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Fiodor Dostojewski (1821 - 81) 
powieściopisarz rosyjski; mistrz prozy psy
chologicznej; w 1843 ukończył Szkołę In
żynieryjną w Petersburgu, po roku opuścił 
wojsko i poświęcił się pracy literackiej. Pier
wszy utwór - powieść epistolarna Biedni 
ludzie (1846, wyd. poi. 1926), przedstawiją
ca losy drobnego urzędnika i zwykłej dziew
czyny, zyskała wysoką ocenę krytyki, stawia
jąc Dostojewskiego wśród wybitnych pisa
rzy rosyjskiej naturalnej szkoły (wczesny 
etap realizmu rosyjskiego). W dalszej twór
czości Dostojewski oddalił się od dominu
jącego kierunku ówczesnej prozy rosyjskiej 
pogłębiając analizę psychologiczną postaci; 
dobro i zło natury ludzkiej, irracjonalizm psy
chiki, zagadnienia rozdwojenia wewnętrzne
go i marzycielstwa stanowią główną prob
lematykę utworów: Sobowtór ( 1846, wyd. 
poi, Sobowtór i inne opowiadania 1962), 
Gospodyni (1847, wyd. poi. 1962), Białe no
ce (1848, wyd. poi. 1902). W 1849 Dosto
jewskiego aresztowano za udział w kółku 
pietraszewców i skazano na karę śmierci, 
następnie tuż przed egzekucją ułaskawio
no, zamieniając wyrok na 4 lata katorgi 
i służbę wojskową; w 1859 Dostojewski 
wróci} do Petersburga, doświadczenia z te
go okresu wraz z rozmyślaniami o moty
wach postępowania człowieka i tajnikach 
natury ludzkiej zawarł we Wspomnieniach 
z domu umarłych (1860-62, wyd. poi. 
1897). Na zesłaniu w światopoglądzie Dosto
jewskiego nastąpił zwrot ku chrześcijań
stwu, które w najczystszej postaci zacho
wało się według niego w prawosławnej 
wierze ludu rosyjskiego; pierwszym arty
stycznym ujęciem nowej problematyki były 
Notatki z podziemia ( 1864, wyd. poi. w wy
borze Opowieści 1929), ukazujące destruk
cyjny wpływ indywidualizmu na psychikę 
ludzką; rozgłos przyniosła pisarzowi Zbro
dnia i kara (1866, wyd. poi. 1887-88), 

powieść o problemie granic wolności, pod
dająca krytyce skrajny indywidualizm pro
wadzący do zbrodni; w 1867-71 Dostojew
ski przebywał w zachodniej Europie; jego 
rozterki duchowe znalazły wyraz w powie
ści Idiota (1868, wyd. poi. 1909), poświę
conej nieudanej próbie zbawienia świata 
przez dobro; krytykę rosyjskiego ruchu re
wolucyjnego zawarł w Biesach (1871-72, 
wyd. poi. 1908); tajemne motywy postęp
ków ludzkich prześledził w Miodziku (1875, 
wyd. poi. 1929); problemy religii i ateizmu 
ukazał w Braciach Karamazow (1879-80, 
wyd. pol. 1929), powieści o problemie od
powiedzialności za zło, do której swoistym 
komentarzem jest Dniewnik pisatiela ( 1873-
-81); rozwinął w nim Dostojewski swoją 
koncepcję historiozoficzną, ujmującą dzieje 
ludzkości jako zmaganie trzech idei: ka
tolickiej, protestanckiej i prawosławnej; 
głosił też tezę o rosyjskim „posłannictwie" 
historycznym i religijnym, łącząc to prze
świadczenie z niechęcią do Zachodu, socja
lizmu i rewolucji. Nowatorstwo konstrukcji 
powieściowej - stworzenie wzorów powie
ści polifonicznej, wielogłosowej, mistrzos
two penetracji wielowarstwowej świado
mości ludzkiej, głębia analizy psychologi
cznej, aktualność dialektycznego zespołu 
pytań moralno-filozoficznych połączona z nie
narzucaniem ostatecznych rozwiązań, jed
noczesna skłonność do fascynacji i scepty
cyzmu oraz bogactwo problemów moral
nych i filozoficznych uwarunkowały olbrzy
mi wpływ Dostojewskiego na literaturę ro
syjską i światową; jako myśliciel Dosto
jewski wpłynął na rozwój myśli egzysten
cjalistycznej, a także filozoficzno-religijnej 
w Rosji i we Francji; Z pism (t. 1-11 1955-
-64); poi. wybory Opowieści fantastyczne 
( 1979), Z notatników ( 1979). 

