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FIODOR SOł.OGUB 
F iodor Solog ub (w ł aść. F.K. Tic.lcrn ikvw) autor pow ieśc i , 
satyr i bajek, poeta, nowel ista, d rama turg, zn:ikomity tłumacz 
symbolistyczne j poezj i francuskie j urodził s i ę w Petersburgu 
I marca 18Q3, w r odzin ie ubogiego krawca. Uko11czy ł Ins tytut 
Pedagogiczny w Petersburgu. Po stud iach pracował jako 
nauczyciel w Krestcach (gubernia nowgorodzka) , w Wielkich 
Łukach . nastqpnie z powodu konflik tu ze zw ierzchniketm i 
przeniósł siq do Wytegry w guberni wołogodzkiej . W r oku 
1889 został m ianowan y inspektorem jedne j ze szkół m ie j
skch. Od 1902 r . mieszk a w Petersburgu, współpracuje 

z czasopismem „S iewi.erny Wiestn ik", gdzie publikuje swoje 
w iersze, p ierwsze opowiadanie Cien ie, powieść Cięik;e czasy . 
Do kręgu jego zna jomych na leży wówcws poeta Dymitr 
Mereżkowski , teoretyk symbolizmu rosyjskiego Remizow, 
Błok , Włodzimierz Gippius, Aleksan der IJobroludow. J ego 
u twory drukują symbolistyczne „Wiesy" („Waga") , „Złote 

runo" i „Mir Iskusstw" („Swiat sztuki"), s łynne pismo 



założone i redagowane przez Sergiusza Diagilewa. Wydarze
nia 1905 r. stały się . tematem wielu wierszy i opowiadań 
Sołogub:i. Cały Petersburg czyta jego polityczne bajki peł
ne aptyrządowych aluzji i wiesze o cierpieniu i krzywdzie 
ludu. 

W 1907 r. porzucił pracę w szkole i poświęcił się całko
wicie karierze literackiej. 

Największy rozgłos przynosi mu powieść Maly bies 
(1907 r .) . 

Za życia pisarza wydano ją aż dziewięciokrotnie (w ZSRR 
trzykrotnie w 1926, 1933 i 1958). 

Sztuki Sołoguba - Zwycięstwo śmierci, Nocne tańce, 

Dary mądrych pszcz6l, Wańka-klucznik i Paź Geant, Mi!ość 
nad przepaściami, Zakladnicy życia - wystawiano na sce
nach całej Rosji. 

Zmarł 5 grudnia 1927 r. 

Jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli 
rosyjskiego symbolizmu. 

MARIAN STALA 

NIERUCHOMA 
MASKA 

STRACHU 

I. 

A strach i Muza stają po kolei 
U drzwi poety jak więzienny ront, 
I widać stąd, 

Jak idzie noc bez świtu i nadziei. 
A. Achmatowa, Woroneż 

(tłm. P. Hertz) 

Maly bies należy do arcydzieł zatrutych. Zatrutych przez 
pas ję drążenia prawd zbyt dalekich od powierzchownego 
oglądu świata, by nie były bolesne„. Swiat, odsłaniany 

przez powieść Fiodora Sołoguba jest dziwaczny i niepokoją
cy. Zmusza każdego, kto prze'kroczyl jego granicę do sta
nięcia twarzą w twarz z ciemnością - kosmosu i ludzkiego 
\vnętrza. Jak wiele innych dziel początku wieku, żywi się 

przeczuciami zagrożenia czy wręcz zagłady istniejącego ładu 
rzeczywistości. 

2. 
Swiat Sologuba, niczym średniowieczne piekło, podzielony 
jest na wiele kręgów. Nie tworzą one jednak hierarchicz_ 
nego porządku, nie są od siebie wyraźnie oddzielone, lecz 
raczej splatają się i przenikają wzajemnie, przywodząc na 
myśl wirujqcy w konwulsy jnym tańcu krąg - nie zaś 

dantejski stożek. 

