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Fiodor Dostojewski 
w latach sześć
dziesiątych , 

w okresie pisania 
Zbrodni i kory 

Tym epitetem obdarzył Dostojews~o ~an Turgieniew, kiedy 
drogi obu panów „rozeszły się". Dostojewski utrzymywał, że zerwanie 

nastąpiło na skutek różnic światopoglądowych. Przyczyna była jednak 
bardzo prozaiczna - chodziło o pieniądze, 50 talarów, które Turgieniew 

przesiał mu do Wisbaden, gdy ten zgrai się „do nitki". Dostojewski 
zobowiązał się oddać dług w ciągu miesiąca. Zwrócił dopiero po ... I I la
tach. 

Turgieniew uważał go za cynika, lubującego się w wynaturzeniach 
i okrucieństwach, człowieka porywczego i nieobliczalnego, czego sam 

doświadczył na własnej skórze . Po sukcesie Biednych ludzi , pierwszej 
powieści Dostojewskiego, na przekór wszystkim zachwytom, nazwał go 
„grafomanem". Dostojewski zrewanżował mu się za to w tłumie ludzi, 
na środku petersburskiej ulicy, krzycząc mu prosto w twarz: „Nikt mi nie 

jest straszny, nikt! Dajcie mi tylko czas, a ja was wszystkich wdepczę 
w błoto!" 

Znal także liczne grzechy Fiodora Michajłowicza, które były tajemnicą 
poliszynela: zamiłowanie do hazardu, romanse i „plamę jego duszy", 
tzw. „grzech Stawrogina". Tę sensacyjną wiadomość, jakoby w młodoś

ci, Dostojewski idąc w ślady swego ojca, zgwałcił dziecko, rozpowszech
niał eks-przyjaciel pisarza, Mikołaj Strachow, po latach - jego pierwszy 
biograf. Potwierdzał to w liście do Tołstoja z 28 XI I 883 r.: 

„Nie mogę uważać Dostojewskiego ani za dobrego, ani za szczęśliwego 
człowieka . Był zawistny i rozpustny, całe życie strawił na dawaniu ujścia 
swym namiętnościom, co czyniło go godnym pożałowania i ośmie
szałoby, gdyby nie był przy tym tak zły i tak mą d r y. ( ... )Gdy pisałem 

biografię, wszystkie owe cechy stanęły mi przed oczyma jak żywe („.) 
Jeśli chodzi o występki, miał przewagę nad zwykłymi ludźmi, a już 
najgorsze było to, że delektował się nimi , że nigdy tak do końca nie ża

łował swoich podłości. Podłości przyciągały go i przechwalał się nimi. 
Opowiadał mi Wiskowatow, że chwalił się, iż ... w łaźni maleńką dziew
czynkę, którą przyprowadziła mu guwernantka. Charakterystyczne jest 
przy tym, że przy zwierzęcej pożądliwości nie miał żadnego gustu, 
nieczuły był na powab i piękno kobiecości. Widoczne jest to w jego 
powieściach. Postacie najbardziej do niego podobne to bohater Notatek 
z podziemia, Swidrygajłow ze Zbrodni i kary oraz Stawrogin z Biesów." 

Inni jego znajomi też wspominali o „zwabianiu dzieci", a osobisty le
karz pisarza, Janowski, wtajemniczony dość dokładnie w sprawy swoje

go pacjenta, pozostawił dość dwuznaczną notatkę: „ Fiodorowi M ichajlo
wiczowi właśnie w dzieciństwie wydarzyło się to mroczne i ciężkie, co 

nigdy nie uchodzi bezkarnie w latach dojrzałych." 

Z tych wszystkich rewelacyjnych wspomnień należy wyciągnąć tylko 
jeden wniosek- ludzie wielcy nie powinni się zwierzać! 

Dostojewski na pewno aniołem nie był, z czego sam doskonale zda

wał sobie sprawę. „Mam podlą i zbyt namiętną naturę - pisał do A Maj
kowa- zawsze i we wszystkim dochodzę do ostatecznej granicy, cale ży

cie tę granicę przekraczałem". 
Jako pisarz wszędzie dostrzegał przede wszystkim to co anormalne, 

powikłane, dręczące. „Duchowe cierpienia" przykuwały jego uwagę. 
Stąd w jego utworach tylu męczenników i dręczycieli, tyle chorobliwych 

stanów, chwil najwyższego napięcia, kryzysów i obłędów, tyle zrywów 
ku niebu i upadków. Cale jego życie splatało się ściśle z tym, co pisał. Wi

wisekcję ludzkiej duszy zawsze zaczynał od siebie. 

„ Dla Dostojewskiego natura ludzka - pisał St. Cat-Mackiewicz - to maga

zyn sprzeczności moralnych( ... ) Cnoty i podłości walczą zawsze wew
nątrz człowieka i o panowanie nad tym człowiekiem. Dwoistość, trois
tość, wielojakość charakteru ludzkiego - oto najbardziej dominująca ce
cha dostojewszczyzny. ( ... )Bohaterzy jego nie dzielą się na ludzi dobrych 
i złych, na „typy" skąpców, tchórzy, prostytutek oraz rycerzy, filantropów 
i bogobojnych matron. Wręcz przeciwnie! Dostojewski jest przekonany, 
że natura ludzka, że istota natury ludzkiej to bezgraniczne sprzeczności 
moralne, które wewnątrz człowieka ze sobą walczą, które w duszy czło
wieka staczają ustawiczny, wściekły bój( ... ) 



Życie Dostojewskiego wskazuje, że nieobca była jemu samemu ta wew
nętrzna gra i wewnętrzna walka skłonności dobrych i pięknych i złych 
i nikczemnych. Anioł i szatan walczyli także w nim i o niego." 

„Można by powiedzieć, że dwa przeciwstawne charaktery zmieniają 

się w nim kolejno" - mówił o bohaterze Zbrodni i kary jeden z jego przy

jaciół. I taki był też Dostojewski . 

-1-
Zło pociągało i fascynowato go od zawsze. Na katordze w Omsku 

zaczął „naukowo zglębiać" problem zbrodni . Mógt wreszcie skonfron

tować z rzeczywistością typy literackich zbrodniarzy, które znal z kart 

powieści E. T. A Hoffmana, lorda Byrona czy E. Sue. W Zeszycie Syberyj
skim spisywał życiorysy skazanych , „obrazy z życia katorgi" i własne prze

myślenia, które chciat potem wykorzystać w swych utworach. 

Według niego, zbrodnia to incydent lub wypadek, który może zda

rzyć się każdemu, bądź też jest to konsekwentny wynik psychicznych 

predyspozycji czlowieka, cieszącego się niejednokrotnie ogólnym sza

cunkiem. Człowiek popełnia niekiedy zbrodnię pod wpływem tajemni

czego „przymusu wewnętrznego" stanowiącego zagadkę psychologicz

ną nawet dla niego samego .Twierdził, że zbrodnia nie wyróżnia czło

wieka spośród innych ludzi i podawat siebie jako przykład. Gdy szedł 

skuty w kajdanach z katorżnikami omską ulicą, mała dziewczynka dała mu 

miedzianą kopiejkę , mówiąc: „Masz, nieszczęsny". Dostojewski schował 

ją na pamiątkę. Lud rosyjski nazywał zbrodniarzy „nieszczęsnymi" i Fio

dor Michajłowicz zgadzał się z tym całkowicie : 

„Lud nigdy („.) nie wypomina więźniowi jego zbrodni , chociażby naj
straszniejszych, i przebacza mu wszystko ze względu na poniesioną karę 
i w ogóle ze względu na jego nieszczęście. Niedarmo lud w całej Rosji na
zywa zbrodnię nieszczęściem , a zbrodniarzy nieszczęśnikami . Jest to głę
boko symptomatyczne określenie. („.) 
Tym słowem »nieszczęśnicy« - pi sał Dostojewski - lud jakby przemawiał 
do nieszczęsnych: »Zgrzeszyliście i cierpicie, ale przecież i my jesteśmy 
grzeszni. Gdybyśmy byli na waszym miejscu , byś może, postąpilibyśmy 
jeszcze gorzej. Gdybyśmy byli lepsi , być może, nie siedzielibyście po 
więzieniach. Wraz z zemstą za wasze zbrodnie przyjęliście na siebie 
ciężar zbrodni za powszechne winy i powszechne bezprawie. Pomódl
cie się za nas i my się za was pomodlimy.«" 

„Nieszczęśnicy" odbywający karę dokonują „oczyszczenia przez 

cierpienie". Dlatego potrzebna jest kara dla zbrodniarzy. Lud, który mo

dli się za nich, cierpi wraz z nimi . Ludzkość zanurza się w ten sposób 

„w ogniu cierpienia", który jest czyśćcem dusz, drogą do Boga. 

Człowiekowi nie wolno zabijać, ale skoro już wybiła ta „czarna godzi

na", należy starać się zrozumieć jej wielkie znaczenie, jej sens wynikający 

z zasady, że nawet zło ma we wszechświecie swą rację istnienia. Grzech 

i przestępstwo są więc jakby nieodzownym warunkiem zbawienia ludz

kości. Zbrodnia ułatwia poznanie człowieka, to „wypadek rozświetlają

cy" jego psychiczne wnętrze, „okno, przez które można do niego zajrzeć" . 

Podsumowując swoje spostrzeżenia, Dostojewski stwierdzał: „zdaje 

mi się, że zbrodni nie można zrozumieć z danych, gotowych punktów 

widzenia, że jej filozofia jest nieco trudniejsza niż ludzie sądzą" . 

Szkice i uwagi notowane w Zeszycie Syberyjskim, stały się podstawą 
Zapisków z martwego domu ( 1860). Początkowo miała to być powieść

spowiedź, spisane w pierwszej osobie dzieje młodego zbrodniarza, 

który skazany na katorgę przeżywa moralne odrodzenie. W rezultacie 

powstał wstrząsający reportaż z czasów zesłania. Ogromne bogactwo 

nierozstrzygniętych tam zagadnień, po latach przemyśleń, zrodzito 

Zbrodnię i karę, wielką powieść „o mordercy i jego sumieniu", o „dziejach 

prawdy Chrystusa rzuconej w straszny świat rozumu" i „moralnym 

zmartwychwstaniu zabójcy" . 