Pisane świata, PWN, 1995 



Michał B. Jagiełło 

Dostojewski kontra Kubuś Puchatek 

Fio~o~ J?ostojewsI? (1821-.1881) kojarzy się z egzystencjalną literatu
rą naJcięz~zego kalibru - wiadomo, Biesy, Bracia Karamazow, Idio
ta ... Anahza mrocznych stron natury ludzkiej, wnikliwe obserwacje 
psychologiczne, mistrzowskie oddawanie emocji, penetracja zakamar
ków duszy, do których człowiek sam boi się zaglądać i tak dalej. W tzw. 
p~wszech~ym odc~~c~u zwykłych zjadaczy chleba Dostojewski na
lezy do tej. kategom pisarzy co Joyce, Kafka czy Proust - podziwia
nych~ ale me .czytanych, „bo to, panie, dla mnie za ciężkie". Tymcza
sem _Jest to meprawda. Za mało znamy Fiodora Michajłowicza. Poz
b~w10ny szacowne~o balastu „dostojewszczyzny" okazuje się bo
wiem twórc~ dowcipnym, ~ły~kotliwy~ i zadziwiająco współczes
nym. Oglądając Fomę odnajdziemy go me na półce z zakurzoną kla
syką, lecz na regale prześmiewców między Molierem, Mrożkiem, 
D?łęgą-Mostowiczem i Gombro.wiczem. Złowieszczy cień Fomy Fo
~1cza towarzys.zy.nam zre~ztą.me tylko w ~iteraturze. W Rosji literac
ki Foma matenahzował się me raz - od hcznych carów-samozwań
ców poczy~aj~c, a na słynnym Rasputinie kończąc. Nie jest zresztą 
czysto rosyjskim wymys.łem. Na całym świecie coraz to pojawiają się 
charyzmatyczne postaci Jak z sennego koszmaru, które mimo ewident
nej głupoty i bzdurności głoszonych poglądów porywają tłumy i naro
dy. Foma pojawia się w monachijskich piwiarniach, gdzie powstawał 
faszyzm, wśród fanatyków wszelkiej maści i - znów wracając do Rosji 
- na posiedzeniach p~rt~i bols~ewickiej, gdy wszyscy jak zaczarowani 
~topmowo poddawa~1, się woh wąsatego Gruzina. Fomę odnajdziemy 
i w.Polsce - ~awe~ dzis, ~a ekranach telewizorów, w parlamencie, w roz
maitych partiach 1 partyjkch, nawet w rodzinie. Samo życie. 
Po zakoń~zeniu spe.ktaklu zr?zumi~my, że każdy z nas ma swojego 
Fomę Fomicza. I moze zbuntujemy się przeciwko niemu. 
Kim jest ów Foma Fomicz, bohater._ adaptacji opowiadania Wieś Stie

panczy~owo i j~j r_nie~z~ańcy? Zer~m, wyniesionym na piedestał przez 
otoczeme. Gdzie 1_ndz1eJ n~zy'ń'.a się Arturo Ui, Nikodem Dyzma, Tar
tuffe. Jest prostakiem, ale mtehgentnym. Umie skłócać ludzi, instynk-

townie wyc~uw~ ich słabości i bez skrupułów je wykorzystuje. Pou
cza, odwoł~Je się do moralności, bawi się innymi jak marionetkami. 
Rozładowuje swoje kompleksy. U Dostojewskiego były błazen zmu
sza do błazeństw .otoczenie. Urok~za je, znajdując w tym rekompen
satę za własną miernotę. RozeJrzyJmy się: czy takich ludzi nie widzi
my n~ ,c?dzień? ~leż ~ak - to wiele~ politycy z małych miasteczek, 
morahsc1 z bozeJ łaski, zakompleksieni naprawiacze świata, niedo
uczeni nauczyciele, ślepi prorocy, oszołomy wszelkiej maści ... Znamy 
takich? I to ilu.„ 
Skąd się bierze ich potęga, dlaczego tak łatwo i potulnie ulegamy dę
ty~ a~t?l)'.tetom, nap~szonemu tępactwu, zwyczajnym durniom? By
naJmnteJ me z własnej głupoty, choć otoczenie Fomy Fomicza sugeru
je tak~ o~powi~dź. Goście pułkownika nie błyszczą intelektem, ale 
poddają ~ię ~oh .Fo~y? bo są ~o pr~~tu uprzejmi, dobrze wychowani 
l wzecz~l. ~J~rują mmi nawyki:.goscia ~szanowa~ •. nakarmić, napoić, 
me powiedziec złego słowa, bo się obrazi„. W skah jednego człowieka 
są to plus~, ale w zbiorowości-społeczności stają się wielkim minu
sem: _relacJ~ społeczne nie pozwalają stawić skutecznego oporu. Na
wet fmał, kiedy ~m:na opuszcz~ (nares~cie) dom, kończy się jego po
wroter:n - no bo Jakze wypędzac. człowieka na deszcz, w psią pogodę? 
- Gubi nas nasza dobroć, ludzkie odruchy, łagodność - zdaje się mó
wi~ Dostojews:1d .. Oszołom za~sze ma przewagę nad normalnym, spo
~OJnym cz~?wiekiem_ ~ powab go końską dawką swojej bezczelności 
i demagogu, chorą wizJą wszystkiego, krzykiem, histerią. Będzie to 
robić ta~ długo, aż człowiek powie: „No dobrze, masz rację, jestem 
z tobą ... 
Jak ~ie dać się zwariować Fomom Fomiczom? Przesłanie sztuki jest 

raczej proste, choć każdy musi je znaleźć sam. Trzeba mieć trochę 
c~arakte~,i ~łasnej woli. U~eć_pow~edzieć: „Nie i. koniec". Myśleć. 
Nie zar~zic się głupotą. Foffilcz01dalm zawsze pasozytują na ludziach 
wykazujących syndrom Kubusia Puchatka, czyli na powszechnym nie
stety Bardzo Małym Rozumku. Miejmy go więcej, a żaden Foma 
Fomicz nami nie zawładnie. Oby! · 



