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Wstęp 

 
Celem pracy będzie przedstawienie stanu badań nad filozofią F. M. 

Dostojewskiego, począwszy od XIX w. aż do XXI w. Należy zaznaczyć, że 

zainteresowanie polskich badaczy myślą Rosjanina było, oraz nadal pozostaje, 

ogromne. Siłą rzeczy będzie to omówienie skrótowe, skupiające się na najważniejszych 

tylko wątkach i badaczach. 

Taką, metodologiczną problematyką zajmował się w latach osiemdziesiątych 

filolog słowiański F. Sielicki. W pracy Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej 

w Polsce międzywojennej jeden z rozdziałów nazwał Teodor Dostojewski1. W nim 

omówił recepcję twórczości Rosjanina. Autor bada ją na różnych płaszczyznach — 

filozoficznej, literackiej, teatralnej. Praca zawiera wiele szczegółowych informacji 

niedostępnych nigdzie indziej, jak np. pierwsze wydania dzieł pisarza oraz ich liczne 

wznowienia. F. Sielicki jest także twórcą artykułów2 o zbliżonej, syntetycznej tematyce. 

Jest to synteza bardzo cenna, choć siłą rzeczy niekompletna, bowiem zawiera 

informacje tylko do lat osiemdziesiątych. Moja praca, ponieważ pisana będzie znacznie 

później, zawierać będzie aktualniejsze informacje. Uwzględnione zostaną także lata 

2007 – 2008.  

Warto wspomnieć także o artykule J. Kulczyńskiej-Saloni Dostojewski w 

Polsce3 oraz o J. Smadze, który w swojej monografii4 oraz obszernych wstępach 

umieszczonych w wybranych wydaniach Zbrodni i Kary5 i Braci Karamazow6 

wspomina o pierwszych przekładach tychże dzieł. Okrojone informacje na temat 

recepcji twórczości pisarza odnaleźć można niemal w każdej monografii na jego temat. 

Na pierwsze miejsca wybijają się rozprawy R. Przybylskiego7 oraz L. Jazukiewicz-

Osełkowskiej8. 

                                                
1F. Sielicki., Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w 

Polsce międzywojennej, PWN, Warszawa 1985. 
2F. Sielicki, Dostojewski w kręgu pisarzy Polski międzywojennej, „Przegląd Humanistyczny” 1971, 

nr 5, s. 305-322; F. Sielicki, Dostojewski w Polsce międzywojennej, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 305-
322; F. Sielicki, Międzywojenne opinie polskie o powiązaniach Dostojewskiego z literaturą  zachodnią, 
„Slavia Orientalis” 1989, nr 1-2, s. 112-128. 

3J. Kulczyńska-Saloni, Dostojewski w Polsce, „Miesięcznik Literacki” 1972, nr 3, s. 36-48. 
4J. Smaga, Fiodor Dostojewski, PAN, Kraków 1974. 
5J. Smaga, Wstęp, [w:] F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987. 
6J. Smaga, Wstęp, [w:] F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław 1995. 
7R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, PIW, 
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Po przełomie w Polsce, tj. po 1989 r., nastąpiła prawdziwa eksplozja 

zainteresowania twórczością Rosjanina. Nowe analizy, interpretacje i reinterpretacje 

omawianych już wsześniej zagadnień stawiają filozofię F. Dostojewskiego w nowszym 

świetle. Aczkolwiek, należy zaznaczyć, że starsze interpretacje nadal są uwzględniane i 

stanowią absolutny fundament na którym opierają się badania młodszego pokolenia 

filozofów. Ich analizy natomiast są śmielsze, bardziej oryginalne, wykraczają nieco 

poza obręb literatury, odwołując się do koncepcji społecznych, teatralnych. Tematyką 

społeczną w odniesieniu do myśli autora Biesów zajmował się już w latach 

sześćdziesiątych A. Walicki, badacz aktywny do dziś. Świadczy o tym wydana w 2002 

r. książka Rosja, katolicyzm i sprawa polska9 oraz liczne wznowienia starszych 

pozycji10. Badania pod tym właśnie, społeczno-filozoficznym kątem kontynuują 

badacze z Uniwersytetu Łódzkiego — A. de Lazari oraz z Uniwersytetu Jagiellońskiego 

— M. Bohun. Ich dokonania będę szeroko omawiać. 

Godnym wspomnienia jest fakt, że o ile wcześniej, tzn. w latach po II wojnie 

światowej, skupiano się na analizach literacko-filologicznych, to współcześnie pojawia 

się tendencja ujęć filozoficznych a nawet teologicznych, podobnie zresztą jak było to w 

okresie I wojny światowej. Wystarczy wspomnieć o M. Zdziechowskim czy S. 

Brzozowskim.  

Dzisiaj podejmowane są badania nad filozoficznymi aspektami myśli F. 

Dostojewskiego takimi jak problem zła11, moralności12, problem piękna13, kwestie 

Chrystologiczne14. Oczywiście tymi zagadnieniami zajmowano się także wcześniej, 

szczególne osiągnięcia w dziedzinie analizy estetycznych poglądów pisarza ma H. 

Brzoza. Typowo literackie odczytywanie losów i zachowań bohaterów powieści 

                                                                                                                                          
Warszawa 1964. 

8L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana 
Żeromskiego: studium porównawcze, PWN, Warszawa 1980. 

9A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska,  Prószyński i S–ka, Warszawa 2002. 
10A. Walicki, Idea wolności u myślicieli rosyjskich: studia z lat 1955-1959, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000; A. Walicki, O powrót do gleby, [w:] tenże, W kręgu 
konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, PWN, Warszawa 2002. 

11H. Kryshtal, Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego: studium teologicznomoralne, TN KUL, 
Lublin  2004. 

12M. Perkowska, Hipokryzja i moralność w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego, (praca 
doktorska 2004, Uniwersytet Łódzki). 

13A. Kościołek, Dziennik Pisarza F. Dostojewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2000; A. de Lazari, Piękno w światopoglądzie Dostojewskiego, „Osnowa” 1984, nr 9-
10. 

14A. Penke A., Kwestie chrystologiczne u Fiodora M. Dostojewskiego (praca doktorska 2002, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; E. Mikiciuk, Chrystus w grobie i rzeczywistość Anastasis. 
Rozważania nad „Idiotą” Fiodora Dostojewskiego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 
2003. 
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Rosjanina zastąpione zostało odczytywaniem filozoficznym. Wymienić tu należy takich 

autorów jak E. Mikiciuk15, H. Paprocki16 czy współczesne publikacje R. 

Przybylskiego17. Wszystko to postaram się ująć w swoim omówieniu. 

Praca składa się ze wstępu, dwóch rozdziałów, zakończenia, spisu 

bibliograficznego i indeksowego. Pierwszy rozdział pt. Badania w ujęciu 

diachronicznym, ma na celu przedstawić polską recepcję dzieła F. M. Dostojewskiego 

uwzględniając czynnik czasowy. Dzieli się na trzy podrozdziały. W każdym 

podrozdziale postaram się wyjaśnić przyjęte podziały czasowe. Najdogodniejszym 

kryterium podziału, sądzę, okażą się wydarzenia przełomowe, które wpływały na 

zainteresowania oraz determinowały sposób myślenia ludzi. 

Drugi rozdział pt. Badania w ujęciu synchronicznym, ma na celu przybliżyć 

problematykę szczegółową myśli rosyjskiego pisarza. Dzieli się on na siedem 

podrozdziałów. Omówię w nich niektóre problemy poruszane przez polskich badaczy tj. 

Chrystologię F. Dostojewskiego, „rosyjską ideę” w ujęciu pisarza, problem wolności 

człowieka, katolicyzmu i tzn. sprawy polskiej, estetykę Rosjanina i jego wpływy na 

egzystencjalizm oraz W. Sołowjowa. Oczywistym jest, że nie wyczerpują one 

wszystkich aspektów głębi myśli autora Biesów, ich zadaniem będzie przybliżenie 

głównych nurtów, którymi podążała filozofia „mistrza z Petersburga” oraz 

wyszczególnienie, już bardziej szczegółowo, dostępnej w Polsce literatury na ten temat. 

Należy zaznaczyć, że literatura przedmiotu jest przeogromna. Powstało niemal 

trzydzieści monografii, ponad dwieście artykułów, w tym wiele recenzji i rozmów na 

temat F. Dostojewskiego z polskimi badaczami, ponad dwadzieścia opracowań oraz 

około pięćdziesięciu prac na pograniczu filozofii i literatury uwzględniających myśl 

pisarza. Polscy badacze tłumaczyli także prace zagranicznych autorów, które 

wyszczególnię w spisie bibliograficznym. 

W zakończeniu przedstawię wnioski z badań. 

 

 

 

 

                                                
15E. Mikiciuk, Chrystus w grobie i rzeczywistość Anastasis. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora 

Dostojewskiego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2003. 
16H. Paprocki, Lew i mysz, czyli Tajemnica człowieka: esej o bohaterach Dostojewskiego, Bractwo 

Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997. 
17R. Przybylski, (red.), Sprawa Stawrogina, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996. 
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Rozdział I. Badania w ujęciu diachronicznym 

 

Wiek XIX będę traktować jako epokę, którą kończy I wojna światowa, bowiem 

w istocie, cezurą nie są tu lata, a konkretne wydarzenia i związane z nimi przemiany 

społeczno-polityczne. Wspólnym mianem XIX w. określa się wydarzenia od Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej (1789 r.) do I wojny światowej (1914 r.). Natomiast XX w. 

podzieliłam na dwa podokresy. Pierwszy, od końca I wojny światowej po koniec II 

wojny światowej. Drugi, od lat pięćdziesiątych XX w. do 1989 r. Są to czasy 

powojenne, specyficzne w szczególności dla Polaków, skłaniające do konkretnych 

przemyśleń i refleksji, co miało niewątpliwie wpływ na badania naukowe. XXI stulecie 

będę traktować jako czas po przełomie w Polsce tj. po 1989 r.  