-11-
Podczas czteroletniego pobytu w Omsku, Dostojewski „dogłębnie 

studiował" Ewangelię. Była to jedyna książka, którą miał przy sobie na 

katordze, podarowana mu przez nieznajomą arystokratkę na postoju 

w Tobolsku . 

Po wyjściu z katorgi w życiu pisarza rozpoczyna się „epoka niezwykłej 

fascynacji postacią i nauką Chrystusa", wspominał baron Wrangel, jego 

„duch opiekuńczy" na zesłaniu w Semipałatyńsku. Idąc na katorgę, byt 

przekonanym ateistą, wyszedt z niej jako człowiek głęboko wierzący, 

zafascynowany ,,fenomenem Chrystusa". 

Teoria dwóch nie dających się pogodzić prawd - „prawdy rozumu" 

i „prawdy Chrystusa" - otworzyła przed nim szerokie „perspektywy 

intelektualne". 



Dostojewski uważał, że „celem człowieka jest upodobnienie się do 
Chrystusa, Boga-człowieka" . Bóg przyjął postać człowieczą i został 

ukrzyżowany, by wskazać jedyną drogę zbawienia - drogę cierpienia 
i ofiary, przynoszącej zniszczenie egoizmu, właściwego ułomnej naturze 
ludzkiej. Ofiara z samego siebie to zmaganie się z własną naturą, to cier
pienie, dzięki któremu „człowiek włącza się w proces deifikacji »prze

bóstwienia« i w ten sposób utrzymuje świat w równowadze moralnej, 
nadaje mu sens." 

Tym pokazowym wcieleniem chrześcijańskiej teorii ofiary stała się po 
latach Sonia Marmieładowa. Jedna z jego literackich postaci, z których obok 
Myszkina i Karamazowa był najbardziej dumny. To na pamiątkę bohaterki 

Zbrodni i kary pierworodna córka pisarza otrzymała imię Sonia. 

-111-

Zanim w dramatycznych okolicznościach, jakby wyjętych z klimatu 
i atmosfery „dostojewszczyzny", narodził się pomysł Zbrodni i kary, 
Fiodor Michajłowicz systematycznie pogłębiał swoją „wiedzę na temat 
zbrodni". 

Po powrocie z zesłania prenumerował Wiadomości Sanktpetersbur
skiej Policji Miejskiej, w prasie codziennej śledził sprawozdania z głośnych 

procesów, chętnie spotykał się z adwokatami i sędziami słuchając ich 
uwag, sam też bywał gościem sądowych galerii dla widzów. 

W 1861 r., w drugim numerze Wriemieni drobiazgowo omówił głoś
ny swego czasu we Francji proces Pierre'a Franc;ois Lacenaire'a, praw
nika, eks-studenta, który popełniwszy morderstwo pisał w więzieniu 

artykuły i pamiętniki uzasadniające tę zbrodnię „ideowo" i oskarżające 
społeczeństwo, którego czuł się ofiarą . Pisarz był pod ogromnym wraże

niem jego „tajemniczej osobowości", przypisywał mu jednak niskie, ma
terialne pobudki , uważając, że cała „ideologia ofiary" to kłamstwa, który
mi zbrodniarz chroni się przed własną podłością. 

Na styczeń I 864 r., Epoka , czasopismo wydawane przez jego brata 
Michała , zapowiedziało druk nowej powieści Fiodora, opisującej dzieje 
katorżnika, nawróconego mordercy. Po ukazaniu się dwu części Notatek 
z podziemia, nieprzychylnej krytyce i ingerencji cenzury, Dostojewski 
rezygnuje z dalszego ciągu, gdzie miał swojego bohatera „zbawić i na
wrócić" . 

-IV-
W kwietniu I 864 r. umiera pierwsza żona pisarza Maria; w lipcu, 

niespodziewanie, brat Michał. Nikt z rodziny nie chciał zająć się sukcesją 

ani długami Michała, ciążącymi na jego fabryce tytoniu i pozostałymi po 
czasopiśmie Wriemia. Dostojewski bierze na swoje barki spłatę wszyst
kich zobowiązań brata i oświadcza, że nadal będzie wydawał Epokę, aby 

zapewnić byt jego rodzinie. 
Od ciotki z Moskwy dostaje I O tys. rubli, które miał otrzymać w spad

ku dopiero po jej śmierci . Spłaca nimi część długów, na resztę wydaje 
weksle . Grozi mu więzienie za długi. Wiosną 1865 r. zawiesza wydawa

nie Epoki. Sytuacja staje się tragiczna. „Jestem w takiej udręce, że gotów 
byłbym się powiesić. („.) Cóż się stanie ze mną pod koniec roku? Nie 

wiem; głowa mi pęka . Nie mam już od kogo pożyczyć" - pisze w jednym 

z listów. 
Uratować go mogła tylko duża powieść, a przede wszystkim zaliczka 

pobrana na jej konto. Na zamówienie Komitetu Antyalkoholowego 

zaczyna pisać Pijaniutkich, opowieść o upadku rodziny Marmieładowów. 
Prototypem głównego bohatera stał się Piotr Gorski, wiecznie pijany, 

pełen pretensji do świata beletrysta, autor szkiców i opowiadań druko
wanych w czasopismach wydawanych przez braci Dostojewskich. 

„Angażowałem się i brałem zaliczkę tylko wtedy - pisał kiedyś do 
brata Michała - kiedy miałem już twórczy zamysł , kiedy naprawdę prag

nąłem pisać i miałem o czym pisać" . Dlatego, kiedy ma już szkic nowej 
powieści, 8 czerwca 1865 r. zwraca się do Andrzeja Krajewskiego : 

„ Prośbę moją składam w dwóch wersjach . 
- Proszę teraz o wypłacenie mi 3000 rubli zaliczki na powieść , którą zo

bowiązuję się dostarczyć do redakcji „Otieczestwiennych zapisków" 
w nieprzekraczalnym terminie do pierwszych dni października bieżące

go roku. („.) 
- Powieść moja nosi tytuł Pijaniutcy i nawiązuje do dzisiejszego problemu 

pijaństwa. Przedstawiony zostanie nie tyko sam problem, lecz również 
wszystkie jego aspekty, głównie dotyczące rodziny i wychowania dzieci. 
Objętość co najmniej 20 arkuszy, a może i więcej . Za arkusz 150 rubli 
(Za Dom umarfych otrzymałem w czasopismach »Russkij Mir« i »Wrie
mia« po 250 rubli). 

- Gdyby mój utwór nie spodobał się redaktorom »Otieczestwiennych 
zapisków« (lub cena wydała się im za wysoka) to mają prawo zwrócić go 



zatrzymując w zastawie wszelkie prawa do moich utworów dopóty, 

dopóki nie spłacę 3000 rubli zaliczki (z I O procentami). Terminem 

zwrotu pieniędzy w takim przypadku byłby I styczeń 1866 roku. Ponad

to udzielam wydawcy »Otieczestwiennych zapisków« prawa do odbioru 
honorariów za wszystkie artykuły, które gdziekolwiek i kiedykolwiek 

wydrukuję , do chwili, aż spłacę owe 3000 rubli wraz z procentami . 

- Nie mam prawa samowolnie odebrać mojego utworu, ani też nie mogę 

nie dostarczyć go do redakcji »Otieczestwiennych zapisków« nawet 

w przypadku, gdybym zwrócił uprzednio 3000 rubli wraz z procentami. 
Redakcja »Otieczestwiennych zapisków« ma natomiast zawsze prawo 

do żądania ode mnie wykonania pracy, sama zaś może bez mojej zgody 

żądać zwrotu pieniędzy oddając mi rękopis. 

Druga wersja mojej prośby. 
- Proszę o wypłacenie mi 1500 rubli zaliczki . Zobowiązuję się dostarczyć 

powieść w wyżej wymienionym terminie. Proszę jednak, aby zwolniono 

mnie od obowiązku dawania w zastaw praw do moich utworów. 

Wszystkie pozostałe warunki mogą być zachowane jak wyżej. 

- („ .) w przypadku, gdyby Pan zapragnął zamieścić moją powieść w „Otie

czestwiennych zapiskach" nie odmówi mi Pan, jak przypuszczam, wypła

cenia 3000 rubli zaliczki. Tego rodzaju umowa od razu rozwiązałaby 

wszystkie moje kłopoty w bieżącym roku. 

Proszę przyjąć ode mnie najszczersze wyrazy szacunku. 

Pański pokorny sługa 
Fiodor Dostojevvski 

Niestety Krajewski nie skorzystał z propozycji Dostojewskiego. 
W Petersburgu przyjaciel pisarza Aleksander Milukow, chcąc mu po

móc, stara się sprzedać nową powieść w Bibliotece dla czytania, Sowrie
mienniku, Ojczystych Zapiskach. Niestety w każdej redakcji spotyka się 

z odmową. 

-V-
I oto zdarza się „cud". Do Dostojewskiego zgłasza się Fiodor Timo

fiejewicz Stellowski, znany w Petersburgu wydawca, a przede wszyst
kim, aferzysta i lichwiarz, zawierający z pisarzami i kompozytorami nie

korzystne dla nich umowy, do których podpisania zmuszała ich sytuacja 
materialna. Proponuje 3000 rubli za wyłączne prawo wydawania tych 

dzieł pisarza, które się już ukazały. Ponadto Dostojewski zobowiązany 

był dostarczyć mu nową powieść do I listopada 1866 roku, a w razie 
niedotrzymania tego warunku wydawca miał prawo do bezpłatnego 

wznawiania wszystkich utworów, które kiedykolwiek jeszcze napisze. 
Stellowski był przekonany, że Fiodor Michajłowicz nie zdoła wywiązać 
się z tego zobowiązania i w ten sposób stanie się on prawnym właści

cielem całej jego twórczości. 
Dostojewski bez zastanowienia podpisuje u rejenta ten szaleńczy 

kontrakt, po czym Stellowski rozgłosiwszy jego warunki wśród wierzy
cieli, skupuje za bezcen weksle Michała i nimi spłaca większość z obie

canych 3000 rubli. 
Pisarz wypłaca część gotówki wdowie, spłaca pasierba Paszę i z po

zostałymi 175 rublami wyjeżdża w sierpniu do Wisbaden„. na ruletkę 
i spotkanie z Poliną, największą miłością swojego życi a. Wprawdzie roz

stali się „prawie definitywnie" w 1863 r., a Dostojewski zdążył przeżyć 
w tym czasie kolejne zauroczenia, to jednak nie potrafił o niej zapomnieć. 

