniósł się do powieści Dostojewskiego. Zobaczył on w• począt
kującym pisarzu następcę Gogola. Rzeczywiście, pierwszy ut"·ór Dostojewskiego 
ityrastal z ducha twórczości Gogola, a zwłaszcza jego petersburskich opowieści: 
NOSA, SZYNELU, PORTRETU, NEWSKIEGO PROSPEKTU i PAMIĘT
NIKA WARIATA. 

BIEDl\'I LUDZIE to powieść epistolarna ukazująca dzieje uczucia biednego 
urzędnika Diewuszkina i mlodej dziewc-.tyny Warcńki .. W debiutanckim utwo
rze Dostojewskiego odnajdujemy w·iele motywów charakterystycznych dla jego 
późniejszego pisarstwa. W listach Wareńki i Diewuszkina raz po raz pojawia 
się groźna twarz dziewiętnastow·iecznego Petersburga - miasta nędzy i prze
pychu. Jest w tej powieści literacki poprzednik Raskolnikowa - młody pisarz 
Piotr Pokrowski, wielbiciel Puszkina żyjący samotnie, w nędzy wśród sw·oich 
książek i myśli. 

Sukces BIEDNYCH LUDZI otworzy! przed Dostojewskim drzwi peters
burskich salonów literackich, a między innymi i s:.lonu Panajewnych. Jego 
właścicielka piękna, inteligentna i dobra Awdotia Panajewa stała się pierwszą, 
zresztą nieodzwajemnioną miłością pisarza. Jej imię i postać dał Dostojewski 
siostrze Raskolnikowa • 
. Nies~ziewana slawa oszołomiła mlodego artystę i odmieniła jego spo

sob bycia. Jak wspominają wspólcześni, Dostojewski z niepewnego, mil
czącego młodzieńca stał się teraz zarozumiałym, zaczepnym z wyzywającą 
pychą obnos~ącym swój geniusz czlowickiem. Oczywiście byla to tylko niezręcz
na poza, ktorą pokrywał wrodzoną mu nieśmiałość. Sukces BfEDNYCH LU
DZI upewni! go w· wyborze właściwej drow i zachęl'ił do dalszej pracy literackiej. 
Wkrótce ukazały się dwa następne utwory Dostojew·skicgo: SOBOWTÓR 
(1846) .i <?OSPODY~~ (1847). Picrnszy z nich jest psychologicznym studium 
rozdwo1cma osobowosc1 pewnego urz~dnika. Schorzenie to miało swe żródJo 
w. s~tuacj! społecznej bohatera, który odczuwał nic dający się pogodzić roz
dzw1ęk między nędzą tego, co reprezentowal jako osoba prywatna a tym co 
w'inieu przedstawiać z racji swej domniemanej, zaszc-.tytnej przyn~leżnoścl do 
wysoko postawionego w hierarchii spolecznej carskiej Rosji stanu urzędniczego. 
Dwu.isty, rozdarty wewnętrznie bohater tej opowieści Goladkin-młodszy i Go
ladkm-starszy rozpoczyna CJJly szereg sobowtórów i dwoistych czy nawet 
zwielokrotnionych postaci w twórczości Dostojewskiego .Poprzez subtelną i w·ni
kliwą analizę choroby psychicznej dociera Dostojewskia do nieznanych dotych
czas rejonów osobowości ludzkiej. Ukazuje to, co później w formie naukowych 
teorii Freud przedstawia jako funkcjonowanie id, ego i superego. Opisy stanów 
anormalny.eh, szale~t~a, chorobliwych majaków, sennych zwidów, epileptycz
nych atakow staną się Jednym z obsesyjnych motywów twórcwści Dostojewskie
go. Mają one simje korzenie w osobistej tradcgii pisarza, jaką były nękające 
go przez całe życie nawroty padaczki, która właśnie w okresie lat czterdziestych 
zaczęła się rozwijać. Dostojewski lcczyl się pod opieką dr Jankowskiego z któ
rym prowadził dlugie rozmowy m.in. na tematy medyczne. Korzysta! t~ż z fa
chowej _ biblioteki swojego lekarza, gdzie poczesne miejsce zajmowały książki 
z zakresu psychiatrii. · 
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Wśród czytelników i krytyki nowa opowieść Dostoje~·skiego wywolala nie
jaką konsternację. Podkreślano trafność jej społecznych spostrzeżeń, ale nie 
rozumiano złożonej psychologii utworu, co właśnie ś~·iadczylo o rewelacyjności 
tej pozycji. 

Tak .sa~o została przyjęta opowieść romantyczna GOSPODYNI, w której 
podobme 1ak w ZBRODNI I KARZE, kryminalna fabula łączy się z problema
tyką psychiczną, spoleczną i moralną. Bohater GOSPODYNI Michal Ordy
now samotnie poszukujący sensu istnienia to literacki poprzednik Raskolnikowa 
jak pisze Leonid Grossman: ' 

»Staje przed nami samotny, zdziczały w s~·oim osamotnieniu młody myśli
ciel. Jest ponury i stroni od ludzi. „Umysł jego, przytłoczony samotnością, 
wyostrzony i wysu'.1telnio11y jedynie pełnym napięcia i egzaltacji działaniem'', 
pracuje w jt.'<lnym kierunku ( .•. ) Pragnie być artystą w nauce. 

Pochłonięty swym zam)·slem bląka się po zaułkach Petersburga w poszuki
waniu kąta u ubogich lokatorów ogromnej, poczernialej przeludnionej kamienicy. 
Przechodnie biorą go za szaleńca!« 

W GOSPODYNI odnajdujemy całą galerię postaci charakterystycznych dla 
twórczości Dostojewskiego. Tak np. Katarzyna będąca literackim piern·owzo
rem Soni reprezentuje „święte grzesznice". Jest ona jednocześnie nosicielką 
psychologicznego motywu ambiwalencji uczuć kobiety, w pleni rozwiniętego, 
w postaci Nastazji Filipowny w BRACIACH KARAMAZOW. Nadwołżański roz. 
bójnik Murin to z kolei typ „wielkiego grzesznika" ograniętego potężną namiętno
ścią. I tu też pojawia się stały bohater powieści Dostojewskiego Petersburg. 

W drugiej połowie lat 40-tych Dostojewski zaczyna interesowość się ideami 
socjalizmu. Wstępuje do kola Pietrasze~·skiego i furieristy, pierwszego w Rosji 
założyciela organizacji socjalistycznej. Działalność rosyjskich socjalistów uto
pijnych sprowadzala się do dyskusji na tematy społeczne, polityczne, estetyczne 
i moralne oraz do wymiany poglądów na aktualne wydarzenia i decyzje rządu. 
Za jedyny środek szerzenia swej ideologii uważali pietraszewcy słowo mówione 
i drukowane, a ich najbardziej radykalnym posunięciem było założenie tajnej 
drukarni. Udział Dostojewskiego w pracach kółka pietraszewców polegał głów
nie na uczestnich,ie w rozmo~·ach o zagadnieniach literackich. Na jednym z ta
kich spotkań wygłosił on referat „na temat bynajmniej nie polityczny - o jed
nostce i ludzkim egoizmie". Była to wypowiedż dotycząca książki Maksa Stir 
nera głoszącej kult skrajnego indywidualizmu i wiążącej tę ideę z problemami 
anarchii, demokracji, komunizmu i rewolucji. Stirnerowski indywidualizm 
znalazł potem odbicie w światopoglądzie Raskolnikowa. 

