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LEONID GROSSMAN 
DOSTOJEWSKI (fragmenty) 

Gdy Dostojewski wracał do Petersburga z dziesięcioletniego 

wygnania, ujrzał całkowicie odmienione miasto, gdzie panowały 
nowe warunki życia i nowe stosunki społeczne. 

Rozpad ustroju feudalnego prowadzi do powstania noweg,1 
układu życia społecznego. 

Dramat Raskolnikowa powstaje i rozwija się na tle głębokie
go kryzysu finansowego lat sześćdziesiątych. Pisma tej epoki, 
a zwłaszcza organy kierowane przez Dostojewskiego, piszą nie
ustannie o trudnościach gospodarczych okresu powojennego. W 
jednym z pierwszych zeszytów swego pisma Dostojewski zamie
szcza obszerny artykuł Szyła „Gdzie podziały się nasze pie
niądze?". 

Kryzys przemysłowy i finansowy osiągnął szczególne nasile
nie właśnie w roku 1865, co dotkliwie odbiło się na interesach 
Dostojewskiego i zmusiło go nawet do całkowitego wycofania się 
z działalności wydawniczej. Zamyka się pisma, ogólne możliwo
ści kredytowe niesłychanie się kurczą. Rząd wypuszcza raz po 
raz obligacje pożyczkowe, rynek pieniężny zostaje przesycony 
banknotami, zaś skarb państwa „cierpi" na deficyt. 

Taka była sytuacja ekonomiczna w rdku, w którym studen
towi Raskolnikowowi litościwi przechodnie wsuwali do ręki 

kopiejkę, a radca ·tytularny Marmieładow parafrazował przysło
wie ludowe: „Ubóstwo nie jest grzechem, ale nędza, szanowny 
panie, nędza to już grzech.„". 

Aby pojąć tok rozumowania Raskolnikowa, trzeba zastosować 
jego „wyostrzoną jak brzytwa dialektykę" do katastrofalnych 
warunków kryzysu pieniężnego 1865 roku. 

Cała akcja powieści uwarunkowana jest problemem pienię
dzy. Jedna z postaci powieści wprost tłumaczy zbrodnię Raskol
nikowa przyczynami ekonomicznymi, a zwłaszcza przemianami 
gospodarczymi początku lat sześćdziesiątych. Na pytanie Łużyna, 
„czym należy tłumaczyć amoralizm ucywilizowanej części na
szego społeczeństwa", popychający do zbrodni, doktor Zosimow 
odpowiada: „W gospodarce zaszły duże zmiany ... ". Już z pierw
szych słów „Zbrodni i kary" dowiadujemy się, że bohatera gnębi 
ubóstwo, a pierwszym dialogiem w powieści jest jego rozmowa 
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z lichwiarką na temat groszowego zastawu. Całkowicie odmienny 
styl powieściowy znajduje wyraz w języku buchalterii i dyskon
ta, w tych niezwykłych rozmowach o procentach, wyliczeniach 
i groszowych kalkulacjach małego lombardu („licząc po dziesiątce 
miesięcznie od rubla, za półtora rubla należy mi się piętnaście 

kopiejek, za miesiąc z góry", i tak dalej). 
Tak brzmią pierwsze, jakby celowo zgrzytliwe tony powieści : 

nędza, beznadziejność, groszowe spekulacje, żałosna chciwość. 

Kilka stronic dalej Raskolnikow w rozmowie ze służącą formu
łuje swą myśl: „Wielka mi pociecha z tych kilku kopiejek!". 
„A ty byś od razu chciał cały majątek?". Popatrzył na nią dziw
nie. „Tak, cały majątek" - rzekł z mocą po chwili milczenia. 
I dalej: „I cóż ja zrobię za grosze?". 

Nieco później jego zasadniczą myśl formułuje student w sali 
bilardowej, przenosząc problem finansowy na nową płaszczyznę 
- prawa posiadania pieniędzy po to, by sprawiedliwie dzielić 

majątek społeczny. 

„Sto, tysiąc dobrych poczynań można by poprzeć i zrealizo
wać za pieniądze tej staruchy, które się zaprzepaszczą w mona
sterze! Setki, może tysiące ludzkich istnień ocalić od nędzy, 

rozkładu, zguby, od rozpusty, od wenerycznych szpitali - i to 
wszystko za jej pieniądze". 