Każdą epokę otwierają i zamykają konkretne wydarzenia historyczne, które 

miały wpływ na polskich badaczy i siłą rzeczy na tworzoną przez nich filozofię. 

Głównie z tego powodu zdecydowałam się przyjąć konwencję obowiązującą w historii. 

Filozoficzny podział epok wygląda nieco inaczej, jednak, aby uszczegółowić i 

skonkretyzować swoje rozważania, pozwoliłam sobie przyjąć podziałkę właściwą 

historii.  

 

1. Wiek XIX (do 1914 r.) 
 

Badania nad filozofią Fiodora Dostojewskiego zaczęły się właściwie już za 

życia pisarza. Gdy skupimy uwagę na Polsce, to okazuje się, że, jak słusznie konstatuje 

Telesfor Poźniak, „F. Dostojewskiego na grunt polski wprowadzili pozytywiści, ale 

stało się to w momencie przełomowym dla głoszonego przez nich programu, tj. w 

okresie przedostawania się z Zachodu tendencji modernistycznych. Już w 1888 r. F. 

Dostojewskim  zajął się polski slawista i moralista Marian Zdziechowski, który dokonał 

interpretacji jego twórczości w duchu tzw. modernizmu katolickiego, zwracając uwagę 

na niezwykłą wnikliwość i siłę analizy psychologicznej”18. Zacznijmy od tego znawcy 

myśli słowiańskiej. M. Zdziechowski, znany ze swoich badań nad specyfiką kultury 

Rosji, w swoim tekście z 1913 r. Wpływy rosyjskie na duszę polską tak pisał o F. 

Dostojewskim: „Staje przed światem jako wspaniały i żywy symbol tajemniczego 
                                                

18L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana 
Żeromskiego. Studium porównawcze, PWN, Warszawa 1980, s. 43. 
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państwa duszy rosyjskiej, jej nadziei i polotów, jej modlitw i przekleństw. On to 

powiedział, że źródłem świadomości jest ból, a ból tak nas opanowuje, że ratując się od 

niego, człowiek poczyna kochać się aż do namiętności w zniszczeniu i chaosie. Jednak 

u Dostojewskiego pierwiastki zemsty i zniszczenia znajdowały przeciwwagę w żywym 

uczuciu, że Bóg jest i że jest celem człowieka”19. Jednak, co w tym kontekście jeszcze 

istotne, to fakt, że M. Zdziechowski krytykuje „rosyjską ideę” autora Biednych ludzi i 

główne wątki jego sławnej Mowy o Puszkinie, jakoby tylko Rosjanin umiał cierpieć, 

„kochać za wszystkie narody i we wszystkie się wcielać”20. M. Zdziechowski 

zdecydowanie odrzucał socjalizm, fascynował go natomiast mesjanizm i romantyzm. 

Dostrzegał ogrom cierpienia na świecie, z tej nadwrażliwej świadomości wynikała jego 

metoda filozoficzna — pesymizm. 

W zbliżonym czasie działał i pisał inny polski filozof — S. Brzozowski. Jego 

twórczość, zarówno ta filozoficzna jak i literacka, przesycona była duchem rosyjskim. 

S. Brzozowski twierdził, że powieści F. Dostojewskiego są zamaskowanymi 

tragediami21. Zapisał w swoim Pamiętniku zdanie: „Zbrodnia i Kara; nie wierzyłem 

oczom, że to jest napisane, że mogą istnieć stronice tak przyspieszające sam proces 

wewnętrznego istnienia. Zdaje się, że nie zrozumiałem Idioty ani Biesów, ani 

Podrostka. Karamazowów nie mogłem dokończyć”22. Wielokrotnie powracał do myśli 

F. Dostojewskiego w Legendzie Młodej Polski. „Dostojewski całe życie walczył z 

demonizmem. Czuł dziejową bestję i nie chciał, nie mógł się jej wyrzec, wiedział, 

bowiem, że każdy naród musi sam z siebie wydobyć swą siłę, że musi on przyjąć duszę 

rosyjską, wrosnąć w nią, jeżeli chce coś zdziałać”23. Rozważania polskiego badacza 

zogniskowane były wokół myśli literackiej, ale także politycznej. Popełnił poemat na 

cześć F. Dostojewskiego. „Nie ulega wątpliwości, że jest to modernistyczna trawestacja 

Dostojewskiego, że Kasprowiczowskie echa są w tej interpretacji bardzo silne, że czuć 

tu wpływ Baudelaire’a, że słychać nawet pogłosy przybyszewszczyzny. Fatalizm zła, z 

którego kręgu nie może wyrwać się dusza lgnąca wprawdzie do Chrystusa, ale tak łatwo 

idąca za parodiującym Chrystusa szatanem”24. Pozwolę sobie zacytować niektóre 

fragmenty, gdyż poemat traktuje o bohaterach wykreowanych przez F. Dostojewskiego 
                                                

19 M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na dusze polską, [w:] tenże, Wybór Pism, Krakowska Spółka 
Wydawnicza, Kraków 1920, s. 508. 

20Tamże, s. 499. 
21 S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka literacka, oprac. J. Z. Jakubowicz, PIW, Warszawa 

1970, s. 55. 
22 Tenże Pamiętnik, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 69. 
23 Tenże, Legenda Młodej Polski, Księgarnia Polska, Lwów 1910, s. 471-472. 
24J. Święcicki, Wielka Improwizacja Stanisława Brzozowskiego, „Znak” 1958, s. 380. 
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i o osobie Chrystusa. S. Brzozowski pytał, dlaczego Chrystus nie odwróci się od 

ludzkości, jeśli zaznał od niej tyle upokorzeń? „Chryste odwróć się, Chryste przeklnij, 

Chryste wyrzecz się! Nienawidzimy Ciebie! Słyszysz? Nienawidzimy Cię, bo nas 

dręczysz! Dlaczego Ty nie zwątpisz?”25. S. Brzozowski był zafascynowany F. 

Dostojewskim i jego specyficzną wizją człowieka, znajdującego się pomiędzy Bogiem i 

światem, i często poszukującym własnej tożsamości, własnego ja. Człowiek F. 

Dostojewskiego powie: „Wy, ludzie słońca, ludzie Zachodu, Nie rozumiecie, Ciemnej 

mądrości, Której poucza, Ślepe cierpienie...”. Wydźwięk tych słów jest jednoznaczny, 

neguje zachodni model człowieka. Dobrze zinterpretowała słowa S. Brzozowskiego o 

autorze Biesów M. Wyka: „Dostojewski głęboko czuje, że prawdziwą rzeczywistością 

człowieka, siłą, która określa jego przyszłość jest nie to, co on myśli, ale to, czym jest 

on w swych irracjonalnych pożądaniach, popędach, w całym swym ciemnym rwaniu się 

do życia”26. W swoim monologu artystycznym i zarazem rozprawie krytycznej S. 

Brzozowski pokazał okrucieństwo i bezwzględność samodzierżawia rosyjskiego, 

mroczną realność carską. F. Dostojewski był, co prawda, zwolennikiem socjalizmu 

jednak przez bardzo krótki czas, po powrocie z katorgi stał się zagorzałym monarchistą. 

Co nie zmienia faktu, że był zwolennikiem społecznej harmonii, czego wyrazem był 

jego postulat „powrotu do gleby”. W tym kontekście możemy przytoczyć cytat: „Na 

filiację S. Brzozowskiego z F. Dostojewskim wskazuje i ten fakt, że obydwaj 

nieustannie walczyli o nowe życie, o harmonijny rozwój stosunków społecznych i 

międzyludzkich, o tożsamość człowieka, o takie życie, w którym nie byłoby przemocy, 

wyzysku, przesądów, egoizmu, pieknoduchowstwa, o aktywną i twórczą postawę 

człowieka wobec świata, o pełny rozwój jego osobowości. Obydwaj też widzieli 

konieczność pogodzenia interesów jednostki z interesami społecznymi i narodowymi — 

ten problem stał się fundamentalny w całej ich twórczości”27. S. Brzozowski ukazał F. 

Dostojewskiego w podwójnym świetle. Z jednej strony, jako humanitarystę 

zgłębiającego przyczyny ludzkiego cierpienia, a z drugiej strony, jako zwolennika 

nieludzkiego systemu — samodzierżawia. Podtytuł poematu o F. Dostojewskim — Z 

mroków duszy rosyjskiej ma swoje znacznie, bowiem S. Brzozowski uchwycił w nim 

ideę i główny trzon myśli Rosjanina,  które ten pozostawił nam w swojej prozie, tyle, że 
                                                

25 S. Brzozowski, Teodor Dostojewski. Z mroków duszy rosyjskiej, Drukarnia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 1906, s. 5. 

26M. Wyka, Brzozowski i Żywioł Rosyjski, [w:] H. Filipkowska (red.), Literatura polska i rosyjska 
przełomu XIX/XX wieku, PIW, Warszawa 1978, s. 167. 

27L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana 
Żeromskiego. Studium porównawcze, op. cit., s. 71. 
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nie wprost. Warto w tym miejscu wspomnieć o ciekawej monografii 

dwudziestowiecznej autorki L. Jazukiewicz-Osełkowskiej o wpływach F. 

Dostojewskiego na S. Brzozowskiego i S. Żeromskiego.  

 Niezmiernie istotnym interpretatorem twórczości F. Dostojewskiego był wyżej 

wspomniany już S. Żeromski. Polski pisarz dość wcześnie zapoznał się z twórczością 

Rosjanina. Łączyło ich wiele wspólnych przeżyć, przemyśleń. Głębokie 

zainteresowanie F. Michajłowiczem nastąpiło po lekturze w „Kraju” wydruku odczytów 

duńskiego badacza J. Brandesa na temat autora Biednych ludzi, a wygłoszonych w 

Petersburgu i Moskwie. Rzecz miała miejsce w 1886 r.28. F. Dostojewski, podobnie jak 

S. Żeromski, pisał o sobie: „Jestem dziecięciem wieku, dziecięciem niewiary i 

zwątpienia po dziś dzień i nawet aż do grobowej deski. Ileż straszliwych mąk 

kosztowało i kosztuje mnie to pragnienie wiary,  które tym silniejsze we mnie, im 

więcej wysuwam kontrargumentów”29. Obaj byli także krytykami utylitaryzmu w 

sztuce oraz zachodniej cywilizacji, kapitalizmu. Czuli głęboką litość dla 

spauperyzowanych warstw społecznych. „Obydwaj wszak uznawali prymat wolności 

artysty i buntowali się przeciwko doraźnej tendencyjności i wąsko rozumianemu 

utylitaryzmowi sztuki”30. Na polu rozpowszechniania myśli F. Dostojewskiego S. 