Zajęty działalnością polityczną nie zaprzestaje Dostojewski pracy 'literackiej. 
Pisze opowieść o społecznej roli artysty, który m()(:ą swojej sztuki wywiera 
odradzający wpływ na społeczeństwo. Nosi ona tytuł NIETOCZKA NIEZWA
NOW (1849) i jest biografią wybitnej śpiewaczki. Niestety Dostojewski nigdy 
nie kończy tej historii. Dnia 22 kwietnia 1849 r. na podstawie raportów sporzą
dzonych przez agenta Antollego car Mikołaj I wydaje rozkaz aresztowania 
zwolenników Pietraszewskiego: 

„Przeczytałem wszystko, sprawa jest ważna, bo nawet jeśli to tylko gadanina 
to przecież w naj~·yższym stopniu zbrodnicza i niedopuszczalna. 

Rozpocznij aresztowania, jak zamierzasz, będzie rzeczywiście lepiej, jeżeli 
tylko ilość osób potrzebnych do tak dużej akcji nie spowoduje rozgłoszenia 
sprawy. 

Nabokowa zawczasu nie zawiadamiaj, o wiele lepiej będzie, gdy dowie się 
o tym bezpośrednio ode mnie, i tak właśnie zrób ... 

Z Bogiem! Niech się dzieje Jego wola!" 
W ten sposób 23 kwietnia 1949 r. z woli Boga i cara, ale bez nakazu sądu za 
„gadaninę" Dostojewski został zamknięty w osławionej twierdzy Pietropa~·low
skiej, najcięższym więzieniu carskiej Rosji. 

W czasie czteromiesięc-.mego śledztwa i przesłuchań sądowych Dostojewski -
człowiek o "nżliwej naturze i wątlej psychice - zachowa! niespodziewany hart 
ducha. Wziąl nawet na siebie część win swoich współtowarzyszy. 
Sąd wydał wyrok skazujący pietraszewców na śmierć. Zwrócił się 

jednak do Mikolaja I o zmianę wyroku śmierci na innego rodzaju karę. Car 
skorzystał z prawa łaski, ale najpierw kosztem ,pietraszewców urządził sobie 
najokrutniejszy teatr świata, w którym na szczęście nie odegrano ostatniego, 
krwawego aktu sztuki. Datę widowiska wyznaczono na 22 grudnia 1849 r. 
o godz. 8,00 rano. Wszystko odbywalo się z~·yklym dawno już ustalonym to
kiem, zgodnie ze scenariuszem tego potwornego ceremoniału zadawania śmierci. 

Jtdnak w kulminacyjnym punkcie, kiedy padła komenda „Cel", zdarzyło 
się coś nieprzewidzianego. Na Plac Siemionowski, gdzie odbyw·ala się publiczna 
egzekucja, wbiegł adiutant z carskim ułaskawieniem zamieniającym karę śmierci 
na katorgę i zesłanie. 

Ta scena, którą napisało życie powstała, wcześniej w wyobraźni polskiego 
poety Juliusza Słowackiego. Jest to przecież finał KORDIANA 
pierwszej części nigdy przez Słowackiego nie skończonej trylogii SPISEK 
KORONACYJNY. Nie wiemy jak potoczyły się dalsze losy poety, działacza 
spiskowego, niefortunnego zabójcy cara - Kordiana. Nie wiemy czy Kordian 
zginął. Pisarz, czlonek socjalistycznego kólka Dostoje~ski nie został zabity, 
ale dane mu było okrutne dośw·iadczcnie przeżycia własnej !mierci. Pisał o tym 
w liście do brata tego samego dnia: 

„ ... Bracie! Nie zalamalem się i nie upadłem 1w duchu, życie jest ws::ędzie , 
życie jest w nas samych, a nie w rzeczach zewnętrznych. Będą kolo mnie lu
dzie, a być człowiekiem pomiędzy ludźmi, pozostać nim na zawsze w każdym 
nieszczęściu, nie ulec i 11ie upaść - to jest właśnie życie i to jego zadanie. Uświa
domi/em to sobie( ... ) Nigdy jeszcze nie czułem w sobie tylu obfitych, zdrowych 
zasobów duchowego życia, co teraz( ... ) Przecież umierałem dzisiaj prze:: trzy 
kwadranse. Żyłem z tą myślą, przeżyłem ostatnią chwilę i teraz Ż)ję raz jeszcze! 

Mój Boże! Ileż postaci, przeżytych, przeze 11111ie na nowo stworzonych, zginie, 
zgaśnie w mojej głowie, albo stanie sir trucizną mojej krwi 1 Tak, jd/i nie 
będę mógł pisać, zginę. Wolę piętnaście lat więzienia i pióro w ręku! Gdy spoglądam 
w przeszłość i myślę ile strncilem czasu, ile go z mamowa/em na omy/ki, błędy, 
ile pochlunęlo go próżniactwo i nieumie}Ctnośt życia; jak ma/o go ceni/em, 
ileż razy grzeszy/em przeciwko memu sercu i moki duszy - to krwawi mi serce. 
Życie jest darem, życie jest szczęściem, każda chwila mogla by hyc' ogromem 
szczęścia„. Bracie! Przysięgam ci, że nie stracę nadziei, a d mzr moją i serce 
uchowam w czystości." 

Podobno człowiekowi w momencie śmierci i najjaśniej jawi się sens i cel życia. 
Dostojewski, który przeżył ~lasną śmierć doznał tego dziwnego, jedy
nego w swoim rodzaju metafizycznego odczucia. Jego list do brata jest 
tego wstrząsającym świadectwem, a zarazem wyznaniem heroicznego huma
nizmu. Heroicznego, bo wyrastającego nic z postawy pogodnej afirmal·ji świata 
i człowieka, lecz zrozumienia istoty życia polegająrej na byciu człowiekiem 
mimo wszystko, na zachowaniu w każdych warunkach godności ludzkiej .• Jest 
~· tym liście zapowiedź narodzin camusowskiej filozofii egzlslcncjalnej -
losu Syzyfa dzwigającego z uporem swój stale staczaj;JCY się w dól w przepaść 
kamień. Tej trudne} formule człowieczeńst~·a pozostał pisHz wierny nie t)·lko 
w okresie katorgii i zesłania, ale do końca życia, dawał dowód temu całą swoją 
twórczością. Dostojewski w latach zeslania nie t) li.o nic zulamał1 się jako 
człowiek, ale też nie zaprzestał swojej pracy literacki<j. Ta, '~ ydawałoby się 
mogąca zniszczyć człowieka i artystę odmiana losu , tylko spotęgowała jego sily 
życiowe i twórc-le. Cztery lata zakuty w kajdany spędził Dostojewski w twierdzy 
Omskiej przypatrując się życiu przedziwnej społeczności „ludzi straconych". 
Z tych obserwacji, spisywanych ~· tajemnicy, dzięki przychylności więziennego 
lekarza, powstał dokument z lat katorgii \'\'SPOMNIENIA Z DOM U UMAR
ŁYCH (1860-62). O jego bohaterach więźniach kazamatów tak pisał Dostojew
ski zastana~·iając się nad przn:zynami ich lsou: 

„Przecież ci ludzie byli ludi..mi niezwykłymi. Przecież to n:oże ludzie naj
zdolniejsi, najsilniejsi z calcgo naszego narodu. Ale na darmo przcpurllY potężne 
sily, przepadły nienormalnie, bezprawnie, bezpowrotnie. A kto ternu winien. 
Otóż to. Kto winien?". 

