
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lubli nie 

Albert Camus I Fiodor Dostojewski 

Biesy 



Dyrektor naczelny 
Krzysztof Torończyk 

Dyrektor artystyczny 
Krzysztof Babicki 

Zastępca dyrektora 
Ryszard Fijałkowski 

Sezon teatralny 
2002(2003 

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

Biesy 
Albert Camus według Fiodora Dostojewskiego 

przekład Joanna Guze 

opracowanie tekstu i reżyseria Krzysztof Babicki 
scenografia Marek Braun 

kostiumy Barbara Wołosiuk 
muzyka Marek Kuczyński 

ruch sceniczny Jacek Tomasik 

asystent reżysera Andrzej Redosz 
inspicjent Halina Krawczykiewicz 

sufler Małgorzata Bigelmajer 

premiera 26 października 2002 r. 



Chrześcijański moralista Dostojewski stał się źródłem pojęcia „dostojewsz
czyzna". Tak dziś nazywamy postawę ludzi stojących na granicy obłędu, nie 
umiejących opanować swych namiętności szaleńczych lub dziwacznych. Dosto
jewski uprawił swoją analizę psychiczną jak gdyby za pomocą mikroskopu: przy
wary ludzkie, aby im lepiej się przypatrzyć , lepiej je poznać 1 lepiej je wytłuma
czyć, wyolbrzymiał do rozmiarów fanatycznych. Czy widzieliście oko muchy 
w mikroskopie? Podobne jest do krater-u wulkanu. 

Powieści Dostojewskiego to stały krzyk i skandal( ... ) 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 spt-zecz
ności moralne, które wewnątrz człowieka z sobą walczą, które w duszy czło
wieka staczają ustawiczny, wściekły bój . Dr Jekyll i mr Hyde narodzili się ze 
świadomego czy półświadomego natchnienia dziełami Dostojewskiego. 

Twór·czość to nie tylko dynamiczna i dramatyczna walka różnych czynni
ków i haseł moralnych na zewnątrz , w postaci walki różnych tez i antytez mo
ralnych, o które walczy autor dzieła w formie polemiki z przekonaniami swoich 
czytelników, to jednocześnie zawzięta, bolesna walka różnych wartości moral
nych wewnątr-z, w duszy 'każdego z bohaterów powieści („ .) 

Dostojewski nie zna, nie rozumie, nienawidzi wreszcie pojęcia ludzi-mo
nolitów, ludzi z jednej bryły. Dla Dostojewskiego natura ludzka to magazyn 
sprzeczności moralnych, to postać o psiej paszczęce, skrzydłach anioła i ogonie 
wieloryba. Cnota i podłości walczą zawsze wewnątrz człowieka i o panowanie 
nacl tym człowiekiem. Dwoistość, troistość, wielojakowość charakteru ludzkie
go - oto najbardziej dominująca cecha dostojewszczyzny. Jeden z bohaterów 
Dostojewskiego, który dzień w dzień potrafi być i najszlachetniejszym bohate
rem, i dopuszczać się, czynów plugawych i łajdackich, chwyta w przystępie na
miętności i obłędu świętą ikonkę Matki Boskiej i rzuca ją o kant pieca. Święta 
ikona pęka i rozpada się na dwie równe połowy. I oto jest cały Dostojewski. (. .. ) 

Życie Dostojewskiego wskazuje, że nieobca była jemu samemu ta we
wnętrzna gra i wewnętrzna walka skłonności dobrych i pięknych , i złych i nik
czemnych. Anioł i szatan walczyli także w nim i o niego( ... ) 

Stanisław Mackiewicz (Cat) 
„Dostojewski" W-wa 1993 



Zdolny jestem raczej zaszczepić rozczarowanie i obrzydzenie. 
Nie jestem mistrzem kołysanek ... 

F. Dostojewski, 

Biesy strach czytać, a co dopiero oglądać na scenie - napisał Jan Błoński po 
premierze przedstawienia A Wajdy w Starym Teatrze w Krakowie ( 1971 ). 
Sceniczna adaptacja powieści Dostojewskiego, pióra Alberta Camusa, przedsta
wia ludzkość w obłędzie. Świat, który „wyszedł z ram", opętany przez biesy kata
stroficznej, utopijnej myśli obracającej się w szaleństwo. Egzystencjalne i moralne 
dylematy bohaterów przełomu wieków uległy dzisiaj jeszcze większemu spotę
gowaniu i aktualizacji. Dążący do zagłady świata , ale głównie siebie, owładnięci 

obłąkanymi myślami fanatycy idei, jawią się nam dzisiaj ze zdwojoną ostrością. 
Jak znaleźć wyjście z tej sytuacji, gdzie szukać wskazówek postępowania, 

aby nie zatracić siebie i własnej duszy? Jak zbawić świat i zrewolucjonizować 
istniejący porządek rzeczy? Co robić, gdy żaden Bóg i żaden człowiek nie gwa
rantuje już wartości wszystkich wartości? Katalog pytań stawianych przez Dosto
jewskiego jest imponujący. 

Według Dostojewskiego cywilizacja „postępowców" oparta na rozumie 
teoretycznym potrafi jedynie wywoływać rzezie i mordy. Postęp społeczny ludz
kości tu na ziemi nie może odbywać się bez pomocy Boga, który przekazał 
w Ewangeliach zasady „doskonalenia moralnego". Żaden z jego miotających się 
jak muchy w szklance bohaterów nie chce zawierzyć Bogu, sobie przyznając 
bezgraniczną wolność decydowania o własnym losie lub prawo do takiej decyzji, 

cedując na innego człowieka: dlatego wszyscy przegrywają, bo nadużywają wol
ności. Rzuca więc anatemę na rewolucjonistów, nie za ich działania, lecz za ich 
myśli. Nienawidzą Boga - nienawidzieć Go, mogą tylko ludzie opętarni. Czemu 
chcąc zniszczenia, nie wiedzą w imię czego chcą niszczyć, czemu nie mają żad

nej wizji przyszłości, a gdy wypowiadają jakieś dotyczące jej projekty ,,to jakże 
naiwne, bezrozumne ·i czysto utopijne". 

Rewolucjonistów nienawidził pisarz ideowo. Ten namiętny człowiek umiał 
lepiej nienawidzieć nieprzyjaciół Boga, niż kochać Boga i okazywać zrozumienie 
i miłosierdzie. Nienawidził też liberałów, przez wzgląd na osobiste krzywdy, 
których doznał od Bielińskiego, ze względu na zawiść do Turgieniewa, który 
„o ileż mniejszy ode mnie talentem'' ileż większy miał wówczas autorytet i roz
głos. Nienawidził rządowej carskiej biurokracji, ale kochał Cara, zbawcę Rosji. 

Rosja w Biesach przypomina niesamowitą alegorię Lebiadkina. To szklanka 
z robactwem, które pożera się nawzajem. Unicestwiający się wzajemnie, obłą
kani szaleństwem idei bohaterowie Biesów zrodzili się nie tylko w wyobraźni 

Dostojewskiego. Były to realne postaci z życia ówczesnej Rosji. Każdy z literac
kich bohaterów ma swój realny odpowiednik. Nie są to jednak wierne kalki 

danej osoby, ale autorska kompilacja cech i czynów autentycznych rosyjskich 
rewolucjonistów i liberałów znanych nam dzisiaj z kart historii. 

W Rosji Dostojewskiego istniało wiele ugrupowań rewolucyjnych, grup 
spiskowych, do których i on sam należał, a także wiele typów przesiąkniętych 
ową „dostojewszyzną". 

Rosja przełomu wieków uchodziła za „krainę kłębowiska idei", omawia
nych bez przerwy na każdym miejscu i to dosłownie przez wszystkich. Trafnie 

podsumował to Józef Czapski „W każdym zaułku, na każdej stacji, w każdej karcz
mie czy wagonie, można było spotkać ludzi inteligentów czy analfabetów, któ
rzy się zastanawiali nad wszystkim aż do zagadnień ostatecznych włącznie". 

Biesy to nie tylko kłębowisko myśli i suchych filozoficznych poglądów ich 
autora. Drukowana w odcinkach powieść, niczym tel'ewizyjny serial, musiała 

zachęcić czytelnika do dalszego śledzenia losów jej bohaterów. Stąd mamy w Bie
sach i bulwarowy romans i powieść kryminalną z morderstwami• i szantażami, 
wreszcie wielki fresk obyczajowy. Oczywiście nie sposób w scenicznej adaptacji 
przedstawić wszystkich wątków zawa1iych w tej wielkiej powieści. Pokazano 
w niej tylko zasadnicze, najistotniejsze problemy i tak zubożone z' racji czasu 
scenicznego spektaklu i możliwości percepcyjnych widza. 

W notatkach do Biesów, za trzy najważniejsze postaci swojej powieści uważał 
Dostojewski, Stawrogina, młodego Wierchowieńskiego i Tichona. Pozostali 

bohaterowie służyć mieli tylko rozwojowi akcji lub wyrażać przypisane im, okre
ślone „filozoficzne poglądy autora" jak np. mesjanista Szatow czy samobójczy 
maniak Kiriłłow. Każdy z bohaterów Biesów jest postacią tak barwną i złożoną, 

że zasługuje na oddzielne studium jego osobowości, czy to stary Wiercho
wieński, Barbara Pietrowna. kobiety Stawrogina czy wreszcie odgrywające, 
w powieści, niebagatelną rolę rodzeństwo Lebiatkinów. 

Mikołaj Stawrogin. czołowa postać dramatu wraz z imieniem otrzymał 
charyzmę wielkości. Jego nazwisko utworzył Dostojewski od greckiego słowa 
staurós - krzyż - co już określa misję życiową jego nosiciela jako człowieka 

napiętnowanego wielkością. N'ie wiadomo czy jest poczytalny czy obłąkany, co 
w nim jest twarzą, a co maską jako, że w założeniu samego autora jego postać 
,.dowodzić miała obłędu czystego rozumu". 

Życie Stawrogina to dzieje pewnego upadku. Niegdysiejszy wybraniec 
kończy na śmietniku. A jego winą i początkiem wszystkich nieszczęść stało się 
to, że zapomniał o Bogu. „Pozbawiony łaski wiary Stawrogin zbytnio zaufał 
zachodnioeuropejsk(emu rozumowi . Opustoszył siebie. Zabił w sobie duszę. 



Kresem tej desperacji okazał się sznur. („ .) Tkwił w szklance z muchożerstwem 

od dawna, właściwie od początku, aczkolwiek swoje położenie uświadomił so

bie względnie późno. Jego zastanawiająca bezczynność i odmowa działania moze 
tłumaczyć się tym, że nie chce zgodzić się na status kanibala, już raczej pozwala 
się zjeść. („.) Z tej pułapki, gdy raz się w nią wpadło, nie ma ucieczki". 

Szatow i Wierchowieński oddają mu cześć równą nowemu Bogu . Kr·eują 

go na Boga - Cara, Iwana Carewicza, Samozwańca. Obaj marzą o potędze 
i obaj wiążą nadzieje z Jednostką, w której - jak mniemają - dr-zemie siła ducha 
zdolna zapewnić ich ideom zwycięstwo. 

Pisarz skomponował życie Stawrogina w cykl prób, które przyniosły mu 

w końcu wiedzę o sobie samym. Próba rozpusty, próba milofo, próba czynu. 
Co wybrać? W Brulionie, gdzie Stawrogin występuje jako Książę, Dostojewski 

pisał „U Księcia wszystko jest problemem". 
Życiorys Stawrogina przypomina życiorys melodramatycznego bohatera. 