Krąg pierwszy Malego biesa odsłania się w obrazie rosyj
skiej prowincji u schyłku XIX wieku, obrazie zakorzenionym 
w tradycji stworzonej przez Gogola, Sałtykowa-Szczedrina, 
Dostojewskiego. Wyobraźnia pisarza zdaje się wycinać z tam
tej rzeczywistości maleńki fragment i pokazywać go w 
ogromnym powiększeniu, niczym preparat sporządzony przez 
przyrodnika. I widać, jak pod powiększającym szkłem, obo
jętnym i okrutnym zarazem, pleni się jakieś życie - gnuś

ne, obrzydliwe i pełne tajemnic. Male, brudne miasteczko, 
położone daleko od Petersburga, odcięte od reszty świata, 

staje się idealnym modelem przestrzeni zamkniętej, pozba-



wionej powietrza (wolności, idei, prawdy), skazujqce j wszy
stkich , którzy się w niej znajdują na ciągle wzajemne 
uzależnianie i deformowanie. W tym świec ie wszystko ulega 
pomniejszeniu, s tłamszeniu, degradacji - nawet najprostsze 
ludzkie więzi i uczucia, nawet ambi.c je i marzenia. Nie
dosiężnym pragn ieniem Ardaliona P ieriedonowa, bohatera 
powieśc i, jest otrzymanie nader mizernej posady inspektora 
szkolnego .. . 
Bohaterowie Dosto jewskiego marzyli o nadczłowieczeństwie, 

o prawie do przekraczania wszelkich norm - Pieriedonow 
chce zniszczyć kilka osób, może podnieść głowę ledwie na 
kilka centymetrów - albo: napisać donos, uprzedzający 

inny donos. (Donoszenie i bycie przedmiotem donosu to, 
mówiąc paradoksalnie, podstawowa więź między ludźmi 

tego świata ... ) Inni mogą zrobić niewiele więcej , choć trochę 

lepie j niż Pieriedonow potrafią maskować swą sytuację ... 
To rozpoznanie (umownie można go nazwać socjologicznym), 
pokazuje ograniczenie, zgęszczenie przest rzeni, w które j 
przychodzi dział ać ludziom, nie tyle kończy, il e racze j otwie
ra dalszą analizę . Ponad światem zaduch.u i donosów, ponad 
rzeczywis tością stójkowego pojawia s ię kr~1g drngi dośw iad

czen ia : psychologiczny i egzystenc jalny. 

3. 
Maly b'ies jest wielkim poematem o strachu. Jest nie

zwykłym zbiorem, gromadzącym w~zys lkie chyba możliwe 

odmiany i odcienie tego fenomenu. Strach staje s i ę tu 
(zwłas zcza dla Pieriedonowa) podstawową formą przeżywa
nia świata i zarazem fundamenta lnym doznaniem, związa
nym z życiem, z istnieniem. Strach jest częścią składową 

każdego zwrotu w stronę rzeczywis tości, strach zjawia się 

podczas każdego z nią zetknięcia... I w końcu nie wiadomo 
już, czy to człowiek nakłada na rzeczywistość swoje od
czucia, czy też świat zewnętrzny narzuca mu swą własną 
i stotę ... 
Pieriedonow boi się wszystkiego, bo wszystko wokól niego 
obdarzone jest magiczną siłą wyzwalania strachu. Boi się 

swoich uczniów, boi s ię Barbary, bo~ s i ę głupkowatego 

Wolodina. .. Boi s ię dyrektora szkoły, policjanta, prokura
tora. .. Boi s ię tych, którzy mu podl egają i tych , którym 
podlega. Boi s ię ludzi. Ale nie tylko ich: przerażenie może 

w nim wzbudzić każdy przedmiot martwy. Każde zwierzę . 

I wreszcie : przeraża jąca, bLidząca bezprzedmiotowy i bez
kierunkowy lęk staje się cala natu ra. Zarówno ta najbliższa , 

dotykalna, jak i ta daleka, kosmiczna , symbolizowana przez 
słońce. $wiat cały przekształca się dla!1 w imperium st rachu, 
w misterium lęku i grozy. 