W tym pytaniu kryje się oskarżenie niszczącego czlowieka systemu państwa 
carów. 

Wśród więżniów kazamatów byli bohaterowie przyszlych jego powieści. 
Barwne typy ludowych wlóczegów i rozbójników, a przede wszystkim szerokie 
rosyjskie natury, które potężne namiętności pchały niejednokrotnie do zbrodni. 
Obok nich desperaci - ludzie owładnięci ideą, goto~·i za nią w każdej chwili 
zginąć i społeczni· odszczepieńcy pclni pychy, dumnie ~·ynoszący się nad wszys!
kich. W twierdzy Omskiej powstał pierwszy zamysł powieści SPOWIEDZ, 
który później przekształcił się w jedną z największych dziel Dostojewskiego 
ZBRODNIĘ I KARĘ. 

W 1854 r. Dostojewski został z~·olniony z twierdzy i wcielony jako szerego
wiec do batalionu liniowego stacjonującego w Scmipalatyńsku. Pozwolono mu 
zamieszkać poza koszarami. Wynająl pokój u ubogiej wdo~·y. Jego skromnym 

7 



gospodarstwem zajmowała się starsza córkn . . 
Ta dobra, z serdecznym oddaniem tr s go~podyn.1 trudn111ca się nierządem. 
totyp Soni. Podobnie losv i charakfc:cząca .się o ~·sa~za dziewczyna, to pro
Aleksandra Isajewa i jego. żony Marii Y se~i~alaty~s~1ego urzę~nika _celnego 
stworzenia postaci i historii rodz1"ny „'.r·aposl.uzl)dly częsc1ono Dosto1cwsk1cmu do 

I • . · " rm1e a owyd1 
sa1ewa odegrała ważną rolę nic t •lk , , · 1 • • 

przede wszystkim w jego życiu osobisty:n ~ bn· tnór~~osc1 . Dosto1c.wskiego, ale 
Jch romans zaczął się w Semipalatv~sku s~I~ b~j1~m p1e~wszą zoną pisarza. 
alkoholikiem wiecznie poszukującym ·rac , _ ą . .· ~na W?'~cch~la !' mężem -
zmarł zostawiając żonę i syna bez ~ad}, Ido'. K~fn.iccka. ~ utaJ Isa1ew wkrótce 
kochała się wówczas _ ku rozpac~ Do~i~.1 ~ri. ww do zycia. Pani Isajewa 
Wiergunowie. Pisarz w trosce 0 los "'f 5 

•• JC~s •ego - w mlOd)•m nauczycielu 
a · - · · . '" arn me mogac naklo-n" I d · z W1crama związku tak różncoo w·i'ek' ' t k . · ie rywa a o me 

t ·- I · . · "' iem, a a :i:c chcąc do · I · · erm me, prosi swego przvjaciela Wra 1 1 · pomoc sa1ewe1 ma-
swej ukochanej. Nie tra~ąc jednak nn~ ~ ~ cpszą pos~dę dla przyszłego męża 

a z1e1 na zdobycie Seren Marii i chcąc 

zapewnić jej należytą przyszłość zacz~· na zabiegać o awans na oficera i po
zwolenie na puillikację. Dlięki wstawiennictwu swego kolegi ze Szkoły lnży
nieryjnci. obecnie cenionl'go carskiego generała Totlehcna, car mianował pow
tórnie Dastojt>wskil•go oficerem. Otworz)•lo to przed pisarzem nowe perspekty
wy życiowe i dało rękę Marii. Małżeństwo z Isajewą nic przyniosło Dostojew
skiemu spokojnego szczęścia. Maria była kobietą egzallowaną, drażliwą, ka
pryśną i zazdrosną, a wszystkie te cechy potęgowała jeszcze cor::JZ bardziej 
postępującą gruźlica. Nic więc dziwnego, że Dosto.iewski rzucił się od razu w wir 
pracy literackiej kol1cząc WSPOMNIENIA Z DOM MARŁYCH i no
tujac rozważania zawarte później w LIST ACH O SZTUCE. W okresie sy
hcry.iskim powstały dwa opowiadania SEN WUJASZKA (1857) i WIEŚ STIE
PANCZYKOWO (l857). Nic mają one jednak więks:i:ego znaczenia w hn'>r
czości Dostojewskiego. Były bowiem pisarską wprawką przed ponownym pod
jędem pracy litcral·kiej i tekstami, w obawie przed ponowną utratą pozwolenia 
na publikację, mocno przez samego pisarza ocenzurowanymi. 

W lipi:u 1859 opuszcza O ~stojewski Syberię, by osiedlić się w Twerze - micś
d e o wygodnym priloźeniu niedaleko Moskwy i Petersburgu. Głównym źród
łem ut rzymania jest w tym czasie wydawany wspólnie z bratem Michałem li
teracko·· polityczny t~·godnik WREMIA (1861-1963). Pismo to głosi program 
pracy organicznej-pogodzenia cywilizacji i ludowośd. Na lamach WREMH pu
blikują slve ut woQ' : Ostrowski, Turgieniew, Niekrasow i Majkow. Sam Do
!>tojewski druku.ie tutaj WSPOMNIENIA Z DOMU UMARLYCH, i po
wic.;ć-fclicton, w stylu TAJENMIC PARYŻA Eugeniusza Sue, zatytułowaną 
SKR Z YWOZ ENI I PONIŻENI (1861). Jest to melodramatyczna historia 
11 tcr~hurskicHo Kopciuszka, który okazuje się być księżniczką. 

W ma.iu 1863 r. pismo WREMfA przestało się ukazywać. Prz)Tzną zaprze
stania działalności W)'dawniczej była błędna ocena wymowy artykułu dotyczą
cego Powstania Styczniowego. Rozstrzygnięcie sporu politycznego między 
Polsk:1 a Rosją, autor artykułu ZASADNICZA KWESTIA przeniósł na 
pin szczy tnę rywnlizacji kulturalnt>j stwierdzając, że W)'gra ten naród, który okaże 
si<> wi~ksty s'lą ducha. Artykuł odczytano jako buntowniczy i antyrosyjski. 
M imo to o;J 1864 r. brat pisarza Michał otr;q•muje zezwolenie na publikowanie 
nowego czasopisma zalytulowancgo EPOKA. 