Okrutna rzeczywistość ekonomiczna sprzyja pogłębieniu 

i udoskonaleniu planów Raskolnikowa. W powieści ta rzeczywi
stość ukazuje się nam w ponurych epizodach i tragicznych sce
nach stolicy olbrzymiego państwa. Zgwałcone dziewczęta, pro
stytutki, pijacy, samobójczynie obok żyjących w dostatku 
lichwiarek, Łużynów, Swidrigajłowów - wszystkie te spotkania 
i twarze nieustannie umacniają i zaostrzają buntowniczy zamysł 
Raskolnikowa. Postanawia on okiełznać swym zamysłem i prze
razić swoim czynem ohydnego potwora, zagrażającego wszystkim 
młodym duszom - nowe kapitalistyczne miasto, o~rodek władzy 
i potęgi całego imperium, miasto-ośmiornicę, obejmujące swymi 
mackami Sonię, dziewczynę z bulwaru Konnej Gwardii, cał~ 
rodzinę Marmieładowów, samego Raskolnikowa. ( ... ). 

W „Zbrodni i karze" Dostojewski, według ulubionego okre
ślenia Puszkina jest „biegłym" malarzem. Portretów tak krót
kich i skondensowanych, jakie powstały w roku 1866, nie znaj
dziemy już ani w „Młodziku", ani w „Braciach Karamazow". 
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Kilka szybko nakreślonych kresek wystarcza za całe stronice 
obszernych opisów. W sześciu linijkach portretu starej lichwiar
ki Dostojewski tworzy postać tak prawdziwą, że wiele z tego, 
co zaskakuje nas w czynie Raskolnikowa, tłumaczy się ow;! 
odrażającą powierzchownością ohydnej lichwiarki. O Swidrigaj
łowie czytamy: 

„Była to dziwna jakaś twarz, przypominająca maskę: biała, 

rumiana, z pąsowymi wargami.„ Oczy były jakoś nad miarę 
błękitne, a ich spojrzenie nad miarę ciężkie i nieruchome. Było 
coś okropnie nieprzyjemnego w tej twarzy przystojnej i uderza
jąco młodzieńczej jak na jeko wiek". 

Powieść filozoficzna Dostojewskiego przynosi niezwykle bo
gatą galerię petersburskich typów, przypominających albumy czy 
też „panoramy" wybitnych rysowników lat czterdziestych i sześć
dziesiątych. W ostro zarysowanych syntetycznych wizerunkach 
„Zbrodni i kary", tak charakterystycznych i pełnych życiowej 

prawdy, mimo że ukazane są niekiedy w sposób groteskowy 
(„z tymi pisarczykami wszedł on w komitywę w gruncie rzeczy 
dlatego, że obaj mieli krzywe nosy: jeden miał nos skrzywiony 
w prawo, drugi - skrzywiony w lewo"), Dostojewski staje się 
oryginalnym i bystrym portrecistą z natury. Nieprzypadkowo 
pisarz cenił wysoko Gavarniego, którego wymienia w „Skrzyw
dzonych i poniżonych", a w młodości zachwycał się Aginem, 
ilustratorem „Martwych dusz". 

W petersburskich szkicach i sylwetkach „Zbrodni i kary" 
odnaleźć można elementy swoistego stylu grafików połowy stu
lecia, którzy swym wyrafinowanym rylcem ożywiali scenki oby
czajowe wszelkiego rodzaju stołecznej „fizjologii'. 

Dostojewski subtelnie wydobywa charakterystyczność swych 
postaci również poprzez indywidualizację języka. Innokientij 
Annieński słusznie zwrócił uwagę na „kancelaryjnyj styl" Łu
żyna, ironiczną niedbałość Swidrigajłowa i egzaltowaną sztucz
ność Razumichina. Łatwo również dostrzec sarkastyczną rzeczo
wość prawnika Porfirego i wymuszoną uprzejmość urzędniczego 
sposobu mówienia Marmieładowa, którego język upstrzony jest 
obficie starocerkiewszczyzną, co ma nadać szczególną wyrazi
stość wstrząsającej historii jego moralnych upadków i cierpień. 

Jeśli już nie sam zasób leksykalny, to „gest słowny", system in-
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tonacyjny bohaterów odtworzone zostały w powieści z ogromną 
wyrazistością. 

Oprócz portretów powieść zawiera arcydzieła pejzażu miej
skiego w opisie „zwyczajnych ulic" stolicy, z ich smrodem i py
łem, z robotnikami fabrycznymi i rzemieślnikami, z piwiarniami 
i wszelkimi innymi „lokalami" pośledniejszego gatunku. 