Maria Janion 

TYRAN i Bt.AZEN 
Dobry humor na zesłaniu 

Jeden ze znajomych Dostojewskiego, A. Wrangel, z którym zaprzy
jaźnił się w Semipałatyńsku - miejscu swego syberyjskiego zesłania, 
barwnie opisuje perypetie przymusowej służby wojskowej autora Bie
dnych ludzi. Uzyskawszy pozwolenie na osobne zakwaterowanie, w obrę
bie rosyjskiej osady wojskowej wynajął pokój w ciemnej, niskiej, po
nurej i ubogiej chacie. „Jego mieszkanie - wspomina Wrangel - posia
dało jeszcze jedną miłą osobliwość: karaluchy całymi chmarami bie
gały po stole, ścianach i łóżku, a latem pluskwy nie dawały spokoju, 
jak to zwykle bywa w miejscach położonych na piaskach". Towa
rzystwo w miasteczku składało się z ludzi wyjątkowo miernych, za
jętych „grą w karty, piciem, plotkami i własnymi interesami". Był to 
rzeczywiście „powiat daleki i dziki", jak zazwyczaj charakteryzował 
podobne miejsca Dostojewski. 
Często, gdy Wrangel wracał z pracy, gdzie pełnił obowiązki prokura

tora rejonowego, zastawał tam już Dostojewskiego, który, przyszed
łszy wcześniej z musztry lub kancelarii pułkowej, w rozpiętym szyne
lu spacerował po pokoju, gestykulował i śmiał się, a kiedy był w szcze
gólnie dobrym humorze deklamował wiersze, przeważnie Puszkina. 
Przepadał za Ucztą Kleopatry z Nocy egipskich, a tak brzmiał ulu
biony fragment: 

Gmach jaśniał. Lir i fletów dźwięki 
Chórom śpiewaków wtórowały, 
Królowej głos, spojrzenia, wdzięki 
W spaniałą ucztę ożywiały 

(przekład S. Pollaka) 

Styl „wysoki" zderzał się tu z „niskim" położeniem sołdata. Trudno 
się nie dopatrzeć w takiej wzniosłej i uroczystej deklamacji zmysłu 

kontrastu i parodii. Groźny przestępca polityczny za pomocą „Uczty 
Kleopatry" siiłą komicznego zestawienia pokonywał domowe robactwo. 
Dostojewski miał wówczas za sobą odwołany w ostatniej chwili, już 

na placu straceń, wyrok śmierci za przynależność do kółka wyznają
cych socjalizm utopijny pietraszewców oraz czteroletnią katorgę na 
Syberii. Zakuty w kajdany w grudniu 1849 roku został z nich uwol
niony w lutym 1854 roku i - zgodnie z wyrokiem carskim - zesłany 
bezterminowo w sołdaty, jako szeregowiec w batalionie liniowym sta
cjonującym w stepowej guberni. Tam właśnie, w Semipałatyńsku, doko
nał się, jak pisał Leonid Grossman, jego „powrót do literatury, 
chociaż wciąż jeszcze bez prawa przekroczenia granic Syberii". 

„Powieść komiczna" 

W Semipałatyńsku Dostojewski za
kochał się miłością szaloną w żo-
nie miejscowego urzędnika -
Marii Isajewej. Przeżywał jed
nocześnie chwile wniebowzięte
go szczęścia i nieznośne męczarnie, 
jak sam to określał. Nastrój pogodny 
i podniosły zarazem wpływał na jego doś
wiadczenie życia, wahające się między unie
sieniem a upadkiem. Z listu do Apollona 
Majkowa z 18 stycznia 1856 roku wiemy, że 
„dla żartu" zaczął pisać komedię, która prze
kształciła się w „powieść komiczną". Biografowie 
odczytują tu aluzję do Wsi Stiepanczykowo i jej mie
szkańców. Raz nazywał ją „opowiadaniem", kiedy in
dziej „powieścią". Ważna jest komediowa geneza tego 
utworu. Podczas spacerów po pokoju u Wrangla rozba
wiony Dostojewski „często rozmawiał sam ze sobą, ponie
waż w jego głowie nieustannie rodziły się nowe pomysły". Te 

Nie rozmyślajcie • bądźcie posłuszni • a stworzycie mrowisko • Wolnością ludzi zawłar ten • kto zapanuje nad ich sumieniami • Czyż wolny człowiek bywa szczęśliwy? • Jedy 



A rozmowy ze sobą świadczyły również o stale obecnym w Dos-
. ~ tojews~m dr~matyczn~m napięciu, które powodowało, '1J / ze lubił słuchac rozmów, rozmaitych głosów C. A (stąd składający się z zapisów dialogów 
'Jl ~,,_ prowadzony na katordze Notatnik , /..I:!- V syberyjski) oraz uwielbiał po-

c;w C>I:!- sługiwanie się cytatami 
<J:JI# z bardzo rozma-

'rf // ~ itych utwo-
V IJJ.1 rów litera-

"V Cµ ckich. 
~ e· r//JI# ZlistudoMaj-

\(ł.~ O'~·~\ '~Ąo kowa wynika, 
• ~ . ~"'\ \\'t''i o~~~'t-\i 1( że forma korne-

#~ ~~ ~ \)\).~ ~oO~ e\c~ _ dii, choć wycho-
łt.G . łJ.,'i{\t'~\~~e~~?J..'t) '-et''\\).'110o~~00 dziła mu całkiem 