W międzyczasie Dostojewski wyjeżdża z kraju, by towarzyszyć w podróży 
pn Europ'c swojej nowej kochance Apolinarii S uslowej. Dzidc lego najsilnicj-
zego w życiu pisarza uczucia też zasluguj 1 n1 oso1nq ksiąi.kę. Częś

ciowo stworzył ją sam Dostojewski pisząc GRACZA (lllfi6 ) - jedną z na.i
bardziej autobiograficznych powieści - której gliiwni boh·iterowic: Pol ina 
i owładnięty manią hazardu Aleks)', to właśriic Apolinaria i Dostojewski. W GRA
CZU polą('Zyl Dostojewski problem psyeholugiczny - studium psychiki czło
wieka ogarniętefw namiętnością gry, która okazuje się silniejsza od miłości -
z tematyką społeczną: opis śwfata ruletki rządzonego pieniądzem. Wszelkie 
rodzaje gry: bilard, karty, ruletka stanowiły jedną z największych pasji życio
Wl'Ch pisarza. GRA z jej tajemniczymi systemami była dla Dost()jew·skiego, 
podobnie jak i dla bohatera DAMY PIKOWEJ nie tylko szansą natychmiasto
wego zdobycia fortuny, nagiego zwrotu losu, ale przede wszystkim próbą cha
rakteru, sprawdzenia samego siebie. Jak wielka była siła tej namiętności świad
czy o tym fakt, iż Dastojewski podróżujący wówczas z u!rncham1 kobietą, wciąg
nięty w wir gry w homburskim kasynie, zapomniał o Apolinarii. Obrnżona 
i przerażona tą nieznaną dotąd stroną charakteru swego kodrnnlrn Suslowa 
wyjeżdża do Paryża, skąd przesyła jeszcze zgranemu i pozostalcrnu bez frod
ków do życia Dostojewskiemu pieniądze. Tak kończy się kh romans. Dyl Io 
zresztą związek jakby z góry skazany na niepowodzenie. Kochanków dzieliło 
wszystko. Duża; bo sięgająca . około dwudziestu lat różnica wicku, a co za tym 
idzie różnica doświadczeń oraz poglądów życiowyd1. Dzieliły ich Zapatrywania 
społeczno-polityczne; Apolonia byla r<!wolucyjną anarchistką, która planowa la 
nawet zabójstwo cara, zaś Dostojewskiemu obcy był wszelki radykalizm. Różni
ły ich też przede wszystkim, nigdy nic mogące się zharmonizować osobowości. 
Wszystko to sprawiło; że uczucie łączące Dastojewskiego i Suslową zamieniło 
się w pasmo wzajemnych udręk, wyrzutów i naglyth porywów miłośći. Złożona, 
pełna wewnętrznych kontrastów dumna i nami~lna osobowość Apolinarii była 
prototypem wielu demonicznych bohaterek Dostojewskiego: Nastazji Fili
powny, Aglaii, Achamkowcj, Poliny i Lizy. 

Fnscynacja Dostojewskiego Apolinarą miala jeszcze irrne, wykrlll'zaj:1cc 
poza sferQ intymnych kontaktów przyczyny. Suslowa - córka wyzwolonego, 
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7JUJIOżnego i osw1econego chłopa, sluchaczka petereburskicgo i pary kkgo 
uniwersytetu-interesowala Dostojewskiego jako reprezentantka „raznocz}' ń
ców" - inteligentów nowego pokolenia pochodzących nie ze szlachty lecz z mic z
c7.mist11a i ch lopbw. 
Jak pisze Natalia M odzelewska: 

„ \\ agi;: jego aż do obsesji przyciągał a ta z.buntowan mlodziei: , niefrasobli
wie t raktuj ąca dawne a utory•tcty i Ś llię tości, zadufana w sobie, gardząca wszyst
kim, co od niej odmienne, okrutna w swej barbarzyńskie.i negacji, groźna w bio
logicznym ckstermizmic. Tak odbiera ł Dostojewski nihilizm, który jednocześnie 
- odpycha I go i w dziwny sposób zniewala I -· swoim rozpędem, mocą aukntyzmcm, 
klasą intelek tualną . IJąd.l co bądź, sam kiedyś na leżal do zbuntowanych". 

Być może egocentryczna, niezależna i sza.łona Apolinaria kierująca się w ży
ciu dewizą : „ Wolno mi czynić wszystko, co zu\\aŻam a słuszne" mogla się 
stać dla D ostojewskiego przyczynkiem do rozmyślait na temat prawa wybił· 
nych jednostek do stanowienia własnych pra w. W każdym razie w pisanej w tym 
l'l..8sie powieści NOTATK I Z PODZIEMJA (1864) po raz pierwszy pojawia się 
zagadnienie człowieka wyłam11j;1ccgo się z norm społecznych i gardząn-go 
nimi z wyżyn wla nej indywidualności. Bezimienny bolmter (określony przez 
D ostojewskie •o mianem antybohatera) to typ egotycznego samotnika, ind~· 

widualisty uzurpu.iąccgo sobie prawo do przekraczania moralnych norm spo
łecznych. W pos t'i „czlowicka z podzic111ia" widzi pisarz dramat społeczny 
swoich c.zasbw widzi moralny rozkład jednostek pozb:m ionych oparcia w ~rn· 
dowisku społecznym. Jednostek nie umiejących się z nikim i z niczym utoż.~a
mić , ginąc}·ch runotnie, niszl·wnych przez trawiącą je złość do ~n iata i ludzi. 
Sam Dostojew ki artystyczne zobrazowanie w swojej powieści problemu „czło
wieka z podz iemia" uzna I za duże osiągnięcie: 

„Jestem dumny - pisa l - :i:c po raz pierwszy pokazałem pnl\\ dziwcgo czło
wieka rosyjskiej większości, ż e po nt'l picrwsz ohnażylem jego oh. di; i ragizm. 
Tragizm polega na świadomo "ci ohydy .. . Tylko ja ukazałem t ragizm podzie
mia , pole •ający na cierpieniu, ua samobiczowaniu, na · świadomości, :i;c istn ieje 

ś leps-l , l'Zcgo jednak nic można osiągnąć, i - co najważniejsLc - na ba rdzo 
mocnym przekonaniu t ych nieszczęśnik.Jw, i.e wsąscy są do ni o podobni, 
a więc nie warto dążyć do poprawy". 

„ złowiek z podziemia" odrzuca jcdym1 szansę odrodzenia, którą da.icmu w po
staci swojego uczucia odtrącona i znieważona przez n.iego dzie11czyna uliczna 
L i1.a. J est to hohatcr niezdolny do 7..adnych ludzkich uczuć Niszc·zy siebie jako 
czlowicka priez swoją nadmierną pychę stając się mcraln~·m i społecznym od· 
szczcpieńcem. Od niego j uż tylko krok do lhskolnikowa. 

Rok 1864 jest dla D ostojewskiego rokiem nicpowcton anych strat osobistych. 
W kwietniu umicrn żona p· rza Maria, w lipcu, ukocha ny brat Micha ł, we 
wrześo iu jede z oaj bliższ)1ch pri:yjaciól- krytyk, współpracownik EPOK ł Apollon 
Grigoricw. To on po przeczytaniu notatek z podziemia wskazał Dostojcl\Skic
mu k icrw1ck dalszej twórczości mówiąc: 

„P I S Z W T Y M ST Y LU" 
I własnie w tym stylu powstaly największe dzieła Dostojewskie •o: IDIOTA 

(1868), BIESY (1872), MŁODZIK (1875), BRACIA KARMAZOW (1879- 80). 
Ten wielki cykl arcydziel powieściowych otwiera ZBRODNIA I KARA (1866) -
utwór przełomowy w twórczości Dostoje\\·skiego . 