Strach, lęk, przerażenie nie dające się opanować, zracjona 
lizować - budzą, jako reakcję, chęć agresji i zniszczenia 
(jak u Pieriedonowa), bądź chęć przekroczenia tego, co więzi 
i nie pozwala się zrealizować, choćby to była determinacja 
najbardziej naturalna (jak w historii Ludmiły i Saszy) . 
Dlatego jest też Mały bies poematem o ludzkiej agresywno
ści i perwers ji. 
I dlatego działaniu Pieriedonowa towarzyszy tak często 
wściekłość i nienawiść - a przejście doń od lęku jest 
u niego tak nagle i pozornie nie motywowane„. I tak samo, 
jak wszystkiego s ię bał - tak też wszystko Pieriedonow 
nienawidzi, wszystko chciałby zniszczyć. Przy czym, im 
mniej konkretny, im bliższy całościowego porządku świata 
jest przedmiot agresji, tym bardziej działanie bohatera zmie
nia się w rodzaj dziwacznego, ciemnego rytuału, którego 
celem jes t zniszczenie owego istniejącego porządku, to zna
czy: źródła strachu. (Stąd właśnie wszechobecna w powieści 
skłonność do zastygania czynności i zdarzeń w formach 
niby-obrzędowych). 

Oczywiście: Pieriedonow, dręczący nieustannie swoje oto
czenie jest bardziej groteskowy niż straszny, Ale Pierie
donow, piszący donosy na przedmioty, wygrażający słońcu, 
zabijający człowieka, który skojarzył mu się z ofiarnym 
zwierzęciem - to już ktoś inny. To groteskowy, szalony, 
skrzywiony - a przecież na pewien sposób niewątpliwy 
buntownik przeciw ładowi świata. To błazeński kapłan czy 
może pokraczny kreator nowego - choć wcale nie wspania
łego świata, budowanego w imię strachu, nienawiści zła, 
skoro niedostępne czy nieobecne jest dobro. 

4. 
Tu pora wstąpić w trzeci istotny krąg Malego biesa, 

który nazwać można (znów umownie) metafizycznym. Od
słania Wi nim Sołogub świat (i zarazem człowieka) bez Boga 
i bez najistotniejszych wartości. Kieruje go to nieuchron
nie w stronę „przeklętych problemów" prześladujących i fas
cynujących nie tylko rosyjską, ale też i europejską świado
mość schyłku wieku - zwłaszcz zaś w stronę pytania 
o istnienie i mechanizm działania zła w świecie. 
Domena zła - to królestwo Księcia Ciemności. Powieść 

Sołoguba nic jednak nie mówi o tym Szatanie, który tak 
wiele ma w europejskiej kulturze wizerunków. Bowiem 
także zło ulega w tym świecie degradacji. Nie pojawia się 
jako ogromna siła, podejmująca walkę o władzę nad świa
tem. Nie ma w sobie Miltonowskiego czy Byronowskiego 
patosu. Tytułowego „biesa" określił Sologub epitetem „miel-





kij", co polski tłumacz oddaje słowem „mały". Nie tylko 
jednak o „małość" tu chodzi i być może lepsze byłoby tu 
bliskie rosyjskiemu brzmieniu słowo „miałki", a więc: nijaki, 
bezpostaciowy, nieuchwytny ... Bo w Malym biesie tak na
prawdę nie ma autonomicznego upostaciowiania zła, nie ma 
diabła w potocznym rozumieniu. Zło objawia się tu głównie 
w l ęk u i agresji Pieriedonowa, a wi.ęc: objawia się w my
śleniu i działaniu człowieka, w dodatku - człowieka bar
dzo przeciqtnego .. . (Zresztą: może s ię objawić w działaniu 

każdej osoby, jak to pokazuje historia Ludmiły i Saszy.) 
Dbtego też jego pojawieniu nie towarzyszy prawdziwa czar
na msza, lecz wspomniane już je j namiastki, jakieś niewy
raźne, pokątne rytuały i erotyczne perwersje. W ten spo
sób pokazuje Sołogub fenomen doskonale znany 
straszność zła zaszczepionego na nijakości... Jak bowiem 
można walczyć z czymś niewyraźnym, bezpostaciowym, 
mglistym, oblepiającym ze wszystkich stron? Inaczej mó
wiąc: nihilizm ludzi małych, zniewolonych, a przez to po
zbawionych wyobraźni - jest najgroźniejszym, na jbardziej 
obezwładniającym z nihilizmów. Siła w rękach skarlałego 

nihilisty jest czymś potwornym. 
Odczytany w ten sposób Maly bies poprzedza wiele anty_ 
utopii... zaś krąg mezafi zyczny powieści odsyła z powrotem 
do kręgu socjologicznego. 