Żeromski wykazywał się jak mógł. W projekcie Akademii Literatury Polskiej wystąpił 

z postulatem edycji pism rosyjskiego pisarza w Polsce Niepodległej. 

 Innym, istotnym znamieniem charakteryzującym obu twórców było 

„narodownictwo” Rosjanina i „ludowość” Polaka, które siłą rzeczy różniły się ze 

względów na odmienne narodowości i odmienne tych narodów problemy, ale miały 

wspólny rys — braterstwo. S. Żeromski czuł lęk przed rewolucją, przed złem, 

cierpieniem i podobnie jak F. Dostojewski przeciwstawiał się determinizmowi 

historycznemu poprzez samodoskonalenie się. S. Żeromski przez całe życie, w swoich 

utworach szkicował duszę Polaka, tak jak Fiodor Michajłowicz duszę Rosjanina31. 

Bohaterowie wykreowani przez pisarzy będą staczać walkę ze złem, cierpieniem, 

upadkiem, będą odradzać się moralnie32. 

                                                
28Por. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i 

Stefana Żeromskiego. Studium porównawcze, op. cit., s. 262. 
29Cyt. za L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i 

Stefana Żeromskiego. Studium porównawcze, op. cit., s. 267. 
30L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana 

Żeromskiego. Studium porównawcze, op. cit., s. 283. 
31Por. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i 

Stefana Żeromskiego. Studium porównawcze,  op. cit., s. 318. 
32Por. G. Timofiejew, Dostojewski i Żeromski, „Ruch Literacki” 1936, nr 2, s. 48-52. 
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 W XIX w. osobą F. Dostojewskiego inspirowało się gro znamienitych polskich 

artystów — S. Przybyszewski33, K. Ikrzykowski, W. Berent, J. Kirchmayer, L. 

Wasilewski, Z. Rabska, A. Strug, Z. Nałkowska i poeci: B. Leśmian i J. Kasprowicz. Z. 

Nałkowska w swoich Dziennikach pisała: „Teraz jeszcze uderza sama forma, jej 

struktura polegająca na różnych warstwach uogólnienia. Nie wystarcza tu 

przeciwstawienie narracji i przedstawienia. U niego narracja jest tylko przedstawieniem 

skróconym. Ludzie wciąż określają się sami, określają się sobą nawzajem. Zagadnienia 

moralne, społeczne i, niestety, polityczne prawie zawsze służą do definicji 

charakterów”34. Zacytowane słowa autorki noszą znamię krytyki filozoficzno-

literackiej, jednak równie częste były emocjonalne zapiski świadczące o uwielbieniu 

geniuszu autora Zbrodni i Kary. D. Kułakowska wspomina w swojej monografii 

Dialektyka niewiary, że spór wokół „przeklętych problemów” F. Dostojewskiego 

zapoczątkował S. Przybyszewski ogłaszając w 1898 r. swoje głośne Confiteor35. 

 Pierwsze przekłady pojawiły się niedługo po śmierci pisarza, były one, co 

prawda dość słabe, jednak chętnie czytane. Wiemy też, że wiele osób czytało F. 

Dostojewskiego w oryginale, jak Z. Nałkowska czy M. Kasprowiczowa36. Pierwszą 

przetłumaczoną na język polski powieścią „mistrza z Petersburga” była Zbrodnia i 

Kara. Dokonał tego Bogusław Londyński w 1887 r.37. Piętnaście lat później ukazało się 

następne wydanie. Jak pisze J. Smaga: „wydanie drugie przejrzane i poprawione  przez 

St. K (kryptonimu nie rozszyfrowano) pojawiło się w 1902 r. w Łodzi. Trzecie i czwarte 

przynosi okres międzywojenny. W 1927 r. powieść ukazała się w nowym, 

anonimowym przekładzie”38. W 1928 r. wydane zostały Dzieła zebrane w dwudziestu 

sześciu tomach pod redakcją Melchiora Wańkowicza. Zbrodnia i kara widnieje jako 

pierwsza pozycja, dodatkowo zawiera słynny wstęp A. Strugi, o którym będzie jeszcze 

mowa. J. Relidzyński w 1907 r. dokonał przeróbki scenicznej Legendy o Wielkim 

Inkwizytorze39. „Najpierw ograniczano się do tłumaczenia samej Legendy o Wielkim 

                                                
33Zob. S. Przybyszewski, Moi Współcześni, Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, Warszawa 1926.  
34H. Kirchner, Dostojewski i literatura radziecka w twórczości Zofii Nałkowskiej, [w:] B. Galster 

(red.)Po obu stronach granicy. Z powiązań kulturalnych polsko-radzieckich w XX-leciu 
międzywojennym., Polska Akademia Nauk, , Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław—Warszawa –
Kraków—Gdańsk 1972, s. 88-89. 

 35D. Kułakowska, Dostojewski ― dialektyka niewiary, Książka i Wiedza, Warszawa 1978, s. 26. 
36Zob. F. Sielicki, Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w 

Polsce międzywojennej, PWN, Warszawa 1985, s. 141. 
37F. Dostojewski, Zbrodnia i Kara, przeł. B. Londyński, Warszawa 1887. 
38 J. Smaga, Wstęp, [w:] F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. CXIX-CXX. 
39Zob. F. Sielicki, Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w 
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Inkwizytorze, lecz bywało — w latach 1913, 1925 i 1927 — iż wydawcy całości 

opuszczali nie tylko ten istotny fragment utworu, ale bezceremonialnie skracali i 

przerabiali inne jego partie”40. W 1897 r. J. Tretiak przetłumaczył Zapiski z martwego 

domu, których ponowne tłumaczenie (z 1925 r.) zostało wydane w Przemyślu41. 

Popularyzację dzieł F. Dostojewskiego należy przypisać A. Strugowi, który 

„rozpatrywał Dostojewskiego nie jako znawcę li tylko duszy rosyjskiej, ale — jako 

genialnego odkrywcę duszy ludzkiej w ogóle”42. A. Strug przetłumaczył Zbrodnię i 

karę w 1928 r. z obszernym wstępem, w którym pisał: „W dziedzinie najzawilszych 

zjawisk duchowych F. Dostojewski jest malarzem niedoścignionym. Dokonał on 

przewrotu w pojmowaniu zadań powieści psychologicznej i w dziejach literatury 

światowej, imię jego jest i pozostanie na zawsze kamieniem granicznym. Otwiera on 

nowy okres w badaniu duszy ludzkiej i wywołaniu jej żywego obrazu”43. Nie bez 

powodu krytycy i filozofowie z całego świata nazywają go nie tylko geniuszem 

literackim, ale także psychologiem, niekiedy wręcz psychiatrą44. Fiodor Michajłowicz 

opisywał z ogromną dokładnością i precyzją przejawy zaburzeń psychicznych jeszcze 

przed samym wyodrębnieniem się psychiatrii jako nauki. 

W „Tygodniku Solidarność” z 1992 r. zamieszczono wywiad z Z. Podgórcem, 

znanym tłumaczem i interpretatorem dzieł F. Dostojewskiego. W wywiadzie tym padły 

interesujące informacje, dowiadujemy się, że T. Kotarbiński jako student jeszcze, na 

początku XX w. tłumaczył Biesy. Z. Podgórzec powiadał, że w latach dwudziestych XX 

w. „Rój” i „Biblioteka Rodzinna” wydały dzieła wybrane Fiodora Michajłowicza. 

Jednak było w tych tłumaczeniach wiele karygodnych błędów, więc one same były 

wątpliwej wartości. Nikt tego wtedy nie czytał. Ta informacja zgadza się z moim 

rozeznaniem, faktycznie w tych latach mało było artykułów czy opracowań. Dopiero 

czasopismo „Plus” podeszło poważnie do sprawy. Wydawnictwo zwróciło się z prośbą 

do Z. Podgórca o niezbędne korekty. Błąd tłumaczy polegał na literalnej translacji. Nie 

brano pod uwagę meritum, czyli sensu właściwego zdań i znaków kulturowych. W toku 

wywiadu padły też bardzo cenne uwagi, które pozwolę sobie przytoczyć: 

                                                                                                                                          
Polsce międzywojennej, op. cit.,  s. 145. 

40J. Smaga, Wstęp, [w:] F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 1995, s. CXIII. 

41Tamże, s. 146. 
42Tamże, s. 152. 
43Cyt. za F. Sielicki, Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej 

w Polsce międzywojennej, op. cit., s. 153.  
44Zob. M. Haubrich-Kochelt, Analiza psychopatologiczna postaci występujących w powieści Fiodora 

Dostojewskiego pt. Wspomnienia z domu umarłych, „Psychiatria Polska” 1971, t. V, nr 1, s. 90-95. 
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„Chrześcijaństwo (...) jest spotkaniem sumienia człowieka — grzesznika z Bogiem-

człowiekiem. To nie ludziom jako społeczeństwu nie wolno zabijać, lecz mnie jako 

jednostce”45. F. Dostojewski uświadomił nam naszą własną grzeszność, jesteśmy 

grzeszni, nawet, a w zasadzie przede wszystkim, gdy nie mamy tego świadomości. 