• Jego zamysł jak już wspominaliśmy powstał w latach katorgi już wówcza s 
pisarz rozmyślał o stworzeniu powieści filozoficznej SP OWIEDZI, w której 
ccnlTum stałaby wielka zbrodniczą indywidualność nic lie:i:ąca się ze sprawami 
ogółu. 

Literacką inspiracją do podjęcia tego tematu była lektura puszkinowskiego 
poematu C YGANIE. Pod jej wplywem Dostoje\\ski notowal taką rcfłckcję: 

,Alcko zabił. Swiadomość, że sam nie jest godzien ideału, który dręczył 
jego dusl!ę. O to zbrodnia i karit". 

W tej najbardziej lapidarnej notake zawiera się jnż cały plan przyszłej po
wie~ci wraz z i J złożoną problcmatyk:1 (o tym jaki ostateczny kształt przybrał 
pomysł D os tojewskiego dowfadujemy się z zamieszczonego obok w programie 
li to pisarz do pierwszego wydawcy jego powieści Katkmrn). 

Wcdlug 11Stałcń Leonida Gros~mft11 [1 postac bohatera ZBROO"i i I KA IH' 
przcchodzilft w śll iadomości pisarza kilka metamorfoz. Jej pierwszy etap to 
fascynacja zhrodniczymi osobowościami ludzi katorgi, 11śród których byly 

imponuj:1ce si l. cbarnl..tcru indy11idualności. Później zrodził się problem Alcko. 
~ro~l~m boh~t~r~ on~la~niętego ~zla~hetną ideą'. w imię któn·j 1.abil i dręczące
go swmdomosc1, ze me Jest godzien 1dealu o ktory walczył, a więc nic ma mo 
ralneg?. uspral\iedliwienia dla jego czynu. Ta świadomość staje się powodem 
tragcdu. 

Aleko z poematu Puszkina to typ bohatera romantycznego stworzonego 
przc:r. Byrona w jego powieścach romantycznych GIAUR czy KORSARZ. 
S:t to zagadko\\e postaci samotników o bogatym świecie przeżyć wewnętrin,•ch 
najczęściej ludzi idei. Ich dzieje okrywa mgla tajemnicy, za którą stoi jakaś 
zbrodnia. Ludzie ci, jak gdyby sami skazują się na życie na marginesie społecz
nym. D amnie odsuwają się od ludzkiej społeczności, schodzą w podziemie 
mimo, że są przl'Cicż bojownikami o szczytne ideały ogólnospołeczne. Ten typ 
hoha.tcra znany jest i polskiej literaturze romantycznej. Tego pochodzenia lite
rackiego jest ,,Machia\'Clli" polskiej literatury romantycznej Konrad Wallcnrod 
czy z pychą walczący o „rząd dusz" Konrad z „Dziadów'', czy wreszcie niedoszły 
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carobójca Kordian. Typ szlachetnego, romantycznego zbrodniarza przeżywa
jącego wielką tragedię zbrodni popełnionej w imię milionów zderza Dostojew·ski 
z cynkzną postawą XIX-wiecznego kryminalisty-filozofa Pierre Francois 
Lacenaire, autentycznie istniejącego zbrodniarza, który dla poparcia swoich 
morderstw zbudował swoistą filozofię zbrodni. 

Materia! do stworzenia postaci Raskolnikowa czerpał Dostojew·ski przede 
wszystkim z otaczającej go rosyjskiej rzeczywistości i z w!asnej twórczości. 
Jak pamiętamy, w utworach Dostojewskiego raz po raz pojawiały się postaci 
samotnych poetów czy myślicieli (Piotr Pokrowski z BIEDNYCH LllDZI„", 
Micha! Ordynow z GOSPODYNI). Do ich grona zalicza się też bezimienny
bohater NOTATEK Z PODZIEMIA, które1.:o sam Dostojewski uznal za lite
racki model nowego czlowicka, jaki pojawił się w Rosji w końcu w latach sześć
dziesiątych. 

NOTATKI Z PODZIEMIA byly początkiem literackiej polemiki Dosto
jewskiego - pisarza w·yznającego program „organiczny", z grupą rewolucyj
nych demokratów, na której czele stal Czernyszewski autor słynnej powieści 
CO ROBIĆ? W NOTATKACH ... Dostojewski głębią artyzmu i trafnością 
społeczno-psychologicznych obserwacji wyszedł daleko poza krąg krytycznej 
dyskusji, ukazując caly tragizm postaw·y nihilistycznej. Już w· tej powieści pi
sarz przez postać Lizy wskazywał na możliwości odrodzenia moralnego boha
tera. Jednak dopiero przez Epilog ZBRODNI I KARY, powieści przełomowej 
dla tworzenia się światopoglądu i ksztaltu artystycznego dziel Dostojewskiego -
pisarz po raz pierwszy i zresztą ostatni, dał jasno wyraz swoim zapatrJ•Waniom 
spolecznym, politycznym i etycznym. Taki rozstrzygający model konstrukcji 
jest czymś wyjątkowym w powieściopisarstwie Dostojewskiego, pisarza morali
sty, który nigdy nie zgrzeszył prostym moralizowaniem i pouczaniem jak żyć 
należy, ale w genialny sposób ukazywał całą zlożonść rzeczywistości ludzkiej. 
Wynikało to z określonych powodów·. Po pierwsze ZBRODNIA I KARA byla 
dalszym ciągiem dyskusji Dostojewskiego z Czernyszewskim i jego po"·ieścią 
CO ROBIĆ? Pisarz narzuci! więc sobie z góry zadanie o charakterze publicy
stycznym, musiaf dać własną, zgodną ze swoim programem odpow·iedź na posta
wione zagadnienie. 

Dostojewski pisarz humanista i tradycjonalista, w latach czterdziestych 
związany z pacyfistycznym ugrupowaniem utopijnych socjalistów, nie mógł 
przyjąć za swoje stanowiska nihilistów, oznaczającego na gruncie walki spo
łecznej rewolucyjną anarchię, a na gruncie etycznym amoralizm. W ten sposób 
powstała powieść o raskolnikowie (ros. raskolnikow - odszczepieniec) - społecz
nym odszczepieńcu, mordercy-filozofie, którego skrajny indywidualizm do
prowadza do zbrodni. Dostojewski pokazał w swojej pow·ieści ostateczne kon
sekwencje nihilizmu, który z absolutnej negacji wstzelkich warości społecznych 
przekształca się w kult wlasnego „ja", Czyni z niego źródlo wszelkich war
tości, wszelkich praw i norm ,nawet dających prawo do zabijania. Tą drogą Do
stojewski problem swoich czasów (nihilizm, raznoczyństwo) przeksztalca w po
nadczasowy filozoficzny dylemat prawa jednostki do zbrodni. 