Nie mogło być inaczej skoro prototypem tej postaci był m. in. A Bakunin a przede 
wszystkim Mikołaj Spieszniew. W salonach uchodził za Don Juana, czym nieby
wale imponował Dostojewskiemu . Pisar-z był także pod wrażeniem jego inte
lektualnych rozważań i daru przekonywania „Jestem teraz z nim i należę do nie
go. Czy pan rozumie, że mam teraz swego Mefistofelesa" pisał - jakby sam 
Piotr Wierchowieński - do swojego lekarza i powiernika Janowskiego. 

Ostentacyjną podłością i zblazowaniem Stawrogin przypomina Don Juana, 
ale jest rosyjskim Don Juanem. Prawdziwy Don Juan nigdy nie negował porządku 
świata. N ie mógłby cieszyć się własnym cynizmem gdyby zaczął naprawiać złą 
rzeczywistość. Jest Don Juanem mimo woli. Słowo uwodziciela nigdy nie zdążało 

do prawdy, dawał je ale nigdy nie spełn iał. Stawrogin też zaszczepił Szatowowi 
i Kiriłłowowi idee, w które sam szybko przestaf wierzyć. Ale w chwili kiedy je 
propagował wierzył w nie głęboko . Znudzony wszystkim Staw rogin ma na wszyst
ko odpowiedź: „Po co?". Niezdolność do niczego, obojętność jest u niego nie
możnością wyboru między dobrem a ziem . „Zło i dobro mają dla niego tę 
samą wartość". Może żyć, może umrzeć . Ale żyć oznacza wierzyć. „Czy czło

wiek cywilizowany może wierzyć? - pyta. Oto błędne koło dostojewszczyzny. 
Jakże inny jest Piotr. On nie ma moralnych dylematów. Ma Jeden cel -

zniszczyć świat. W notatnikach do Biesów czytamy: „Granowski (ojciec) przez 

całą powieść drażni się z synem o wierchowanie" (tj. wyjaśnienie wyświetlanie 
kwestii). Dość wyraźnie tłumaczy to motywację postępowania młodego Wier

chowieńskiego. Piotr widzi w Stawroginie wodza rewolucji , prosi, blaga, szan
tażuje, podsuwa mu kobiety - czyni wszystko, aby Stawrogin tym wodzem był , 

albo za niego uchodził. Ten właśnie proces zmuszania i „upraszania Stawrogina, 

aby został wodzem stanowi rzecz najistotniejszą w całej intrydze dookoła Staw
rogina". Piotr wierzy, że tylko on może być demonem przewrotności i dlatego 

oddaje mu hołd jak Szatanowi , który potrafi udawać Chrystusa, jak Carewiczo
wi Samozwańcowi. Pierwowzorem tej postaci był Sergiusz Nieczajew, skrajny 
anarchista, ,,swoisty demon wszelkiego zła". Ale Nieczajew był fanatykiem idei. 
Wierchowieński zaś, jest zagadkowym moralnym degeneratem. Nieczajew był 

synem lokaja. Piotr jest synem profesora, publicysty lat 40-tych. Dostojewski 
chciał w ten sposób oskarżyć współczesnych sobie liberałów, Granowskiego , 
Bielińskiego, swego dawnego mistrza, Turgieniewa dawnego przyjaciela, a póź
niej rywala, że ich idee mogą wydać na świat tylko takich moralnych potworów. 
„Nie jesteście przeciwieństwem nihilistów lecz sami ich produkujecie" - pisał . 

Wreszcie Tichon, przed którym Stawrogin spowiada się i jakby szuka rozgrze
szenia. On jeden domyśla się tego co najbardziej rozdrażnia i przeraża Mikołaja. On 
jeden przenika go - Stawrogin wstydzi się pokuty, że nie udźwignie nie tylko samej 
nienawiści lecz przede wszystkim śmiechu ludzi . Prototypem powieściowego Ti

chona był św. Tichon Zadoński teolog, który w swej nauce skupił się przede wszyst
kim na Chrystusie jako wielkim pośredniku między Bogiem a człowiekiem. Jego 
teologia mocno podkreślała, że zagadka losu ludzkiego kryje się właśnie w tajemnicy 
krzyża. Postać tego prawosławnego myśliciela odegrała znaczną ro lę w twórczo

ści Dostojewskiego. Zamierzając napisać Żywt wie/kiego grzesznika pisarz pragnął 
wprowadzić do utworu świętego jako przeciwstawienie swego bohatera. O statecz
nie swój zamysł zrealizował w Biesach wprowadzając na ich stronice Tichona. 

Niestety rozdział „U Tichona" zwany też „Spowiedzią Stawrogina" ukazał się 
drukiem dopiero w I 922r. jako aneks do powieści. Zarówno Michał Katkow 

drukujący Biesy w swoim piśmie, a potem i Anna Dostojewska w wydaniu książ
kowym usunęli ten rozdział „z uwagi na jego sadyzm i pornografię''. Sam Dosto

jewski uważał go za „ważne ogniwo treściowo - kompozycyjne" swej powieści. 
Po długich pertraktacjach nie uwieńczonych Jednak sukcesem, Biesy uległy znacz
nym odautorskim przeróbkom, co wykrzywiło i spaczyło oś całej powieści . 

Biesy grane są na lubelskiej scenie po raz pierwszy. Sceniczne adaptacje wiel
kich powieści Dostojewskiego pokazano dotychczas w Lublinie tylko trzykrotnie. 

W sezonie zimowym (listopad) 1909/ I O zespół Juliana Myszkowskiego przedsta
wił Zbrodnię i karę . Ten sam utwór wystawiono na benefis Mieczysława Batogow
skiego 21 czerwca 19 I 9r. w reżyserii Henryka Halickiego z dekoracjami Kaspra 

Wieczorkowskiego. 16 kwietnia I 932r. odbyła się premiera Księcia, scenicznej 

adaptacji Idioty opracowana przez Antoniego Szczerbę . Spektakl wyreżyserowany 
przez Idę Michorowską z jej gościnnym występem okazał się frekwencyjnym suk
cesem. Zagrano go aż 8 razy. 



Studiowanie życiorysu Dostojewskiego dlatego tak jest pasjonujące, że w tym życiorysie 
wciqż spotykamy ludzi z klimatu i atmosfery „dostojewszczyzny". Wciąż spotykamy ludzi stoją
cych jednq nogq w domu wariatów, fantastów, dziwaków, awanturników. 

S. Cat - Mackiewicz. 

Jesienią 1846 r. Dostojewski postanowił zostać największym pisarzem Rosji. 
Nie była to decyzja nagła i nieprzemyślana, nosił się z nią co najmniej od ośmiu 
lat. Oznajmił ją zaś, w sposób dość gwałtowny i zaskakujący. W biały dzień 

w samym środku Petersburga zatrzymał idącego z naprzeciwka Turgieniewa krzy
cząc: Nikt mi nie straszny, nikt! Dajcie mi tylko czas, a ja was wszystkich wdep
czę w bioto! Ja„. ja„ . . Nie były to słowa skierowane przypadkowo, Turgieniew, 
którego uwielbiał, nazwał go przecież grafomanem. Dostojewski był już wtedy 
po sukcesie swojej pierwszej powieści Biedni ludzie (styczeń 1846). Krytyk Wis
sarion Bieliński kreował młodego autora „na nowego Gogola". Dzięki jego re
komendacjom Dostojewski od razu znalazł się w gronie wybrańców rosyjskie
go Parnasu. Nie miał jednak daru zyskiwania sobie ludzi, jak również nie chciał 
podporządkować swej twórczości wskazówkom wszechwładnego Bielińskie
go. Szybko zraził do siebie najbliższe otoczenie „literackiej wyroczni" i jego sa
mego. Z nowego Gogola stał się „pryszczem na nosie literatury" . Przez lata 

uznawany za drugorzędnego pisarza, pogrążony w nerwowej depresji stara! się 
udowadniać wszystkim, na każdym kroku, że wart jest o wiele więcej. Dopiero 
w chwili, kiedy w jego życiu pojawiła się Ania, los się odmienił. „Gdyby nie Ania 
nazwisko Dostojewskiego nie figurowałoby w encyklopediach świata. Byłby to 
Napoleon, który umarł przed Tulonem„ .". 

Polskie korzenie 

Fiodor Michajłowicz Dostojewski urodził się 30 października 1821 r. jako 
drugi syn sztab - lekarza, ordynatora wojskowego szpitala w Moskwie. Miał 
starszego o mk brata Michała, młodszą o rok siostrę Barbarę i czworo jeszcze 
młodszego rodzeństwa. 

Dostojewscy herbu Radwan pochodzili z polsko - ruskiej szlachty z okolic 
Pińska. Ojciec pisarza Michał, urodził się jeszcze jako obywatel Rzeczpospolitej. 

Syn bracławskiego protojereja przeznaczony do stanu duchownego, uciekł z se
minarium w !Kamieńcu Podolskim, wstąpił na Moskiewską Akademię Medyczno 
- Chirurgiczną i jako lekarz został rosyjskim szlachcicem l i księgi, a więc nie 
rodowym. Księga ta była wielkim kompleksem jego syna, stała się powodem 
jego zawiści i nienawiści. Przez cale życie podkreślał, że jest równy innym, 
a w istocie stale stykał się ze szlachtą „w lepszym gatunku''. 

Michał, z urodzenia Polak, z wykształcenia niedoszły ukraiński duchowny -
przesądził o tym, że Dostojewscy zostali Rosjanami. Wychował swoje dzieci 
w kulcie w szystkiego co rosyjskie. Dostojewski - syn, pogardza! Polakami, nie
nawidził całej zachodniej Europy. Kochał Rosję i Cara. „Mawia!, że gdyby wie
dział, iż w jego żyłach płynie chociaż jedna kropla polskiej krwi, kazałby ją na
tychmiast wypuścić" - pisał w swoich Zapiskach katorżnika Szymon Tokarzew
ski zesłany do O mska za działalność w grupie księdza Piotra Ściegiennego na 
Lubelszczyźnie . „Jakże bolesne było słuchać, gdy ten spiskowiec, („.), wyznawał, 

że wówczas dopiero uczuje się szczęśliwym, kiedy wszystkie ludy przejdą pod 
panowanie Rosji. Nigdy nie mówił, że Ukraina, Wołyń, Podole, Litwa wreszcie 
Polska cała, jest krajem zabranym, lecz utr-zymywał , że te całe obszary ziemi są 
odwieczną własnością Rosji, że ręka sprawiedliwości Bożej , te pmwincje, te 
kraje oddała pod berło cara, dlatego, że one nie mogły istnieć samodzielnie, że 
na długo jeszcze pozostałyby w stanie ciemnoty, barbar-zyństwa i nędzy. Słuch -
jąc tych dowodzeń nabraliśmy przekonania, że Fiodor Michajłowicz na pewnych 
punktach dotknięty jest umysłowym zboczeniem. O n zaś z upodobaniem wciąż 

te absurda powtarzał'' . 