 Recepcją myśli Fiodora Michajłowicza zajmował się także A. Brückner, znawca 

kultur słowiańskich. To właśnie od niego wzięło się słowo-wytrych „przeklęte 

problemy”. Pozwolę sobie zacytować jego fragment Historii literatury rosyjskiej: „Obaj 

poruszają owe odwieczne zagadnienia (F. Dostojewski i L. Tołstoj —  J. K. ), owe 

pytania przeklęte, od których beletrystyka europejska stroni, a które jedynie ważne i 

ciekawe, o celu życia i świata, o dobru i złu, o Bogu i człowieku”46. Jak na każde, dobre 

studium charakteryzatorskie przystało, A. Brückner opisywał młodość i najważniejsze 

wydarzenia z życia Fiodora Michajłowicza, aby po chwili przejść do wyrażenia swojej 

opinii na temat utworów rosyjskiego mistrza. Jako pierwsze pojawiły się Zapiski z 

lochu, „to najciekawsze i najgłębsze studjum beletrystyczne nad duszą zbrodniarza, 

przywodzące do wyników, wręcz przeciwnych panującym wyobrażeniom”47. Dalej 

opisywał amoralizm i zgubną filozofię życia Raskolnikowa. Szkieletem każdej wielkiej 

powieści, począwszy od Zbrodni i kary, będzie morderstwo, zauważył polski krytyk48. 

Wspomniał o Idiocie i fascynacji F. Nietzschego Kiryłowem. Są także Biesy, Bracia 

Karamazow, Podrostek czyli Młodzik. A. Brückner podał piękną interpretację Legendy 

o Wielkim Inkwizytorze — „Chrystus, wzruszony nędzą ludzkości, zstąpił po raz wtóry, 

powtarza ewangelię: więzi go inkwizycja, bada w przeddzień wyroku asceta odwieczny, 

Wielki Inkwizytor; on wie, że przed nim stoi prawdziwy Syn Boży, mimo to na śmierć 

go skaże, bo nie zniosą ludzie prawdy ewangelicznej: „kusił go przecież czart (...) a on 

pokusy odrzucił, więc on nie z tego świata, nie dla ludzi słabych, co wolności boskiej 

nie znają i tylko próżno o nią się kuszą; więc my, wiedzący, nie mąćmy ich spokoju, ich 

życia beztroskiego, bydlęcego, prawdą wyższą, im niedostępną”49. A. Brückner 

zauważył, że lata katorgi wywarły niezniszczalne piętno na osobowości pisarza. Po 

sybirskich doświadczeniach F. Dostojewski czuł głęboką miłość, współczucie, litość dla 

ludzi. Znalazł upodobanie nad studiowaniem psychiki chorej, amoralnej. Na końcu A. 

Brückner pisał, że realizmu F. Dostojewskiego póki co nikt nie prześcignął w opisie 
                                                

45Z. Podgórzec, Dostojewski i przeklęte problemy, „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 51/52 s. 23. 
46 A. Brücker, Historia literatury rosyjskiej, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 

Warszawa 1922, s. 290. 
47 Tamże, s. 293. 
48Tamże, s. 266. 
49Tamże, s. 301. 
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scen makabrycznych, upadku i nędzy, „tragedii myślowych”, walki wewnętrznej 

człowieka. 

Czas na refleksję metodologiczno-syntetyczną. Przekład był jeden50. Praca J. 

Relidzyńskiego była raczej scenką teatralną, a nie książką o charakterze 

monograficznym, promującą filozofię autora Biednych Ludzi. Prac na pograniczu 

filozofii i literatury odnajdujemy siedem51, opracowanie powstało jedno52. Pojawia się 

tylko jeden artykuł53 A. Pługa ― Teodor Dostojewski. Warto wspomnieć tu jeszcze o T. 

Nalepińskim, który w swoim studium z 1907 r. On idzie! Rzecz o Królu Duchu Rosji, 

mianuje F. Dostojewskiego „Królem Ducha Rosji”, wspomina o tym także J. 

Krzyżanowski54. W tym samym czasie wydana została jeszcze jedna książka o zbliżonej 

tematyce — Dookoła Sfinksa. Studia o życiu i twórczości narodu rosyjskiego J. 

Jabłonowskiego z 1910 r. 

Trzeba zaznaczyć, że XIX w. to raczej spojrzenie literacko–historyczne na myśl 

F. Dostojewskiego, a nie filozoficzne. Były to początki recepcji wielkiego Rosjanina w 

Polsce. Choć prawdą jest także, że odnajdujemy w tym czasie kilku wybitnych 

krytyków, przede wszystkim slawistów, którzy rozpoczęli recepcję głębokiej literacko-

filozoficznej spuścizny „mistrza z Petersburga”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Zob. F. Dostojewski, Zbrodnia i Kara, przeł. B. Londyński, Warszawa 1887. 
51 Zob. S. Brzozowski, Głosy wśród nocy, Studia nad przesileniem romantycznym kultury 

europejskiej, Lwów 1912; S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Księgarnia Polska, Lwów 1910; J. 
Jabłonowski, Dookoła Sfinksa. Studia o życiu i twórczości narodu rosyjskiego, Kraków 1910; T. 
Nalepiński, On idzie! Rzecz o Królu Duchu Rosji, Kraków 1907; M. Zdziechowski, Mesjaniści i 
Słowianofile, Kraków 1888; M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na dusze polską, [w:] tenże, Wybór 
pism, Krakowska spółka Wydawnicza, Kraków 1920; S. Przybyszewski, Moi Współcześni, Instytut 
Wydawniczy Bibljoteka Polska, Warszawa 1926. 

52 Zob.  A. Strug, Dostojewski (1821-1881), [w:] T. Dostojewski, Zbrodnia i Kara, Warszawa 1928 
53 Zob. A. Pług, Teodor Dostojewski, „Kłosy” 1881, nr 843. 
54 J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1971, s. 51. 
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2. Wiek XX 

 
XX stulecie podzieliłam na dwa rozdziały, cezurę pomiędzy nimi stanowić 

będzie II wojna światowa, bowiem jak zauważyłam, pod wpływem tych 

traumatycznych wydarzeń znaczenie wzrośnie zainteresowanie myślą autora Zbrodni i 

kary w Polsce. 

 

2.1.  Do II wojny światowej od 1915 r. do 1945 r. 
 

Dwudziestolecie międzywojenne, jak i czasy samej II wojny światowej, nie 

napawały optymizmem. Był to czas trudny i okrutny. Polakom przyszło po raz kolejny 

walczyć o swoją wolność i godność. Na tle tych wydarzeń F. Sielicki wyróżnia dwie 

przyczyny wzmożonej popularności prozy F. Dostojewskiego: „pierwsza wojna 

światowa, z towarzyszącymi jej nieszczęściami i zwyrodnieniami, wzmogła 

zainteresowanie człowiekiem, sprawcą i ofiarą wojny. Stąd m. in. Zrodził się popyt na 

powieści psychoanalityczne”55. Drugą przyczyną było zainteresowanie wydarzeniami w 

samej Rosji. Rewolucja Październikowa odbiła się echem na całym świecie i pociągnęła 

za sobą nieuchronne zmiany gospodarczo-polityczne w tym olbrzymim kraju.  

Na wstępie chciałabym poddać swoje rozważania refleksji syntetyczno-

metodologicznej. W 1922 r. L. Choromański przetłumaczył Gracza56, napisał również 

obszerny wstęp. W tym samym roku wyszedł zbiór opowiadań pod tytułem Z 

pamiętnika Nieznajomego57, a w 1925 r. P. Smolik przełożył Legendę o Wielkim 

Inkwizytorze58. W 1927 r. Biblioteka Dzieł Wyborowych wydała tłumaczenie Braci 

Karamazow59 B. Beaupré z 1913 r. ze wstępem L. Belmonta. Jednak pominięto w nim 

Legendę o Wielkim Inkwizytorze60. Zasłużonymi tłumaczami byli także — J. Tuwim, M. 

Bogdaniowa, K. Błeszyńska, A. Strug, A. Stawar, T. Zagórski, J. Braun, W. 

                                                
55F. Sielicki, Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w 

Polsce międzywojennej, PWN, Warszawa 1985, s. 139. 
56F. Dostojewski, Gracz, tłum. L. Choromański, Nakład Księgarni Hoesicka, Warszawa 1922. 
57F. Dostojewski, Z pamiętnika Nieznajomego, tłum. T. E., Książki Ciekawe, Warszawa 1922. 
58Zob. F. Sielicki, Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w 

Polsce międzywojennej, op. cit., s. 143-145. 
59F. Dostojewski, Bracia Karamazowy, tłum. B. Beaupré, przed. L. Belmont, Biblioteka Dzieł 

Wyborowych, t. 1 i 2, Warszawa 1927. 
60 Zob. F. Sielicki, Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w 

Polsce międzywojennej, op. cit., s. 147. 
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Broniewski, A. Wat61. W 1934 r. znajdujemy recenzję Biednych ludzi, Biesów, Gracza, 

Braci Karamazowów62 w poradniku „Książka w Bibliotece”. W „Wiadomościach 

Literackich” ukazała się recenzja Skrzywdzonych i poniżonych63, a w „Poradniku 

Bibliotecznym” dość nieprzychylna recenzja Zapisków z martwego domu64. 

Jednym z główniejszych interpretatorów jest rosyjski imigrant S. Hessen,  

którego artykuły z 1929 r. możemy przeczytać w „Przeglądzie Współczesnym”. S. 

Hessen analizował szczegółowo ideę dobra w ostatniej powieści pisarza — w Braciach 

Karamazow. 

 Warto wspomnieć raz jeszcze o M. Zdziechowskim, który interesował się 

filozoficzno-religijną stroną twórczości rosyjskiego pisarza. Rozprawa Wpływy 

rosyjskie na duszę polską traktują też o  F. Dostojewskim. „W kwietniu 1925 r. wygłosił 

w Sorbonie trzy wykłady na temat rosyjskiej myśli religijnej. Wykład drugi był 

poświęcony konfrontacji filozofii Dostojewskiego i polskiego światopoglądu 

religijnego”65. Poczynił analizę porównawczą buntu F. Dostojewskiego i A. 

Mickiewicza. B. Jasinowski z kolei, w swojej pracy Wschodnie chrześcijaństwo a 

Rosja,  analizował myśl Fiodora Michajłowicza pod kątem prawosławia66. W 1931 r. R. 