„Smutny, odstręczający i smrodliwy letni Petersburg - pisał 

Dostojewski w okresie najintensywniejszych prac nad »Zbrodni'l 
i karą« - pasuje do mojego nastroju i mógłby mi dać nawet 
nieco kłamliwego natchnienia dla mojej powieści...". 

Natchnienie jednak okazało się prawdziwe, z życia wzięte 
i mocne. W „Zbrodni i 1karze" dramat wewnętrzny przez zasto
sowanie pewnego szczególnego chwytu wyniesiony został na 
ludne ulice i place Petersburga. Akcja przez cały czas przerzuca 
się z wąskich i niskich pokojów w rozgwar stołecznych ulic. Na 
ulicy składa siebie w ofierze Sonia, tutaj pada martwy Mar
mieładow, na bruku broczy krwią Katarzyna Iwanowna, na bul
warze przed wieżą strażacką strzela do siebie Swidrigajłow, na 
placu Siennym usiłuje dokonać publicznej spowiedzi Raskolni
kow. Wielopiętrowe kamienice, wąskie zaułki, pełne kurzu skwe
ry i garbate mosty - cała ta skomplikowana konstrukcja wiel
kiego miasta połowy ubiegłego stulecia wyrasta jak ciężki, 

nieubłagany masyw nad człowiekiem marzącym o nieograniczo
nych prawach i możliwościach samotnego intelektu. Petersburga 
nie da się oddzielić od osobistego dramatu Raskolnikowa: jest 
on osnową, na której wytkane zostały wzory jego okrutnej dia
lektyki. Carska stolica wsysa go w swoje piwiarnie, cyrkuły. 
restauracje, hotele. I nad całą tą pianą życia z jego beznadziej
nymi pijakami, gwałcicielami nieletnich, prostytutkami, lichwiar
kami, szpiclami, gruźlicą, chorobami wenerycznymi, mordercami 
i szaleńcami wznosi się surowym konturem swej architektury 
miasto wielkich budowniczych i rzeźbiarzy, roztaczając w całej 

wspaniałości swoją „majestatyczną panaromę" i tchnąc bez
nadziejnym „duchem niemoty i głuchoty". 

Przy tak skomplikowanej tematyce wewnętrznej główny nurt 
narracji zdumiewa swą jednolitością i pełnią. Wydaje się wchła
niać w siebie wszelkie intonacje i odcienie poszczególnych scen 
i postaci - tak różnorodne motywy Soni, Swidrigajłowa, Raskol-
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nikowa, Marmieładowa, starej lichwiarki - ażeby zespolić je 
w jedno i przez nieustanne nawracanie do tych dominujących, 
a jednocześnie przeplatających się tematów nadać powieści 

swoiste brzmienie symfonii współczesnego Petersburga, w któ
rej potężny, wielogłosowy chór tłumionych szlochów i krzyków 
oburzenia zlewa się w jedną ogromną tragedię Raskolnikowa. 

Epilog powieści pozostawia wrażenie wielkości i głębi. Ras
kolnikow stoi na skraju katastrofy moralnej, ale jego tytaniczny 
indywidualizm kruszy się wobec prostych praw mądrości cżło
wieczego życia. Wśród trudu i mąk katorgi zaczyna pojmować 
bezpodstawność swych pretensji do miana bohatera i roli wład
cy. Swiadom swej winy wobec ludzi, wyrzeka się egocentrycz
nej filozofii w imię żywych i szlachetnych odruchów swego 
wielkiego serca. Rozumiejąc wyższy sens dobroci i altruizmu, 
ubogi student, który już raz rzucił się w płomienie, by ratować 
dwoje dzieci, teraz, odziany w strój aresztanta, czuje, że rodzi 
się w nim nowy człowiek, zdolny do samozaparcia i poświęcenia 
własnej osobowości i własnego życia dla szczęścia powszechnego. 
Wyrafinowana i kłamliwa myśl cofa się wobec potężnego uczu
cia, które dumnego myśliciela odradza dla nowego, prostego 
i ludzkiego istnienia: „Wskrzesiła ich miłość, serce jednego za
wierało niewyczerpane żródła życia dla serca drugiego". Nie 
abstrakcyjne, ewangeliczne wszechprzebaczenie, o którym książ
ka wspomina mimochodem, lecz męstwo mocnego charakteru 
i życiodajny poryw ofiarnego kobiecego serca ratują powalonego 
bojownika. Dramat myśli, który narodził się w dusznej peters·· 
burskiej stancyjce, ciasnej jak trumna, zostaje rozwiązany nad 
brzegami pełnowodnego Irtysza, wśród nieobjętych stepów Rosji 
Właśnie wielkiej ojczyźnie służyć będzie nowy, oczyszczony 
przez cierpienie Raskolnikow, który otworzył swą duszę dla 
„królestwa rozsądku i jasności, woli i siły". Takim oto wyty
czeniem dróg, wiodących ku nowemu życiu, kończy się ta wielka 
książka o upadku i odrodzeniu człowieka. 