Kolejny atak nienawiści do Polaków wywołało w nim powstanie stycznio
we. Jeździł w tym czasie po raz pierwszy za granicę do Niemiec i Francji i wszę
dzie spotykał się z sympatią dla Polaków i pogardą dla Rosji . Jak na ironię losu 
w maju I 863r. jego miesięcznik Wremia został zamknięty z powodu rzekomych 
sympatii dla polskiego powstania. Powodem tych represji był artykuł Mikołaja Stra
chowa. Autor próbował odpowiedzieć w nim na pytanie, dlaczego Polacy wystą

pili zbrojnie przeciw Rosji. Władze carskie uznały go za „niezgodny z oficjalną 
linią". Dla Dostojewskiego była to życiowa katastrofa. Natychmiast napisał notkę 
do Petersburskich Wiadomości, w której zapewnił o swej chęci walki z Polakami. 
Na nic się to zdało, cenzura była nieubłagana . Załamany pisał do Turgieniewa 
„znacie przecież nastawienie naszego dziennika, to nastawienie pr-zede wszystkim 
rosyjskie, a nawet antyzachodnie. Cóż więc moglibyśmy obstawać za Polakami? 
(„.). Myśl artykułu była taka, że Polacy, tak bardzo pysznią się wobec nas swoją 
europejską cywilizacją, że moralnego tj. najbardziej trwałego ich pojednania z na
mi jeszcze na długo się nie przewiduje" . Ale i Turgieniew nie zareagował na ten 

pełen rozpaczy list. 
Co pozostało z polskich spraw na kartach jego powieści? Paru zarozumiałych 

szlachciców w Notatkach z martwego domu, kilku drobnych pijaczków na stypie 

Marmieładowa w Zbrodni i karze, kieszonkowi złodzieje w domach gry i ... nie

wiele brakowało by Polakiem był także Stawrogin. W wariancie powieści Za
wiść , która potem stała się Biesami wystąpił polski Graf - uwodziciel symbolicz

nej Kra~awicy. U niego spotykają się nihiliści, on zaraża ich swoimi poglądami, 



nienawiścią do cara. Taki był pierwotny zamysł, a polski Graf zmienił się w łysego 
oszusta, który w Braciach Karamazow uwodzi Gruszeńkę. Polak nie mógł być 

u Dostojewskiego głównym bohaterem. 

Cień Ojca 

Ojciec w przemożny sposób zaważył nie tylko nad młodością, ale nad 
całym życiem Dostojewskiego. Nawet po śmierci pojawiał mu się w snach, 
ostrzegał przed niebezpieczeństwami, dyktował jak postąpić. I Dostojewski wy

konywał te polecenia jakby ciągle był jeszcze zastraszonym dzieckiem. 
Ojciec narzucił dzieciom wojskowy dryl, którego grozę potęgował ponury 

szpital, w którym mieszkali i poza obręb którego nie wolno im było wychodzić. 
W czwartym roku życia , mały Fiodor z rozkazu ojca rozpoczął naukę . Pobudka 
o 6 rano, wspólna modlitwa, śniadanie, od 8 do I 2 lekcje, w południe obiad 
i punktualnie o 15 herbata. Najmniejsze nawet spóźnienie wywoływało wście
kłość ojca i ordynarne awantury, których ofiarą padała głównie matka. Osoba 
cicha i chorowita, poddająca się bezwolnie tyranii męża, który bił ją i gwałcił 

niemal na oczach dzieci. To Potulna z późniejszego opowiadania syna. W 1833 r. 
dwunastoletni Fiodor został oddany do półinternatu Soucharda. Do domu wra
cał tylko na niedzielę i stąd to dziecinne rozdarcie - tęsknota i lęk. Stąd wmawia
nie sobie miłości do ponurego ojca. Stąd w całej jego twórczości będzie słychać 

płacz upokarzanego, nieszczęśliwego i krzywdzonego dziecka. 
W lutym 1837 r. matka umiera na gruźlicę. W maju Fiodor wraz z bratem 

zostaje wysłany do Petersburga i umieszczony w prywatnym zakładzie Kosto

marowa przygotowującym do Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej. Dostaje się do 
niej w styczniu 1838 r„ brat zaś wyjeżdża do Rewala. Dostojewski zostaje sam . 
Pobyt w szkole traktuje jak więzienie. jest samotny. Stroniący od innych chłopiec 
zaczyna pisać pierwsze opowiadania. Jedynym jasnym punktem, w tym okresie, 
było dla niego letnisko, gdzie spotykała się cała rodzina. Dostojewscy posiadali 
dwie małe, kupione przez ojca wioski Darowoje 1 Czeremosznie „razem około 
I OO dusz". Tu przyszły pisarz spotkał wielu późniejszych bohaterów swych po
wieści, zobaczył kilka scen, które wiernie odtworzył m.in. w Biednych ludziach 
czy Braciach Karamazow. Tu przeżył szok związany z zabójstwem ojca, który 
swój los niejako sprowokował. jeszcze za życia żony zdarzały mu się awantury, 

z których jedna stała się głośnym rodzinnym skandalem. Wypędził z domu wuja 
pisarza, który odbił mu Wierę , pokojówkę żony. W jakiś czas potem uwiódł na 
wsi 14 letnią Katię, z którą miał dziecko. Kolejną jego ofiarą była jeszcze młod
sza Akulina, pokojówka żony. Po śmierci żony tyrana, wuj Katii, ojciec Akuliny 
i kilku innych chłopów zamordowało go w okrutny sposób na podwórzu domu. 

Na wieść o śmierci ojca Dostojewski dostał pierwszego w życiu ataku epilepsji, 
które powl:ar"Zać się będą u niego już cyklicznie w różnych tr·udnych momentach 
jego życia. Związane to było także z mroczną tajemnicą jego życia. Nienawi
dząc ojca poszedł w jego ślady. Zgwałcił nieletnią dziewczynkę. Podobno nie
jedną. „Podłości pociągały go i przechwalał się nimi" - utrzymywali w różnych 
przekazach jego przyjaciele. Nawet osobisty lekarz i pr-zyjaciel, wtajemniczony 
dość dokładnie w sprawy swego pacjenta zanotował: „Fiodorowi Michajłowi 

czowi właśnie w młodości wydarzyło się to mroczne i ciężkie, co nigdy nie 
uchodzi bezkarnie w latach dojrzałych " . 

Dorosłe życie i literackie salony 

Po śmierci ojca opiekunem rodzinnego majątku, został mąż ukochanej 
siostry Barbary, Kariepin, który wypłacał braciom pensję. 

Jesienią 1841 r. Dostojewski zostaje inżynierem podporucznikiem. Cierpi 
biedę i głoduje, ale niestety z własnej w iny. Stale jest bez pieniędzy, które trwoni 
na gry hazardowe. Żyje od pożyczki do pożyczki. Pouczający innych sam nie 
potrafi zapanować nad sobą. Oto najbardziej jaskrawy przykład . Otrzymuje od 
szwagra I OOO rubli. Kwota ta wystarczała wówczas na całoroczne utrzymanie. 
Dostojewski wydał ją w ciągu jednego wieczoru na bilard, grę w domino i wy
stawną kolację w restauracji Dominika. 

W październiku I 844r. otrzymuje wreszcie upragnioną dymisję z wojska 
wraz z awansem na porucznika. Od tej pory Jest wolnym człowiekiem. Próbuje 
żyć z literatury, tłumaczy m. in . Balzaka i całkowicie oddaje się pisaniu. W stycz
niu I 846r. ukazuje się Sobowtór i Biedni ludzie, którzy otwier·aJą mu dzięki reko
mendacji zachwyconego nim Bielińskiego - drogę na literackie salony. Począt
kowo jest to krąg związany z Sowremiennikiem, Dostojewski poznaje m.in. 
Panajewa, który kupił to pismo dla Bielińskiego, poetę Niekrasowa, Turgienie
wa, wielkiego Herzena. Przy słynnym stole Panajewów spotyka panią dornu 

Awdotię Jakowlewnę Panajew. Muzę literackiego Petersburga, jedną z najład
niejszych i najlepiej ubranych nad Newą kobiet. Hołdująca nowej moralności 
Awdotia żyje pod jednym dachem z mężem i swoim kochankiem, Niekraso
wem. Kochają się w niej wszyscy, także Dostojewski, który jednak nie miał 
najmniejszych szans u swej bogdanki. W listach do brata pisze o swych towarzy
skich sukcesach, tymczasem prawda wyglądała zupełnie inaczej. „Przyszedł do 

nas mały Dostojewski - pisała Panajewa - nerwowy i drażliwy młody człowiek, 

taki chudziutki, malutki blondynek. Ma chorowita cerę, nieduże szare oczy trwoż
nie biegające z przedmiotu na przedmiot, rusza nerwowo wargami, w rozmo
wie ogólnej udziału nie bierze; widać zbyt zażenowany". 



Dni jego liter-ac iego t riumfu szybko minęły. Zachęcony powodzeniem 
Biednych ludzi pisze nowele, które nie przypadają do gustu Bie l ińskiemu . Wresz
cie nadchodzi katastrofa. Bieliński wydaje na niego wyrok: „Gospodyni („ .) bzdur
stwo ohydne. Każdy nowy utwór Dostojewskiego stanowi dalszy jego upa
dek. Ależ nabral iśmy się swego czasu na Dostojewskiego geniusza" . Niedawni 
admiratorzy zaczynają się teraz od niego odwracać. Obrażony pisarz wiąże się 

z kółkiem Pietraszew skiego. 
Ludzie skupieni wokół Pietraszewskiego szanowali go ale nie był to krąg 

tak interesujący i pociągający jak tamten. Poza czytaniem francuskich zakazanych 
książek zachwycali się utopistą Fourrierem. On zaś odcinał się od tej ideologii. 
„Według mnie - pisał - nie było nic bardziej głupiego od idei władzy repub l i kań 

skiej w Rosji („ .). reformy jeś li są potrzebne, muszą wynikać z autorytetu 
cara". Bardziej interesujące były dla niego dyskusje nad hasłami wydanego przez 
„Pietraszewców" Kieszonkowego słownika wyrazów obcych propagujące model 
prometejskiego humanizmu jaki dość wiernie przekazuje w Biesach inż. Kirył

łow. Dostojewski chcąc w jakiś sposób zaistnieć na jednym z piątków u Pietra

szewskiego i zainteresować zebr-anych czymś innym, niż Fourrier, odczytał im 
list Bi elińskiego do Gogola, w którym krytyk potępiał uwielbianego niegdyś pisa
rza za jego „upajanie się pięknością samodzierżawia" i uwielbienie cara. Po raz 
drugi odczytał go na zebraniu w zaprzyjaźnionym kółku Durowa. Wraz z całą 
grupą „Pietraszewców" w kwietniu I 849r. zostaje aresztowany „za uczestnic
two w przestępczych zamysłach , rozpowszechnianie listu Bielińskiego, pełnego 
obraźliwych wyrażeń przeciw cerkwi i najwyższej władzy, za próbę wraz z po
zostałymi rozpowszechniania antyrządowych utworów za pośrednictwem nie
legalnej drukarni" . Mimo, że „Pietraszewcy" nie byli organizacją spiskową, czuj
ne władze uznały, że mogą się nią stać. Powołano specjalny sąd wojskowy, który 
wydał bardzo surowe wyroki . W śledztwie Dostojewski zeznał , że czytał ten list 
tylko jako literacki dokument, z którego treścią się nie zgadzał. Ale w niczym mu 
to nie pomogło . Zostaje osadzony w Pietropawłowskiej twierdzy. 

Rankiem 22 grudnia I 849r. więźniów przewieziono na Plac Siemianow
ski i ustawiono przy szafocie. Oficer ogłosił wyrok: śmierć przez rozstrzelanie. 

Ustawiono pierwszą czwórkę . Dostojewski z masochistyczną rozkoszą noto
wał każdy szczegół swego przygotowania do śmierci , mimo iż wiedział już, że 
wszyscy zostaną ułaskawieni . To zdanie wypowiedział po francusku jeden z ge

ner·ałów. Dostojewski, tłumacz Balzaka, wierzył jakby nie do końca. Odczytano 
nowe wyroki: 4 lata katorgi w Omsku i degradacja do stopnia szeregowca. 

Na postoju w Tobolsku jakaś arystokratka podarowała mu Ewangelię. 
Była to jedyna książka, którą czytał przez cztery lata. 