5. 
Rzeczywistość Malego biesa, tak świadomie łącząca 

i mieszająca rozne kręgi czy wymiary ludzkiego doświadcze
nia, jawi s ię zatem dzisiejszemu czytelnikowi (i zapewne 
widzowi) jako - parafrazując słowa autora powieści - nie
ruchoma maska strachu i zła. 
Poza tą maską jest też jednak przestrzeń pytań, jakie wobec tak 
naocznego, tak intensywnego istnienia zła i zagrożenia pust
ką jakie dane jest w Małym biesie - trzeba zadać samemu 
sobie. Tę przestrzeń można, rzecz jasna, ominąć - a cały 

problem odrzucić, mówiąc , iż bohater Sołoguba jest szaleń
cem, a system wartości wygląda inaczej niż to sugeruje 
powieść. Tak zrobić można, ale trzeba też pamiętać, iż 

powtarzanie tezy o nieistnieniu zła nie zawsze jest naj
lepszym sposobem świadczenia dobru i prawdzie. Inaczej 

mówiąc: Sołogub nic nie mówi o dobru i prawdzie, każe 

za to spojrzeć w otchłań. Może się to wydawać symbolistycz
ną manierą . Ale też - nie ma czasami innej drogi nauczenia 
się odwagi bycia (bez której trudno świadczyć wartościom 
transcendentalnym) niż otarcie się o piekło, niż spojrzenie 
w otchłań„. I choćby dla tej odwagi warto spojrzeć w głąb 
rzeczywistości odsłanianej przez Małego biesa. 

JERZY PILCH 

• 
.SWIAT 

w GŁOWIE 
PIERIEDONOW A 

Arda lion Pieriedonow jest postacią nega tywną. Jest posta
c i ą negatywną do tego stopnia, i ż negatywność ta budzi 
w gruncie rzeczy zdumienie. Jest on wszakże zarazem do
nosicielem, serwilistą, alkoholikiem, sadystą, tchórzem, ig
norantem, leniem, zboczeńcem i na domiar wszystkiego 
niechlujnym brudasem. Przy czym kumulacja tyl u pejora
tywnych cech ma charakter równie nikczemny. Negatyw
ność Pieriedonowa pomimo pozornie wielorakiej struktury 
nie ma atrybutów Wielkiego Zła czy Wielk iego Sza leil stwa. 
Być może jest to jednym z sekretów powieśc i: nieskończona , 

niezmierna negatywność głównego bohatera jest zarazem 
negatywnością płytką i karłowatą. 
J akakolwiek możliwość „obrony" te j postaci wydaje s i ę 

przedsiqwzięciem nierealnym i karkołomnym. Zwłaszcza, że 

i intencje autora są wyraźne i jednoznaczne. J est nawet 
rzecz<-1 na pewien sposób irytującą, iż Sologu b obdarzywszy 
swego bohatera tak intensywną dawką negatywnośc i, ne
gatywność tę wzmacnia umieszcza jąc w rozmaitych miejs
cach powi eśc i gotowe - oczywiście negatywne - charakte
rystyki. (Np. „Jego uczucia były tępe a świadomość była 

wyjaław i ającym i u śmiercającym aparatem" lub „By ł ślepy 

i żałosny jak wielu z nas"). Snadź dokonane w utworze 
unaocznienie negatywnośc i musiało - pomimo swego na
tężenia - budzić autorsk ie rozterki. Pisarz jakby nie ufa ł 

ostatecznej wymowie demonst rowanych wydarzeń i czuł od 
czasu do czasu potrzebę, wprowadzenia swoistych aksjolo
gicznych didaskaliów, potrzebę wychylenia się zza świata 

przedstawionego i podpowiedzenia czytelnikom, i ż z te j ma
kabry, której są świadkam i nic dobrego wyniknąć nie może. 

Niektóre zresztą z tych gotowych formuł, poprzez zupełne 
oderwanie zawartych w nich zarzutów od materii powieści , 

zatrącają o śmieszność. („Pieriedonow - powiada np. autor 
- ni c wiedział, co to di onizyjskie unies ien ia rozbrzmiewające 

z takim tryumfem w przyrodzie". Istotnie. O czym jak 



o tzym, ale o czymś takim nie wieJzbl tt!n szereguwy slqd
in4d pracownik car~kiej oświaty. 