Raskolnikow dokonuje zbrodni wierząc, że ma do niej moralne prawo jako 
jednostka nieprzeciętna występująca w dodatku w imię dobra ogólnego, ale 
po dokonaniu morderstwa przegrywa w walce z własnym sumieniem, w którym 
nie znajduje usprawiedliwienia dla popełnionego zabójstwa. Jednak Dostojewski 
nie tylko ukazuje do czego doprowadza nihilizm, lecz również wskazuje drogę 
wyjścia z tej moralnej nicości. Wskazuje ideę, która• chroni przed utratą 
człowieczeństwa. Jej nosicielką jest w ZBRODNI I KARZE Sonia - „święta 
grzesznica", d.ziewczyna uliczna, która sprzedaje się, by uratować od śmierci 
głodowej ojca alkoholika, macochę i jej dzieci. Sonia wyrzeka się zupełnie 
myśli o sobie, o swoim cierpieniu, z pokorą znosi swój los. Raskolnikowa du
mnego i pysznego indywidualistę drażni pokora i uległość Sooi prowadząca do 
zupelnej zatraty własnej osobowości,, do zatracenia się w cudzym cierpieniu 
właśnie w tej postawie współcierpienia z innymi upatruje Dostojewski ratunku, 
przed moralną nicością, która grozi jego bohaterow·i. W dniu śmierci żony 
w kwietniu 1864 r. pisarz zanotowal: 

„ Umiłować człowieka jak siebie samego wedle przykazania Chrystusa jest 
niemożliwością . Na ziemi krępuje prawo osobowości, „ja" temu przeszkadza„. 

Tak więc czlowiek dąży 11a ziemi do ideatu przeciwstawnego jego 11a;urzc. 
Gdy czlowiek nie wypenil prawa dążenia clo idea/u, to znaczy poprzez milość 

1.1ie sktadal w .ofi~rz~ sweego „ja" ludziom bądź innej istocie (ja i Masza), cierpi 
1 stan tego c1erp1e111a nazwa/ grzechem. Tak więc czlowiek winien nieustannie 
odcz~1wac' cierpie'.1ie, które zostaje zrów11oll'ażone przez rajską rozkosz wype/-
111ema prtykaza111a, to znaczy przez ofiarę. Taki" jest prawo ziemskie równowa
gi. W przeciwnym wpyaclku istnienie iw ziemi by/oby bezmyślnością ... " 

~g?dni.e z tą myślą, to nie Sonia cierpi, lecz Raskolnikow, który nie potrafi 
zlozyc o.f1ary ~ własn~go „j~", ni~ umie kochać miłością Chrystusową, nakazują
~ą „um1łowac człowieka Jak siebie samego". Dostojewski stawiając za wzór 
ideę miłości chrześcijańskiej jednocześnie rozumiał całą złożoność ludzkiej 
natury, która nigdy nie wzniesie się na te boskie wyżyny. Chrystus byl dla pi
sarza .obrazem najwyższego autorytetu moralnego, ideału czlowieczeństwa 
h~mamz~u. ~wi~t bez Boga s!awal się dla pisarza moralną pustynią, na któreJ 
me obow1ązu1ą zadne prawa 1 wzystko jest dozwolone. Była to egzystencjalna 
pustka i nicość jaką odkryli w XX wieku pisarze ze szkoły Sartera i Camusa 
ogłaszając śmierć Boga i samotną, bezgraniczną wolność jednostki. Dostojewski 
żyjąc w dobie wielkiego kryzysu światopoglądowego przeczuwał ten zmierzch 
~eli.gii i gl~sił potrz~bę utrzymania wiary Chrystusowej jako najwyższej formy 
1de1 humanizmu. Miała ona bronić człowieka przed samotnoścą i dowolnością
poczynań moranych, które znajdowałyby jedyne oparcie w jego własnym ego-
istycznym „ja". W swoim literackim notatniku Dostojewski zanotował: 

„ To niewystarczające - zmierzy{: etykę wiemością swoim przekonaniom. Na
leż!' 111:e11stannie ponmviac' pytanie : czy moje przeko11ania są słuszne'! A Jpraii•
dztan 1est tylko Jeden tylko - Chrystus. Ale to już nie filozofia a wiara · wiara 
zaś - to ko/or czerwony. ' ' 

Tego, który pali heretyków na stosie, nie mogę uznać za człowieka mora/ne
g<!, bowiem odrzucam Pańską tezę, że mora/nośt' - to zgodność z przekona
/Ilem wewnętrznym. To tylko rzetelność (język rosyjski jest bogaty) nie zm' 
żadna mora/nofr. Mam jeden jedyny wzór i ideat: Chrystusa. Py;am: czy 
Chrystus spali/by heretyka ? Nie .. . A więc, palenie heretyków jest czynem nie
moralnym„. 

Chrystus się myli/ - Pan tego dowiód/ ! Bolesne to uczucie, pozostanę lepie} 
przy bęldzie z Chrystusem, aniżeli z Panem.„ 

Nie ma już Pan w sobie krzty życia żywego, tylko same formuły i kategorie 
i to najwidoczniej Panu dogadza : mniej klopotów, więcej spokoju (lenistwa) .. '. 

M ówi Pan, że postępować moralnie - to znaczy w zgodzie z przekonaniem. 
Ale s~ąd!e Pan to wyprm~adzil? Ja Panu po prostu nie uwierzę i poswiem wręcz 
przec1wme, ze postępowac według swoich przekonań to 11iemora/11ośc'. I cóż _ 
niczym Pan tego 11ie potrafi obalić." 

Sonia, której Raskolnikow wyznaje swoją zbrodnię rozumie jego cierpienie 
i jedyn~ ~at~ne~ w·idz! ~ ~lo~e?iu przez. Rodiona ofiary z własnego „ja'; 
w przy1ęc1u 1de1 chrzesc11ansk1eJ. Symbolicznym obrazem przełomu duchowego 
Raskolnikowa jest jego public-i:na spowiedź na Placu Siennym i ucałowanie 
ziemi. Glośne wyznanie grzechów wobec ludzi jest jednoc-i:eśnie aktem ·przyjęcia 
Raskolnikowa do społeczności. Soni udalo się wyprowadzić Rodiona 
z „podziemia", uczynić ze spolecznego odszczepieńca wartościową jednostkę 
ludzką, człowieka. 