Lata katorgi - Omsk 

24 stycznia 1850r. skazańcy przybyli do Omska. Współtowarzyszami Do
stojewskiego byli polscy zesłańcy z I 83 Ir. oraz pospolici przestępcy i kryminali
ści. Dostojewski nie był prześladowany i bity tak jak Polacy. Był nawet lubiany 
przez obozowe władze, nie skarżył się też na jedzenie, bo w przeciwieństwie 
do tamtych był na własnym garnuszku „1 mógł dokupować żywność" . Wyzna
czono go najlżejszych prac, malowania, prac kancelaryjnych. Z okazji Nowego 
Roku 1852 wyreżyserował nawet przedstawienie. 

Pospolici kryminal i ści nienawidzili więźniów ze szlachty, znęcali się nad 

nimi, prześladowali na każdym kroku. Już pierwszego dnia cudem uniknął z ich 
rąk śmierci. Uratował go atak epilepsji. Lud rosyjski z zabobonną czcią otaczał 
wariatów i epileptyków. Zaczęto go więc szanować - przekleństwo choroby 
przeistoczyło się w opiekuńczego ducha. Nie zwracano już uwagi na jego ciągłe 
wywyższan ie się i podkreślanie swego szlachectwa. „ Był to człowiek pyszny -
pisze wspomniany już Tokarzewski - Nie rozumiem jak mógł znaleźć się na 
katordze jako rewolucjonista skoro ciągle mówił o swoim szlachectwie. Ja szlach
cic, my szlachta - nie schodziło mu z ust. Odpowiedziałem mu raz, że nie 
jesteśmy już szlachtą, ponieważ wyrok sądowy pozbawił nas tej godności, co go 
bardzo oburzyło. Za wszelką cenę chciał być kimś lepszym od innych". 

Dostojewskiemu brakowało „wspólnoty więźniów". Jako szlachcic nie był lu
biany przez kryminalistów „z ludu", nienawidz~ buntowników Polaków, nie mógł 
znaleźć też wspólnego języka z innymi „Pietraszewcami" i spiskowcami. Miano mu 
za złe, że za bardzo kajał się w śledztwie i złożył za dużo dowodów praworządności. 
Jego naj bl iższy niegdyś przyjaciel Durow, przez cały okres katorgi nie chciał się do 
niego odzywać. 

To właśnie osamotnienie, skazanie na ludzi, którzy go nienawidzili, było przy
czyną jego największych katuszy. Zaczął studiować typy i charaktery ludzkie. Zafa
scynował go problem zbrodni. Był to według niego incydent. wypadek, rzecz 
całkiem przypadkowa, która może zdarzyć się każdemu, bądź też, konsekwentny 
wynik określonych predyspozycji człowieka. Zło fascynowało go zawsze, nie bez 
kozery Turgieniew nazywał go rosyjskim markizem de Sade. 

Dostojewski zaczął myśleć o stworzeniu powieści - reportażu . Wreszcie 
miał czas, aby przemyśleć każdy Jej szczegół . Zawsze zazdrościł Turgieniewowi, 
że ten może spokojnie dopracowywać i szlifować swoje utwory, bo jest bogaty. 

Nie musi starać się o zaliczki i zawsze spieszyć się na jaki ś wyznaczony w kontr
akcie z wydawcą termin . Teraz pracował tak jak on. Szkicował swoje pomysły 
w Zeszycie syberyjskim . Złożyły się nań 522 ponumerowane notatki zawierają

ce powiedzenia więźniów, przysłowia, życiorysy, zdarzenia. Wiele z nich wyko-

rzystał potem w szkicu \Męś Stiepańczykowo, Braciach Karamazow i Biesach. 
Więzień Kulikow to Fiedka Katorżny z Biesów, w jego usta włożył wiele powie
dzeń zasłyszanych od więźniów. 

Początkowo miała to być Spowiedź, pisane w pierwszej osobie dzieje mlo

~ego zbrodniarza, który skazany na katorgę przeżywa tam odmdzenie. Słyszy 
Jednak o sukcesach Zapisków myśliwego Turgieniewa. Nie może być od niego 

gorszy, tworzy Zapiski z martvvego domu, wstrząsagcy reportaż z czasów zesła
nia (wyd. w 1860 r.). 

Semipałatyńsk 

Ta kaukaska wieś, na końcu świata, to kolejne miejsce zesłania Dosto 
jewskiego gdzie odbywa przymusową służbę wojskową w stopniu szeregow 

ca. W Semipałatyńsku, po raz pierwszy w życiu ma prawdziwe szczęście . Spo
tyka swojego opiekuńczego, dobrego ducha. Jest nim baron Aleksy Wrangel . 
Rejonowy prokurator, Europejczyk o nienagannych manier·ach, erudyta, młodszy 

o I O lat od swego podopiecznego. Wrangel roztoczył nad nim prawdziwą 

opiekę, pomagał mu materialnie, starał s ię w miarę swych możliwości aby 
warunki jego służby były jak najlżejsze . Zapr-zyjaźnił się z Dostojewskim, stał 

się powiernikiem jego myśli. To jemu zawdzięcza pisarz powrót do normal
nego życia , odzyskanie wiary w swe twórcze możliwości . Za sprawą W rangla 

otrzymuje prawo prywatnego mieszkania i jest zapraszany do samego guber
natora . 30 października I 856r. zostaje mianowany chorążym w e własnym 

batal10111e. Z powrotem jest wolnym człowie kiem. W sierpniu I 859r. dzięk i 

Wr·anglowi otrzymuje pozwolenie na powrót do europejskiej Rosji. Wyjeżdża 
do Tweru s kąd śle do Wrangla, szefa żandarmów 1 ••• samego Cesarza błagal

ne listy o całkowite ułaskawienie i prawo zamieszkania w stolicy. O dziwo 
Aleksander li wyraża zgodę i w grudniu I 859r. Dostojewski otrzymuje upra
gnione prawo powrotu. 

Może teraz zacząć życie od nowa. Wydaje Sio/o Stiepanczykowo, swój 
osobista - ideologiczny rozrachunek z Bielińskim, którego wzgarda na długi e 

lata ośmieszyła go, zdeprecjonowała jego literacką pracę , odebrała ludziom, 
a nawet jemu samemu wiarę w jego talent. Wres~cie nadszedł dla niego ten 

czas, kiedy rozprawiwszy się z przeszłością chce „wdeptać wszystkich w bło
to" i udowodn ić swoją wielkość. 

Zdawałoby się, że świat wreszcie stanął przed nim otworem, tymczasem 
na przeszkodzie znowu staje hazard i . . . kobiety, które odegrały w jego życiu 
olbrzymią rolę. 



Cierpienia młodego Wertera ... 

Dostojewski wręcz chorobliwie zazdrościł Spieszniewowi szalonego powo
dzenia u kobiet. Chciał , tak jak jego Mefisto, uchodzić za Don juana petersburskich 
salonów. Zwykle kończyło się to rozczarowaniem i cierpieniem. Jego wybranki były 
przeważnie mężatkami lub kobietami, które nie zwracały na niego uwagi. Schemat 
cierpień młodego Wertera tzn. miłość do mężatek pt-z:eżywał kilkakrotnie. Pierwszą 
była nieosiągal na Panajewa. Potem przyszły lata katorgi. W Semipałatyńsku były uro
dziwe córki gospodyni, chętna wszystkim ś liczna Maryna żona chorążego Kozaka, 
była też Cyganka i 17 letnia Jelizawieta Nikołajewna Noworotowa. Dla niego, była 
nic nie znaczącą przygodą. Dla dziewczyny było to uczucie na cale życie. Pozostała 

niezamężna, w kółko aż do obłędu czytywała parę jego listów. Była to historia ckliwa 
a Dostojewski właśnie angażował się w wielki dramat pt „. 

Maria 

W I 855r. poznaje małżeństwo lsajewów, które będzie od tej chwi li figu
rować w każdej jego powieści. Egzaltowana blondynka, Maria z domu Con
stant, staje s ię źródłem jego duchowych męczarn i . Chcąc zdobyć „tego anioła " 

zaczyna pomagać lsajewom, daje im drobne pożyczki . stara się przez Wrangla 
o pracę dla męża Marii, pijaczyny i hulaki, który nigdzie nie zagrzewa/ długo 

miejsca. I tu następuje nieoczekiwany zwrot, lsajew widząc co się święc i , sam 
załatwia sobie posadę w Kuzniecku odległym o 600 wiorst od Semipałatyńska . 

Zrozpaczony pisarz ś le do Marii listy grubości zeszytów. Ogarnęła go miłość 
„podobna do umysłow j choroby" stwi erdził Wrangel. W sierpn iu lsajew umie
ra ale Dostojewski nie moze opuścić miejsca swojego pobytu aby spotkać się 
z Marią. Z pomocą przychodzi mu niezawodny baron. Wraz z miejscowym 
lekarzem „kładą Dostojewskiego do szpitala" gdy ten ... pędzi konno na umó
wione spotkanie do oddalonego o 200 km Żmijewska. Ale Maria nie przyjeżdża 
Znalazła już pocieszyciela. Zakochała s ię w 24 letnim nauczycielu W ierguno
wie. Dostojewski przeżywa katusze. Za j akiś czas Maria znowu iest skłonna być 
z nim, ale „ • • Szamotanina trwa całe tygodnie . „Obłąkany Fiedia" pisze do Wier
gunowa obraź liwy list, w którym tłumaczy mu, że nie jest wart Mari i. Roz
wścieczona lsajewa przesyła mu list pełen wyrzutów, że woli młodszego i żeby 
zostawił ją wr·eszcie w spokoju. Przez moment pisarz gotów jest to zro bić. 

Przybiera odpowiednią pozę . pisze do Wrangla prośbę o jakiś awans bądź pod
wyżkę .. . dla Wiergunowa! Masochistyczne samoudręczenie sięga zenitu. Kiedy 
w paźdz ie rn iku I 856r. zostaje mianowany chorążym z możliwością dymisji 
z wojska, Maria łaskawie obiecuje mu swą rękę. 

15 lutego I 857r. w cerkwi w Kuzniecku odbywa s ię ich ślub. Towarzyszy 
mu atmosfera skandalu, oczekiwano na j akąś awanturę , na porwanie .„ świad

kiem pana młodego był bowiem Wiergunow. Prosto z cerkwi młodzi Dosto
jewscy wyjeżdżają do Bamału, gdzie odbywa się weselna uczta. Pisarz dostaje 
silnego ataku epilepsji. Gdy przychodzi do siebie słyszy ordynarne vvymysły i wy
rzuty żony, że ją oszukał i żałuje, że nie wybrała tamtego. Dostojewski zaczyna 
wpadać w histerię. Nie może sprostać w sypialni wymaganiom Marii, jest cia,gle 
porównywany z Wiergunowem, który znowu pojawia się na horyzoncie. TerdZ 
pisarz sam postępuje tak jak kiedyś lsajew. Stara się o dymisję. Wyjeżdżają. Jekate
rinburg, Nowogród, w końcu Twer~ miasto, w którym zostają na dłużej i które 
potem sportretuje w Biesach. Wreszcie dostaje zgodę na powrót do eumpejskiej 
Rosji. Jeździ sam do Petersburga i Moskwy załatwiać zgodę na wydawanie własne

go pisma i druk zbiorowego wydania pisanych na Syberii utworów. W tym czasie 
Wiergunow znów odwiedza Marię i kiedy Dostojewski wraca, żona oświadcza 
mu, że nigdy go nie kochała. Po pewnym czasie powraca zgoda i oboje wraz 
z pasierbem Paszą wyjeżdżaj do Petersburga. Jest rok 1860. Umęczony małżeń 

skim szczęściem Dostojewski - przefywa kolejną wertetiadę. 