Jedzie pełen nadziei, że tym razem wygra fortunę i jako człowiek już 
wolny ułoży sobie życie z Poliną. Niestety, dobrych chęci starczyło oboj

gu na kilka dni sielanki, potem Polina powróciła do swojej ulubionej 
„szarpaniny". Odrzuca jego oświadczyny i chcąc go „dotknąć i poruszyć" 
wdaje się na jego oczach w nowy flirt. Tym razem nie odnosi to skutku. 

Dostojewski cały czas pracuje nad nową powieścią, a w dodatku zgrywa 

się doszczętnie w kasynie. 
Pisze błagalny list do Turgieniewa, który mieszka niedaleko Wisba

den: 

„Od pięciu dni już jestem w Wiesbadenie i przegrałem wszystko dosz

czętnie, nawet zegarek, a w hotelu mam długi. 
Głupio mi jest i palę się ze wstydu, że zakłócam Panu spokój swoją osobą. 
Jednakże oprócz Pana w chwili obecnej nie mam absolutnie nikogo, do 

kogo mógłbym się zwrócić o pożyczkę. Przede wszystkim jest Pan znacz

nie mądrzejszy od innych, a więc łatwiej mi jest Pana o nią prosić. Zwra

cam się więc do Pana jak człowiek do człowieka i proszę o pożyczenie mi 

I OO [stu talarów]. („.) Palę się ze wstydu, iż Pana niepokoję, cóż ma jed

nak człowiek robić, gdy tonie?" 

Turgieniew przesyła mu 50 funtów, które natychmiast przegrywa. 
Polina wyjeżdża do Paryża, zostawiając mu na pożegnanie trochę pie

niędzy, aby mógł spokojnie pracować. Ale „idea Wygranego Miliona" 



byta tak silna, że nie potrafi! się powstrzymać. Zostaje bez środków do 
życia, nie ptaci hotelu , wtaściciel grozi mu policją i oznajmia, że „nie »Za
stuguję« na to, aby jeść obiad i będzie przysytać mi tylko herbatę". 
Bombarduje listami Hercena, który nie odpowiada na jego prośby, pisze 

więc do Poliny, list za listem w kopertach bez znaczków, bo nie ma ani 

kopiejki. 

„Jeśli tylko możesz , pożycz, zrób to dla mnie! Zgodzisz się, że trudno 

chyba znaleźć się w sytuacji bardziej kłopotliwej i gorszej niż ta, w której 

ja się teraz znajduję. („.) 
Nadal nic nie jem, a przy życiu trzyma mnie tylko poranna i wieczorna 
herbata. Zadziwiające: trwa to już trzeci dzień, a mnie się wcale nie chce 
jeść. Przykro, że wciąż mnie szykanują. Niekiedy nie dają na noc świecy, 
zwłaszcza wtedy, gdy zostaje mi maleńki ogareczek z dnia poprzedniego. 

Zresztą codziennie o trzeciej godzinie wychodzę z hotelu i wracam 
o szóstej, aby nie domyślili się, że w ogóle nie jadam obiadów. Istna 

chlestakowszczyzna." 

Popotudnia spędza w czytelni; w jednej z rosyjskich gazet czyta rela

cję z odbywającego się wtaśnie procesu raskolnika Czistowa. W styczniu 
1865 r. miody, 27-letni spokojny dotąd cztowiek zabija dwie staruszki: 
kucharkę i praczkę. Zbrodni dokona! toporem w warunkach opisanych 

potem w Zbrodni i karze. Zgadza się nawet czas (między 7 a 9 wieczór) 
jak i to, że obie ofiary znaleziono w dwu różnych pokojach leżące w ka
tużach krwi . Dostojewski tączy te wydarzenia z przemyśleniami czynio

nymi kiedyś na marginesie sprawy Lacenaire'a. 
Będąc u kresu wytrzymatości fizycznej i psychicznej, btąka się nocą po 

alejkach parku, bojąc się wrócić do hotelu i wtaśnie wtedy staje przed 

nim ... Raskolnikow. 

-VI-
Rodin Raskolnikow, ubogi, ale piekielnie zdolny student patrzy na 

otaczającą go rzeczywistość i dostrzega zgrzyt. On, jednostka nieprze
ciętna, żyje na granicy nędzy, a wokoto mnóstwo ludzi nijakich, zadowo

lonych z siebie i dobrze sytuowanych. Świat nie ucierpiatby, gdyby 
zabrakto jednego z nich. Na tamach jednego z czasopism wyktada swoją 
teorię „filozofii zbrodni". Z zimną krwią zabija starą lichwiarkę, „plugawą 

wesz" żerującą na biednych. Zbrodnia ta ma mu postużyć za próbę 

upewnienia się, czy on , jej sprawca, należy do rzędu ludzi wtaściwych, 
czy też jest zaledwie „materiatem etnicznym". Okazuje się jednak, że 

sfera myślenia i sfera odczuwania to dwa różne światy. System nerwowy 
Raskolnikowa odmawia postuszeństwa . Do tej pory tak racjonalny nie 

może uwolnić się od myśli o zabójstwie ... 
I bytby to kryminat jakich wiele, ale u Dostojewskiego staje się on 

traktatem o prawie do zbrodni i sumieniu, o „prawdzie rozumu" i „praw
dzie serca". To także bulwarowy romans z szeregiem wątków i catą 

galerią drugoplanowych postaci , tworzących barwny fresk obyczajowy. 
Dostojewski nie kończy Pijaniutkich . Zaczyna pisać nową powieść . 

Wraca do kraju, dzięki pieniądzom , które przesyta mu baron Wrangel 
i już w polowie września 1865 r. pisze do Michata Katkowa, redaktora 

Russkiego Wiestnika, przedstawiając mu plan nowej powieści. Miata to 

być „relacja z psychologii pewnego przestępstwa" . 

„Nierozwiązane zagadnienia - donosił pisarz - stają przed zabójcą . 

Nieoczekiwane uczucia, których nawet nie podejrzewał, dręczą jego 
serce. Boża prawda, prawo ziemi bierze swój odwet i morderca z mu -
s z o ny jest w końcu donieść na samego siebie. Zmuszony jest donieść 

nawet za cenę zguby na katordze, aby tylko znowu wrócić do ludzi. 
Zadręczyło go uczucie rozluźnienia , braku łączności z ludzkością, które 
odczuł natychmiast po dokonaniu zbrodni. Testament prawdy i natura 
ludzka zwyciężyły. .. Przestępca sam decyduje się przyjąć cierpienie, aby 
odkupić swój czyn. Zresztą - dodaje Dostojewski - trudno mi jeszcze 
wyłożyć swą myśl w całości . W powieści mojej jest prócz tego aluzja, 
że wymierzona za zbrodnię kara sądowa napełnia przestępcę mniejszym 
strachem, niż sądzą o tym prawodawcy. Częściowo dlatego, że sam 

przestępca domaga się mora I n ej kary." 

List do Katkowa nie odkrywa! jednak wszystkich planów Dostojew
skiego, związanych ze Zbrodnią i karq. Katkow był bardzo reakcyjnym 

publicystą . Denerwowała go najmniejsza dwuznaczność literackiego 
tekstu, na której z kolei zależato Dostojewskiemu. Wiedział, że pod żad
nym pozorem nie może informować redaktora o swych wątpliwościach 

i poszukiwaniach religijnych , z których wtaśnie zrodzito się w powieści 

wiele nowych zagadnień. 
Potem, kiedy powieść zaczęła się już ukazywać w odcinkach mała

mach Russkiego Wiestnika, Katkow niejednokrotnie starał się ingerować 
w tekst. Zaprotestował np. przeciw scenie czytania Ewangelii w części IV, 



Obok wszystkich 
postaci literackich, 
bohaterem Zbrodni 
i kary jest sam 
Petersburg i jego 
„dusza Wielkiego 
Miasta w ogóle". 
Współcześni krytycy 
chodzą za Dosto
jewskim z jego 
powieścią w ręku 
i poznają tam ulice, 
kamienice, szynki 
i restauracje; znaleźli 
nawet kamień , pod 
którym Raskolnikow 
schował po morder
stwie skradzione 
przedmioty. Organi
zowane są wycieczki: 
„Petersburg, jak go 
widział Dostojewski". 

Dom, w którym 
mieszkała stara lichwiarka 

Alona lwanow na. 

gdyż uważał, że tkwi w niej jakieś „przewrotne wymiesza
nie pojęć o dobru i złu " . 

-VII-
Po napisaniu kilku fragmentów, przy końcu listopada 

1865 r., Dostojewski zniszczył dotychczasowy rękopis, 
o czym donosił baronowi Wranglowi . 

„Powieść jest długa , ma sześć części( ... ) Miałem już dużą 
partię gotową, wszystko spaliłem! Teraz mogę już wyz
nać, nie podobało mi się. Porwała mnie nowa forma, no
wy plan; zacząłem od nowa. Piszę dzień i noc, a jednak 
nie czynię postępów („.) Pracuję i nic nie powstaje, nic 

tylko drę, straszliwie jestem zniechęcony („ .) Pracuję jak 
galernik, mimo pięknych dni, z których należałoby korzy
stać; jestem dzień i noc przy książce " . 

" 

,, 

Pisząc nową wersję 

Zbrodni i kary, czyta Żywot 
Juliusza Cezara, książkę au
torstwa samego cesarza 
Francji, która właśnie uka

zała się w Rosji. Główna jej 
teza głosiła, iż silna jedno

stka ma prawo naruszać 

porządek praw społecz

nych. Jeżeli zrobienie cze

goś dobrego dla ogółu wy
maga nawet przestępstwa 
- jednostka taka ma prawo 
je popełnić. 