Bluth napisał studium Joseph Conrad et Dostoievski, które w 1974 r. zostało 

opracowane  przez Z. Najder i wydane po polsku. Ciekawy artykuł J. Stempowskiego 

pod tytułem Polacy w powieściach Dostojewskiego ukazał się w „Przeglądzie 

Współczesnym” w 1931 r.67 

 W okresie międzywojennym wydawnictwo „Rój” wydało Pisma Zebrane68 F. 

Dostojewskiego pod redakcją M. Wańkowicza z przedmową wspomnianego wyżej A. 

Struga69. I tak — Zbrodnia i kara70 przełożona została przez  J. P. Zajączkowskiego, 

Idiota przez H. Grotowską, Biesy przez T. Górskiego, Bracia Karamazow przez A. 

                                                
61 Zob. Tamże, s. 150. 
62F. Sielicki uczula na zwrot „Karamazowów”, nie „Karamazow”, to niepoprawne, por. Tenże, 

Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce 
międzywojennej, op. cit., s. 151. 

63A. Błażak, Skrzywdzeni i poniżeni, „Przegląd Oświatowy” 1927, s. 259.  
64T. Kraszewski, Wspomnienia z martwego domu, „Poradnik Biblioteczny” 1932, nr 1, s. 8. 
65F. Sielicki, Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w 

Polsce międzywojennej, op. cit., s. 204. 
66Zob. B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja, Ośrodek Myśli Politycznej, "Księgarnia 

Akademicka",  Kraków 2002. 
67J. Stempowski, Polacy w powieściach Dostojewskiego, [w:] tenże, Eseje dla Kasandry, „ABC”, 

Kraków 1981.  
68F. Dostojewski, Dzieła, t. I- IV, „Rój”, Warszawa 1928 – 1929.  
69Zob. A. Strug, Dostojewski (1821- 1881), [w:] T. Dostojewski, Zbrodnia i Kara, przeł. J. P. 

Zajączkowski, Warszawa 1928. 
70F. Dostojewski, Zbrodnia i Kara, tłum. J. P. Zajączkowski., Biblioteka Rodzinna, Warszawa 1928. 
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Wata, Gracz oraz Skrzywdzeni i poniżeni71 przez W. Broniewskiego, Biedni ludzie72 

przez A. Stawara, Spowiedź Stawrogina przez T. Zagórskiego, Zapiski z lochu przez M. 

Grabowską. Ogólnie ukazało się dwadzieścia dziewięć pozycji wydawniczych F. 

Dostojewskiego i należał on, jak twierdzi F. Sielicki, do najliczniej wydawanych w 

Polsce pisarzy rosyjskich73. W tym czasie ukazało się siedemnaście przekładów74 dzieł 

Fiodora Michajłowicza. Opracowanie, w którym przedstawiono sylwetkę pisarza 

pojawiło się jedno75, monografii nie było żadnej. Natomiast artykułów napisano 

siedem76. 

W Polsce międzywojennej porównywano F. Dostojewskiego z H. Balzakiem, J. 

Londonem. Helena Romer z „Kuriera Wileńskiego”, mówiła o F. Dostojewskim, że 

pisze brutalne historie77. Głównym inicjatorem i propagatorem myśli F. Dostojewskiego 

był W. Lednicki, który wsławił się tym, że bronił F. Dostojewskiego przed L. 

Szestowem i M. Bierdiajewem, którzy twierdzili, że rosyjski pisarz szerzył jakoby 

deprawację i zgniliznę moralną78. W. Lednicki był profesorem Uniwersytetu 

                                                
71F. Dostojewski, Gracz, tłum. W. Broniewski, Biblioteka Groszowa, Warszawa 1926; F. 

Dostojewski, Pokrzywdzeni i poniżeni, tłum. W. Broniewski, biblioteka Groszowa, Warszawa 1926. 
72F. Dostojewski, Biedni ludzie, przeł. A. Stawar, Warszawa 1929.  
73Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i 

Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, op. cit., s. 45-46. 
74Zob. F. Dostojewski, Biedni ludzie, przeł. A. Stawar, Warszawa 1929; F. Dostojewski, Skrzywdzeni 

i poniżeni, przeł. W. Broniewski, Biblioteka Groszowa, Warszawa 1926; F. Dostojewski, Zapiski z lochu, 
przeł. M. Grabowska, Warszawa 1929; F. Dostojewski, Cudza żona i mąż pod łóżkiem, tłum. S. 
Twerdochlib, Nakład Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, Lwów 1922; F. Dostojewski, Sen wujaszka, 
tłum. S. Twerdochlib, Wydawnictwo Dzieł Pogodnych, Lwów 1922; F. Dostojewski, Gracz, tłum. L. 
Choromański, Nakład Księgarni Hoesicka, Warszawa 1922; F. Dostojewski, Z pamiętnika Nieznajomego, 
tłum. T. E., Książki Ciekawe, Warszawa 1922; F. Dostojewski, Wielki Inkwizytor. Z powieści Bracia 
Karamazowy, tłum.  P. Smolik, Gebethner i Wolff, Kraków 1925; F. Dostojewski, Legenda o Wielkim 
Inkwizytorze, tłum. Bejot, Częstochowa 1927; F. Dostojewski, Wspomnienia z martwego domu, tłum. M. 
Żalicki, Wydawnictwo Książek Zajmujących, Przemyśl 1925; F. Dostojewski, Pokrzywdzeni i poniżeni, 
tłum. W. Broniewski, Biblioteka Groszowa, Warszawa 1926; F. Dostojewski, Krokodyl, tłum. J.W., 
Biblioteka Groszowa, Warszawa 1927; F. Dostojewski, Bracia Karamazowy, tłum. B. Beaupré, przed. L. 
Belmont, Biblioteka dzieł Wyborowych, t. 1 i 2, Warszawa 1927; F. Dostojewski, Zbrodnia i Kara, tłum. 
J. P. Zajączkowski, Biblioteka Rodzinna, Warszawa 1928; F. Dostojewski, Idiota, tłum. W. Wiereński, 
Biblioteka Rodzinna, Warszawa 1928; F. Dostojewski, Biesy, tłum. J. B., Biblioteka Rodzinna, Warszawa 
1928; F. Dostojewski, Wyrostek, tłum. A. Grodt, Biblioteka Rodzinna, Warszawa 1929; F. Dostojewski, 
Bracia Karamazowy, tłum. W. Wireński, Biblioteka Rodzinna, Warszawa 1929; F. Dostojewski, Potulna, 
tłum. J. Braun, „Robotnik” 1928, nr 174. 

75Zob. A. Brückner, Historia literatury rosyjskiej, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich, Warszawa 1922, s. 289 – 307. 

76Zob. M. Arsienjew, Sens wewnętrzny twórczości Dostojewskiego, „Przegląd Współczesny” 1933, 
nr 135-136; S. Hessen, Idea dobra w powieści Bracia Karamazowi, „Przegląd Współczesny” 1929, nr 82, 
s. 186-192; nr 83, s. 478-491; E. Klich, Literatury słowiańskie, „Myśl Narodowa” 1929, nr 38, s. 135; W. 
Lednicki, Dostojewski a Polska, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 39, s. 5; W. Lednicki, Rosyjska myśl 
religijna, „Czas” 1925, nr, nr 15, 18 maja; G. Timofiejew, Dostojewski i Żeromski, „Ruch Literacki” 
1936, nr 2, s. 48-52; K. W. Zawodziński, Uwagi w sprawie artykułu p. J. Stempowskiego „Polacy w 
powieściach Dostojewskiego”, „Przegląd Współczesny” 1931, nr 110, s. 469. 

77Por. F. Sielicki., Dostojewski w Polsce międzywojennej, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 112. 
78Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i 
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Jagiellońskiego od 1928 r. i członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1940 r. 

pracował na Uniwersytecie Harwardzkim. Analizował on elementy Mickiewiczowskie 

u Dostojewskiego79. Był także autorem kilku pomniejszych prac z pogranicza filozofii i 

literatur słowiańskich80. W latach trzydziestych XX w. ukazało się jeszcze kilka 

artykułów81, będących próbą interpretacji małych wycinków filozofii „mistrza z 

Petersburga”. 

W czasach pomiędzy wojnami nie zauważamy wzmożonej aktywności wokół 

postaci Fiodora Michajłowicza. Na czoło wysuwa się jedynie kilka wybitnych 

osobowości jak:  W. Lednicki, S. Hessen czy A. Strug. Jak wykazują analizy tamtego 

okresu, skupiano się raczej na tłumaczeniach dzieł Rosjanina. W większości przekłady 

te były nieudolne, ale z czasem poprawiano je. Niewątpliwie był to pierwszy i bardzo 

ważny krok do poważniejszej refleksji nad ideą Fiodora Michajłowicza. 

Dwudziestolecie międzywojenne było dopiero wstępem do poważniejszych badań nad 

filozofią F. Dostojewskiego. Renesans jego myśl nastąpi dopiero po II wojnie 

światowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, op. cit., 162. 

79Zob. W. Lednicki, Russia, Poland and the West, [w:] tenże, Essays in Literary and Cultur History, 
Roy-Publishers, New York 1953, s. 21-104, s. 295-303. 

80Zob. W. Lednicki, Dostojewski a Polska, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 39, s. 5; tenże, 
Rosyjska myśl religijna, „Czas” 1925, nr 15. 

81Zob. M. J. Ziomek, Ze studiów nad czytelnictwem w Polsce, „Przegląd Współczesny” 1933, nr 130, 
s. 246; A. Mikucka, Ulubieni beletryści polscy i obcy, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 52, s. 4; K. 
Garszyński, Krokodyl, Białe noce, „Przegląd Oświatowy” 1927, s. 227; A. Błażak, Skrzywdzeni i 
poniżeni, „Przegląd Oświatowy” 1927, s. 259; T. K., Młodzik, tamże, s. 226; T. Kraszewski, 
Wspomnienia z Martwego domu, „Poradnik Biblioteczny” 1932, nr 1, s. 8; K. Czapiński, F. M. 
Dostojewski, „Robotnik” 1931, nr 130, s. 4; K. Czachowski, Balzac i Dostojewski, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1929, nr 1, s. 19; D. Doncow, Dostojewski a Europa, „Czas” 1931, nr 4, s. 7; K. 
Zawodziński, Uwagi w sprawie artykułu p. J. Stempowskiego „Polacy w powieściach Dostojewskiego”, 
„Przegląd Współczesny” 1931, nr 110, s. 469. 
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2.2.  Po II wojnie światowej (1946 r. – 1989 r.) 
 