Aleksandra 

Tyrn rdZem jest to żona przyjaciela i osobistego lekarza, Stefana Janowskiego. 
Ma 23 lata, jest aktorką. Występowała w Petersburgu jako Aleksandra Szubert. ale 
zazdrosny mąż nie pozwoli ł jej grać . Dostojewski namawia ją na przyjazd do które
goś z moskiewskich teatrów, obiecuje załatwić angaż. Aleksandra zrywa z mężem 
i w marcu I 860r. otrzymuje angaż do Teatru Małego jako pierwsza naiwna. Po paru 
dniach przyjeżdża za nią Janowski. Między panami dochodzi do zasadniczej rozmo
wy. Dostojewski wycofuje s ię . Wraca do Marii. 

Cisza przed burzą ... 

Maria zapada na gruźlicę . Pisar-z: nie ma teraz czasu n romanse. Od stycznia 
186 1 r. ukazuje s ię jego, założony wspólnie z bratem Michałem, mies ięcznik 

Wremio. Drukuje tu swoje utwory wielu wybitnych pisarzy m. in. sam Turgieniew, 
który pok/ód się w tym czasie z kręgiem Sovvrienienniko. Dl Dostojewskiego jest to 
powód do dumy. Nadal nie wyzbył s ię zawiści w stosunku do Turgieniewa, który 
właśn ie został przewodniczącym Światowego Kongresu Literatury w Paryżu , gdy on 
- Dostojewski jest w Europie całkiem nieznany. Poza tym bogaty Turgieniew bierze 
za arkusz aż 500 rubli , a on tylko 150. „Wiem, że piszę gorzej od Turgieniewa. ale 
przecież nie na tyle gor-z:ej" żalił się bratu. I teraz wielki Turgieniew przychodzi do 



niego sam. Teraz on będzie dyktował mu warunki. On będzie panem. Będzie mógł 
wytknąć Turgieniewowi jego lewicowe poglądy. Dostojewskiego oburzało schlebia
nie rewolucyjnej młodzieży, ten rodzaj specjalnego snobizmu, który wykazywał Tur
gieniew zabiegając o łaski r-ewolucjonistów. Po latach sportretuje go w Biesach jako 
pisarza Karmazinowa, jego cechami obdarzy też starego Wierchowieńskiego. 

W roku 1861 ukazuje się także jego nowa powieść Skrzywdzeni i poniżeni. 

Tymczasem gt-uźlica Marii nasila się. Jesienią 1862 nie wstaje już z łóżka . Mąż wy
wozi ją do Władymira, gdzie jest znacznie łagodniejszy klimat. Przyjeżdża też Wier
gunow by raz jeszcze spotkać się z Marią . Ale na Dostojewskim nie robi to już 
wrażenia. Wyjeżdża do Petersburga gdzie ma swoją Redakcję i ... nową kochankę . 

Poli na 

Apolinaria Susłowa, była jedną z pierwszych w Rosji studentek uniwersytetu. 
Miała 22 lata kiedy poznała 40 letniego Dostojewskiego. Poznała go przynosząc do 
Wremii swoje opowiadania. Zdobyła go sama, bo tak chciała. Wysłała do niego list 
miłosny, w którym pisała , że jest jej bohaterem, wyrażała też bardzo inteligentny 
(co ujęło pisarza) zachwyt nad jego twórczością. Dostojewski oczywiście wydruko
wał jej opowiadanie i „. zostali kochankami. Po raz pierwszy w życiu miał kobietę 

o jakiej marzył , całą w jedwabiach, rasową , mądrą, inteligentną . Z obawy przed 
światem, ukrywał ten związek jak najdroższy skarb. Latem I 863r. postanowili wyje
chać do Wioch. Polina pojechała pierwsza. Najpierw do Paryża, skąd pisała, że ka
ch , czeka i tęskni„ .. Tymczasem komplikacje w związku z zamknięciem Wremii 
i zabiegi o zezwolenie na wydawanie nowego pism zatrzymały Dostojewskiego na 
dłużej w Petersburgu. Kiedy wreszcie w sierpniu dotarł do Paryża, usłyszał z JeJ ust: 
spóźniłeś się mój drogi. Zakochała się w hiszpańskim studencie pięknym Salvadorze. 
Dost jewski zachowuje się tak jak kiedyś. gdy dowiedział się , że jego przyszła żona 
ma już ukochanego. Poświęca siebie. Chce dopomóc szczęściu młodych kochan
ków, obiecuje zabrać ich na swój koszt do Wioch. Ale okazuje się niebawem, ze 
Salvador ma już dosyć egzaltowanej Rosjanki i ucieka od niej. Dostojewski proponu
je jej braterską podróż do Wioch. Wyobraża sobie, że nie może tknąć kobiety, która 
świeżo przeżyła dwie „tak straszliwe tragedie, unieszczęśliwienie jednego kochanka 
i rozczarowanie drugim". Polina wspaniałomyśl nie zgadza się . Najpierw jadą na ru
letkę do Baden, gdzie Dostojewski zgrywa się doszczętnie. Polina, aby go ratować 
zastawia swoją biżuterię . Ten gest sprawia, że namiętność pisarza wybucha ze zdwojohą 
s iłą . Za przesłane przez brata pieniądze Jadą do Wioch - Neapol, Sorento. Dosto
jewski błaga o jej rękę, ale jak każdy do szaleństwa zakochany, ani myśli się rozwieść. 

Polin odmawia, urażona tym, że nie chce rzucić dla niej żony. Rozstają s ię j esienią 

I 863r. gdy w listopadzie tegoż roku Dostojewscy przenoszą się do Moskwy. 

Awdotia Panajewa 

Apolinaria Suslowa 
(Po lina) 

M ria Isajewa 

Anna D ) tojewska 
(Ania) 



W marcu I 864r. ukazuje s ię pierwszy zeszyt nowego wznowionego pi
sma pod nazwą Epoka . 15 kwietnia umiera Maria a w lipcu niespodziewanie 
brat Michał, wydawca Epoki. Dostojewski bierze na siebie ciężar ponad siły. 
Obiecuje spłaci ć długi M ichała oświadcza, że nadal będzie wydawać pismo, aby 
w dowa po bracie miała z czego żyć . Pomaga też drugiemu bratu alkoholikowi, 
utrzymuje pasierba Paszę. Jego życie to teraz ustawiczna szarpanina z weks lami 
i komornikami. Stale grozi mu więzien ie za długi. Do tego wszystkiego docho
dzi jeszcze krytyka wydanych właśnie Notatek z podziemia ( 1864). Jednego z naj
bardziej kontrowersyjnych utworów, analizy postawy skrajnego indywidualizmu, 

studium okrucieństwa i nienawi ści; wg. Dostojewskiego portret człowieka X IX w. 
Prekursorskiej wobec Freuda próby dodarcia do najgłębszych sfer ludzkiej oso
bowości . Jego zdaniem „człowiek z podziemia" to „(„.) najważniejsza postać w 
rosyjskim świecie " . „ Szczycę s ię - notował w Dzienniku - żem pierwszy przed
stawił prawdziwego człowieka, spotykanego wśród Rosjan najczęściej, pierwszy 
zdemaskował jego obrzydliwość i tragizm („ .) Durnie! To jest moja slawa, albo
w iem w tym jest prawda! ". 

Udręczony do kresu wytrzymałości całą zaistniałą wokół siebie sytuaqą 
szuka w sw oim otoczeniu przychylnej sobie duszy. I znajduje j ą . Na jego hory
zoncie pojawia się .. . 

Maria Braun 

Niezbyt ład na, ale obdarzona wdziękiem i temperamentem, który fascy
nował mężczyzn . Typ szalonej awanturnicy, która mając 16 lat uciekła z domu 
aby poznać Europę. Kochankami jej byli szulerzy i bandyci . Nazwisko nosiła po 

męzu , amerykańskim marynarzu, od którego szybko uciekla. Do Rosji wróciła 
z Anglii w 1862r. Związała się z przedstawicielami literackiej cyganerii m. in. 
z Piotrem Gors~im , byłym sztabskap itanem, nałogowym alkoholikiem, kiep
skim literatem. Zyli w skrajnej nędzy. To właśn ie on przyprowadzi! Mańę do 

EpokJ', gdzie poznała Dostojewskiego i spadło na nią „ krótkotrwałe , ale ogrom

ne szczęście" . W połowie stycznia I 865r. Mańa pisze do Dostojewskiego ostat 
ni list. Dziękuje mu z w szystko oświadcz . że wraca do Garskiego. Swoją 

. „damę Kameliową" , jak nazwał Mańę sportretowaf pisarz w postaci Son i lwa
nowej w Zbrodni i karze, gdzie spotkały s ię razem trzy kobiety jego życia: piękna 
PanaJewa (siostra Raskolnikowa), rozhisteryzowana lsajewa (Katarzyna Marmie
ladow) i ona Marfa Braun. Garski, zaś to sztabskapitan Lebiadkin z Biesów i Mar
mieładow ze Zbrodni i kary . 

Dostojewski widział w Marfre przede wszystkim nieszczęś liwą kobietę 
okrutnie doświadczoną przez los . Nie rozpaczał zbyt długo - bo oto nadeszła 

nowa miłość. Nie tak ślepa i lekkomyślna jak do Marii czy zawzięta i bolesna jak 
do Po!iny, o h-tórej nie może nadal zapomnieć. Rodzi się miłosna fascynacja. Na 
imię ma Aniuta. 

Anna Korwin - Krukowska 

Prawdziwa arystokratka, pochodziła z polskiej szlacheckiej rodziny zrusyfi
kowanej zaraz po rozbiorach. Piękna , bardzo bogata, świetnie wykształcona , 

zaczęła „bawić się w literaturę". Jedną ze swych nowelek przesłała do Epoki, 
zupełnie przypadkowo wybierając to właśnie pismo. O dziwo, Dostojewski 
wydrukował je i przesiał honorarium. Kiedy z matką i młodszą siostrą przyjecha
ły, ze swego majątku - na Witebszczyźnie , na zimę do Petersburga, kurtuazyjnie 
zaprosiły pisarza. który zaczął nachodzić je codziennie. „Pamiętajcie tylko -ostrze
gał listownie ojciec generał - że Dostojewski nie jest człowiekiem z naszego 
towarzystwa. Cóż my o nim wiemy. że jest byłym katorżni k iem i dziennika
rzem. Trzeba być z nim bardzo a bardzo ostrożnie". Dostojewski jest nią zafa
scynowany i wpatrzony jak w obraz. Najbardziej imponuje mu jej arystokratycz
ne pochodzenie. Aniuta jeździ tymczasem na bale, bawi się z oficerami gwardii 

a Dostojewski przeżywa po raz kolejny miłosne udręki. Wreszcie oświadcz.a się 

jej. Ma 44 lata, ona 24. Aniuta grzecznie lecz stanowczo odmawia mu. Nie 
kwestia wieku ma tu znaczenie. Nie jest po prostu kobietą jakiej on potrzebuje . 
„ Szanuję go bardzo, kocham jego geniusz. Ale on potrzebuje kobiety, która ży
łaby tylko jego osobą, która poza nim nie miałaby innego życia. On jest taki 
nerwowy, drapieżny. On chce wessać mnie w siebie" - zapisała w swoim Pa
miętniku. I młoda Aniuta miała rację. Dostojewski był masochistą, szukał kobie
ty, która uległaby mu we wszystkim. Drugiej żonie opowiadał, że to on zerwał 
narzeczeństwo, bo nie odpowiadały mu lew icowe poglądy panny. Wychodziła 
tu na jaw jego snobistyczna małostkowość . Lubił chwalić się przed Anią, że miał 

arystokratyczną narzeczoną. 