Książka Napoleona rozpętała burzliwą dyskusję na łamach Sowrie
miennika, gdzie drukowano też przedruki polemicznych artykułów 
z prasy angielskiej i francuskiej. Argumenty Sowriemiennika wkłada 

Dostojewski w usta Porfirego. 

Czyta też na nowo Nędzników, aby przyjrzeć się po raz kolejny pos
taci Jean'a Valjeana, „nawróconego grzesznika". Pod wpływem lektury 
zmienia swój pierwotny pomysł. O ile w pierwszej wersji Raskolnikow 
miał się zastrzelić, teraz pisarz każe mu „uczynić gest Valjeana". I tak jak 

tamten, gdy mieli skazać niewinnego, tak i on sam przyznaje się do winy. 
W Brulionie notuje uwagi dotyczące nowej idei powieści. 

„Człowiek nie rodzi się dla szczęścia. Człowiek może zasłużyć na 
szczęście cierpieniem. Tylko cierpieniem. Takie jest prawo naszej planety. 
Nie ma w tym żadnej niesprawiedliwości, albowiem pełną wiedzę 

życiową (odczuwaną bezpośrednio przez ciało i ducha w procesie 
życiowym) uzyskuje się poprzez doświadczenie pro i contra, które należy 
przeżyć w sobie. Ale też ta bezpośrednia świadomość odczuwana 
w procesie życiowym jest ogromną radością, za którą można zapłacić 
latami cierpienia." 

Zbrodnia i kara miała być teraz powieścią o cierpieniu, z którego, jak 
przykazywał „prawdziwy prawosławny Chrystus", płynie nauka, mó

wiąca o tym, że „najlepszy użytek, jaki może uczynić człowiek ze swej 
osobowości, ze swojego ja, jest zniszczenie tego ja, jest ofiarne i cał

kowite oddanie go wszystkim i każdemu." Taka też miała być „istotna treść 
moralnego zmartwychwstania zbrodniarza". 

Nowa „prawosławna", jak ją określał, „idea" związana była z wnioska

mi, które wysnuł z rozważań nad postulatem „naśladowania Chrystusa". 
I tak, centralnym konfliktem powieści stał się „konflikt rozumu i wiary". 

W Brulionie Dostojewski poruszył także problem ironii i kpiny. Uwa
żał, że ironia jest dziełem rozumu, który potrafi wyśmiać wszystkie war
tości. Obawiał się, że „rozum wyszydzi człowieka odczuwającego winę 

i przeżywającego konflikty sumienia". Jednym słowem, rozum „może 
wykpić cud, którego powinien dostąpić Raskolnikow" w Epilogu. 

Zgodnie z jego zamierzeniem powieść miała „przedstawić obiektyw
nie rację dwóch głównych bohaterów utworu". Raskolnikowa, w któ

rego wcieliła się „cała straszna mądrość nowożytnych idei" i Soni, która 
reprezentuje „prostą mądrość christianizmu". Dostojewski przedstawia 



sprzeczności, „różne pro i contra" , które dla niego samego były wielkim 
intelektualnym wyzwaniem. 

„Jestem dzieckiem naszego stulecia, dzieckiem niewiary i zwątpienia -
pisał do znajomej , - a będzie tak (wiem o tym) aż do deski grobowej. 

Jakże straszliwą męczarnią opłacałem i nadal opłacam pragnienie wiary, 

które rozpala się w mojej duszy tym mocniej, im więcej mam dowodów 

przeciwnych." 

-VIII-
W styczniu I 866 r. Russf<jj Wiestnik rozpoczyna druk Zbrodni i kory. 

Na dwa dni przed ukazaniem się pierwszego numeru życie i literatura 

splotły się ze sobą. Miastem wstrząsnęła historia rodem z zapowiadanej 
powieści. Młody student, o poglądach takich jakimi Raskolnikow uza

sadniał usuwanie pasożytów, zabił siekierą starego lichwiarza. Pieniędzy 
n ie zdążył wykorzystać. Został aresztowany. 

Kolejne części powieci Dostojewski przesyłał do redakcji partiami. 
„ Siedzę nad robotą jak katorżnik - donosił baronowi - Całą zimę do 
nikogo nie chodziłem, nikogo i niczego nie widziałem, w teatrze byłem 

tylko raz ... I tak będzie do zakończenia powieści . " 

Pochłonięty pracą nad Zbrodnią i karą, ciągłymi miłosnymi zawodami, 

opędzając się od wierzycieli, w październiku 1866 r. „wpada w rozpacz 
z powodu niemożności wywiązania się z umowy zawartej ze Stellow
skim". 

Przyjaciele, chcąc ratować go od nieszczęścia, proponują, aby przy
gotował plan powieści, a każdy z nich napisałby po jednym rozdziale tego 
skleconego naprędce „arcydziełka". Dostojewski odmawia. Nie chce 
firmować swoim nazwiskiem cudzej pracy. Wówczas dyrektor kursów 

stenograficznych Olechin sugeruje, aby skorzystał z mało znanego 
wówczas sposobu dyktowania powieści stenografce. Pisarz godzi się na 

tę propozycję. 

4 października 1866 r. zjawia się u niego 19-letnia Anna Snitkin, 
„anioł , przy którym się odrodził". 

„Znalazłam się przed domem Alonkina - wspominała po latach Anna -

i zapytałam dozorcę , gdzie się znajduje mieszkanie numer 13. Wskazał na 

prawo, gdzie tuż obok bramy było wejście na schody. Dom był olbrzymi , 

z wielką ilością maleńkich mieszkań , zajmowanych przez handlarzy i rze-

mieślników. Od razu nasunęło mi się porównanie z owym domem ze 

Zbrodni i kary, w którym mieszkał bohater powieści Raskolnikow. 
Mieszkanie numer 13 znajdowało się na pierwszym piętrze. Zadzwo

niłam i natychmiast otworzyła mi drzwi starsza służąca w narzuconej na 
ramiona zielonej chuście w kratę. Nie tak dawno czytałam Zbrodnię i ka
rę, tak że mimo woli nasunęła mi się myśl, czy ta chusta nie stanowi 

pierwowzoru tamtej , która tak dużą rolę odegrała w rodzinie Marmie

ładowów." 

Rozpoczynają pracę nad powieścią Gracz, która miała być „opi

sem swoistego piekła, swoistej »katorżniczej łaźni«" . Dostojewski 
wiedział, że hazard to jego „druga katorga", lecz idea Wygranego Milio

na była silniejsza od rozumu i „zaprzedał" siebie tej „ohydzie". Swoje 
„hazardowe doświadczenia" przeplatał, fascynującym go nadal , roman

sem z Poliną, „każda strona wyła z tęsknoty i nostalgii po straconych 

pieszczotach Susłowej" - 29 października powieść została ukończona. 
Nowa metoda pracy spodobała się Fiodorowi Michajłowiczowi tak 

bardzo, że poprosił Annę o pomoc w kontynuacji Zbrodni i kory. Umó

w ili się na 8 listopada i ... Dostojewski oświadczył się dziewczynie. Były to 
jego piąte oświadczyny w ciągu dwóch lat, jakie upłynęły od śmierci żony. 
Na pewno nie była to głęboko przemyślana decyzja, ale jej skutki okazały 
się dla niego zbawienne. Anna była jego duchem opiekuńczym, „geniu
szem organizacyjnym", uporządkowała jego sprawy finansowe i rodzin

ne, wprowadziła w jego życie ład i spokój, stworzyła mu warunki , w któ

rych mógł się skupić tylko na pracy. 

„Pod wpływem nowych radosnych uniesień - pisała we Wspomnieniach 
Anna Dostojewska - jakoś nie myśleliśmy o przystąpieniu do pracy nad 

zakończeniem Zbrodni i kary, a przecież pozostawała do napisania cała 
trzecia część powieści . Fiodor Michajłowicz przypomniał sobie o tym 

w końcu listopada, gdy redakcja »Russkiego Wiestnika« zaczęła dopo

minać się o dalszy ciąg powieści. Na nasze szczęście, czasopisma w tam
tych czasach rzadko wychodziły w terminie, a »Russkij Wiestnik« znany 

był nawet ze swych opóźnień. Zeszyt listopadowy ukazywał się w końcu 
grudnia, grudniowy z początkiem lutego i tak dalej, a więc mieliśmy sporo 

czasu. Fiodor Michajłowicz przywiózł list z redakcji i pokazując mi go 
prosił, abym poradziła, co ma uczynić. Zaproponowałam , aby przestał 
w ogóle przyjmować gości, pracować będzie od drugiej do piątej, a póź
niej przyjeżdżać będzie do nas, aby podyktować mi tekst. 



Tak też zrobiliśmy. Pogawędziliśmy godzinkę, siadałam za biurkiem, Fio
dor Michajłowicz zajmował miejsce obok i zaczynało się dyktowanie, 
przerywane rozmowami , żartami, śmiechem. Praca przebiegała pomyśl
nie i ostatnia część Zbrodni i kary w objętości około siedmiu arkuszy zo
stała napisana w ciągu czterech tygodni. Fiodor Michajłowicz zapewniał 
mnie, że nigdy jeszcze praca nie szła mu tak dobrze, co przypisywał wy
łącznie mojej współpracy." 

Zastosowany przez Annę „areszt domowy", okazał się niezwykle 

skuteczny. Dostojewski chwycił wiatr w żagle i napisał aż trzy wersje 

zakończenia powieści i epilog. Odrzuci! wersję, w której Rodin popełnia 

samobójstwo, chociaż taki koniec byt zupełnie logiczny i konsekwentny. 

Chciał doprowadzić swojego bohatera do „zmartwychwstania mo

ralnego", które miato nosić „charakter mistyczny", miato być „dzie

łem cudu, którego dokona laska na przekór »rozumowej praw

dzie«". 

Na syberyjskiej katordze, na którą Raskolnikow został zesłany, „nie 

czul skruchy, z powodu swej zbrodni. („.) upatrywał zbrodnię jedynie 

w tym, że nie wytrzyma! i dobrowolnie zgłosił swą winę." Aż wreszcie, 

w czasie choroby leżąc w gorączce i malignie, przeżył proroczy sen. 