Partnerem Raskolnikowa w jego drodze do moralnego odrodzenia jest także 
sędzia śledczy Porfiry. Ten nieprzeciętny policjant wie, źe ma do c-i:ynienia 
z niezwyklym zabójcą - filozofem. Zna doskonale artykuł Raskolnikowa, i wie, 
co pchnęło młodego studenta do zbrodni. Rozumie, że tę zagadkę kryminalną 
może rozwiązać jedynie dwoma sposobami - udawadniając Raskolnikow·i błęd
ność jego teorii prawa wybitnej jednostki do zbrodni lub poczekać aź podejrzany 
- człowiek o wrażliwym sumieniu - sam ugnie się pod ciężarem popełnionego 
przestępstwa. Oczywiście od strony czysto logic-lnej, rozumowej zbrodnia Ras
kolnikowa zdumiewa czystością i poprawnością filozoficznego uargumentowa
nia; jednostka wybitna taka jak Napoleon czy Cezar ma prawo do zbrodni 
popełnionej w imię postępu łudzkości. Jednakże Raskolnikow, nihilista szcze
gólnego rodzaju, ne ma w sobie nic z „nadczlowieka", nie zatracił całej swojej 
wrażliwości, nie potrafi wyrobić w sobie owego specyficznego cynicznego hartu" 
ducha, który pozwala z filozoficzną premedytacją mordow·ać. Nie pot;afi też 
mimo calej pogardy jaką odczuwa dla rzeczywistości, w której przyszlo mu 
żyć, pozostać nieczułym na cierpienia otaczających go ludzi. Przeciwnie jest 
na nie bardziej w·rażliwy od innych, to one stanowią główną przyczynę i moty-
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wa cję jego zbrodni. To nędza :lycia kapitalistycznego miasta: alkoholizm i bez
robocie Marmicladowa, prostytuowanie się jego cl>rki, gru:llica i szaleństwo 
żony, gll>d dzieci, a pay tym raż:1ce bogactwo liclm iarki i Łużyna oraz mno
ralizm Swidrigajlowa, popychają Hadkolnikowa do zabójstwa. 

Leonid Grossman uważa, iż tak jak CZERWONE I CZARN E Stendhala 
mialo się początkowo nazywać „1830" tak ZBHODNlĘ I KAIU; ml>gł Dosto
jewski zatytułować ROK 1865. Byl to rok kryzysu (odbilo się to rl>wnież 
na osobistych interesach samego Dostojewskiego, musial on zaprzestać wy
dawania pisma EPOKA i pozostal bez środków do życia), w którym szczcgl>lnie 
?asilil7 się istnieją~e sprzeczności spoleczne. Dramat Raskolnikowa rozgrywa
jący się w tym czasie na tle petersburskiej nędzy bylby niepelny bez obrazu tego 
miasta. Powieści Dostojewskiego móglaby więc nosić również tytul „PE
TERSBURG 1865". 

Grossman ta określa rolę Peterhurga w hstorii Raskolnikowa ; 

„W ZBRODNI I KARZE dramat wewnętrzny przez zastosowanie ,pewnego 
szczegl>lncgo chw·ytu wyniesiony został na ludne ulice i place Petersburga. Akcja 
przez caly czas przerzuca się z wąskich i niskich pokojów w rozgwitr stolc
c,znych ule. („.) skomplikowana konstrukcja wielkiego miasta polowy ubie
głego stuk-cia wyrasta jak ciężki, nicublagany masyw nad człowiekiem marzą
cym o nieograniczonych prawach i możliwościach samotnego intelektu. Pete
rsburga nic da się oddzielić od osobistego drama tu Raskoln ikowa : jest on 
osnową na której wytkane zostaly wzory jego okrutnej dialektyki. 
( .„ ) Przy tak skomplikowanej tematyce wewnętrznej glówny nurt narracji 
zdumiewa swą jednolitością i pełnią. Wydaje się wcblaniać w siebie wszelkie 
in tonacje i odcienie posz1.'Zcgólnych scen i postaci ·- tak różnorodne 
motywy Suni, Swidrigajlowa, Raskolnikowa, Marmieladowa, starej lichwiarki -
ażeby zespolić je w jedno i przez nieustanne nawracanie do t)'Ch dominujących 
a jednocześnie przeplatających się tematów nadać powieści swo' 'te brzmicni~ 
symfonii współczesnego Pctercburga, w której potężny, wi logloscm y chór 
tlumionycb szlochów i krzyków oburzenia zl.ewa się w jedną ogromm1 tragedię 
Raskolnikowa". 

Grossman zwróci! uwagę na zl.ożoność artystyczn•1 ZBRODNI I KARY, 
powieści, która lączy w sobie wicie gatunków. Jest to bowiem jednocześnie 
powieść filozoficzna (problem prawa jednostki do zbrodni) i kryminahaa (hi
storia zabójstwa). Jest też ZBRODNIA i KARA powicśchl psychologiczna 
(ukazuje stan psychiki c-złowicka, ktl>ry popclnil zbrodnię). Odnajdujemy w niej 
cechy powieści felietonowej (wyraźny podzial powieści na części kończące się 
teatralnym efektem przerywania akcji w kulminacyjnym punkcie) i powieści 
gotyckiej (pełnej tajemniczej grozy opisu krwawego zaMjstwa). Ze względu 
ml krąg poruszanych zagadnień przełomowa powieść Dostojewskiego jest przede 
ws-.i:ystkim powieścią spoleczm}; (ukazuje spoleczne oblicze swoich czasbw, 
nędzę nizin spolecznych Petersburga i amoralizm klas posiadaj•1cych). ZBROD
NIA I KARA porusza też zagadniena polityczne - szerzenie się różnych prądów· 
politycznych. Pomieszczenie tak rliżnorodnych elementów W)'Illab'll lO od pi
sarza posinienia się specjalną techniką pisarsk:1. Michał Bachtin porówna 
metodę twórcz•1 Dostojewskiego do zjawiska polifonii w muzyce polcgająceoo 
na prowadzeniu kilku tematów w obrębie jednego głosu, na kontrapuuktowa.:'iu 
tematu w jednym glosie przez pozostałe glosy. Jest to technika równolcglego 
prowa~zcnia ki.lku glosów na raz. Podobnie rzecz się dzieje w powieściopi
sarstwie Dosto1ewskcgo, gdzie każdy bohaer obdarzony jest jednym olosem 
w którym brzmią jednocześnie na zasadach kontrapunktu glosy pozo~talych 
postaci. Taka powieściowa konstrukcja pociągala za sobą dalsze określone 
konsekwencje kształtowania artystycznej wizji świata. Wiązało się to ze specy
ficZ11ym rozumieniem bohatera - nosiciela idei, z określonym sp0sobem prowa
dzenia narracji i n·aktowaniem dialogów oraz monologów w dzielach pisarza. 
Bohater w utworze Dostojewskiego przestaje być typem czy charakterem w tra
dycyjnym rozumieniu tych terminów przez naukę o literaturze. Nic jest po· 
stacią z biografią (np. o Raskolnikowie i jego prż~'izłości nie wiemy nic kon· 
krctnego), autor nic charakteryzuje go też za pomocą opisu cech ze,rnętrznyeh 
czy wewnętrznych. Zamiast tego pisarz daje nam rżl'CZ cenniejszą, pozwala nam 
wnikać w stan kształtowania się jego wiedzy i świadomości o sobie samvm 
i otaczającej go rzcc.zywistości. Ta samowiedza bohatera jest przeciwstawiona 
samowiedzy i świadomości jego protagonistów. Wszystkie te glosy postaci 
zderzają się na zasadach kontrapunktu nawzajem się przenikają i wspólurzmią 