?J.Ó'~'""" O' t0~'b-o1'~ ~,~{\'b-~'-~~\e~ ~~ dobrze, została za-
~\'.. ~o~?J.~'i {\?> ~ ~~~ '\ioO'i \e\\ ~ ~~e\ <..~e) _ rzucona dlatego, że wy-
<(~c'Vot?J.~~ ~""-0 00~~ i-' c~~\)."'?J.{\\: \ i'1.>~t:'b-'-<t-1- dawała mu się zbyt zwię-
~ t?J.~~o'-'~\.e 'fł\).'-o~ ~~"-~ ~~\,1~?J.\ v0 00~ zła. Dla przyjemności dłu-
śb-"'00~.\)~'-0{\~o1'~~~~,e;~0~0~ ~st 'Q.\c,1· ższego śledzenia przygód 
i~~\~ ~\.e.~0~~\. '-o.~.~ '-e1..·0\).· nowego bohatera i zaśmie-

<("'~e~.'1.>'i~o\'-'~'b-~o~:\\ O:~ ~ania ~ię z niego dowali, Dos-
o'V'i):~\e S 0~\\ · ']>.~;;"'~ !O)ew~ki przesz~dł. d.o obszer-
~ ~e ~ 1.>iJ'A~ meJSZeJ formy epickiej. Ale ko-

1>~\)."'?J. mediowe ukształtowanie charak-
terów i komediowy zarys sytuacji są 

bardzo wyraźnie obecne w obydwu 
utworach semipałatyńskich - Śnie wu

jaszka i Wsi Stiepanczykowo. Umożliwi 
to w przyszłości przystosowanie opowia

dań do wykonywania na scenie teatralnej. 
Dostojewski początkowo uważał Wieś Stie-

panczykowo za najlepszy swój utwór, w który włożył całą duszę. 
W późniejszym okresie zdanie zmienił, bo minął nastrój, w którym 
opowiadanie pisał, ale też ustabilizowały się jego przekonania, wy
rażane w konserwatywnej publicystyce. W roku 1873 tłumaczył się 
przed Michaiłem Fiodorowem, który przerobił Sen wujaszka na scenę, 
że uważa ten utwór za zły. Napisał go, podobnie jak Wieś Stiepan
czykowo na Syberii, zaraz po wyjściu z katorgi; był uwolnionym ze
słańcem i bardzo obawiał się cenzury. Dlatego utworek wypadł jako 
„gołębia dobrotliwy i zdumiewająco niewinny". Grossman na tej pod
stawie wyciąga wniosek, że Dostojewski nie lubił swych semipa
łatyńskich opowiadań z powodu ich formy „wymuszonej beztroski". 
Pisarz, którego zamysły twórcze cechowało „głębokie ujęcie i tra
gizm", miał narzucić sobie nadające się „do druku i cenzury niewinne, 
a nawet zabawne tematy". Słynny badacz twórczości Dostojewskiego 
uważa, że „bolesny i niezwykle wówczas aktualny temat wsi rosyj
skiej nie nadawał się jako materiał dla komedii czy powieści ko
micznej". 
Nie wydaje się jednak, by miał do końca rację. Sam zresztą zwraca 
uwagę na obecność we Wsi konstrukcji, rozwijanych w późniejszej 
twórczości pisarza. „Okrutny talent", jak nazwał geniusz Dostojew
skiego jeden z dziewiętnastowiecznych krytyków, M. Michajłowski, 
zabłysnął już tutaj, bynajmniej nie zaćmiony żadną gołębią łago
dnością. 

Styl „okrutnego talentu" 

Michaił Bachtin stworzył, jak wiadomo, wykładnię dzieła Dostojew
skiego, która zyskała ogromną popularność na całym świecie. Po
wiązał mianowicie jego polifoniczną twórczość z sięgającą czasów 
antycznych tzw. satyrą menippejską. Stanowi ona jeden z głównych 
środków przekazywania „światoodczucia karnawałowego" - aż do 
naszych dni. Ten typ satyry burzył właściwą epickiej i tragicznej twór
czości wizję całości człowieka i jego losu - na rzecz odsłonięcia dzi-



wacznego oblicza ludzkiego, ujawnienia podziemnego życia psy
chicznego, konsekwentnego ukazywania „świata na opak". Bachtin 
opisuje wiele cech satyry menippejskiej. Wymieńmy za nim tylko 
niektóre, jak: pierwiastek śmiechu; „naturalizm spelunkowy", ukazu
jący przygody prawdy w rozmaitych wielce podejrzanych miejscach; 
eksperymentatorstwo moralno-psychologiczne poprzez przedstawianie 
niezwykłych, nienormalnych stanów psychicznych człowieka - wszel
kiego rodzaju szaleństw („tematyka maniakalna"), wybujałego marzy
cielstwa, osobliwych snów, namiętności na pograniczu obłędu, sa
mobójstw itd.; epizody skandalów, ekscentrycznych zachowań, nie
stosownych wypowiedzi i przemów, naruszenia norm zwyczajowych 
i etykietalnych, w tym także przepisów poprawnej mowy. W ten spo
sób dochodzi do zarysowania obrazu zachwiania obowiązujących 
form oraz karnawałowego skojarzenia sprzecznych zjawisk i wartości, 
jak powagi i śmiechu, wzniosłości i pospolitości, mądrości i głupoty 
itp. Gorzka ironia ogarnia cały świat i daje odczuć jego zmieszaną 
wielogłosowość i groteskową niejednoznaczność. Grossman pisał 
o scenach górujących w Śnie wujaszka: „zgromadzenia, spory, skan
dale, sceny histerii, policzkowania i ataki nerwowe". Bachtin zaś, 
przedstawiając Fomę Fomicza, dawnego rezydenta - błazna, który stał 
się absolutnym władcą w domu pułkownika Rostaniewa, nazywa go 
„karnawałowym królem" i podkreśla, że cała akcja obfitującego w pa
rodie opowiadania „stanowi nieprzerwany ciąg skandalów, ekscen
trycznych wyskoków, mistyfikacji, detronizacji i koronacji". 
Narrator opowiadania, jeszcze nie zetknąwszy się osobiście z całym 