W czasach po II wojnie światowej zauważamy największe zainteresowanie 

filozoficznym i literackim aspektem  twórczości rosyjskiego pisarza. Z czego to 

wynika? Jak łatwo się domyślić, po traumatycznych przeżyciach II wojny światowej, 

ludzie szukali ukojenia dla swoich zmaltretowanych serc w prozie F. Dostojewskiego, 

która poruszała i starała się dać odpowiedź na istniejące w świecie irracjonalności i 

cierpienie. Jego myśl przepełniona była cierpieniem, bólem, jednak pojawia próba 

zrozumienia ich i pokonania. Cierpienie w życiu jest ważne, mówił F. Dostojewski, 

prowadzi przecież do zbawienia. Rozwiązania nie są podane przez autora na tacy, ale 

można do nich dotrzeć interpretując zawiłości i niejednoznaczności tekstu. Każdy 

odnajdzie siebie wśród licznych bohaterów powieści. 

Temat recepcji filozofii autora Biesów w Polsce, w okresie po II wojnie 

światowej jest bardzo obszerny. Postaram się przybliżyć jedynie problematykę. Warto 

zacząć omówienie od przedstawienia polskich, zorganizowanych ośrodków 

prowadzących szerokie badania nad myślą i filozofią rosyjską w szczególności. Nie 

mam wątpliwości, że właśnie w tym okresie wydane zostały najważniejsze i 

fundamentalne prace o filozofii Fiodora Michajłowicza. 

Chciałabym, aby osią i punktem odniesienia rozdziału była chronologia. Tak, 

więc pierwszym polskim badaczem myśli F. Dostojewskiego był A. Walicki. Myślę, że 

warto przybliżyć jego sylwetkę, zanim omówię efekty jego studiów nad filozofią 

„mistrza z Petersburga”. A. Walicki studiował u S. Hessena na Uniwersytecie Łódzkim, 

później na Uniwersytecie Warszawskim. Przetłumaczył artykuł swojego nauczyciela ― 

S. Hessena  Walka utopii i autonomii dobra w światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego 

i Włodzimierza Sołowjowa82. Uniwersytet Łódzki jest istotny, gdyż działa tam 

Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych, w którym współpracują znani 

badacze rosyjskiej myśli. Będę do niego sukcesywnie nawiązywać. A. Walicki był 

członkiem, obok L. Kołakowskiego i J. Szackiego, Warszawskiej Szkoły Historii Idei. 

Pierwszą jego pracą na tematy rosyjskie była Osobowość a historia83 z 1959 r., w której 

zawarty jest szkic Dostojewski a idea wolności. Autor pisał, że trudno rozróżnić F. 

                                                
82Zob. S. Hessen, Walka utopii i autonomii dobra w światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego i 

Włodzimierza Sołowjowa, [w:] tenże, Studia filozofii kultury, przeł. A. Walicki, PWN, Warszawa 1968. 
83Zob. A. Walicki, Dostojewski a idea wolności, [w:] tenże, Osobowość a historia. Studia z dziejów 

literatury i myśli rosyjskiej, PIW, Warszawa 1959; zob. także A. Walicki, Idea wolności u myślicieli 
rosyjskich: studia z lat 1955-1959, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000. 
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Dostojewskiego–filozofa od F. Dostojewskiego–pisarza. Autor Biesów był filozofem, 

filozofem – dialektykiem, A. Walicki nie ma, co do tego wątpliwości, choć zdarzają się 

i głosy krytykujące jego tezę. Warto przywołać jeden głos polemiczny ― T. Podziawo 

w sprawie interpretacji dzieł F. Dostojewskiego jako na wskroś filozoficznych. T. 

Podziawo, który należał do Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia 

NMP, w recenzji84 z 1960 r. wspomnianej już książki A. Walickiego zarzucał mu złe 

odczytanie głównej osi poglądów i osobowości autora Biesów. 

Kolejną pracą była rozprawa habilitacyjna W kręgu konserwatywnej utopii. 

Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa85 z 1964 r., gdzie jeden z 

podrozdziałów nosi tytuł O powrót do <gleby> w rozdziale Dezintegracja 

słowianofilstwa. Ten szkic przedstawia myśl F. Dostojewskiego przez pryzmat jego 

ideałów społecznych. Autor scharakteryzował słowianofilizującą  utopię F. 

Dostojewskiego ― poczwiennictwo. Była to idea powrotu do tradycji, postulowała 

pojednanie inteligencji z prostym ludem. Odnajdujemy także u A. Walickiego stale 

powracający temat, a mianowicie temat antagonizmów pomiędzy wolnością a 

samowolą. Jednak tematem przewodnim była prawosławna utopia Rosjanina. 

Zagadnieniem poczwiennictwa i myśli społecznej rosyjskiej zajął się uczeń A. 

Walickiego ― A. de Lazari86. Szerzej na tym temacie skupiłam się w rozdziale o 

Rosyjskiej idei. W 1973 r. wyszła  książka Rosyjska filozofia i myśl społeczna od 

oświecenia do marksizmu87, a w niej szkic Pisarze – Prorocy, w którym jako pierwszy 

opisany został właśnie F. Dostojewski pod kątem swych zapatrywań społecznych. Jest 

tu mowa o Notatkach z podziemia, które miały być krytyką racjonalnej koncepcji 

człowieka i cywilizacji. W człowieku tkwią irracjonalne i demoniczne siły, których 

sfera „cogito” nie jest władna uchwycić i zrozumieć — uważał F. Dostojewski. W 2002 

                                                
84Zob. T. Podziawo, MIC, Czy Dostojewski był filozofem?, „Znak” 1960, nr 7-8, s. 1026-1028; zob. 

także T. Podziawo, MIC, Dostojewski, „Znak” 1959, nr 11, s. 1581-1609. 
85Zob. A. Walicki, O powrót do gleby, [w:] tenże, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i 

przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, PWN, Warszawa 1964; zob. także A. Walicki, O powrót do gleby 
[w:] tenże, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, wyd. 2 
zmienione, PWN, Warszawa 2002. 

86Zob. A. Lazari, Piękno w światopoglądzie Dostojewskiego, „Osnowa” 1984, nr 9-10; W kręgu 
Fiodora Dostojewskiego. Dostojewski i panslawizm Mikołaja Danilewskiego, „Przegląd Humanistyczny” 
1984, nr 5-6, s. 107-118. 

87Zob. A. Walicki, Pisarze – Prorocy, [w:] tenże, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia 
do marksizmu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973; zob. także A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od 
Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2005. 
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r. ukazała się pozycja Rosja, katolicyzm i sprawa polska, ze szkicem Antykatolicyzm 

Fiodora Dostojewskiego88. 

 W tym samych latach działał inny wybitny badacz ― R. Przybylski — profesor 

w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wydał wiele prac 

omawiających myśl F. Dostojewskiego. Fundamentalna monografia jego autorstwa ― 

Dostojewski i przeklęte problemy89, będąca studiami nad twórczością Rosjanina od 

Biednych ludzi do Zbrodni i Kary ukazała się w 1964 r. Monografia R. Przybylskiego 

stanowi kompendium wiedzy, bardzo trafnych i pomocnych uwag przy interpretacji 

prozy Fiodora Michajłowicza. Polski krytyk znany jest z koncepcji wyprowadzania 

poglądów autora Młodzika ze szkoły romantycznej. Taką też tezę postuluje w swoim 

studium. Wyprowadza ją natomiast z niektórych poglądów pisarza, wyrażonych w 

czynach jego bohaterów, jak bunt jednostki, negacja rozumu, wiara w zbawienną i 

wieczną moc miłości. 

W tym samym roku ukazał się artykuł R. Przybylskiego na łamach czasopisma 

„Slavia Orientalis”90. Warto zaznaczyć, że to czasopismo Komitetu Słowianoznawstwa 

Polskiej Akademii Nauk, działającego od 1963 r. jest niezastąpionym źródłem 

informacji o F. Dostojewskim. W 1972 r. na łamach literackich „Tekstów” ukazał się 

artykuł R. Przybylskiego ― Stawrogin91. Cztery lata później wydana została Historia 

literatury rosyjskiej92 pod redakcją M. Jakóbca, w której znalazł się rozdział traktujący 

o F. Dostojewskim autorstwa R. Przybylskiego. Wymienić należy jeszcze dwa 

istniejące szkice93 polskiego krytyka mówiące o kwestiach chrystologicznych w myśli 

F. Dostojewskiego.  

R. Przybylski wsławił się, wspólnie ze Z. Podgórcem, bardzo dobrymi 

przekładami prac autora Notatek z podziemia. Mam tu na myśli Listy i Aforyzmy oraz 

Dziennik żony pisarza ― A. Dostojewskiej Mój biedny Fiedia94. Wspomniany już Z. 