Ujrzał w nim wizję zagłady cywilizacji rozumu, którą sam pragnął niegdyś 

zbudować. Wizję końca świata , kiedy ludzie nie umiejący odróżnić dob

ra od zła, zaczęli zabijać się wzajemnie, z pychy i poczucia bezkarności. 

„Na catym świecie mogto ocaleć zaledwie kilku ludzi; ci byli czyści, 

wybrani, przeznaczeni do tego, by zapoczątkować nowy rodzaj ludzki 

1 nowe życie". 

Duchowy przełom Raskolnikowa, który odbywa się jakby „sam 

przez się, poza jego intelektem", zostaje zaledwie zaznaczony, naszki

cowany. Dostojewski zdawał sobie sprawę, o czym świadczą ostatnie 

slowaZbrodni i kory, że „(„.) moglobyto się stać tematem nowego opo

wiadania". 

-IX-
Zbrodnio i koro wywarła olbrzymie wrażenie na czytelnikach Russkie

go Wiestniko. Pismo zyskało 500 nowych prenumeratorów. W sierpniu 

1866 r. tłumaczenie powieści zaczął drukować na swoich tamach Currier 
russe, francuska gazeta wydawana w Petersburgu. 

J 
) 

J 

Sam Dostojewski odczuwał jednak niedosyt. Tak byto zawsze, kiedy 

kolejna powieść ukazywała się w druku. Za każdym razem prześlado

wała go ta sama „obsesja" : 

„Gdybym tylko miał dość czasu, by napisać bez pośpiechu, bez ustalo
nego terminu, być może wynikłoby z tego coś lepszego. („ .) 
Jeśliby można wszystko cofnąć - mówił niekiedy - jeśliby można popra
wić! Teraz widzę w czym rzecz („.) Być może swoim błędem unicest
wiłem do reszty całą »ideę«. " 

Zawsze zazdrości! Turgieniewowi, że ten jako „bogacz" może spo

kojnie dopracowywać każdy szczegół swojego utworu, nie musi starać 

się o zaliczki i spieszyć z terminami, tak jak on, „proletariusz umysłowy", 

całyczastonącywdługach. Bolałogoteżto, że był „wyzyskiwany" przez 

wydawców. W czasie, gdy za Zbrodnię i korę płacono mu 150 rubli za 

arkusz drukarski, w tym samym czasie w Russkim Wiestniku Turgieniew 

otrzymywał 500 rubl. 

„Nie kończące się długi - czytamy we Wspomnieniach Anny - powo
dowały, iż Fiodor Michajłowicz zmuszony był pracować w wielkim poś
piechu. Nie miał ani czasu, ani możliwości należytego wykończenia 

swych utworów, co stanowiło dla niego niemałą udrękę. Krytycy często 
wytykali mu niezręczności formalne jego utworów, zarzucając, że w jed
ną całość wchodzi jakby kilka powieści, krytykowali zbytnie nagroma
dzenie szczegółów, pozostawianie wielu wątków niezakończonych. 
Surowi krytycy nie wiedzieli prawdopodobnie, w jakich warunkach 
Fiodor Michajłowicz zmuszony był tworzyć. Bywało, że pierwsze trzy 
rozdziały powieści były już wydrukowane, czwarty oddany do składania, 
piąty - dopiero co nadany poczcie, szósty - w pisaniu, a pozostałe nie 
były nawet obmyślone. Ileż razy widziałam później szczerą rozpacz 
Fiodora Michajłowicza, gdy nagle uświadamiał sobie, że „zmarnował tak 
cenny pomysł" i nie ma już możliwości naprawienia tego błędu." 

„Kiedy tak sobie analizuję - pisat pod koniec życia Dostojewski -

stwierdzam często z żalem, że nie wyraziłem nawet dwudziestej części 

tego, co pragnąłbym, a nawet mógłbym wyrazić. To, co mnie wspiera, to 

zwykła nadzieja, że pewnego dnia Bóg ześle mi tyle siły i inspiracji, żebym 

mógł wyrazić w pelni, mówiąc krótko, żebym mógł wydobyć to 

wszystko, co ukryte w mym sercu i wyobraźni." 
o.n. 



Fiodor 
)ostojewski 
w 1847 r. 

Muza - Anioł - Dama Kameliowa 

Pierwowzorami literackich postaci Dostojewskiego, niemal zawsze, 
były znane mu osoby. Na kartach Zbrodni i kary spotkały się razem aż trzy 
kobiety jego życia: Awdotia Jakowlewa Panajewa, której imieniem i uro
dą obdarzył Dunię, siostrę Raskolnikowa; jego pierwsza żona, Maria 
lsajewa, jako rozhisteryzowana Katarzyna Marmieładowa i Marfa Braun, 

która pospołu z Sonią Aleksandrowną lwanową i pewną „grzesznicą 
z Semipałatyńska" stworzyły postać Soni. Ciekawe jest to, że idealizując 
je w listach, dopiero w powieściach przedstawiał damy swego serca ta

kimi, jakimi były naprawdę. 

I Kiedy po przeczytaniu rękopisu Biednych ludzi 
( 1846), wszechwładny krytyk Wissarion Bieliński zawy

rokował: „Stworzył pan arcydzieło", a poeta Niekra
sow stwierdził: „Nowy Gogol pojawi ł się ", przed Dos
tojewskim otworzyły się drzwi literackich salonów: 

„Nigdy marzyć nie śmiałem, żeby sława moja była 
tak wielka- pisał do brata Michała - Wszędzie okazują 

mi niezwykły szacunek, ogromne zainteresowanie mo

ją osobą (.„) Nie mogę ust otworzyć , żeby po kątach 
nie szeptano: „Dostojewski powiedział to a to.„". Bie
liński lubi mnie ogromnie„. Turgieniew, jak twierdzą, 
jest we mnie wprost zakochany. .. " 

Dzięki Bielińskiemu został dopuszczony do słyn

nego „stołu Panajewa", przy którym raz w tygodniu 
spotykało się grono wybitnych ludzi z „kręgu Sowrie
miennika", czasopisma kupionego przez Panajewa dla 

ubóstwianego przez niego Wissariona, by ten mógł pisywać w swoim 
miesięczniku . Panajew figurował jako redaktor naczelny, bawił się 

w dziennikarstwo, pisując fe lietony, kochał literaturę i „snobizował się do 
wybitnych literatów". A ci kochali go za to, że był „nieprzytomnie boga

ty". Nazywany Lwiątkiem Newskiego Prospektu, szokował wykwint
nymi powozami i ekscentrycznymi, supermodnymi strojami . Ale wszys

cy zazdrośc il i mu tylko jednego - żony, podobno najpiękniejszej kobiety 
nad Newą, Muzy literackiego Petersburga. 

Awdotia Jakowlewa, córka aktora Jakuba Briańskiego, 
była kobietą wykształconą i utalentowaną, autorką cieszą
cych się dużym rozgłosem opowiadań, szkiców i powieś
ci. Najcenniejszą rzeczą jaką po sobie pozostawiła były 
Wspomnienia, w których sportretowała wielu wybitnych 
ludzi swej epoki. 

Panajewowie byli małżeństwem nowoczesnym, hoł
dującym nowej moralności. On utrzymywał oficjalnie zna
ne kurtyzany, ona żyła pod jednym dachem ze swoim ko
chankiem, poetą Niekrasowem, przyjacielem męża, któ
remu ten oddał wspaniałomyślnie Sowriemiennik. 

I 5 listopada 1845 r. Dostojewski donosił bratu: 
„Pewnie zakochałem się w żonie Panajewa. Jest mądra 
i śliczna." I po trzech miesiącach: „Byłem nie na żarty 
rozkochany w Panajewej, teraz mi już przechodzi -
a zresztą nie wiem jeszcze." 

On, który do tej pory wiódł życie „niezdrowe i roz
pustne", spotkał wreszcie „swoją Amalię", o której ma

rzył , na wzór bohaterów Schillera. Nigdy dotąd nie 
zetknął się z kobietą tak wspaniałą . Zawładnęła nim 
„uduchowiona namiętność". 

PięknaAwdotia, w której kochali się wszyscy, chyba 
nawet nie podejrzewała, że nowy bywalec ich salonu 
zapłonął do niej uczuciem czystym i wzniosłym , któ
rego ślady zachowa na całe życie. Był zbyt nieśmiały, by 
mogła to po nim poznać. W swoich Wspomnieniach 
pisała o nim: 

„(., ,) to młodzieniec ogromnie nerwowy i wrażliwy. Był 
drobnej budowy, szczupły, jasnowłosy, z niezdrową ce
rą; jego nieduże szare oczy przebiegały z przedmiotu na 
przedmiot z trwożnym wyrazem, usta drgały nerwowo. 
Znał już prawie wszystkich obecnych, ale był wyraźnie 
zażenowany i nie brał udziału w ogólnej rozmowie. Sta
raliśmy się nim zająć, żeby rozproszyć jego onieśmie
lenie i pokazać, że należy do naszego grona. 

Odtąd często przychodził do nas wieczorami. Pozbył się 
nieśmiałości, zaczął nawet okazywać niejaką zadzior-

„Awdotia Romariowna 

była prześliczna - wy
soka, niezwykle zgrab-

na, silna, pewna sie
bie ... Włosy miała kasz

tanowate, a oczy 
niemal czarne, połys

kliwe, dumne, chwilami 

zaś pełne niewysłowio

nej słodyczy. .. Cerę 
miała bladą, lecz nie 
chorowitą, twarz jej 

jaśniała świeżością 

i zdrowiem. Usta były 
może zanadto drobne, 
przy tym dolna warga, 
soczyście czerwona, 
leciutko wysuwała się 

naprzód wraz z pod
bródkiem; ta jedyna 

nieregularna rysa doda

wała pięknej twarzy 
charakteru i nieco 

wyniosłego wyrazu." 
/Zbrodnia i kara/ 

Obraz, który pisarz czule prze
chowywał w pamięci, odpo
wiada portretowi jego Muzy. 



ność, chętnie ze wszystkimi dyskutował, najwidoczniej z samej przekory 

wszczynając spór. Zbyt jeszcze młody i zbyt nerwowy, nie panował nad 

sobą i nader otwarcie przejawiał swoją ambicję autorską, wygórowane 

mniemanie o swoim talencie .. . " 

Na pewno na jego zachowanie, oprócz pychy jaka zawtadnęła nim 
„po oszałamiającym sukcesie" - co podkreślali wszyscy mu współcze
śni -wpływała przede wszystkim obecność tej, przed którą tak bardzo 

chciał błyszczeć. 