towarzystwem, zgromadzonym w domu wujaszka - pułkownika Ros
taniewa, myśli sobie: „Jednak to wszystko wygląda na Bedlam". Bed
lam to słynny dom dla obłąkanych w Londynie, przedstawiony m.in. 
na znakomitej rycinie Williama Hogartha. Gdy wreszcie schodzi do 
jadalni zauważa, że nieobecność uwielbianego Fomy, sprawującego 
niepodzielną władzę nad domownikami, sprawia, że „wszyscy sie
dzieli posępni i zamyśleni". Gdy jedna z bywalczyń salonu, nie
zrównoważona Tatiana Iwanowna, wyprawia brewerie i wybucha his-

terycznym śmiechem, narrator zauważa: „Spoglądałem na wszystkich 
nie wiedząc co począć, ale ku mojemu zdumieniu wszyscy siedzieli po
ważnie i patrzyli tak, jakby nic szczególnego się nie stało". W końcu 
po kilku przykrych ekscesach towarzyskich narrator myśli sobie: „Co 
za dziwaczne typy! Jakby umyślnie zgromadzone tutaj!", nie przy
puszczając, że on sam, zjawiając się wśród nich, powiększył kolekcję 
dziwaków. 
W jadalni domu pułkownikowskiego mamy do czynienia jakoby 

z wysokim towarzystwem salonowym, ale co chwila objawiają się 
w nim właśnie „dziwaczne typy" - rozchwiane, niepewne siebie, ale 
i pełne pychy, płaczliwe, lecz złośliwe, dążące do zadawania upoko
rzeń i co chwila wrzeszczące, że je poniżono i obrażono. „Piękno" i „szla
chetność" stanowią idealną sferę westchnień i odwołań całego towa
rzystwa, które jest oczywiście od nich dość dalekie. „Zrobił się 
okropny rwetes. Generałowa leżała zemdlona. Wu
jaszek klęczał przed nią i całował jej rę
ce", takie sceny są na po
rządku dzien-
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nym, gdyż wszyscy chcą być ostentacyjnie szlachetni, zwłaszcza 
w stosunku do Fomy, wymuszającego stale szacunek za pomocą cze- · 
goś, co można by nazwać teatralizacją błazenady. Np. postanawia sko
pać ziemię na grządkach, aby nikt mll nie wypominał, że darmo jiadł 
chleb pański. „Wszyscy wybuchnęli płaczem i poklękali przed nim, 
łopatę mu chcieli odebrać, a on nic, tylko zawzięcie kopie i kopie, całą 
rzepę wykopał i zniszczył". Źródłem jego niezwykłego autorytetu jest 
również to, że zajmuje się „literaturą" i „nauką", które mają przenieść 
całe towarzystwo w wyższe rejony. „Literatura" i „nauka" stale zresztą 
są u Dostojewskiego przedmiotem nadużyć różnych szubrawców, po
zujących na szlachetnych zbawców; zajmują się on~ zwłaszcza tuma
nieniem kobiet, łasych na „ideały". 
Ą Charakteryzując styl prozy w epoce późnego antyku, Erich 'f j Auerbach zwraca uwagę na obecną w nim jed-

fiilqQIJ nocześnie groteskowość, powagę i peł-
ł;y e " wa nię grozy. Sprzeczne jakości 
~id e I emetycme, styl „wy-

~o w1e m, Castrio 
~kr,~. 

, 'Pfl'JfJe 
~ , „ '.f o dyj" 

... . lltorq 

soki" i „niski" zostają zmieszane, co wytwarza nieodparte efekty 
komiczne. Świat bardzo często wydaje się tu czymś na kształt krzy
wego zwierciadła normalnego otoczenia ludzkiego, sprawia wrażenie 
jakiegoś złego snu. W Metamorfozach albo Złotym ośle Apulejusza, 
tym wspaniałym tekście satyry menippejskiej, realizm łączy się ze 
„skłonnością do upiornego i groteskowego wykrzywienia obrazu 
świata". Utwór ów przepełnia „strach, żądza i błazeństwo", sadysty
czna żądza podszyta lękiem i grozą. Analizując jedno z przedstawio
nych w Metamorfozach niepokojących zachowań epizodycznego bo
hatera, Auerbach w Mimesis pyta: w jakim celu ów rzekomy przyja
ciel Lucjusa tak postąpił? „Czy to jest błazeństwo, złośliwość czy 
obłęd?" 

Otóż jest to też kluczowe pytanie dotyczące wielu postaci Wsi Stie
panczykowo - czy rządzi nimi bufonada czy szaleństwo? Czy Foma 
Fomicz jest błaznem czy obłąkańcem? Na te pytania w świetle utworu 
Dostojewskiego raczej nie uzyskamy odpowiedzi. Dwoistość stanowi 
niezbywalną cechę większości postaci opowiadania. Dalej zastanowi
my się nad psychologicznym charakterem tej dwoistości. 