Autorska niepewność, czy aby zaprezentowana w postaci 
l'ieriedonowa degradacja wartości jest wystarczając<1; ma 
zapewne źródła w swoistym braku zaufania do uprawianej 
konwencji. Sołogub jakby nie wierzył do końca realisly
czności czy też raczej bezstronności własnej prozy. Ale być 
mo:i.e idzie tu lak:i.e o coś jeszcze innego. Np. o zatajenie 
prawdziwych motywacji czynów Pieriedonowa. 

Wyjaśnienie, iż ich pierwszą przyczyną jest postępująca 

choroba psychiczna, choć być może prawdziwe z punktu 
widzenia medycyny, z punktu widzenia literatury jest 
wszakże zupełnie jałowe. Zauważmy, iż o tym, co naprawcie; 
dzieje się w głowie Pieriedonowa, Sologub nie mówi nic, 
choć - co znamienne - o głowie Pieriedonowa wspomina 
nader często i z zadziwiającą jednostajnością. („Bezwstydne 
myśli poruszały się powoli w jego mrocznej głowie"; 

„W jego głowie kołatały się niewyraźne, dziwne myśli"; 

„Mętne, trwożliwe myśli snuły mu się na przemian po 
głowie"; „Ciężkie, ponure myśli klębily się w mózgu Pie
riedonowa''.). Te serie zdań pozornie uznać by można za 
przysłowiową watę słowną, za gotowe klajs trujące formuły. 

Są nimi jednak tylko w pewnym sensie. W światopoglą

dzie a właściwie - jeśli można bk powiedzieć - w „czleko
poglądzi,e" Sologuba, w proponowanym przez niego wizerun
ku człowieka „głowa" zdawała s ic; odgrywać specj.ilną rolę. 

Czło.wiek Sołoguba składał się z głowy i ciała, albo głowy 
i reszty, w nieco innym porządku, niż przewiduje anatomia. 
Ciało Barbary jest wszakże: „cialem zwiewnej nimfy, której 
za pomocą niecnych czarów przyprawiono głowę podsta
rzałej nierządnicy''. Wolodin w niektórych fragmentach 
powieści, w swym - jakby powiedział Pieriedonow - bn
ranim wcieleniu, staje się kreaturą, której zapewne za 
pomocą tych samych „niecnych czarów" przyprawiono zamiast 
ludzkiego - barani łeb. Napomknier1 zwracających uwagę 
na osobliwą funkcję głowy ludzkiej znaleźć mo:i.na w po
wieści więcej. Motyw „głowy" jest dla autora Maiego 
biesa motywem obsesyjnym, motywem koniecznym. Dla
czego w bkim razie - pytanie to. również jest „motywem 
koniecznym" - skoro Fiodor Sologub chciał i w pewnym 
sensie „musiał" pisać o głowie Pieriedonowa, unik:il zarazem 
pełnego przedstawienia jej - jeśli można tak powiedzieć 
- prawdziwej zawartości? Odgadywanie motywacji jest za
pewne daremnym, akademickim spekulowaniem. Być może 
w przebłysku genialnej intuicji pisarz „zajrzał" do głowy 

Pieriedonowa? Być może dostrzegł prawdziwy zarys krążą
cego tam widma? Być może zrozumiał pro[ tyzm swojej 
książki i przeraził się tego profetyzmu? Być może posta-

nowił, to, co ujrzał, ukryć, zasłonić oparem ciemnych 
myśli i negatywnych formul? Zasul!erować interpretacjG np. 
teologiczną? Bo przecież związak pomic;dzy skłębionymi, mę
tnymi myślami Pieriedonowa a pochmurnym, wietrznym 
światem zewnętrznym narzuca sic; sam. Swiat sugeruje 
autor jest taki jak głow<1 Pieriedonowa: pusty i mrocznv. 
Istotnie, opustoszałe. błotniste, porosłe resztkami trawy 
·ulice i szczątki myśli błądzących pod „chmurnym, niskim 
niebem czaszki" to przekonywujący obraz nicości czyli do
meny diabła. 