Fascynacja Aniutą nie przeszkodziła mu jednak w spędzeniu lata 1865 r .... 
z Poliną w Wisbaden. N ie jest to już taka miłość jak przed rokiem. Susłowa 

zaczyna nim pogardzać. On pracuje nad pierv..;szą wersją Zbrodni i kary i nie ma 
czasu na ulubioną przez Polinę szarpaninę, na ciągłe kłótnie i powroty, łzy, kwia
ty, uderzenia. Proponuje jej małżeństwo . Sus/owa odrzuca oświadczyny i chcąc 
go poruszyć - wdaje się w nowy fiitt. Tym razem nie odnosi to skutku, bo na 

domiar wszystkiego pisarz znowu zgrał się doszczętnie. Pożycza od Turgienie
wa, Sus/owej, znowu przegrywa. Grozi mu więzienie. Tr·ochę pieniędzy prze
syła Wrangel i przyjaciel wydawca Katkow. który z góry zakupuje nie napisaną 
jeszcze .powieść. 



Z Poliną spotyka się jeszcze kilkakrotnie . Definitywnie zrywają ze sobą 
w I 866r. Rozkosz jaką z nią przeżył „prawdziwa, rozpustna , arcygrzeszna" 
wracać będzie do niego w marzeniach do końca :Zycia. Sportretował ją a:Z trzy

krotnie w Idiocie (Nastazja Filipowna) gdzie spotkała się z Aniutą (Aglaja), Bra
ciach Karamazow (Gruszeńka) i Graczu (Polina). 

W poszukiwaniu szczęścia 

Zanim spotkał Anię, która jako jedyna w altruistyczny sposób potrafiła po
kochać nie tylko jego samego lecz i jego geniusz - oświadczał się jeszcze dwu

krotnie. W marcu I 866r. młodej i wesołej pannie lwanczewneJ - PisaroweJ , 
która go po prostu wyśmiała i latem tegoż roku bratowej swojej siostry. Piękna 
i smutna Helena Iwanow czuwała przy dogorywającym mężu, na którego oczach 
nawiązał się ten romans. Dostojewski popełnił błąd oświadczając się zbyt szybko 
i obcesowo. Helena nie dała mu żadnej odpowiedzi. Mocno przeżył tę odmo

wę, tym bardziej, że cała rodzina siostry przekonywała go przedtem, iż małżeń 
stwo jest prawie uzgodnione. Teraz sprawy znów się odsuwały i pozostawała 
makabryczna farsa. 

Dostojewski nie mógł jednak roztkl iwiać się nad sobą zbyt długo, zaciskała 
się nad nim pętla długów. Jawiło się widmo więzienia . Tu nale:Zy cofnąć się nieco 

wstecz. W czasie romansu z Ani utą przestaje wychodzić Epoko . Pisarz bierze na 
swoje utrzymanie wdowę po bracie i jej dzieci. Bez skutku stara się sprzedać do 
Ojczystych zapisków nie napisaną jeszcze powieść . W akcie rozpaczy, bez przemy
ślenia podpisuje „fantastyczny kontrakt" z wydawcą - aferzystą i lichwiarzem Stel

lowskim. Ma dostać 3.000 rubli w gotówce i wekslach. Uprawnia Stellowskiego 
do wydania wszystkich swoich dotychczasowych utworów i zobowiązuje się do

starczyć do I listopada 1886 r. nową powieść. Gdyby w umówionym terminie 
nie spełnił tych warunków, wydawca zyskuje prawo wydania w przyszłości bez

płatnie wszystkich jego utworów, zarówno tych, które już napisał jak i tych, które 
dopiero powstaną. Stellowski za bezcen skupi/ weksle braci Dostojewskich i nimi 
spłacił pisarzowi większość umówionej sumy. Po spłaceniu wdowy i pasierba Pa
szy, Dostojewskiemu zostało 175 rubli, które przegrał w Wisbaden. 

W styczniu I 866r. miesięcznik Katkowa rozpoczyna druk Zbrodni i kory . 
Pochłonięty pracą nad powieścią, opędzaniem się od spłaty długów 1 ciągłymi 
miłosnymi zawodami, Dostojewski nie miał czasu na obiecaną Stellowskiemu 

powieść. Poeta Majkow proponuje mu, aby kilku przyjaci~ napisało po jednym 
rozdziale jakiegoś na prędce skleconego powieścidła. Dostojewski odmawia. 

Wówczas dyrektor kursów stenograficznych, Olechin sugeruje, aby skorzystał 
z mało znanego wówczas sposobu dyktowania powieści stenografce. Pisarz 

mając nóż na gardle zgadza się. Olechin przysyła mu swą najlepszą uczennicę. 
Tak w jego :Zyciu pojawia się prawdziwy Anioł. 

Ania 

Miała 20 lat. Niezbyt ładna, cicha i spokojna. W domu nazywano ją Ni
toczką na cześć bohaterki powieści Dost0jewskiego Nitoczko Niezwanowo, napi

sanej przez niego. gdy jego przyszła żona miała zaledwie 2 lata. Tytułem tym 
wypowiedział jak gdyby rodzaj proroctwa, czy też czarownego zaklęcia na temat 
swojego przyszłego :Zycia. Nitoczka pojawiła się w jego :Zyciu „nie wołana", sama do 
niego przyszła, przyciągnięta uwielbieniem dla jego pracy. Zachwycała się jego twór
czością, był jej ulubionym pisarzem, toteż z radością przyjęła propozycję Olechina. 

Po kilku dniach współpracy jej ulubiony pisarz rozczarował ją zupełnie. Był oschły 
i wyniosły, ciągle użalał się nad sobą. Wsp~czuła mu bardzo i zakochała się w nim, 
ani przez chwilę nie licząc, że Dostojewski zainteresuje się nią. Jemu zaś , pierwsze 

tygodnie znajomości z Anią upłynęły na możliwie dokładnym i realistycznym przypo
mnieniu sobie wsp~cia z Poliną. Ania stenografowała Gracza „gdzie ka:Zda strona 
wyła z tęsknoty i nostalgii po straconych pieszczotach Sus/owej". 

Dostojewskiemu podobała się nowa metoda pracy. Oświadczył się Ani 

z wyrachowania i jakby silą rozpędu, były to już jego piąte oświadczyny w ciągu 
dwu lat. Ania zdawała sobie sprawę, że pisarz nie kocha jej tak jak ona jego, ale 
jej miłość w duzym stopniu płynęła z uwielbienia jego geniuszu i gorącej chęci 

dania mu pomocy. Pierwsze tygodnie po ślub~e były dla niej koszmarem. Zycie 
zatruwała jej bratowa, którą utrzymywał mąż , szykanował pasierb Pasza, ota

czała chmara przedziwnych „przyjaci~" męża , rezydujących niemal w ich domu 
i przeszkadzających mu w pisaniu. Ania podejmuje znamienną decyzję . Zastawia 
wszystko i zmusza męża do wyjazdu. Trzymiesięczna podróż potrwała 5 lat 
Kiedy wrócą do Rosji, Dostojewski będzie już wielkim pisarzem. 

I maja I 867r. przyjeżdżają do Drezna. Pisarza pochłania całkowicie ha
zard . W Hamburgu przegrywa 1.200 funtów, kwotę która miała im starczyć do 
końca roku. Ania pozostawiona sama sobie zaczyna pisać Dziennik, odnotowu
jąc z filmową dokładnością dzień po dniu swoje życie z geniuszem. Opętany 

szaleństwem gry wyjeżdża w lipcu z żoną do Baden. Ania prze:Zywa gehennę, 
prosi o pieniądze matkę. W atmosferze próśb, płaczów i kłótni o pieniądze, 
Dostojewski przegrywał systematycznie wszystkie pieniądze żony. Co gorsze robił 

przy tym tak histeryczne sceny, że ci którzy pamiętali o daleko posuniętej cią:Zy Ani, 
jego obarczali winą za późniejszą śmierć noworodka. Sama Ania znosiła to jednak 
z-pokorą „dziękując Bogu, że to ru letka, a nie Polina" . Dopiero 23 sierpnia jakimś 

cudem udało się jej namówić męza na wyjazd z Baden. 



Z 18 frankami w kieszeni rozpoczynają nowe życie w Genewie. Jesienią 
1867 r. Dostojewski zaczyna pisać Idio tę, którego kończy we Florencji w stycz

niu 1869 r. Ania star-a się walczyć z hazardem męża wydzielając mu systema

tycznie okr·eślone sumy . ..Przezn cz te pieniądze na przegranie, bo nie wygrasz 

na pewno" - łagodną perswazją wybijała mu z głowy możliwość wygranej. Trwało 
to cztery lata. Po raz ostatni w życiu zagrał Dostojewski w Wisbaden w kwietniu 

1.871 r. w czasie podróży powrotnej do Rosji. Ani dopomógł także „. ojciec 

pisarza, który we śnie ostrzegł syna, że jeżeli będzie nadal grać spotka go wielkie 
nieszczęście. Pisarz przeląkł się wróżby, tym bardziej , że ojciec pr-zepowiedział 
mu już wcześniej śmierć dziecka. W panicznym lęku wyjechał do Drezna. z trzech 

hazardów pozostał mu już tylko jeden : pisanie. Z pasją zabiera się do rozpoczę
tych w 1870 r. Biesów. 

We wrześniu 1871 r. Dostojewscy wracają do Petersburga z dwójką dzie
ci, dwuletnią Lubow i dwumiesięcznym Teodorkiem. Wzmianki o powrocie do 
kraju głośnego już teraz pisarza zamieszcza cala prasa. Na wieść o tym obskakują 
ich dawni wierzyciele. Ale teraz to Ania rozmawia z nimi, rozkłada długi na raty, 
które regularnie spłaca, wyr-zuca też z domu Paszę z żoną i porywa się na pro

jekt bez precedensu. Postanawia sama wydać Biesy. Otrzymuje kredyt na papier 
i drukarnię , sama sprzedaje egzemplarze Biesów wprost do księgarń omijając 
hurtowników. Nakład 3,5 tysiąca egzemplar-zy pr-zyniós/ około 12,5 tysiąca ru
bli. Skończyły się finansowe kłopoty. 

I stycznia 1873 r. Dostojewski obejmuje redakcję Grażdanina, na lamach 
którego drukuje swoje artykuły w rubryce Dziennik pisarza. Od I 876r. Dziennik 
pisarza wychodzi jako samodzielny, w pełni autorski miesięcznik. Wypełniają go 
artykuły krytycznoliterackie, felietony, materiały publicystyczne, a także nowele 

pisarza. Dostojewski dokonuje obrachunków z ideałami młodości . Krytycznie 
ocenia rosyjskie środowisko literackie, kilkakrotnie powraca do kwestii spiryty

zmu. Konsekwentny apologeta prawosławia i wróg katolicyzmu, broni własnej 
nauki chrześcijańskiej. Staje po stronie władzy, dostrzega zalety istniejącego w Rosji 
systemu społecznego. Manifestuje niechęć wobec niepodległościowych dążeń 
Polaków. Jawi się jako skrajny nacjonalista i mesjanista. 