CZYTELNIK, 1968. 
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BOHDAN URBANKOWSKI 
UKŁAD 

Jesienią 1846 roku Dostojewski postanowił zostać najwięk

szym ,Pisarzem Rosji. Nie była to decyzja nagła i nieprzemyślana, 

nosił się z nią co najmniej od lat ośmiu ; oznajmienie jej jednak 
odbyło się dość gwałtownie, w biały dzień, na środku Petersbur
ga zatrzymał idącego z przeciwka Turgieniewa i kalecząc słowa 
zaczął krzyczeć: 

Nikt mi nie straszny, nikt! Dajcie mi tylko czas, a ja was 
wszystkich wdepczę w błoto! Ja ... ja ... Następne słowa utonęły 
w ślinach i przekleństwach. Dwudziestoletni autor „Biedi1ych 
ludzi" zniknął w tłumie, Turgieniew, po dobrej chwili, uśmiech
nął się pogardliwie. To on przecież nazwał Dotojewskiego gra
fo manem. 

Ta scena mówi prawie wszystko. Pasja i pycha nie wyma
gają wyjaśnień, tak jak nie wymaga ich morze ani inny z ży
wiołów. Zwróćmy tylko uwagę na padające tutaj słowo Czas. Jest 
w nim ukryty argument, którego pisarz nie chciał ujawnić do 
końca. 

Nad swoim małym arcydziełem, tym właśnie o „Biednych 
ludziach" Dostojewski pracował ponad 15 miesięcy (I.1844-
- III.1845). Wtedy i tylko wtedy dysponował swym czasem. Gdy
by podzielić ilość stron przez ilość dni - wypadałoby ćwierć 

st rony dziennie. Porównanie tej pracy do rzeźby wykonywanej 
palcami odartymi ze skóry nie wydaje się zbyt patetyczne. 

17 grudnia tego samego 1846 roku Dostojewski donosił bratu 
o pracy nad nową powieścią: „Ten list piszę urywkami, dlatego, 
że dzień i noc piszę książkę. Piszę z zapałem i pasją . Wciąż mi 
się wydaje, że zacząłem rozprawę z całą naszą literaturą, z dzien
n ikami i krytykami ... i na przekór wszystkim źle mi życzącym 
ustanawiam swoje pierwszeństwo ... " 1). Tej książki (miała to być 
„Nietoczka Niezwanow") jednak nie dokończył. Wydrukował je
dynie parę pospiesznie pisanych nowel; pracę nad „wielką po
wieścią" przerwało aresztowanie. Próbował jeszcze pracować 

w więzieniu - utwór „Mały bohater" powstał w Pietropawłow
skiej twierdzy, gdy Dostojewski oczekiwał na wyrok. W tym 
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samym stanie ducha, graniczącym z szaleństwem, pisarz tworzył 
gorączkowe plany jakiejś nowej, wielkiej wersji „Sobowtóra". 
Kto wie, może właśnie ta praca uratowała przyszłego autora 
Bo tym razem - zamknięty w pojedynczej celi, skazany na wie
lomiesięczne milczenie - otrzymał on tyle czasu, że była to 
dawka śmiertelna. 

25 grudnia 1849 roku pisarz został wywieziony z twierdzy. 
Katorga i zesłanie pochłonęły mu 7 lat życia, w czasie których 
mógł zrobić tylko trochę notatek i planów. 