Sentymentalizm i sadyzm 

Dostojewski nazywał pomysł swego opowiadania „dość szczęśli
wym", a to przede wszystkim ze względu na nowego bohatera, „przez 
nikogo jeszcze nie opisanego". Uważał, że „jest to typ człowieka dość 
rozpowszechniony w naszym kraju, zwłaszcza ostatnim~ czasy". Miał 
na myśli Fomę Fomicza Opiskina, „drapieżnika", jakim staje się 
zahukany do niedawna człowieczek, któremu przeciwstawił ,,łagod
nego" Rostaniewa. Obydwaj, to postacie „typowo rosyjskie, nienagan
nie opracowane i słabo jak dotychczas ukazane w naszej literaturze". 
Foma oczwiście nie byłby się stał tym, kim się stał, gdyby nie nie
skończona dobroduszność naiwnego pułkownika, tego „czterdziesto
letniego dziecka", „człowieka o pięknej duszy", który jednak również 

nasiąka przemocą i w końcu zaczyna oddawać ją słabszym od siebie • W ten sposób staj 



został porwany w wir psychologicznego okrucieństwa, bo tylko za 
jego pomocą da się wytłumaczyć histeryczny pomysł sprowadzenia 
młodego kuzyna celem wydania za niego ukochanej kobiety. 
Fomę Fomicza zestawiano nieraz z molierowskim Tartufem. Porów

nanie to nie wydaje się jednak do końca trafne, gdyż czyni z Opiskina 
rosyjską charakterologiczną ilustrację ponadczasowego typu obłudni
ka. Czy zaś nabożna obłuda to rzeczywiście podstawowa cecha tej 
postaci? Trudno jednak byłoby tak powiedzieć, chociaż niewątpliwie 
podobną wersję interpretacji mógłby nastręczać fakt, że w postaci Fo
my Dostojewski sparodiował styl i zacho-
wania Gogola z ostatniego okresu jego 
życia, kiedy to zarzucano „Wybranym 
fragmentom korespondencji z przy
jaciółmi" hipokryzję i fałsz uczu- " 
ciowy. Jurij Tynianow z niezwy- '-?~ 
kłą precyzją ukazał w swej sła- #,T I,, ~e~ 
wnej książce Archaisty i no- „.~ 6~ 
watory, jak Dostojewski os- ~-./'I. !ł ~· 
cylował _między l~[n ·;r H" f'ł<tUJ1 l'Plr „~~. 
sty~izacH a pa- ' łfjlh}łt•flt łił !łjfl:I~ łtfJłj ~C #• 
rod1ą w stosun- I». i·~łf. ffttaif 1lf ft tłłd n~ ~ ~ „~ 
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Biografista Dostojewskiego, Orest Miller, zwraca uwagę na to, że we 
Wspomnieniach z domu umarłych znajduje się znamienne zdanie: 
„Każdy niemal człowiek naszych czasów nosi w sobie zalążek cech 
kata". Bodajże w nim właśnie tkwi klucz do charakteru Fomy Fomi
cza. Jest on specjalistą od zadawania tortur psychicznych. „Pastwienie 
się nad innymi stanowiło nieodzowną potrzebę Fomy". Ze szczególną 
rozkoszą znęca się nad swym dobroczyńcą, pułkownikiem Rosta
niewem. Np. wypruwa mu flaki na oczach zgromadzonego towarzys
twa, domagając się, by potwierdził, że przed jego przybyciem podob
ny był do zwierzęcia, a teraz - dzięki Fomie - zapaliła się w jego duszy 
„iskra boskiego ognia". Biedny wujaszek, który chciałby odpowie
dzieć ściśle, wije się i kręci, podlega okropnym oskarżeniom, że nie 
chcąc jasno się wyrazić, okazuje mu pogardę itp. Robi się awantura, 
którą żyw~ się kabotyństwo Fomy. 
Lubuje się on bowiem w inscenizacjach błazeństw, podczas których 
może się rozczulać nad własnym rzekomym poniżaniem go przez 
pułkownika. Ciągle zapowiada, że opuści dom, w którym go obrażają 
i pójdzie „swoją ciernistą drogą z workiem na plecach". Niezrównana 

w mistrzostwie parodystycznym jest scena „wygnania" Fomy z do-
0~ mostwa Rostaniewa podczas burzy i jego powrót - wiecznie 

Ollz• znieważanego wzniosłego wiecznego tułacza, który 
•L ~Q~ • gotów jest umrzeć za prawdę. #'f/ ~~· Początkowo narrator podejmuje próbę «o h~ct wytłumaczenia charakteru Fomy Fo-

6 ~ micza. Niegdyś był nadwornym bła-
~ Q znem generała, teraz, kiedy udało '8,)ft mu się zostać „wielkim człowiekiem" 

li#•' w domu pułkownika, odpłaca za swe 
dawne upokorzenia poniżając innych. 

„Kto wie, może niektórym z tych pokrzyw
dzonych przez los włóczęgów, tych tref
nisiów i głupków bożych przesadną am

bicję zaszczepia poniżenie, błazeństwo 

e się katem • Kat •jak każdy człowiek w głębi serca pragnie kochać • Jeśli jednak spotyka t > ofiary • to potwierdza mu się • że ludzie nie są godni szacunku • i można nimi gardzlć 



4q. h,. i obłęd na tle religijnym, pieczeniarstwo i nieustan
·~ ~ '~h na konieczność pokornego schylania głowy i tu, r ~ L c.e h • szowania swojego ja". Ale jednak Foma 

"f.Jr/ • '~ / h musiał mieć zawsze „naturę despo-
e h,.. • ,P ~~ ty i pyszałka". „Podła natura, 

'.'v ~'~/>i ~O I~. uwolniwszy się od ucis-
q/) 'P ,-;, ; ku, sama zaczyna 

(... 1;/ I e a.ee uciskać". 
qC~ Grossman, eq h,.. kładąc nacisk 

~, ~ / • 6} na zemstę naspo-
e •"" łeczeństwie za doz

nane zmewag1, uwa
ża, że postać Fomy wy

posażona została jednak 
w „kilka łagodzących ry

sów przeżytego cierpienia 
i niezasłużonych poniżeń". 