Ale i opętanie Pieriedonowa naznaczone jest swoistą na
gatywnością. Jeśli zawarł on cyrograf z diabłem , to był to 
zapewne bełkotliwy i nieczytelny dla obu stron bohomaz. 
Nie było tam mowy o dopełnianiu warunków, nie było tam 
terminów, nie było symboli. Duszy, która została sprzedan::i , 
też zresztą nie było. Jeśli zaś była, swą nieuchwytnością 

mogła co najwyżej przypominać niedotkniątko. Mo?.-e zresztą 

na tym właśnie polega wielkość tego opętania? Może Pie
riedonow jest jednak jednym z Wielkich Szaleńców ludz
kości? Może tak jak wszyscy Wielcy Szaleńcy wie więcej? 
Tyle że jego wiedza tajemna jest negatywem wielkiej wie
dzy, że jego Wielkie Szaleństwo jest Negatywem Wielkiego 
Szaleństwa? A więc Pieriedonow to Anty-Faust I-ub Anty 
(powiedzmy) Leverkiihn? Zredukowany i zdeprecjonowany 
zarówno w sprawach ludzkich jak i diabelskich; jedynie: 
wiecznie zła pragnący i wiecznie czyniący zło? 
Pytania, odpowiedzi, donwsły można mnożyć. Fakt natomiast 
- nawet negatywny - pozostaje faktem: Prawdziwe myśli 
Pieriedonowa nie zostają ujawnione. Sołogub ukrywa je, 
nawet wtedy, gdy z mrocznej głowy jego bohatera, wydo
b:vwają się na światło dzienne, gdy zostają utrwalone na piś
mie. 

Spośród wszystkich JólOStaci piszących Malego biesa -
a jest ta powieść także przerażającą wizją imperium do
nosów. i pism służbowych, w któr:vm wszvscy donoszą na 
wszystkich . w którym trwa nieu.stanne oczekiwanie na „pa
pier". „list", „bumagę" - Pieriecionow jest post:icią wv
kazującą szczególną wiare w moc słowa pisanego. Wiarę tę wi
dać nic tylko wówczas. l!dY przyjmuje bezkrytycznie swój los 
hyle tylko został on z apis a ny. nawet w chałupniczn sfałsz0-
w;rnym liście. Wiarę tę widać w szczegól<ich, w drobnych , 
niekontrolowanych reakcjach. Wszakże nawet podczas ni e
udanych oświadczyn, gdy Rutiłowównv ofern.i::i mu swn .ie 
usługi matrymonialne. odczuw;i przykr:v br<lk pisarskich 
akcesoriów „Myślał sobie: napanlały coś tam i odeszły, na
pisałyby to lepiej na kartce". Również w cerkwi obserwuj;ic 
dokazujących ucz·ciów. „wyrzucał sobie, że nic przyszło mu 
do głowy zabrać z domu kartki papieru i ołówka''. Sama 



wreszcie jego twórczość literacka ma rozmach nie byle jaki. 
Pieriedonow pisze donosy na cały świat. Na ludzi. Na 
figury z kart. Na niedotkniątko. Na barana. Na tych, co 
plądrują lasy. „Codziennie składa na swych wrogów jeden 
rlonos". Żaden jednak z tych tekstów - z wyjątkiem bodaj
że li stu do ksiQżnej - nie zostaje w powieści przytoczony. 
Czytelnik zna je jedynie ze „ze słyszenia", z autorskich 
napomknień. Czyżby o fakcie ich nieobecności zadecydowały 
wzg !Qdy estetyczne? Dokonany na przykład przez Pieriedo
nowa na jednej z lekcji rozbiór Puszkina jest is totnie to
porny i pozbawiony lekkości ale przecież nie można zamykać 
oczu na. fakt, iż mamy tu do czynienia z śmiałą próbą 

\•.·prowadzen ia do analizy lite rackiej elementów ekonomii. 
Pra wda jest chyba zyskiem wystarczająco okupuj:-icym brak 
t•pcrfumowanej lekkości. Szorstki s tyl i nieporadnośc i jr;
zykowe „tekstów" Pieriedonowa niewątpl iwie musiałyby 

razić. Zapewne jednak b;:irdziej p r z c r aż a ł aby wizju 
zapisanej w nich świadomości. 
Swoją drog'l - j eś li możn:1 Ż<tdać od arcydzieł by były 
,.bardziej arcydziclne" - Maty bies wzbogacony Donosami 
Piericdonowa, cóż by to była za ks iqżka ! 
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