Po powrocie znów pisał gorączkowo, jakby chciał nadrobić 

zabrane mu lata: „Siedzę nad robotą jak katorżnik - pisał dwa
dzieścia lat później do Wrangla. Całą zimę do nikogo nie cho
dziłem, nikogo i niczego nie widziałem, w teatrze byłem tylko 
raz„. I tak będzie do zakończenia powieści..." 2

). W ten sposób 
przez dwa lata pisał „Zbrodnię i karę", przez półtora roku „Idio
tę", przez blisko trzy lata „Biesy". A ponieważ zbyt często prze
szkadzali mu ludzie, rodzina, znajomi i to wszystko, co nazywa 
się rytmem życia - po prostu odwrócił ów rytm: „Pisał prawie 
bez wyjątku po nocach. Od dwunastej, gdy dom kładł się spaf , 
zostawał sam z samowarem i popijając niezbyt mocną i prawie 
zimną herbatę pisał do piątej i szóstej rano. Wstawał o drugiej, 
a nawet trzeciej po południu i dzień spędzał przyjmując gości, 
spacerując i odwiedzając znajomych" 3). Do opisu tego trzeba 
dodać, że niemal każdego popołudnia Dostojewski dyktował żo
nie, to co napisał w nocy. Spacery, przyjęcia i wizyty nie ozna
czały wcale przypływu serdeczności pisarza, oznaczały one prze
de wszystkim, że praca utknęła w miejscu. (Wtedy twórca „Braci 
Karamazow" mógł zajmować się np. rozpustą bądź - co na jed
no wychodziło - rozwiązywaniem spraw teologicznych. W obu 
przypadkach kierował się formułą Balzaca, głoszącą, że geniusz 
także powinien sobie ... ). 

Tak, ale tego wszystkiego nie rozumieli znajomi pisarza. Nie 
pojmowali jego nagłych rozdrażnień, ani tego, że mógł komuś 

nawymyślać albo - nic nie mówiąc - nagle wyjść. Nie rozu
mieli, że nie oni są tu ważni, że Dostojewski zaczął już pracować . 

Tajemnica wielkości pisarza tkwi chyba właśnie w tym, że 

potrafił być fanatykiem swej twórczości. Myślał i mówił o swych 

1) tamte, cz. I , s. 287. 
•) A . Dostojewska, Wspomnienia, Warszawa 1974, s . 423, tłum. Z. P odgórzec. 
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dziełach niemal bez przerwy, we wszystkich, co wcale nie znaczy 
że w nieodpowiednich momentach. Prawda, że treść swych po
wieści opowiadał kobietom, z którymi spędzał popołudnia - ale 
noce przeznaczał przecież na pisanie. Prawda, że plan nowej 
książki relacjonował spiskowcom wraz z którymi czekał na roz
strzelanie - ale przecież nikt z nich nie wierzył w życie poza
grobowe... Może czasem było to nielud2Jkie, ale nigdy nie było 

nielogiczne. W końcu pisarz zdobył się na rzecz jedyną w swym 
rodzaju: zaczął wydawać dziennik, którego celem było zaznajo
mienie świata z poglądami Dostojewskiego. Początkowo zajmo
wał on - tylko część tygodnika „Grażdanin" (1873), później za
czął wychodzić jako gruby, osobny miesięcznik (1876). W nim 
właśnie Dostojewski pisał, co sądzi o polityce i o prostytucji, 
recenzował co ciekawsze książki, zbrodnie i samobójstwa, tu dru
kował też parę utworów: „Potulną" i „Boboka". A kiedy sam 
już nie mógł podołać pisaniu - wprowadził na łamy „Dzienni
ka" swojego sobowtóra, bo któż inny godny był współpracy. 

Dzięki temu mógł mieć Dostojewski dwa razy więcej poglądów 
i dwa razy więcej czytelników. I gdy na przykład „Wriemia" 
miewało do czterech tysięcy prenumeratorów - jego, pisany 
w dwóch osobach „Dziennik · Pisarza" osiągnął liczbę ośmiu ty
sięcy. 

Życie Dostojewskiego to wyścig pracy ze śmiercią . Jest to 
wyścig, którego człowiek wygrać nie może. Dostojewski osiągnął 
najwięcej : osiągnął remis. Po jego śmierci wśród notatek znale
ziono taki zapis: 

„24 Grudnia/77 Memento. Na całe życie. 