W styczniu 1875r. drukuje Młodzika w Zapiskach ojCZ'y'stych u Niekrasowa, 
który wydzierżawi/ to pismo po zamknięciu So'v'Vremiennika Ośmieszany i poniżany 
u Panajewa pisarz zerwał z kręgiem So'v'Vremiennika, ale zawsze uważał, że pismo to 

ma najwyiszy poziom artystyczny wśród wydawnictw literackich. Wraz z drukiem 
u Niekrasowa wyzbył się wreszcie kompleksu literata drugiej klasy. Było mu to po

trzebne dla uspokojenia własnego samopoczucia i nie dbał o to, że niektórzy przyja
ciele odsunęli się od niego uważając druk u radykała Niekrasowa za zdradę idei. 

Ostatnie lata jego życia nie są już tak dramatyczne jak minione. Latem 
mieszka z rodziną w Starej Russie . Jeździ na kuracje do Ems. Wygrywa proces 
o obalenie testamentu ciotki i staje się właścicielem majątku ziemskiego. Roz
szerza się krąg jego znajomości wśród najwyższej rosyjskiej. biurokracji. 
We wszystkim wspiera go Ania. „Okazała się silniejsza i lepsza, niż myślałem" 

- zanotuje w Dzienniku. W styczniu I 878r, przerywa wydawanie Dziennika 
pisarza zaczyna bowiem pisać swą ostatnią powieść Braci Karamazow. 

6 czerwca I 880r. - to dzień największego triumfu jego życia. Wygłasza 
słynną mowę na odsłonięcie pomnika Puszkina, w której wzywa inteligencję do 

ukorzenia się przed ludem. Turgieniew płacze, panie kupują mu laurowy wieniec. 
„Gdy skończył wolano: prorok, prorok! Studenci, pensjonarki, ministrowie, damy 

wszyscy wtargnęli na estradę całowali mu ręce". To sprawiło, ze wreszcie cofnięto 
tajny nadzór policyjny nad pisarzem i jego korespondencja przestała być czytana 
w cyrkule policyjnym. Dostojewski dawno już uważany był przez wszystkich re
wolucjonistów rosyjskich za wroga nr I , ale dla policyjnej machiny „podporucznik 

dymisji Teodor D." był wciąż od 26 lat byłym więźniem politycznym. 
Niebywałe powodzenie Braci Karamazow, sprawia że postanawia napisać 

drugą część powieści. Wznawia też wydawanie Dziennika Pisarza, ogłaszając 

przedpłatę na kolejne numery. W planach ma jeszcze „napisać rosyjskiego Kan
dyda, napisać książkę o Jezusie Chrystusie, napisać swoje wspomnienia, napisać 

poemat Lat Czterdziestych". Nie zdążył. Umiera 28 stycznia 1881 r„ w poło
wie pracy o swoim Kandydzie - Aloszy Karamazowie. 

Ania przeżyła go o prawie 40 lat. Całe swoje życie bez Niego, poświęciła 

Jemu. W Muzeum Historycznym Moskwy wywalczyła salę na stworzenie Mu
zeum Dostojewskiego. Rozpoczęła akcję budowy szkoły - pomnika w Starej 
Russie, gdzie co roku spędzali parę miesięcy. jeździła z odczytami. Pisała o nim 
artykuły. Wydała wszystkie jego dzieła, bibliografię prac o Dostojewskim, swoje 

wspomnienia o nim i listy, z których usunięto wszystko to, co wg. niej „niegod
ne było geniusza". Czuwała na wydaniem biografii męża, pióra Mikołaja Stra
chowa, który po jej wydaniu napisał do Tołstoja „ „. Nie mogę uważać Dosto~ 

jewskiego ani za dobrego, ani za szczęśliwego człowieka („.). Był zawistny i roz
pustny, całe życie strawił na dawaniu ujścia swoim namiętnościom, co czyniło 

go godnym pożałowania i ośmieszałoby, gdyby nie był przy tym tak zły i tak 
mądry. Sam zaś, podobnie jak Rousseau, uważał się za najlepszego i najszczę

śliwszego z ludzi („.). Postacie najbardziej do niego podobne to bohater „Nota

tek z podziemia", Swidrygajłow ze „Zbrodni i kary" oraz Stawrogin z „Biesów". 
Ania zaś, swoje życie z Dostojewskim podsumowała aforyzmem „Słońce 

mojego życia - Teodor". 



Ludzie z kręgu Dostojewskiego - prototypy postaci z Biesów 

Michiał Bakunin (1814-1876) 

Postać rodem z awanturniczych powieści płaszcza i szpady. Najskrajniejszy rewolucjonista swo

ich czasów. Twórca anarchizmu ale niekonsekwentny w swych poglądach, przeskakujący od 

jednej koncepcji do drugiej. Był „rewolucjonistą czynu", chciał wzniecić rewolucyjny płomień 

w o.lej Europie. Wzywał do rewolucji społecznej, której celem było zniesienie państw i stworze

nie ustroju bezpaństwowego. Uważał , że rewolucja powinna być przygotowana tylko przez tajną 

organizację spiskową posługującą się zamachami terrorystycznymi. 

Podżegał do rewolucji w Saksonii i we Włoszech . W 1849 r. został przywódcą powstania w 

Dreźnie, za co skazano go na karę śmierci, zamienioną potem na dożywocie. Wydany Rosji, 

zbiegł w I 86 I r., z katorgi na Syberii, do Anglii, gdzie związał się z Hercenem i grupą rewolucjo

nistów skupionych wokół „Kolokolu". Wraz z rosyjską emigracją rewolucyiną czynnie poparł 

powstanie styczniowe. Zorganizował w Londynie wyprawę na pomoc Polakom. Okręt z bronią, 
który miał wylądować kolo Połągi, na pokładzie którego znajdował się sam Bakunin, na skutek 

różnych niesprzyjających okoliczności znalazł się w porcie szwedzkim, gdzie został internowany. 

Bakunin zbiegł do Szwajcarii. Wstąpi! do I Międzynarodówki, ale został z niej usunięty za działal

ność rozłamową, wobec czego utworzył tzw. Międzynarodówkę Anarchistyczną. W Szwajcarii 

złożył także Międzynarodowy Alians Demokracji Socjalistycznej, sprowadzający rewolucję do 

żywiołowego buntu mas. 

Siergiej Nieczajew (1847-1872) 

Dostojewski nie zetknął s ię z nim osobiście, tak jak z innymi. „Proces nieczajewców" został 

z gazet i szczegółowych sprawozdań. N ieczajewa uważał za „ postać Niezwykłą I". 

Uznawany za ucznia Bakunina i jego wyznawcę w krótkim czasie stal s ię Nieczajew jego rywalem 

i wrogiem. Był najskrajniejszym wyznawcą zasady - cel uśvvięca środki . Wykluczał używanie 

jakichkolwiek środków moralnych, zalecając posługiwanie się wyłącznie podłością i niemoralno

ścią. Głosił konieczność stłumienia w sobie w imię rewolucji wszelkich ludzkich uczuć, stosowa

nie zabójstw, szantażu, prowokacji. Byt fanatykiem ogarniętym ideą zniszczenia. 

Swoją rewolucyjną działalność rozpoczął od mistyfikacji - Udając, że jest aresztowany, że uciekl 

z więzienia wprowadzał w błąd zakochane w nim kobiety. Jako uczestnik ruchów studenckich 

1869 r., zbiegł do Szwajcarii, gdzie pozna! Bakunina. Razem wydają Katechizm rewolucjonisty. 

Bakunin, również skłonny do „stosowania mistyfikacji w imię wyższych celów"' wydaje mu 

legitymaqę nr 2771 członka „Wszecheuropejskiego związku rewolucyjnego"' który w rzeczywi

stości nigdy nie istniał. Jednocześnie Nieczajew, prosi poetę Ogariewa aby ofiarował mu wiersz 

O Studencie, z taką dedykacją, która sugerowałaby, że to właśnie on jest jego bohaterem. Z Ka

techizmem re<MJlucjonisty , „Legitymacją" z pieczęcią Bakunina i wierszem Ogariewa, którego tytuł 

zmienił na Świetlaną osobistość, wraca do Rosji i przystępuje energicznie do działania. Wśród 

studentów Alkademii Rolniczej pod Moskwą. zakłada kółko rewolucyjne, oświadczając im, że są 

jednym z oczek wielkiej sieci, założonych przez niego, kół rewolucyjnych pokrywających już całą 
Rosję. Wydaje wciąż rozmaite rozkazy w imieniu „centralnych władz rewolucyjnych" i wymaga 

ślepego posłuszeństwa, Student Iwan Iwanow (w Biesach jest to Szatow) zaczął podejrzewać 
Nieczajewa o mistyfikaqę, sugerując innym, że nie ma żadnego Centralnego Komitetu i sieci 

kółek. Zagrożony N ieczajew zwabił go podstępem do groty w parku Akademii, zabił z pomocą 

innych członków koła a ciało utopił w stawie, dla zatarcia śladów. Policja bez większego trudu 

odnalazła zwłoki i wykryła całe to, bardzo teatralne, sprzysiężenie. 

Niczajew uciekł do Szwajcarii. Sąd uznał. że młodzi ludzie ulegli wpływowi głównego zbrodniarza 

i skazał ich na stosunkowo, jak na Rosję, bardzo łagodne kary. Bakunin zerwał z Nieczajewem 

wszelkie stosunki, publicznie nazywając go łajdakiem, oburzony, że ten jego również chciał misty

fikować.Tymczasem Nieczajew, zgodnie ze swą maksymą rozkochiwania w sobie kobiet aby je 

„wykorzystywać do celów rewolucyjnych" uwiódł córkę samego Hercena, która „w rezultacie tej 

miłości popełniła samobójstwo" . 
W 1873 r. Szwajcaria wydała Nieczajewa Rosji, uznawszy go nie za politycznego, lecz kryminal

nego przestępcę. Wywołało to oburzenie w szwajcarskich kołach radykalnych. Powstał nawet 

projekt uwolnienia Nieczajewa siłą , który jednak się nie powiódł. 

Sąd rosyjski skazał go za morderstwo Iwanowa na 20 lat katorgi. Ale nie został wysłany na 

Syberię, odbywał wyrok w Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Mimo, ze więzienie było 

izolowane od świata i specjalnie strzeżone . Nieczajew potrafił tak manipulować strażą, że ta 

ułatwiała mu komunikowanie się z rewolucyjną partią „Narodna Wola". Podejrzewano go, że był 

podświadomym hipnotyzerem. Przekonał strzegących go żandarmów, że należy do „Stronnie -

twa następcy tronu" i natychmiast odzyska wolności gdy umrze Aleksander 11. „Narodnej Woli" 

zaś, radził aby „dla odwrócenia serc ludu wiejskiego od cesarza" rozpowszechnić w milionach 

egzemplarzy rzekomy Manifest Carski , którego oczywiście sam byl autorem. Drugi projekt 

Nieczajewa, już po morderstwie Cara, był jeszcze bardziej pomysłowy. Proponował ogłosić , 

jako tajny i rzekomo wykradziony z kancelarii Metropolity, Okólnik do duchowieństwa prawo

sławnego, że car żyje i zapadł tylko na pomieszanie zmyslów a duchowni zobowiązani są tajnie 

wznosić modły o jego cudowne uzdrowienie. 
Żelabow, przywódca spisku na życie cara Aleksandra chciał uwolnić Nieczajewa z więzienia ale 

ten uznał, że „może to niekorzystnie odbić się na całej sprawie". Zmarł w więzieni u, do końca 

przeświadczony o swojej wielkiej roli „wybrańca idei". 