                                                
88Zob. A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska,  Prószyński i S–ka, Warszawa 2002. 
89Zob. R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 

PIW, Warszawa 1964 
90Zob. R. Przybylski., Chrystologia Dostojewskiego, „Slavia Orientalis” 1964, nr 1, s. 81-93. 
91Zob. R. Przybylski, Stawrogin, „Teksty” 1972, nr 4; zob. także R. Przybylski (red.), Sprawa 

Stawrogina, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996. 
92Zob. R. Przybylski, Fiodor Dostojewski, [w:] M. Jakóbiec, Historia literatury rosyjskiej, t. II, 

PWN, Warszawa 1976. 
93Zob. R. Przybylski, Śmierć antychrysta, „Znak” 1981, nr 4, s. 109-122; zob. także R. Przybylski, 

Wielkie zwątpienie. „Idiota” F. M. Dostojewskiego, „Nowa Kultura” 1955, nr 48, s. 4. 
94Zob. F. Dostojewski, Listy, przeł. i komentarz oprac. Z. Podgórzec i R. Przybylski, PIW, Warszawa 

1979; F. Dostojewski, Aforyzmy, przeł. Z. Podgórzec i R. Przybylski, Warszawa 1986; A. Dostojewska, 
Mój biedny Fiedia. Dziennik, przeł. R. Przybylski, Warszawa 1971 
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Podgórzec, jest także jednym z główniejszych badaczy i tłumaczy95 prozy Fiodora 

Michajłowicza. Warty odnotowania jest także zbiór wspomnień o F. Dostojewskim 

jemu współczesnych, zebranych i opatrzonych komentarzem, przez Z. Podgórca pod 

nazwą Okrutny talent96. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przydomek „okrutny 

talent” przylgnął do F. Dostojewskiego za sprawą M. Michajłowskiego97, który uznał 

go za takiego z uwagi na poruszane przez pisarza problemy okrucieństwa, cierpienia, 

zła, męczeństwa czy tyrani. Polski badacz był aktywny i opublikował wiele artykułów, 

także wywiad z Cz. Miłoszem98. W jego dorobku znaleźć można nawet 

siedemdziesięciostronicową ankietę99, którą przeprowadził wśród znanych Polaków na 

temat ich odczuć w związku z Rosjaninem, na łamach „Literatury na Świecie” z 1983 r. 

Na bazie ankiety powstał także esej A. Rudnickiego Dostojewski, rok 1980100. W 

ankiecie brał udział także Cz. Miłosz, który napisał wiele szkiców na temat F. 

Dostojewskiego101. Trzeci numer „Literatury na Świecie” z 1983 r. w całości 

poświęcony był F. Dostojewskiemu. Wyszedł z okazji jego setnej rocznicy śmierci. 

Przeczytać tam możemy wiele ciekawych artykułów, zarówno polskich badaczy, jak i 

polskie tłumaczenia zagranicznych krytyków102.  

 Kolejną, ważną postacią była D. Kułakowska ― autorka fundamentalnej 

rozprawy Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”103. 

                                                
95Zob. F. Dostojewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, Czytelnik, Warszawa 1979; F. 

Dostojewski, Twój bez reszty, przeł. i przypisami opatrzył Z. Podgórzec , Puls Publications Ltd, London 
1999; F. Dostojewski, Aniele, stróżu mój..., przeł. i przypisami opatrzył Z. Podgórzec, Puls Publications 
Ltd, London 1998; A. Dostojewska, Wspomnienia,  przeł. Z. Podgórzec, PIW, Warszawa 1974. 

96Zob. Z. Podgórzec, Okrutny talent...Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach, tłum. 
M. Biernacka, „Wydawnictwo Literackie”, Wrocław 1984. 

97M. Michajłowski (1842–1904) ― krytyk i publicysta rosyjski, zajmował się również zagadnieniami 
społeczno – ekonomicznymi. Zob. M. Michajłowski, Okrutny talent, [w:] Z. Podgórzec, Okrutny 
talent...Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach, tłum. M. Biernacka, „Wydawnictwo 
Literackie”, Wrocław 1984. 

98Z. Podgórzec, Rozmowy z Miłoszem, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3. 
99Z. Podgórzec, Dostojewski dzisiaj (ankieta), „Znak” 1981 nr 1-2, s. 5-71. 
100 Zob. A. Rudnicki, Sto lat temu umarł Dostojewski, „Wydawnictwo Literackie”, Kraków 1989. 
101Zob. Cz. Miłosz, Mickiewicz i Dostojewski, „Znak” 1981 nr 1-2; Dostojewski teraz, „Kultura” 

1992, nr 5, s. 85-93; Dostojewski i Sartre [w:] tenże, Zaczynając od moich ulic, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, Wrocław 1990; tenże, Dostojewski i Swedenborg, „Zeszyty literackie” 2004, nr 85, s. 51-
68; Dostojewski i zachodnia wyobraźnia religijna, „Znak” 1981, nr 1-2, s. 95-102. 

102Zob. L. Budrecki, Antropologia filozoficzna Dostojewskiego, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, s. 
275-283; J. Dawydow, Dwa ujęcia Nihilizmu, przeł. A. Szymański, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, s. 
157-191; D. Goldstein, Kwestia żydowska, przeł. A. Elbanowski, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, s. 
89-102; A. Jonge, Dostojewski i wiek intensywności, przeł. A. Grafowski, „Literatura na Świecie” 1983, 
nr 3, s. 20-51;  M. Jovanovic, Wybrane problemy „powieści tajemnicy” w twórczości Fiodora 
Dostojewskiego, „Literatura na świecie” 1983, nr 3, s. 117-130; W. Rozanow, Czytając Dostojewskiego, 
przeł. Z. Podgórzec, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, s. 14-19; J. Salij, Ateizm w diagnozach i 
prognozach Dostojewskiego, „Literatura na Świecie”, 1983, nr 3, s. 103-116; W. Tkaczuk, Zwykłość 
Dostojewskiego, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, s. 263-274. 

103D. Kułakowska, Antynomie humanizmu według Braci Karamazow Dostojewskiego, Zakład 
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Monografia ta stanowi całościowe omówienie ostatniego utworu Rosjanina pod kątem 

filozoficznym. Praca ma stanowić uzasadnienie twierdzenia, że F. Dostojewski był 

filozofem i to w trojakim sensie. Rosjanin świadomie podejmował na łamach swojej 

prozy problemy teologiczne, moralne i filozoficzne. W Dzienniku pisarza poruszał 

najważniejsze problemy filozoficzne swoich czasów. Stanowisko filozoficzne autora 

Zbrodni i Kary moglibyśmy nazwać antropocentrycznym humanizmem i 

chrześcijańską, teocentryczną wizją człowieka. Wcześniej, bowiem w 1981 r., ukazało 

się studium na temat chrystologii Fiodora Michajłowicza także jej autorstwa104. D. 

Kułakowska wyróżniła kilka postaci ateistów i Chrystusów wcielone w bohaterów, 

wykreowanych przez Rosjanina. Monografia Dostojewski ― dialektyka niewiary 

zawiera szkic M. Jaroszewskiego Fenomenologia wolności Fiodora Dostojewskiego105. 

Autor jest też redaktorem pisma „Człowiek i Światopogląd”, na łamach którego ukazało 

się wiele artykułów traktujących o filozofii F. Dostojewskiego106. D Kułakowska, 

związana była z licznymi czasopismami filozoficzno–slawistycznymi, w których 

opublikowała gro artykułów107. Wartym wspomnienia jest siódmy zeszyt „Humanitas”, 

który w całości poświęcony był antropologii filozoficznej F. Dostojewskiego108. 

 Inną, trochę wcześniejszą monografią była praca B. Urbankowskiego 

Dostojewski — dramat humanizmów. Autor jest znanym eseistą, filozofem i poetą. 

Ukończył polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Część pierwsza jego 

studium bada związki pomiędzy życiem a twórczością pisarza, druga natomiast 

                                                                                                                                          
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987. 

104D. Kułakowska, Dostojewski: dialektyka niewiary, Książka i Wiedza, Warszawa 1981. 
105 Zob. także T. M. Jaroszewski, Fenomenologia wolności Fiodora Dostojewskiego, „Człowiek i 

Światopogląd” 1981, nr 5. 
106Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Świat zachwiany Fiodora Dostojewskiego i Stanisława 

Brzozowskiego, „Człowiek i Światopogląd” 1981, nr 5, s. 126-143; W. Kantor, Estetyka Dostojewskiego i 
jego kryzys świadomości religijnej w Rosji, „Człowiek i Światopogląd” 1976, nr 9, s. 49-61; D. 
Kułakowska , Dialogus cum Diablo. Dostojewski a Luter, „Człowiek i Światopogląd”, 1984, nr 11, s. 60-
68. 

107Zob. D. Kułakowska, Antynomie humanizmu według Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego, 
„Przegląd Rusycystyczny” 1986, nr 1-2, Chrystologia Dostojewskiego, „Euhemer” 1976, nr 3, 
Dostoevskijj i Ljuter: Sola gratia et sola fide, „Przegląd Rusycystyczny” 1991, z. 1-4, s. 63-68, 
L’Apocalypse d’apres Dostoievski, „Humanitas” 1981, t. VII, s. 51-57, Marcin Luter a Dobra Nowina 
według Dostojewskiego, „Rocznik Teologiczny” 1983, z. 2, s. 57-64, Obrona lubieżnego starca (rzecz o 
Fiodorze Karamazowie) „Miesięcznik Literacki” 1987, nr 10, s. 54-63, Raskolnikow i inni, „Człowiek i 
Światopogląd” 1981, nr 5, s. 107-125, Klasyfikacja postaw ateistycznych u Dostojewskiego, „Euhemer” 
1965, nr 10, s. 79-85. 

108Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, La problematique antropologique dans l’oeuvre de Fedor 
Dostoievski et d’Andre Malaraux, „Humanitas” 1981, t. VII, s. 19-50; D. Kułakowska, L’Apocalypse 
d’apres Dostoievski, „Humanitas” 1981, t. VII, s. 51-57. Zob także L. Budrecki, Antropologia 
filozoficzna Dostojewskiego, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, 275-283. 
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poświecona jest analizie poglądów filozoficznych. Ten wybitny polski literat – filozof 

jest także twórcą artykułów109, traktujących o autorze Młodzika. 

  J. Smaga, związany z Akademią Pedagogiczną w Krakowie, opublikował 

monografię Fiodor Dostojewski110 w 1974 r. Był także autorem obszernego wstępu w 

Braciach Karamazow i Zbrodni i Karze, wydanych przez Bibliotekę Narodową im. 

Ossolińskich111. 