1) Napisać rosy jskiego Kandyda 
2) Napisać książkę o Jezusie Chrystusie 
3) Napisać swoje wspomnienia 
4) Napisać poemat Lat Czterdziestych" •) 
Była to, innymi słowy powtórzona, ta sama obietnica sprzed 

trzydziestu lat. I nie miał racji Turgieniew biorąc do siebie 
spazmatyczne krzyki Dostojewskiego, ba, uważając się nawet za 
partnera w rozmowie, której był.. . co najwyżej świadkiem. Gdy 
artysta zwraca się z prośbą o czas - nie zwraca się z nią nigdy 
do drugiego człowieka. Nie z Turgieniewem mógł więc pisarz 

•) F iodor Michajłowicz Dostojewski w portretach, ilustracjach, dokumentach. 
P od red. W. S. Nieczajewej. Moskwa 1972, s. 246, tłum. aut. 
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zawrzeć układ, mocą którego za życie, za Czas miał zapłacić 

twórczością niszczącą własne życie - i jego, i tych wszystkich, 
których on pokocha. Dostojewski przystał na tę cenę, do końca 
jednak nie był pewien czy Druga Strona dotrzyma warunków, 
ba, nie był nawet pewien czy Ona istnieje. Przytoczone przed 
chwilą „Memento" kończyło się dopiskiem, jakby niedokończonym 
rachunkiem: „Praca to na lat 10, a ja mam teraz 56". Umarł 
3 lata później, w połowie pracy nad powieścią o swoim Kandy
dzie - o Aloszy Karamazowie. Przyczyny śmierci do końca zo
stały niejasne, znamy tylko zewnętrzne objawy. 26 stycznia 
1881 roku, około północy nastąpił pierwszy atak. Pisarz sięgnął 
właśnie po pióro, lecz ono - jakby niewidzialną ręką przesu
\Vane - zaczęło się toczyć po biurku, upadło na podłogę i po
toczyło się pod etażerkę z książkami. Dostojewski odsunął ten 
dość ciężki mebel i wyciągnął rękę po pióro. W tym momencie 
z gardła pisarza zaczęła wypływać krew. Nie było w tym oczy
wiście niczego nadprzyrodzonego, lecz przeciwnie, to zg~dnie 

z prawami natury, jakby nawet wykorzystując te prawa gwał
townie rozwinęła się rozedma płuc. Krwi zresztą nie było zbyt 
wiele i Dostojewski zupełnie zlekceważył sprawę. Tego dnia miał 
jednak dwa krwotoki - wypłyn~ły dwie szklanki ciemnej krwi. 
Wtedy po raz pierwszy się przestraszył i kazał wezwać księdza. 
Spowiadał się bardzo długo, potem przyjął komunię. Następnego 

dnia próbował znów pracować; robił korektę, skracał ostatni ar
tykuł. Być może zdawał sobie sprawę z tego, że walczy ze 
śmiercią. W pewnym momencie poczuł znowu przerażenie. Po
prosił żonę o Biblię - książkę, w której zawsze szukał znaków 
losu. W miejscu otworzonym jego ręką wypisane były dwa sło
wa: „Zaniechaj tego". Wtedy był już pewny, że umrze. Następ
nego dnia nie wstawał z łóżka. 

Trzeci, ostatni krwotok nastąpił wieczorem 28 stycznia. Zu
pełnie nieoczekiwanie z ust pisarza rzuciła się krew i mimo 
wkładania lodu wciąż płynęła, ściekając z twarzy na poduszkę. 

Wydawało się, że Dostojewski utracił już przytomność, lekarz 
jednak uprzedził obecnych, że pisarz zachował - na czas jakiś 
słuch. Ten stan trwał ponad godzinę. Smierć nastąpiła dopiero 
o 8.38. Zmarły miał lat 59. 

(w) BOHDAJN URBANOWSKI 
„DOSTOJEWSKI - DRAMAT HUMANIZMÓW" 
KA W , Warszawa, 1978 
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CZESLA W Mit.OSZ · 
odpowiada na pytania 
Zbigniewa Podgórca - fragmenty 

- Kiedy zaczął się pan interesować Dostojewskim? 
- Czytałem jego główne powieści kilkakrotnie, ale myślę, że 

zanurzałem się jakby w labirynt o niejasnej i pokrętnej archi
tekturze. Dopiero uważne lektury, do jakich byłem zmuszony 
przygotowując mój kurs uniwersytecki o Dostojewskim, pozwo
liły mi, i to nie od razu, zrozumieć jego intencje. 
- Co panu to dało osobiście? 
- Pociechę : czyjeś braki i wady jako człowieka mogą posłużyć 
do zbudowania wielkiego dzieła. 
- A w twórczości? Czy Dostojewski wywarł jakiś wpływ 

na nią? 

- Nie. 
- Wpłynęło to jednak w jakiś sposób na pana odbiór rzeczy-
wistości. 

- Tak. Dzięki niemu przede wszystkim zrozumiałem wewnętrz
ną dynamikę przemian w Rosji XIX wieku. 