Mikołaj Spiszniew 
Zanim zjawił się w „podziemnym Petersburgu". spędził okres między 1842-46 r. za granicą 

zgłębiając metody dziarania tajnych towarzystw. Chodziło mu o utworzenie stowarzyszenia, 



które przygotuje w Rosji przewrót społeczny „W listopadzie czy też w końcu października 

1848 roku -wspominał M. Spieszniew- paru ludzi, którym z jakichś względów nie podobało 

się towarzystwo u Pietraszewskiego, postanowiło zaprzestać odwiedzania go i utworzyć 

własny salon. W ten sposób przyszli do mnie pewnego razu Pleszczejew I Dostojewski 

oświadczając, że pragnęliby ze swymi znajomymi zbierać się w innym miejscu, a nie u Pietra

szewskiego, gdzie jest nudno i rozmawia się tylko na tematy ściśle naukowe, gdzie przy

chodzą ludzie nieznajomi, więc strach wypowiedzieć słowo". 

Spieszniew zorganizował takie kółko, Dostojewski stał się wielkim zwolenininiem propago

wanych tam idei, zapoznał się z nowym, zupełnie innym rodzajem socjalizmu niż furieryzm, 

który znał z zebrań u Pietraszewskiego. Zgadzał się ze Spieszniewem, ze „cierpienie mas 

jest tak ogromne, podłość reżimu tak oczywista, iż wystarczy tylko iskra, a rozwścieczeni 

chłopi zdruzgoczą carskie imperium bólu". Ale Spieszniew szedł dalej, twierdził, że w imię 

lepszej przyszłości należy przelać krew. Za to uznawany był przez Marksa „za nieodpowie

dzialnego awanturnika'" za człowieka który opanowany „świętym gniewem, oburzony mo

ralnie, zapomniał o realnych możliwościach rewolucji„. Spieszniew nie miał jakiejś dokładnej 

wizji idealnej przyszłości. Rozmawiał z Dostojewskim w terminach oderwanych i ogólnych, 

o sprawiedliwości, o szczęściu. Pisarz zafascynowany był „tym Mefistofelem" i bez sprzeci

wu pozwolił „prowadzić się w kwestiach politycznych". Po latach odszedł jednak od swych 

przekonań z lat młodości ale fascynacja osobą Spieszniewa pozostała w nim na zawsze. 

I jeszcze jedno. Spieszniew był człowiekiem czarującym. Kobiety zniewalał urodą, mężczyzn 

ideami. Idee i erotyka miały dla niego to samo znaczenie, zgodnie z myślą rewolucjonistów 

wyznających tzw. nową moralność. „Nie tylko damy lecz i młodzi Polacy - pisał Bakunin -

szczególnie z arystokratycznej partii Czartoryskiego, powariowali na jego punkcie. Imponował 

im głębią intelektualnych rozmyślań, płomiennymi przekonaniami i tajemniczym czarem, który 

roztaczał wokół siebie". I tego najbardziej zazdrościł mu Dostojewski, który tak bardzo pragnął 

być duszą towarzystwa, 

Michaił Butaszewicz-Pietraszewski ( 1821-1866) 

Typ jak z kart powieści Dostojewskiego. Dziwak i oryginał, właściciel słynnego kwadratowe

go cylindra. O dzień młodszy od Dostojewskiego. Był rodowym szlachcicem, właścicielem 

dużego majątku ziemskiego i kilku domów w Petersburgu. Tłumacz w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych. Propagator socjalizmu utopijnego. Zafascynowany teoriami Karola Fourrie

ra, czytał niepiśmiennym stróżom jego dzieła we własnym przekładzie, za co płac~ im po 20 

kopiejek. Zgodnie z zasadami Fourriera zbudował w jednej ze swych wsi tzw. Falanter, dl'a 

40 rodzin, ze wspólnymi sypialniami, jadalniami, stajniami, oborami oraz dużą biblioteką 

dla.„ niepiśmiennych. Uszczęśliwieni tą nowością chłopi podpalili falanter w p1·zeddzień 

jego otwarcia. 
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Wydał m.in. Dykcjonarz Wyrazów Obcych w ktÓrym omawiał i po swojemu interpretował 
„szereg tak drażliwych pojęć jak demokracja, konstytucja czy foun-ieryzm" Zadedykował go 

carskiemu bratu Wielkiemu księciu Michałowi. Szlachcie zaś, zadedykował Memoria/ o sposo

bie pod'i.f}'zszania cen ziemi. 

Na jego słynnych „piątkach", które organizował od 1844 r. na wzór europejskich kółek rewo

lucyjnych do rytuału, oprócz dyskusji teoretycznych, należało czytanie przez niego we własnym 

tłumaczeniu dzieł francuskich autorów. Był bowiem posiadaczem olbrzymiego zbioru zakaza

nych przez cenzurę obcych publikacji. Na marginesach swoich rękopisów, umieszczał własne 

aforyzmy, którymi się szczycił, typu: „od chwili, w której rozstałem się ze swoją Smrodliwą 
ojczyzną( ... ) albo „zgodnie ze słowami ogólnie znanego demagoga Chrystusa, który cokol

wiek niefortunnie zakończył swoja życiową karierę( ... )" itp. Po aresztowaniu w 1849 r., wraz 

z całą swoją grupą, zachowywał się rozmaicie. Początkowo tłumaczył, że dla rozpatrzenia jego 

sprawy należy wydelegować Komisję Naukową a nie władze wojskowo-sądowe. W odpo

wiedzi na żądanie spisania zeznań zaczął piać jak kogut, tańczyć i skakać . W końcu zaczął bronić 
się w sposób poważny i rozważny. 

W 1856 r. odrzucił amnestię, żądając rewizji procesu, czego oczywiście nie zyskał. Wyjeżdża 

do Irkucka. Wiąże się z miejscową prasą, gdzie zamieszcza liczne artykuły i wdaje się w rozma

ite kłótn ie i intrygi, za co zostaje ponownie zesłany w głąb Syberii. W Bielskim Siole w Jenisej

skim okręgu otrzymał nie wymrożoną pełną robactwa chatę . Skłócony ze wszystkimi, nie 

lubiany przez ogół , samotny w czasie choroby, skończył tragicznie zagryziony przez karaluchy 

„Czy nie harmonizuje to ze śmiercią samobójczą tych świń, które skoczyły z urwistego brzegu 
i potonęły/" - pyta Dostojewski. 

Wissarion Bieliński (1811-1848) 

Filozof, publicysta, krytyk literacki, zwolennik europejskiej cywilizacji tzw. „zachodowiec". 

Przeciwnik cerkwi, cara i całego rosyjskiego ustroju. Pierwszy okrzykną/ Dostojewskiego 

ob1awieniem rosyjskiej literatury, a potem robił wszystko, by w opinii publicznej uchodził on 

za grafomana. Jego stosunek do Dostojewskiego spowodował trwałą niechęć pisarza do 

okcydentalistów i stał się pr-zyczyną jego żarliwego słowianofilstwa graniczącego wręcz z szo
winizmem. 

Dostojewski początkowo nie ujawniał swojej antypatii do Bielińskiego. Dopiero pod koniec 

życia zaczął wypowiadać się szczerze i krytycznie o swoim literackim patronie i jego otocze

niu, szczególnie Turgieniewie, którego sparodiował w Biesach, ukazując wszystkie jego 
słabostki i przywary. 

Pisząc, w listach o Bielińskiem, używał epitetu „śmierdząca gnida" a jego plejadę określał 

jako „hołotę stanowiącą najbar·dziej cuchnący, bezmyślny i niesławny przejaw życia rosyj
skiego". 

Michaił Bakunin, Siergiej Nieczajew 

KATECHIZM REWOLUCJONISTY (fragmenty) 

- Rewolucjonista nie powinien mieć żadnych interesów, spraw, 
uczuć, przywiązania, własności, nawet imienia, wszystko to po
chłania rewolucja. 

- Rewolucjonista zrywa wszelki związek ze światem cywilizowa
nym. Jeśli obcuje z nim, to tylko dlatego, by go zniszczyć . 

- Rewolucjonista wyrzeka się nauki, pozostawiając ją przyszłym 
pokoleniom. Zna jedną naukę: zniszczenia. Uprawia w tym celu 
mechanikę, fizykę, chemię, a nawet medycynę. Celem studiów 
jest najprędsze zniszczenie istniejącego ustroju. 

- Rewolucjonista gardzi opinią publiczną, gardzi obecną moralno
ścią społeczną, nienawidząc jej we wszelkich jej przejawach. Mo
ralne dla rewolucjonisty powinno być to, co współdziała z rewolu
cją, niemoralne i przestępcze to, co jej zawadza. Wszelkie roztkli
wiające człowieka uczucia: pokrewieństwa, przyjaźni, miłości, 

wdzięczności, a także honoru, powinny ustąpić. Jedynym marze
niem rewolucjonisty jest niszczenie bez miłosierdzia i litości. 

- Stopień przyjaźni wobec towarzysza określa s ię jedynie stop
niem użyteczności towarzysza dla sprawy nienawiści. 

- Rewolucjonista przestaje być rewolucjonistą, jeśli uczucia przy
jaźni lub miłości mogą powstrzymać jego rękę od zadania ciosu. 

- Przy układaniu listy skazanych na śmierć nie trzeba się kiero
wać złą wolą człowieka ani nienawiścią, jaką on w otoczeniu 
wzbudza. Przeciwnie, zła wola i wywoływana nienawiść mogą być 
dla rewolucji korzystne, gdyż wywołują wrzenie ludności. 

- Organizacja przeświadczona o tym, że zdobycie wolności możli

we jest tylko na drodze rewolucji, współdziałać będzie z rozwo
jem, rozpowszechnianiem i rozszerzaniem klęsk i nędzy, które 
doprowadzą wreszcie zniecierpliwiony lud do wybuchu po
wszechnego. 



- Zbawienna dla ludu może być tylko taka rewolucja, która wytępi 
i zniszczy doszczętnie wszelką państwowość, wszelkie trady
cje państwowe, wszelkie klasy. Dalsza organizacja wyłoni się 
sama z ruchu i życia ludu. Stworzenie jej będzie zadaniem przy
szłych pokoleń. Zadanie obecnego pokolenia polega na zupeł
nym, powszechnym, bezlitosnym burzeniu i niszczeniu. 

- Walka ze wszystkim, co jest związane z państwem, szlachtą, biu
rokracją, popem, giełdziarzem, chłopem-wyzyskiwaczem. Powin
niśmy się łączyć z dzikim światem. rozbójników. 

- Wskazane jest zawarcie znajomości z plotkarzami, kobietami pu
blicznymi i inne prywatne sposoby zbierania i rozpowszechnia
nia wiadomości: znajomości z policją; wejście w stosunki z tak 
zwaną zbrodniczą częścią społeczeństwa; wpływanie na osoby 
wysoko postawione za pomocą kobiet; podtrzymywanie agitacji 
wszelkimi możliwymi środkami. 

- Rozbój to jedna z szacowniejszych form życia ludowego. 
Był on już od czasu utworzenia państwa moskiewskiego roz
paczliwym protestem przeciwko nikczemnemu porządkowi 
społecznemu, nie zmienionemu, lecz udoskonalonemu według 
wzorów zachodnich. Rozbójnik to bohater, obrońca, mściciel, 
nieubłagany wróg państwa i całego ustroju społecznego i oby
watelskiego ustanowionego przez państwo; bojownik na śmierć 
i życie przeciwko całej cywilizacji urzędniczo-szlacheckiej i rzą
dowo-popiej. 
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Najbliższa premiera 

William Szekspir 

Romeo i Julia 
styczeń 2003 

W przygotowaniu 

Witold Gombrowicz 

Operetka 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania 
i nagrywania dźwięku 

Widzów, którzy posiadają osobiste urządzenia elektroniczne, prosimy 
o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu 

Teatr wyposażony jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących. 
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Po raz pierwszy w Lublinie 
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Ruch sceniczny 
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Jacek Tomasik 
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