Artysta okrucieństwa 

Teraz Foma jako absolutny władca 
staje się katem i tyranem. Ma być du

chem wyższym, może geniuszem, hero
sem moralnym towarzystwa, wielkodu

sznym mędrcem, a jest kapryśnym samolu
bem, kłamczuchem, plotkarzem i próżnia

kiem. Tylko że większość w dziwnym zaćmie
niu umysłów jakoś nie może tego zauważyć. Jego 

podłe błazeństwa dostrzegają tylko niektórzy -
dzieci, młodzieńcy, .. lud, gnębiony nie pańszczyzną 

lecz przymusową nauką francuskiego. 
Michajłowski, po zacytowaniu zaczerpniętych z Dostojewskiego są

dów jego powieściowych bohaterów o tym, że człowiek jest despotą z na
tury, lubi zadawać ból i znęcać się nad innymi, charakteryzuje Fomę 
jako prawdziwego artystę okrucieństwa. Popełnia on je bowiem dla 
czystej sztuki, dla zaspokojenia fantazji, ale i poczucia władzy. W tym 
właśnie Foma przypomina Michajłowskiemu kapłanów czystej sztuki 
zbrodni. „Dajcie Fomie Opiskinowi władzę Iwana Groźnego lub 
Nerona, a nie ustąpi im w niczym, »zadziwi świat swoimi zbro
dniami«". Władza i szaleństwo udawania idą w parze. Fo-
ma przedstawia studium człowieka przemocy psy-
chicznej, przybierającej maskę szlachetności i za-
szczepiającej swym ofiarom poczucie winy. 
„Zawiniłem, z pewnością zawiniłem", to 
najczęstsze zawołanie nieszczęsnego 
wujaszka. 
Połączenie sentymentaliz

mu z sadyzmem wydaje 
się istotą owej am-
biwalencji psycho- ~ 
logicznej, o której A, 
już była mowa. Alex V 
de Jonge w swej książce ~ 
Dostojewski i wiek inten- .~ 
sywności trafnie zwrócił uwa- ...... „ 
gę na fakt, że to powiązanie ~ 
u autora Braci Karamaww wy-
nika z pewnej przenikliwej obser- o 
wacji: „Sadysta musi koniecznie ża- <~ 
łować swej ofiary. Jeżeli bowiem nie , &."
jest zdolny do współczucia, nie może „ 
czerpać przyjemności z cierpienia bliźnich. ~ • 



Skojarzenie sadyzmu i sentymentalnego współczucia, wrażliwości na 
cudze cierpienia, stanowi główną cechę świata stworzonego przez 
Dostojewskiego". 
Jest to zarazem cecha jego pisarstwa, łączącego sentymentalny patos 

z bezlitosnym okrncieństwem. Dostojewski jako pisarz zachowuje się 
tak, jakby mścił się na swych czytelnikach za kajdany, które musiał 
dźwigać przez tyle lat. Ma straszną przewagę swego geniuszu i nie 
oszczędza nikogo, znęcając się widokiem scen poniżenia i psychologi
cznego odwetu za nie. 

Damy i anioły 

Podporą Fomy Fomicza są tzw. damy. Wywiera on na nie wpływ 
niemal mistyczny czy magnetyczny, jak zresztą inni jasnowidze i pro
rocy, znajdujący w kobietach wpływowe opiekunki i fanatyczne 
zwolenniczki. Matka pułkownika - generałowa, którą narrator O ~*' 
nazywa obcesowo „zidiociałą protektorką", wraz ze o~ 
swoim dworem, składającym się przeważnie z rezy- ~· • 
dentek, wielbią Fomę wprost bezgranicznie. ....~~· 411~ „Damy" te przedstawiają osobną sferę. Już „~ ~r 
z powodu samej swej delikatnej natu- ~ • ~~ 
ry ~obiecej uważają s~ę za istoty 'ł..P. L.0 ....:: 
wyzszego rzędu, ale Jedno- ~.,.„ 7 
cześnie przejawiają ce- .... :. e 
chy błazeńskie, jak 9 V 
ci~gle mdl~j.ąca ,z .nad- e( 411. 
rruaru wrazliwosc1 gene- ~ ~r 
rałowa czy wariatka amo- 07 
roso, Tatiana lwanowna, opę
tana romansowymi fantazjami . 
Ale są też kobiety - prawdzi

we boginie i anioły, jak ukochana 
pułkownika - Nastia. Tu można tyl-

ko cytować fragmenty listów Dostojewskiego, gdy zakochał się w Isa
jewej: „O! jeśliby pan wiedział, co to za kobieta„." Takich zwrotów 
używają też sentymentalni bohaterowie jego powieści. A oto dalsze 
cytaty z listów: „I ona, ona ten czysty, cudowny anioł". „To anioł bo
ży, którego spotkałem na swej drodze i z którym połączyło mnie cier
pienie". Dokładnie takie samo uczucie wiąże pułkownika i Nastię. 
Sentymentalnemu uniesieniu towarzyszy tu skrajna idealizacja uko
chanej kobiety. 
Milan Kundera, chcąc zaznaczyć swą całkowitą obcość, a nawet wro

gość wobec Rosjan i Dostojewskiego, napisał, że reprezentuje on 
„świat przesadnych gestów, mrocznych otchłani i agresywnego senty
mentalizmu" i - zatęsknił za Kubusiem Fatalistą. Ale to tylko jedna 
strona geniuszu Dostojewskiego. Dopełnia ją wiedza o okrucieństwie 
psychologicznym, niewidzialnie niszczącym ludzkość 

do dzisiaj. 