,W naszym kółku należało wystrzegać się młodych literatów, tych bez

litosnych szyderców, Dostojewski zaś jakby naumyślnie prowokował ich 

swoją popędliwością i pychą, już samym tonem dając do zrozumienia, jak 

dalece góruje nad nimi talentem. No i wzięli go na języki ... 
Zwłaszcza Turgieniew umiał wciągać Dostojewskiego do polemiki i do

prowadzać do pasji, tak że ten tracił panowanie nad sobą i zaczynał 

wygadywać bzdurne opinie, które kpiarz potem z lubością rozpowiadał . 

(„.) Dostojewski zaczął każdego posądzać, że zazdrości mu talentu, 

w słowach najzupełniej niewinnych dopatrywał się chęci ubliżania jemu 

i jego powieści. 
Przychodził do nas już rozjątrzony, czepiał się każdej okazji, by wylać na 
swoich krzywdzicieli całą złość, która go zatruwała. Ci z kolei, zamiast 

okazać wyrozumiałość dla człowieka chorego, przewrażliwionego -wy

szydzali go, doprowadzając tym do jeszcze gorszego rozjątrzenia." 

Dni jego literackiego triumfu zaczęły jednak przemijać. Pisane teraz 
przez Dostojewskiego nowele nie przypadają do gustu Bielińskiemu. 
Wreszcie nadchodzi katastrofa. Bieliński wydaje na niego wyrok: „Gospo
dyni („ .) bzdurstwo ohydne. Każdy jego nowy utwór znamionuje dalszy 
upadek („ .) Ależ nabraliśmy się swego czasu na Dostojewskiego ge

niusza." 
„Dostojewski przestał bywać u nas od czasu, kiedy Bieliński wydru

kował w Sowriemienniku krytykę jego Sobowtóra i Pana Procharczyna" 
- wspominata Awdotia. Wreszcie pewnego dnia zjawił się w redakcji, 
która mieściła się w mieszkaniu Panajewów, żeby rozmówić się z Nie
krasowem. Awdotia słyszała ich kłótnię. Po chwili wybiegi tak wzbu
rzony, że nie mógł trafić do rękawa ptaszcza, który podawał mu lokaj, 
nawet nie spojrzał na nią. „Znalazłam Niekrasowa również w stanie 
wielkiego wzburzenia. Dostojewski chyba postradał zmysły („.) Przy-

szedł z pogróżkami, żądając , żebym się nie waży! drukować w następ
nym numerze krytyki jego utworów. Popadt w prawdziwy szat". 

Byto to ostatnie spotkanie Dostojewskiego z piękną panią Panajew. 
Obrażony na literatów związał się z kótkiem Pietraszewskiego, co prze
ptacił syberyjską katorgą. 

I Po czterech latach katorgi w Omsku Dostojewski został zesłany do 
Semipałatyńska. W tej kaukaskiej wsi na końcu świata, gdzie odbywał 
przymusową służbę wojskową w stopniu szeregowca - po raz pierwszy 
w życiu spotkało go „prawdziwe szczęście" . Spotkał tu swojego „ducha 
opiekuńczego", barona Aleksego Wrangla, prokuratora rejonowego, 
który otoczył go prawdziwą opieką, pomagał materialnie i w miarę 
swych możliwości starał się o jak najlepsze dla niego warunki służby. Zna
jomość ta przerodzita się szybko w przyjaźń trwającą do końca życia . 

Za sprawą barona, Fiodor Michajłowicz zostaje wprowadzony 
w wąski krąg miejscowej inteligencji i poznaje kobietę, która stanie się 
źródłem jego „duchowych męczarni". To Maria lsajewa z domu Con
stant, podobno córka szlachcica, a obecnie żona miejscowego nauczy
ciela, pijaczyny, który na skutek nałogu stracił posadę i staczał się na dno. 
„Byt to mimo wszystkich brudów, człowiek w najwyższym stopniu 
szlachetny" - napisze później w Zbrodni i karze, tworząc postać Marmie
ładowa. 

Maria miała lat 28. „ Byta to dosyć przystojna blondynka - wspominał 

Wrangel - średniego wzrostu, bardzo szczupła, z natury uczuciowa, aż 
do egzaltacji. Była niewiastą oczytaną , nieźle wykształconą, o dociekli
wym umyśle , a nadto odznaczającą się niezwykle żywym usposo
bieniem i wrażliwością" . Była też , jak twierdzili mu współcześni , bardzo 
podobna do ukochanej matki pisarza i nosiła to samo imię. Dostojewski 
przywiązywał do imion dużą wagę , które „niczym znak wywoławczy 
uruchamiaty tańcuch skojarzeń". Przez lata pozbawiony towarzystwa 
„kobiet światowych" spotkał wreszcie osobę inteligentną, oczytaną , 

z którą mógt rozmawiać o swoim pisarstwie i planach. Ona z kolei wta
jemniczała go w swoje udręki, budząc w nim rycerski instynkt, chęć po
święcenia się. Skłonna do histerii i pelna kompleksów Maria, z winy męża 
pijaka pozbawiona należytej pozycji towarzyskiej nie mogla tego przebo
leć i jątrzyła w sobie ból krzywd rzeczywistych i utajonych. W jej smutnej 



Maria lsajewa 
w ostatnich latach 
życia wyglądała 

jak Katarzyna 
Marmieładowa. 

„Była to straszliwie 
wychudzona kobieta, 

dosyć wysoka 
i zgrabna, 

o pięknych jeszcze, 
ciemnozłocistych 

włosach, z wypiekami 
na szczuplych 
policzkach„. 

Oczy jej pałały jakby 
w gorączce, 

ale spojrzenie było 
twarde, 

znieruchomiałe; 

bolesne wrażenie 
sprawiała ta 
wzburzona, 

suchotnicza twarz„." 

Maria Dostojewska, 
matka pisarza. 

/ 
I 
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egzystencji, ten żołnierz-zesłaniec stał się pewnym 
zadośćuczynieniem. Ale był to „człowiek bez przy
szłości", obciążony niezrozumiałymi dla niej dziwact
wami. Nie traktowała go poważnie . 

„Pani Maria przejęta się sytuacją pana Fiodora, okazała 
mu wiele serca. Nie sądzę, żeby go prawdziwe kochała, 
raczej współczuła człowiekowi, któremu przyszło tak 
wiele przecierpieć. Nie wykluczam, że nawet przy-
wiązała się do niego, ale z pewnością nie była w nim 
zakochana. Tymczasem pan Fiodor jej współczucie 
wziął za miłość wzajemną - i zakochał się z całym ża
rem młodości.„" - pisał baron w swoich Wspomnie
niach o FM. Dostojewskim. 

Odwiedzał ją prawie codziennie, przynosił „d la swo
jego Anioła" drobne pożyczki „z kieszeni" Wrangla 
i z czasem ich wieczorne sam na sam „stawały się coraz 
czulsze". Wreszcie jak zwierzył się przyjacielowi, romans 
przestał być platoniczny i Maria „dała mu dowód miłości". 

Niestety, kochanek nie zdążył się nim nacieszyć. lsajew 
wraz z rodziną został urzędowo przeniesiony do Kuz
niecka, oddalonego o 600 wiorst od Semipałatyńska. 
Dostojewski na myśl o rozstaniu z Marią popadł „niemal 
w obłęd; był przekonany, że nic dobrego już go w życiu 
nie spotka( ... ) - zginę, jeże l i stracę swojego an i oła! " 

„Sceny rozstania nigdy nie zapomnę - wspominał ba
ron - Dostojewski płakał rzewnymi Izami jak dziecko. 
Udaliśmy się z Fiodorem, by odprowadzić lsajewów 
(„.) Chcąc stworzyć Dostojewskiemu warunki, aby 
mógł pogruchać na odjezdnym z Marią Dmitriewną, 
porządnie napoiłem szampanem jej mężulka i wsa
dziłem do jednej bryczki ze sobą. („.) Lecz w końcu 
nadszedł czas rozstania. Ściskając się na pożegnanie 
moje gołąbeczki ocierały łzy, a ja taszczyłem pijanego 
zaspanego lsajewa i sadzałem go w furmance. („.) 

Dostojewski stał długo jak zaczarowany, z opuszczoną 
głową, nie mówił nic, łzy spływały mu po policzkach". 

Wrócił do miasteczka o I O lat starszy. Zrozpaczony śle do Marii listy 
grubości zeszytów. Ogarnęła go miłość „podobna do umysłowej cho
roby". Po trzech miesiącach umiera lsajew, ale Dostojewski nie może 
opuszczać swojego miejsca pobytu i jechać na spotkanie z wolną wresz
cie Marią. Jak zwykle z pomocą przychodzi niezawodny baron. Wraz 
z miejscowym lekarzem „kładą Dostojewskiego do szpitala", a ten„. 
pędzi konno 200 kilometrów do Żmijewska na umówione z Marią 
spotkanie. Ale ta nie przyjeżdża, przysyła list. Znalazła już pocieszyciela -
kolegę męża, nauczyciela Wiergunowa. 

Przed Dostojewskim otwiera się „piekło" - „Jakby grom na mnie 
spadł z jasnego nieba". Nie przyjmuje do wiadomości, że Maria ma in
nego; rozłąka i zazdrość tylko potęgują jego miłość . Na domiar złego , nie 
ma przy sobie swego powiernika. Baron Wrangel wyjechał do Peters
burga. Bombarduje go tasiemcowymi listami , w których „rozdrapuje 
swoje rany". 