- Czyżby więc współczesności nie odbierał pan jako rodem 
z Dostojewskiego? 
- W tym sensie w jakim światopogląd naukowy XIX wieku 
jest jeszcze żywy i nie ustąpił miejsca innej, zapowiadającej siG 
tu i ówdzie, nauce - tak. Jednak nadzwyczajny postęp techniki 
i demokratyzacja, wylanie się mas ludzkich z brzegów, zmie
niają współczesność w coś bardzo odległego od Europy, jaką wi
dział Dostojewski. 
- Pewne zjawiska charakterystyczne dla naszych czasów jed
nak przewidział. 

- Owszem. Czyż nie dziwne, że zachowania się inteligencji ro
syjskiej opisane przez Dostojewskiego poprzedzają o ponad sto 
lat podobne zachowania się inteligentów i półinteligentów w kra
jach o najzupełniej innej tradycji społecznej, tak innej, że trud
no się dopatrzyć cech wspólnych pomiędzy nimi i Rosją XIX 
wieku? Dlatego też, jednak z powodu zbyt rzucających się 

w oczy analogii, trochę sceptycznie odnoszę się do pospolitego 
dzisiaj pomijania różnic. 
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- Czy nie sprawdziła się diagnoza postawiona przez Dostojew·
skiego terroryzmowi? 
- W znacznym stopniu tak. Podobnie jak Bakunin i jego uczeń 
Nieczajew, modele Dostojewskiego, są protoplastami wszelkiego 
terroryzmu praktykowanego nie dla określonych celów, a raczej 
dla burzenia samego w sobie. 
- Mereżkowski ochrzcił Dostojewskiego mianem „proroka re
wolucji rosyjskiej", na długo przed przewrotem październiko

wym. Czy określenie to wytrzymało próbę czasu? 
- Zdanie jest słuszne. Chodzi jednak o rewolucję jako zjawisko 
raczej religijne niż społeczne, dokonanie wyboru pomiędzy Bo
giem-człowiekiem i Człowiekiem-Bogiem, na rzecz tego ostat
niego, z zaciekłością do Boga nieznaną w zachodnich ruchach 
rewolucyjnych. 
- Jakie treści pan podkłada pod zdanie Dostojewskiego „wszy
stko w przyszłym stuleciu"? 
- Dostojewski miał dar profetyczny. Powieści jego są kronika
mi inteligencji rosyjskiej, jej życia w całym dynamizmie umy
słowym, prowadzącym od marzycielskich lat 1840-tych do napięć· 

rewolucyjnych w latach 1870-tych, przy czym wewnętrzna lo
gika, przez niego przewidywana, prowadzić musiała do zasadni
czych „albo-albo" w stuleciu następnym. 
- Zdanie „Wsio w buduszczym stoletiju" należy chyba tłuma
czyć jako: „Wszystko zależy od następnego stulecia". 
- A sprawa negatywnej oceny socjalizmu przez pisarza. Jak 
się pan ustosunkowuje do niej? 
- Pozostaje kwestią otwartą czy młody Dostojewski, namiętn: 

czytelnik George Sand, Fouriera i Consideranta, był socjalistą 

utopijnym, zmieniającym się następnie, na Syberii, w konserwa
tystę, czy też od początku swoiste tęsknoty populistyczne i socja
listyczne szły u niego w parze z kultem rządów autokratycznych. 
Bardziej prawdopodobne jest to drugie. W myśl dojrzałego Do
stojewskiego socjalizm równał się importowi ze znienawidzonego 
Zachodu. Był on tworem ateizmu, ten z kolei tworem katolicyz
mu. Dostojewski prorokował najgorsze, co mogłoby się zdarzyć· 
zachodni socjalizm, na którego czele stanąłby „bosy papież". Do
stojewski miał jednak nadzieję, że Rosja uratuje Europę od 
tego losu, przynosząc jej „rosyjskiego Chrystusa" na ostrzach 
bagnetów. 
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- Spośród idei Dostojewskiego niektórzy za najważniejszą uwa
żają myśl głoszącą, że „piękno zbawi świat". Jak pan rozumie 
te słowa pisarza? 
- Nie wiem czy moja interpretacja jest słuszna. Wydaje mi się, 
że jest w tych słowach świadomość owej trójcy, na którą skła
dały się , pisane z wielkiej litery, Prawda, Dobro i Piękno. Wsku
tek relatywizacji prawdy i dobra, piękno jakby zostawiało na
dzieję, że pozostałe składniki trójcy są w nim zawarte i z jego 
zwycięstwem mogą być z niego wywiedzione, zrekonstruowane. 
Zresztą tym chyba właśnie jest kult sztuki, która już w XIX 
wieku dla wielu wchodzi na miejsce poprzednio zajmowane przez 
religię i nakazy moralne. Dostojewski, choć niektóre jego książki 
przetłumaczono w XIX wieku, zaczyna być czytany na Zacho
dzie późno, tuż przed I wojną świato~ą. kiedy Nietzsche wywie
rał wpływ. „Nietzscheańska" interpretacja Dostojewskiego mo
gła więc łatwo znaleźć zwolenników. 