Myśli Fiodora Doslojewskiego i Wojciecha Eichelbergera 
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w godz. 1600 

- I 'ł'0 

tel. (0-42) 32 66 18 
(0-42) 33 15 33 

fax (0-42) 33 30 35 



Dwa bilety w cenie jednego 
na każdy spektakl w sezonie 97 /98 

Wszyscy widzowie, którzy dotychczas kupowali bilety nonnalne, 

będą mogli w sezonie 97 /98 korzystać z 50% ulgi. 

Przywilej ten zapewnią sobie posiadacze 

PROMOCYJNEJ KARTY 
TEATRALNEJ 

® 
Teatru im. Stefana Jaracza 

PROMOCYJNA KARTA TEATRALNA 
w cenie 30 zł do nabycia w Biurze Obsługi Widzów, 
w kasie teatru oraz u upoważnionych kolporterów. 

,s>ZWO/IJ;t. 

I~ ~) ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
~ LODZ REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY 

\ A~ 

Współpracujemy 

z: CENTRUM USŁUG 
DOKUMENTACYJNYCH 

Document 
Centre 

90-002 Łódź 
ul. Tuwima 22/26 
tel.(42) 32 18 92 
fax (42) 33 07 63 

mamy zaszczyt . , 
wspzerac 
SWOlml 

produktami 
najlepszy 

TEATR w Łodzi 

ProcJer&Gamble 
ul ·. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 



Waterman 
bardzo 

W<UllCJ(O 

ftW1Lll5k 1<•.\',0 
bunntn<'/1<1? 

„Niezupełnie. " 



PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 
91-497 l:.ódż , ul. Zgierska 211 
tel . (0 42) 58-84-17, 
58-84-55 , fax 58-91-45 
Łódź, ul. Rzgowska 232, 
t el. (0 42 ) 46 -3 7-94 

CV 
R IJll lt!,) 

Materiały wykończeniowe dla budownictwa: 
blacho dachówkowa i lropezowa, siding USA, szeroki wybór poneli boazeryjnych, drzwi POt-SKONE 
w cenach producenta, płyty elewacyjne "JAN", "ISOBAU", marmury nolurolne, polimeryczne i aglomarmur, 
włoskie okucia budowlane, włoskie drzwi harmonijkowe, dachówka bitumiczna, kominki wolnosłojqce, 
szafy 'STANLEY", wanny "RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Uslugi: 
montaż okien z PCV i Alumnium, doradztwotechniczne, transport na terenie łodzi -gratis 



ODKRYJ , 
SWIAT 

NAJLEPSlYCH 
ALKOHOLI 

P.P.H.U. 11 EDEN 11 S.C. 
HURTOWNIA ul. TuwiMA 8} 
TEL }Q„ 72„5 7 do 5 9 9}„ 0} 1 Łódź 



ZAPRASZAMY 

CODZIENNIE 8.00 -18.00 ŁÓDŹ UL. GDAŃSKA 91/93 
SOBOTY 9.00 - 13.00 TEL./FAX (0-42) 37-57-11, 37-39-78 



Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 
POUSAS.A. 

proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 
krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V osobowe 
V komunikacyjne 
V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 
V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 
at Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 



Spółka z o.o. 90-646 Lódź u/.6 Sierpnia /OO Tlx 886392 Fax 33-50-26 Tel.33-23-90 Centertel 0-90231333 

~ROSE z PROFESJONALNE KOSMETYKI 
~ W PONAD 
~ 800 
00. GABINETACH KOSMETYCZNYCH 
t--t · W POLSCE 

" o:: 
u 

02-6-17 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 68, tel. fax 447554 
Przedstawiciel na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej IV13 tel. 49-20 



kwlat•aerwla 
.c. ,,..,_JANINA nt'Al'ISZ 
""41$ UM, Ili. ,,....,z 

łllJ/fa (t-a) u 31 ll 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

ho te I 

restauracja 

wystawa 

air.lep 

woaolo 

prayj~clo 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

k onfe r e ncja 

biuro 

ga bi act 

teatr 

targi 





POWSZECHNY 
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 

to TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ !!! 
Łącząc dwa wieki doświadczeń z nowoczesnością 

oferujemy - 100 - różnego rodzaju ubezpieczeń: 

• komunikacyjnych 
• odpowiedzialności cywilnej 

• wypadkowych• zdrowotnych 
• majątkowych • finansowych 

ZAPRASZAMY 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 37 23 46 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 36 48 55 

ul. Próchnika nr 23 tel. 33 24 55 
ul. Sienkiewicza nr 31 tel. 33 71 87 
ul. A. Struga nr 19121 tel. 37 01 98 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

J 



le blo ów 