(np. w ś11iadomośd Raskolnikowa 111lzywaj:1 się glosy Soni, Porfirego 
S widrigajlowa, ktliry jest karykaturaln)'m sohowtl>rem studenta). Bohater 

powieści Dostojewskiego przemawia z pozycji równorzędnej z gloscm autora, 
który w ten sposób pozbawia się prawa do calościowcj intcrpret.acji przedsta
wionego świata, do budowania ideologicznych uogólnień. Z BRODNIA I KARA 
jest na tle twórczości Dostojewskiego utworem wyjątkowym, w którym pisarz 
przez dopisanie Epilogu uwypuklił swój Ideologiczny punkt widzenia. W twór
czośći Dostojewskiego olbrzymią rolę odgrywaj:} form y dialogowe. J ak zauwa
ży! Bachtin w powieściach Dostojewskiego: • 
„Autentyczne życie osobowości zaczyna się tam wlaśnie, gdzie czlow!ek wy
chodzi poza to wszystko, w czym jest bytem ure:zt-czowionym, daji}cym śię 
podejrzeć, zdefiniować i z góry przewidzieć - calkiem niezależnie od jego roli, 
„zaocznie". Autentyczne życic osobowości mo:lna poznać tylko drogę dial o · 
gowego wnikania, na które osobowo~ć odpowiada dobrowoln y m samood
slonięciem." 
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Konkretnym tego przykładem mogą być trzy mistrzowskie dialogi polifo
niczne Porfrego z Raskolnikowem, w których Porfiry wlaśnie za pomocą wni
kania dialogol\·ego odsiania dramat duszy Rodiona. 

Artystyczna siła utworów Dostojewskiego polega m.in. na tym, że określone 
idee wiąże z postaciami żywych ludzi, przeżywających dramat tych idei jako 
wlasny. Powiązanie idei z żywym nierozstr.i:ygnętym życiem bohatera nadaje 
jej cech szczególnej atrakcyjności. Utwory Dostojewskiego przemieniały się 
w ten sposób w forum dyskusyjne wielkich idei, z których żadna nie wychodziła 
zwycięsko. 

Proponowany przez Dostojewskiego model widzena świata i czlowicka, w calej 
ich zlożoności i nierozstrzygnęciu jest szczególnie bliski współczesnemu czło
wiekowi żyjącemu w dobie ciąglego, narastającego wlaśnie od końca XIX wieku 
kryzysu światopoglądowego, stalego poszukiwania żródel wartości. Dostojewski 
pisal o sobie iż jest :„dzieckiem wieku, dziecięciem wiary i zwątpienia". Utwo
ry rosyjskiego pisarza podemujące stale aktualne problemy filozoficzno-mo
ralne staly się szybko wlasnością ogólnoludzką. Dostojewski byl wprost lub 
pośrednio inspiratorem kilku kierunków filozofii i literatury. Odnajdujemy 
jego myśli filozofii Schopenhauera, Nietzschego i Freuda, a przede wszystkim 
w myśli filozoficznej i twórczości literackiej egzystencjalistów, a zwlaszcza Ca
musa. Dostojewski uksztaltował współczesną formę powieściową glównie w tych 
gatunkach powieści dwudziestowiecznej, które zbliżają się do eseju filozoficz
nego (twórczości Tomasza Manna). 

Czym jest arcydzielo Dostojewskiejlo dla czlowieka końca drugiej pol'owy 
XX l\·ieku, który odczytuje ZBRODNIĘ I KARĘ z perspektywy rzeczywistości 
ludzkiej swoich czasów. Na pewno pozostaje ta powieść wielkim filozoficznym 
pytaniem o prawo jednostki do zbrodni popelnionej w imię dobra ogólnego. 
Dziś to pytanie pozostaje aktualne nie tylko ze względu na jego uniwersalay 
i ponadczasowy chara"ter, ale i na otaczaący nas świat, w którym nasilają się 
akty terroru. Ich źródlem są podobnie jak w c-.iasach Raskolnikowa ostre kon
flikty i nierówności społeczne. Być może warto zastanowić się nad ich przyczy
nami, poznać moty wy zbrodni tych współczesnych odszczepieńców spolecznych, 
którzy umyślili sobie uratować spoleczeństwo mordując jednostki reprezentujące 
odrzucane przez nich normy znienawidzonego świata. Jest ta powieść na pewno 
pytaniem o miejsce jednostki w spoleczności ludzkiej, o cel życia czlowieka. 
Pokazuje klęskę moralną tych, którzy przekroczyli granice etyczne wytyczone 
przez zbiorową mądrość ludzką, przez lata doświadczeń spolecznego życia, 
poza którym jednostka ludzka nie może istnieć. Wskazuje w końcu na cel i sens 
życia jednostki, która w pełni odczuwa czlowieczeństwo tylko poprzez aktywne 
włączenie się w życie swojej spoleczności. Jest ta powieść wielkim aktem „wia
ry i zwątpienia" w człowieka, który potrafi przez zabójstwo innej istoty ludzkiej 
zabić swoje człowieczeństwo i odrodzić się na nowo do życia, dzwigając się 
z dna upadku i pozostając mimo wszystko człowiekiem. 

ALEKSANDRA RUDNICKA 
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Z KRO. fKI TE TRU P W ZECHNEGO: 

W'ród osób odznaczcmych w październiku 1980 r. 
za zasłu · dła rozwoju kultury teatralnej Łodzi 
znaleźli się również aktorzy i pracownicy Teatru. 

, Powszechnego: ::\1iroslaw Szonert (Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski), Barbara Połomska, 
Halina Pawłowicz i Anna Zaręba (Złote Krzyże Z a
sługi), lVlarian Kowalski (Srebrny Krzyż Zasługi)
Honoro ·e Odznaki m. Lodzi otrzymali : Brunon Bu
kow ki Andrz j Fogiel, Andrzej Łągwa, Z ygmunt 
Pabiaińczyk, Tadeusz Sahara, Michał Szewczyk, Ilona 

urowiec. iVIaria \Vawszczyk, Bronisław Wrocławski· 

Z okazj~ 36 rocznicy wyzwolenia Łodzi Honorowymi 
Odm kami m. Łodzi zostali nagrodzeni między in
nymi pracownicy Teatru Powszechnego: Bolesław Kc
chański i Stanisław Krotows -i. 

W zystkim Kolegom, którzy otrzymali zaszczytne me
dale · odznaczenia serdecznie gratulujemy. 

Ornl·: Prasowe Zaklad:· G raflc~ne zam. 205. N11kt, Cl 2.JOO egz. K-L• _71 

Kierownik techniczny 
IRENEUSZ KUBACKI 

Brygadier sceny 
WŁADYSŁAW PAWŁOWSKI 

Akustyk 
BOGDAN GADO · r 

Światło 
EUGENIUSZ TYCHEK 

Prace krawieckie 
WLADYSł..A W MURAS 

Prace stolarskie 
STANISLA W KROTOWSKI 

Ślusarz 
KRZYSZTOF CHWIAŁKOWSKI 

Szewc 
JÓZEF JAWORSKI 

Prace perukarskie 
ANNA PRZYWOJSKA 

Prace modelatorskie 
BOGUSLA W PTYCIA 

Prace malarskie 
BERNARDYN PIKORA. 

, 

Redakcja programu 
ALEKSANDRA RUDNICKA 

Projekt plakatu i afisza, ilustracje oraz opra
cowanie graficzne programu 
JAROSŁAW ZDUNIEWSKI 

Cena zł 18.-