LITERATURA NA SWIECIE 
marzec 1983 

„ Tajemnicą ludzkiego bytu jest nie samo życie, lecz cel 
życia" 

„Można popełnić podłość nie będąc łajdakiem" 

,.Wolnością ludzi zawładnie ten, kto zapanuje nad ich 
sumieniami" 
„Jedyna wolność to zwyciężyć siebie" 

„Bez cierpienia nie rozumie się szczęścia" 
„Jakie prawo mam ja, podły morderca życzyć ludziom 
szczęścia i marzyć o złotym wieku?" 

„ Gdyby na świecie wszystko działo się rozumnie, to nic 
by się nie działo" 
„Możemy poznać tylko to, co w danym momencie widzimy 
własnymi oczyma. Początek i koniec każdej rzeczy jest 
dla człowieka zawsze fantastyczny" 
„ W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza 
siebie" 

„Długo nam jeszcze przyjdzie się uczyć, jak być samym 
sobą" 

„Im wznioślejsza miłość, tym więcej w niej ambicji" 

„Człowieka zmienia moralność, a nie czynniki zewnętrzne" 

„ Tragizm polega na uświadomieniu sobie brzydoty" 

„Sztuka będzie tylko wówczas wierna człowiekowi, gdy 
nie będzie on ograniczać wolności jej rozwoju" 

„Moralne jest tylko to, co jest zgodne z naszym poczuciem 
piękna" 

„ W większości wypadków kłamstwo jest formą gościn
ności" 

Afot'llzm11 
FIODOR DOSTOJEWSKI 

Przekład : 

ZBIGNIEW PODGÓRZEC 
RYSZARD PRZYBYLSKT 

Warszawa 1976 
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PRACOWNIE TEATRU: 

Kierownik techniczny - JERZY TYSZKIEWICZ 
d/s eksploatacji sceny 

Kierownik techniczny - BRONISŁAW HOLAK 
d/s produkcji 

Kierownicy pracowni: 

- JOANNA JĄKALSKA 
krawieckiej 

- STANISŁAW STEPEK 

stolarskiej - JÓZEF STEPEK 

elektrycznej - ZBIGNIEW SUS 

akustycznej - MACIEJ PROSEK 

perukarskiej - HENRYKA KOZAK 

Pracownia malarska - MARIAN KMIECIAK 

Pracownia modelarska - STANISŁAW WASLUCK 

Prace tapicerskie 

Prace ślusarskie 

Kierownik sceny 

Gł. rekwizytor 

- BOGUSŁAW URBANIAK 

- JOACHIM MUCHA 

._ MARIAN WOŁCZECKI 

- DANUTA WILK 

11 1111111111 1111 1 . 11 111 11111111111111111111111 1IJ 111111 1111111111 111111 1111 1111 1111111111111111111111111111111 111 111 11 11111111111 11 1111 

Biuro Organizacji Widowni Teatru Współczesnego 
czynne od 8.00 do 15.00, tel. 44 37 62, 44 32 76 w. 69 

Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

Redakcja programu: 

KRYSTYNA DEMSKA, LESZEK BUDREWICZ 

Op~acowanie graficzne: 

KATARZYNA $WIĘCKA 

Druk: ANT I QUA Wrocław ul. Czeska 21 b - 1.500 

Działu Dokumen,1.1 ... 11 ZG ZASP 

NOWOCZESNE * NIEZAWODNE * NIEZASlĄPIONE 

KUCHNIE GAZOWE I ELEKTRYCZNE 

>>WROZAMET<< 
WROCŁAW, ul. Żmigrodzka 143 
Telefon - 251031 
Telex - 0712557 
Telefax - 253363 PL 

- Zapraszamy do sklepu firmowego -
przy ulicy Żmigrodzkiej 143 