„Jedną natrętną myśl mam tylko w głowie Nie wiem jak żyję i ledwie 
rozumiem, co się do mnie mówi. O, nie daj Boże nikomu doświadczyć 
owego strasznego, groźnego uczucia. Wielka jest radość miłości , lecz 

cierpienia tak straszne, że lepiej by nigdy nie kochać". 
,Wyrzec się jej nie potrafię w żadnym przypadku . W moim wieku miłość 
to nie kaprys, zresztą trwa ona już dwa lata, słyszy Pan, dwa lata (!) , 
a w ciągu I O miesięcy rozłąki nie tylko nie osłabia, lecz spotęgowała się 
do niemożliwości. Zginę, jeśli utracę mojego Anioła: zwariuję albo rzucę 
się do Irtysza" 

Wreszcie nadarzyła się okazja do spotkania. Dostojewski wyjeżdża 
służbowo do Barnaułu, a stamtąd , na własne ryzyko, do Kuzniecka. 

„Maria szlochała, całowała mnie po rękach - kocha jednak tamtego. Byłem 
dwa dni - donosi Wranglowi . - Przez te dwa dni przypomniała sobie 
przeszłość i znów zwróciła serce do mnie („ .) Było to szczęście i nieznośne 
męczarnie. Pod koniec drugiego dnia odjechałem przepełniony nadzieją. 
Ale nieobecni zawsze jednak są winni. Przysyłała mi list za listem i znowu 
widzę, że płacze i znowu kocha tamtego bardziej niż mnie („.) gotowa 
wyjść za mąż za 24-letniego Sybiraka, który nic nie widział , nic nie wie, 
wykształcenia nie ma („.). Czyż ona się w ten sposób drugi raz nie gubi? („.) 
Co będzie , jeśli on znieważy ją podłym zarzutem, że złakomiła się na jego 
młodość („ .) i ona, ten czysty Anioł, będzie musiała tego słuchać. " 



Znowu następują całe tygodnie „szamotaniny". Masochistyczne ud

ręczenie sięga zenitu. To Dostojewski pisze obraźliwy list do Wier
gunowa, w którym tłumaczy mu, że nie wart jest Marii; to rozwścieczona 
lsajewa pisze list pełen wyrzutów, że woli tamtego, młodszego i żeby 

Fiodor Michajłowicz zostawił ją wreszcie w spokoju. Przez moment pi
sarz gotów jest to zrobić, pragnie być tylko „powiernikiem" u boku swe
go bożyszcza. Pisze do Wrangla list z prośbą o awans lub podwyżkę dla ... 
Wiergunowa. „Gotów jestem na klęczkach błagać Pana o pomoc dla 

niego( ... ) Jest mi teraz od brata rodzonego droższy". I wtedy dostaje od 
Marii dziwny rzeczowy list, po którym całą noc przepłakał. Pytała 

w nim co ma zrobić, gdyby oświadczył się jej ktoś już niemłody, ale za to 

niezależny i na stanowisku. 
I października 1856 r. Dostojewski, dzięki zabiegom Wrangla, ot

rzymuje awans na podchorążego z możliwością dymisji z wojska na 
urzędnika XIV rangi. Przestaje być „człowiekiem bez przyszłości". Teraz 
Maria wyraźnie skłania się ku niemu, być może robi to dla dobra dziecka: 

„Powiedziała mi: Tak - pisze uszczęśliwiony. - To, co pisałem Panu o niej 

latem, okazało się nieistotne, jeśli idzie o jej przywiązanie do mnie„. 

Rozczarowała się szybko co do obiektu nowych uczuć.„ Ach, gdyby 

wiedział Pan, co to za kobieta!" 

Następuje jeszcze dramatyczna rozmowa z Wiergunowem, obaj 
mężczyźni, z pl acz em wyznają sobie mit ość do Marii i „bratają się". 

I 5 lutego 1857 r. w kuznieckiej cerkwi odbywa się ich ślub. Towarzy
szyła mu atmosfera skandalu, oczekiwano na jakąś awanturę, nawet 

porwanie„. Świadkiem pana młodego byt bowiem Wiergunow. Uro
czystość przebiegła bez zakłóceń i prosto z cerkwi państwo młodzi wy

jechali do Barnaułu na weselną ucztę. W hotelowym pokoju Dostojew
ski dostaje silnego ataku epilepsji. Gdy dochodzi do siebie, słyszy nie
nawistny krzyk żony: „ty katorżniku przeklęty!". Maria wyrzuca mu, że ją 

oszukał i żałuje, że nie wybrała tamtego. Dostojewski zaczyna wpadać 
w histerię, nie może sprostać w sypialni wymaganiom żony, jest ciągle 
porównywany z Wiergunowem, który znów pojawia się na horyzoncie. 

Dotychczasowy melodramat zmienia się w prawdziwy dramat. Chcąc 
uciec jak najdalej od „młodego Sybiraka", pisarz stara się o dymisję. Mał
żonkowie wyjeżdżają do Jekaterinburga, Nowogrodu, w końcu na dtu-

żej zatrzymują się w Twerze. Dostojewski wreszcie otrzymuje zgodę na 
„pobyt w stolicach". Jeździ więc do Petersburga i Moskwy, załatwiać 

zgodę na wydawanie własnego czasopisma i druk zbiorowego wydania 
pisanych na Syberii utworów. W tym czasie Wiergunow znów odwiedza 
Marię. Po powrocie żona oświadcza mu, że nigdy go nie kochała. Po 

pewnym czasie zgoda powraca i wraz z pasierbem Paszą wyjeżdżają pod 
koniec 1859 r. do Petersburga. 

Małżeństwo, o które tak zaciekle walczył, nie przyniosło mu szczęś
cia. W codziennym współżyciu Maria daleka była od anioła, nie umiała 

uczestniczyć w jego życiu, podzielać jego zainteresowań i twórczych pla
nów. Pochłonięta opieką nad dorastającym jedynakiem i troską o własne 

zdrowie, znów czuta się zepchnięta na margines życia towarzyskiego , nie 
mogąc odnaleźć się w intelektualnym środowisku męża. 

Jesienią 1862 r., gruźlica Marii zaczyna się błyskawicznie rozwijać, 
chora nie wstaje już z łóżka . Wiosną I 863 r. mąż wywozi ją do Włady

mira, gdzie klimat jest znacznie łagodniejszy. Przyjeżdża tam Wiergunow, 
by raz jeszcze spotkać się z ukochaną. Ale na Dostojewskim nie robi to 
już wrażenia. Wyjeżdża do Petersburga, gdzie ma redakcję swojego cza

sopisma i ... kochankę Apolinarię Sustową (Polinę). Spędza z nią we Wło
szech lato, nawet oświadcza się jej, ale ani myśli rozwodzić się z chorą 

żoną. W listopadzie Dostojewscy przenoszą się do Moskwy. I 5 kwietnia 
I 864 r. Maria umiera. 

„Przez całą zimę czuwałem przy niej - pisze do Wrangla. - O przyjacielu! 

Kochała mnie nieskończenie i ja ją również, a jednak nie zaznaliśmy 

szczęścia.( ... ) Choć wskutek jej dziwacznego, hipochondrycznego i cho

robliwie kapryśnego charakteru byliśmy bardzo nieszczęśliwi, nigdy nie 

przestaliśmy się kochać. A im bardziej byliśmy nieszczęśliwi, tym mocniej 

to nas wiązało. jakkolwiek dziwnie to brzmi, tak właśnie było. Była to 

najuczciwsza, najszlachetniejsza, najbardziej wspaniałomyślna kobieta 

spośród wszystkich, które poznałem w życiu. Mimo cierpień , jakie od

czuwałem asystując przez rok cały przy jej agonii , i chociaż znałem w peł

ni wartość tego wszystkiego, co wraz z nią składałem do grobu, nie byłem 
w stanie wyobrazić sobie, jak puste i bolesne będzie moje życie kiedy 

umrze." 

I Strata żony, nagła śmierć brata, finansowe kłopoty, brak zrozumie
nia ze strony Poliny„. - Dostojewski, „udręczony" do kresu wytrzyma-



!ości całą zaistniałą sytuacją, szuka w swoim otoczeniu choć jednej 
przychylnej sobie duszy. Znajduje ją w osobie Marfy Braun. Nie była 
ładna , ale posiadała wdzięk i temperament fascynujący mężczyzn . 

„Oczko w głowie" bogatej rodziny Paninów; mając I 6 lat ucieka z domu 
by poznać Europę. Kochankami jej bywali szulerzy i bandyci; nazwisko 
nosiła po mężu , amerykańskim marynarzu, za którego przypadkiem 
wyszła za mąż i szybko od niego uciekła . Do Petersburga powróciła 
z Anglii w I 862 r. Związała się z literacką cyganerią. Zyła na dnie nędzy 
z kiepskim literatem Flemmingiem, dzięki któremu poznała kolejnego 
kochanka, Piotra Garskiego, autora powieści Bezdolny, w której szo
kował opisami nędzy Petersburga. Zył tak jak jego bohaterowie, budząc 
w Marne litość i przerażenie, ale nie potrafiła mu się oprzeć. To on 
przyprowadził ją do Epoki, aby tu drukowała swoje Podróże po Anglii. 
Dostojewski zaproponował jej jednak, by zajęła się najpierw przekła
dami. I wtedy spadło na nią „ krótkotrwałe, ale ogromne szczęście". 

Aby uwolnić ją od Garskiego, Dostojewski umieszcza Marię w szpi
talu , gdzie ma przeczekać, aż ten wyrazi zgodę „na osobne mieszkanie" . 
Ale on „wyobraża sobie bez żadnych podstaw - pisała do Dostojew

skiego - że jeśli wyjdę ze szpitala, a on nie będzie miał środków, to zde
cyduję się na nierząd". Wreszcie Maria stawia sprawę jasno i otwarcie: 

„(„ .) Okazał mi już Pan tyle zainteresowania i współczucia i tak dalece 
obdarzył swym zaufaniem, że uważałabym się za podłą i niewdzięczną, 
gdybym nie była z Panem całkowicie szczera. Ponieważ mój stosunek 

z p. Gorskim jest bardziej umowny niż intymny, pragnę, by na podstawie 
moich listów do niego mógł Pan urobić sobie pewne pojęcie o mnie 
i o sytuacj i, w jakiej się znajduję. Nie wiem, czy uda mi się zadowolić Pana 
pod względem fizycznym i czy nastąpi między nami owa duchowa 
harmonia, od której zależeć będzie kontynuacja naszej znajomości, ale 
w każdym razie proszę mi wierzyć, że zawsze będę Panu wdzięczna za 
to, iż Pan choć na chwilę czy na jakiś czas zaszczycił mnie swą przyjaźnią 
i życzliwością. Przysięgam Panu, że jeszcze prawie z nikim nie odwa
żyłam się być tak szczera, jak ośmielam się być z Panem. Proszę mi 
wybaczyć tę egoistyczną fascynację, ale w moim sercu w czasie owych 
katorżniczych dwóch lat spędzonych w Rosji zebrało się tyle goryczy, 
tęsknoty i rozpaczy, że Bóg mi świadkiem, szczęśliwa jestem, cieszę się, 
iż spotkałam człowieka posiadającego taki spokój ducha, tyle cierpliwości , 

zdrowego rozsądku i prawości , („.) Jest mi w tej chwili zupełnie obo-

jętne , czy mój stosunek z Panem trwać będzie długo czy krótko; 
przysięgam jednak, że nierównie wyżej niż korzyść materialną cenię to, 
że nie wzgardził Pan upadłą stroną mej osobowości, to że postawił mnie 
Pan wyżej, niż stoję we własnej opinii." 

Ten związek z „pokutującą Magdaleną", jego „kurtyzaną", jak pisała 
o sobie, trwał rzeczywiście krótko - wiosna i lato 1864 r. W połowie 
stycznia 1865 r. Maria pisze do niego po raz ostatni. Dziękuje mu za 
wszystko, oświadczając, że wraca do Garskiego. Losy Marfy i Piotra 
przypominają dzieje rodziny Marmieładowych . 

Swoją „damę kameliową" z powieści, obdarzył jeszcze Dostojewski 
urodą i dobrocią siostrzenicy Zofii lwanowej, „wyrozumiałej powier
nicy" jego słabości. Przydał jej też cechy pewnej „grzesznicy z Semipa
łatyńska" . Czy tylko jednej? 

W Semipałatyńsku pomieszkiwał u wdowy, która „handlowała" 

wdziękami dwóch urodziwych córek. Między lokatorem a starszą 
dziewczyną nawiązały się „bliższe stosunki, a nawet przyjaźń" - wspo
minał baron Wrangel. 

„(„.) Opiekowała się nim rzetelnie, z wyraźną czułością prała jego 
bieliznę, cerowała odzież , gotowała jedzenie. Była zawsze przy nim, tak 
bardzo do tego się przyzwyczaiłem, że nic mnie nie dziwiło, kiedy ona 
wraz z siostrą siadała z nami do herbaty - w samej tylko koszuli , 
przepasana czerwonym sznurkiem, z chustą na szyi„." 

Była tam też śliczna, „chętna wszystkim" Maryna, żona Kozaka i Cy
ganka Wańka-Tańka ... 

A w Petersburgu, jeszcze przed zesłaniem, ileż poznał „Maniuszek, 
Klar i Marianek"? Wszystkie te „wyrzucone poza nawias, spychane na 
dno kobiety" sportretował w osobie Soni. 

a.n. 



Dostojewski i teatr 

DO WARWARY OBOLEŃSKIEJ 
Petersburg, 20 stycznia 1872 r. 

Łaskawa Pani, Księżniczko Warwaro Dmitriewno! 
(„.) Dziękuję Pani bardzo za zainteresowanie moją powieścią . Zawsze 
umiałem cenić szczerze wypowiedzi, więc Pani pochwały są dla mnie 
bardzo pochlebne. Właściwie dla takich wypowiedzi żyję i piszę. Bo 
w naszym literackim światku wszystko jest właściwie na odwrót.( ... ) 
Co się tyczy Pani zamiaru, aby powieść moją przerobić w dramat, to 
naturalnie zgadzam się z Panią całkowicie . Zresztą przyjąłem zasadę, że 

nie będę przeszkadzać w tego rodzaju przedsięwzięciach. Ale nie mogę 
powstrzymać się od uwagi, że próby tego rodzaju prawie zawsze były 
nieudane, a w każdym razie niezupełnie udane. 
Jest jakaś tajemnica sztuki, która sprawia, że forma epicka nigdy nie znaj
dzie odpowiednika w formie dramatycznej. Jestem nawet przekonany, 
że dla różnych form sztuki istnieją odpowiadające im szeregi myśli 

poetyckich i niekiedy myśli takiej nie można wyrazić w formie, którz jej 
zupełnie nie odpowiada. 
Inna sprawa, jeśli Pani poważnie przerobi i zmieni powieść, zachowując 
z niej tylko jakiś jeden epizod i opracuje go dramatycznie albo też weźmie 
zasadn iczą myśl, zupełn i e zmieniając fabułę„. Ale broń Boże niech Pani 
nie traktuje moich słów jako dezaprobaty. Powtarzam, że przyjąłem Pani 
pomysł z uznaniem, z sympatią i Pani dążenie, aby sprawę tę dopro
wadzić do końca, bardzo mi pochlebia. („.) 
Zechce Pani przyjąć, Księżniczko, wyrazy najgłębszego szacunku. 
Pani najpokornieszy sługa 

Fiodor Dostojewski 

Księżniczka Oboleńska chciała „przerobić" Zbrodnię i karę dla scen teatrów 
dworskich. „Na pewno może się zdarzyć - pisała - że nie dam rady i rzucę tę 
myśl, ale chęć zobaczenia na scenie naj lepszego dzieła literatury rosyjskiej jest tak 
wielka, i ż stłumiła wszelkie wątpl iwości". Mimo najszczerszych chęci , to ambitne 
zadanie przerosło ją i zrezygnowała z pracy. 

Pierwszą adaptację powieści, pióra J. A. Deliera, wystawiono w 1899 r. na sce
nie Kółka Literacko-Artystycznego w Petersburgu (Teatr Mały). 

6 listopada 1909 r. o godz. 8 1 S wieĆzorem, tę właśnie „przeróbkę Zbrodni i kary 
w tlomaczeniu Hermana Czerwińskiego" (sceny dramatyczne w 5-aktach), poka
zano na scenie lubelskiego Teatru Wielkiego. 

„Sobotnie przedstawienie zadowoliło nielicznie zebraną publiczność. Przed 
oczami widzów przesunęły się wstrząsające ustępy znakomitej powieści Dos
tojewskiego, wzruszając widzów, pomimo, że przeróbka ta, jak w ogóle wszyst
kie przeróbki powieści na scenę , nie odznacza się wcale zaletami scenicznymi. 
Grano te „sceny dramatycznie" bardzo dobrze, zespół bowiem dramatyczny 
p. Myszkowskiego stoi na wysokości zadania. Raskolnikowa grał p. Orlik, artysta 
dobry i inteligentny. Pierwsze sceny poszły mu mniej udanie, ale w miarę rozwo
ju akcji p. Orlik rozgrzał się i ostatnie sceny odegrał wybornie, mianowicie scenę 
halucynacji po zbrodni, wizyty u sędziego śledczego Poriirjusza, a szczególnie 
ostatnią scenę u Soni, którą świetnie odtworzyła p. Morozowiczowa. Ta scena 
podczas której w duszy Raskolnokowa budzi się sumienie i rodzi się przekonanie 
o konieczności odcierpienia kary za przewinienia, odegrana została artystycznie 
i wywarla wielki wrażenie. Z wykonawców pozostałych ról na szczególne wy
różnienie zasługuje przede wszystkim p. Wolski , który doskonale odtworzył rolę 
sędziego Poriirjusza („ .) dalej p. Podkowiński jako Razumachim. 

Publiczność, rozumie się, nie dopisała, jak zwykle na poważniejszych utwo
rach, tylko młodzież szkolna stawiła się liczniej dla poznania wielkiego dzieła choć 
w słabej przeróbce." [Ziemia Lubelska, nr 308, I O listopada 1909 r.] 

Okazało się jednak, że sztuka która „,została życzliwie przyjętą" przez nie
l iczną, co prawda, publiczność, „ze wszech miar doznała rzeczywistego po
wodzenia" . „Po monitach widzów" odegrano ją jeszcze dwukrotnie. W niedzie
lę, 14 listopada wieczorem: „wstęp na wszystkie miejsca tak do krzeseł jak i na 
balkon kosztuje 20 kopiejek, zaś loże w cenie 5 rubli, kupon do loży I rb 25 k." 
[Kurier, nr 268/1909] i w kolejną niedzielę, 21 listopada: „po południu , po cenach 
z n iż o ny c h (!)",aby umożliwić jej obejrzenie , ,szerokiej rzeszy odbiorców". 

Po dziesięciu latach, 21 czerwca 1919 r., Zbrodnię i karę wybrał na swój 
benefis Mieczysław Batogowski. „W dramacie tym budzącym w mieście na
szem silne zainteresowanie, będzie miał on duże pole do popisu. Nie wątpimy, 
że Lublin pospieszy gromadnie aby ujrzeć kreację beneficjanta i w ten sposób dać 
wyrazy sympatii dla artysty. („.) Dyrektor Halicki [reżyser] stara się aby sztuka 
odegraną była jak najlepiej" - donosił anons na łamach Ziemi Lubelskiej z I 9 I 9 r. 
[nr 270]. „Sztuka, która na pierwszem przedstawieniu wywarla silne wrażenie 
do czego nie mało przyczyniła się bardzo dobra gra artystów w głównych rolach 
występujących" - została odegrana po raz drugi we wtorek, 24 czerwca. I to 
wszystko co wiemy o tym przedstawieniu, gdyż przez pewien czas lubelska prasa 
nie zamieszczała recenzji ze spektakli. 

Dzisiejsza premiera Zbrodni i kary odbywa się w stulecie jej pierwszego wy
stawienia w Lublinie. Po Biesach (2002) i Idiocie (2007), KrzysztofBabicki po raz 
trzeci sięga po prozę Dostojewskiego, adaptując ją i reżyserując na naszej scenie. 
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