 Warto wspomnieć, że jedną z pierwszych monografii112 poświęconych życiu i 

twórczości Fiodora Michajłowicza była praca wybitnego publicysty S. Mackiewicza z 

1959 r. Autor potraktował temat całościowo, nie kładąc nacisku na żadną konkretną 

ideę. Praca doczekała się ona licznych wznowień, ostatnie jest z 1979 r. Nie jest jednak 

stricte filozoficzna, dlatego też jedynie o niej wspomniałam, ale nie omawiam. 

Omówienia natomiast wymaga praca badaczki z Torunia — H. Brzozy Myśl a forma113, 

bazująca na dokonaniach M. Bachtina114. Jest to studium poruszające problemy estetyki 

oraz jej części ― poetyki F. Dostojewskiego i hermeneutyki filozoficznej prozy 

Rosjanina. Wiele fragmentów tej książki pojawiać się będzie w licznych czasopismach 

jako artykuły115, choć nierzadko, autorka uzupełniała je nowymi uwagami z 

pograniczna estetyki i hermeneutyki. 

 Na polu badań filozofii F. Dostojewskiego wsławił się Katolicki Uniwersytet 

Lubelski za sprawą R. Łużnego, profesora UJ i KUL. Był on autorem pracy ― Fiodor 

Dostojewski — myśl i dzieło116 oraz redaktorem licznych prac zbiorowych z 

                                                
109Zob. B. Urbankowski, Dostojewskiego walka z Szatanem, „Studia Filozoficzne” 1973, nr 11-12, s. 

135-153; Jezus Dostojewskiego, „Argumenty” 1971, nr 10; Sztuka jako metoda filozofii. Estetyka 
wewnętrzna dzieł Dostojewskiego. Estetyka zewnętrzna, „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 12, s. 49-55. 

110Zob. J. Smaga, Fiodor Dostojewski, PAN, Kraków 1974. 
111Zob. J. Smaga, Wstęp, [w:] F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987; J. Smaga, Wstęp, [w:] F. Dostojewski, Bracia 
Karamazow, przeł. A. Wat, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995. 

112S. Mackiewicz, Dostojewski, PIW, Warszawa 1959. 
113Zob. Brzoza H., Dostojewski. Myśl a forma, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1984. 
114Zob. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa 1986; M. 

Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa 1970; M. Bachtin, 
Problemy twórczości Dostojewskiego, [w:] tenże, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, 
Warszawa 1986. 

115Zob.  Brzoza H., Fiodora Dostojewskiego Teatr Świata, „Akcent” 1989, nr 1, s. 57-66, 
Dostojewskiego stylistyka suspense’u, „Slavia Orientalis” 1971, nr 3, s. 285-301; tnże, Estetyka 
dysonansu, „Studia Estetyczne” 1976, nr 3, s. 236-237; tenże, Fiodora Dostojewskiego „Widzenie 
skłócone”, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 245-256, Poetyka polifonii czy estetyka dysonansu, „Studia 
Estetyczne” 1973, t. X, s. 29-47; tenże, Tołstoj i Dostojewski. Przestrzeń artystyczna wykładnią metody 
filozofowania, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 25-32; tenże, Realizm fantastyczny Dostojewskiego, 
„Slavia Orientalis” 1985, nr 1-2, s. 85-99. 

116Zob. R. Łużny, Fiodor Dostojewski — myśl i dzieło, Łódź 1981. 
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pograniczna filozofii i literatury słowiańskiej117. Jedną z jego wychowanek była A. 

Raźny, która jest obecnie profesorem w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką monografii ― Fiodor Dostojewski. Filozofia 

człowieka a problemy poetyki. W swojej refleksji118 na temat filozofii autora Biednych 

ludzi skupia się przede wszystkim na problemie wolności i problemach poetyki prozy 

pisarza. 

Warto, pokrótce chociaż, wspomnieć o interesującej pracy filozoficzno-

literackiej L. Jazukiewicz–Osełkowskiej Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława 

Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego119. Jest to monografia o tyle ciekawa, że sam S. 

Brzozowski i S. Żeromski byli zafascynowani myślą Rosjanina i badali ją w XIX w. 

Polska literatka była aktywnym krytykiem prozy autora Biesów w latach 

osiemdziesiątych, czego efektem są liczne artykuły120, podobnie jak jej monografia z 

pogranicza filozofii i literatury. W podobnej, literackiej konwencji napisana została 

praca habilitacyjna H. Chałacińskiej–Wiertelak Idea teatru w powieściach 

Dostojewskiego121. Autorka związana jest z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu. W swojej monografii interpretuje prozę Rosjanina wobec sztuki teatru. 

Duże zasługi na polu interpretacji myśli Fiodora Michajłowicza miał T. Poźniak, 

wybitny slawista związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Jest on co prawda 

badaczem literatur wschodnio–słowiańskich, jednak nie sposób go pominąć przy 

omawianiu polskich badań twórczości F. Dostojewskiego. Jako popularyzator myśli 

                                                
117Zob. R. Łużny, Dostojewski jakiego nie znaliśmy, „Życie literackie” 1980, nr 1; Poźniak T., Orient 

biblijny u Dostojewskiego (Babilon i Jeruzalem), [w:] R. Łużny, (red.), Dzieło chrystianizacji Rusi 
Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, Lublin 1988; R. Łużny, Pisarze prorocy, [w:] tenże, 
Literatura a chrześcijaństwo, Studium Myśli chrześcijańskiej przy duszpasterstwie Akademickim w 
Krakowie, Kraków 1978-1979; A. Raźny A., Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa — chrześcijaństwo 
bez Chrystusa [w:] R. Łużny, (red.) Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, 
Universitas, Kraków 1998. 

118Zob. A. Raźny, Śmierć i nieśmiertelność w twórczości Fiodora Dostojewskiego, „Slavia 
Orientalis” 1998 nr 3, s. 425-432; A. Raźny, Fiodor Dostojewski — perspektywa chrześcijańskiej 
wolności, [w:] J. Gotfryd, P. Nowaczyński, (red.), Sacrum w literaturach słowiańskich, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 1997. 

119Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i 
Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, PWN, Warszawa 1980. 

120 Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, La problematique antropologique dans l’oeuvre de Fedor 
Dostoievski et d’Andre Malaraux, „Humanitas” 1981, t. VII, s. 19-50; tnże, Problem buntu w twórczości 
Dostojewskiego i szkicach filozoficznych Camusa, „Slavia Orientalis”, 1974, nr 3, s. 289-296; tenże, 
Świat zachwiany Fiodora Dostojewskiego i Stanisława Brzozowskiego, „Człowiek i Światopogląd” 1981, 
nr 5, s. 126-143. 

121Zob. H. Chałacińska–Wiertelak, Idea teatru w powieściach Dostojewskiego, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 1988; zob. także H. Chałacińska-Wiertelak, Wokół sporu o księcia Myszkina, 
„Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 257-267; Z obserwacji nad pejzażem i opisem wewnątrz powieści 
Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego, „Studia Rossica Posnaniensia” 1971, nr 2, s. 49-55; Powieść 
Dostojewskiego wobec sztuki teatru, „Slavia Orientalis” 1985, nr 1-2, s. 101-106. 
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autora Białych Nocy odgrywa rolę pierwszorzędną. Był autorem licznych artykułów122 o 

tematyce komparatystycznej i dwóch monografii123 poświęconych F. Dostojewskiemu. 

T. Poźniak zestawia idee zawarte w prozie „mistrza z Petersburga” z pracami innych 

rosyjskich twórców. 

 Wracając do kwestii przekładów dzieł, na tym polu wsławiła się M. Leśniewska, 

tłumacząc Dzienniki F. Dostojewskiego i O literaturze i sztuce124. Często zapominany 

króciutki tekst poetycki Na wydarzenia europejskie 1854 roku nie umknął polskim 

badaczom. Tłumaczeniem tego wiersza zajął się W. Tkaczuk125. Dzięki niemu Polacy 

mogli popatrzeć z innej strony na prozaika, który był także poetą, a nawet 

dramatopisarzem. Niestety jednak, żadne dramaty nie zachowały się do naszych 

czasów. Wysuwającym się do czołówki polskich znawców myśli Rosjanina był F. 

Sielicki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego pracujący w Instytucie Filologii 

Słowiańskiej, który szeroko potraktował kwestię metodologiczną recepcji pisarza w 

Polsce i uporządkował ją w pracy Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w 

Polsce międzywojennej126. Niepodobna pominąć Z. Żakiewicza, związanego z 

Uniwersytetem Gdańskim, znawcę literatury rosyjskiej. Warty uwagi jest jego 

filozofujący esej Ludzie i Krajobrazy127. W nim opisuje swoją podróż po Petersburgu 

                                                
122Zob. T. Poźniak, Mit azjatycko-koraniczny w twórczości Dostojewskiego, „Slavica Vratislaviensia” 

1981, t. XXXVI., s. 11-36; Kategoria strachu i wstydu w światopoglądzie F. Dostojewskiego, „Slavica 
Wratislaviensia”, 1985, t. XXXIII, s. 57-66; Człowiek gościńca i ulicy w twórczości Dostojewskiego 
(Komunikat), Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1992 t. 46 s. 16-17; Dostojewski a 
modernizm polski, „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 5, Neobizantynizm Dostojewskiego, „Acta 
Universitatis Wratislaviensis” 1992 nr 1364 s. 33-54; O kilku znakach kultury w świecie Dostojewskiego, 
„Acta Universitatis Wratislaviensis” 1993 nr 1441 s. 33-42; Orient biblijny u Dostojewskiego (Babilon i 
Jeruzalem), [w:] R. Łużny (red.), Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze 
Europy, Lublin 1988; Wokół tradycji Dostojewskiego w prozie radzieckiej lat dwudziestych, „Slavia 
Orientalis” 1972, nr 3, s. 297-303. 

123Zob. T. Poźniak, Dostojewski i Wschód: szkic z pogranicza kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1992; T. Poźniak, Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich, Wrocław 
1969. 

124Zob. F. Dostojewski, Dziennik pisarza, 1877-1881, t. 1-3, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982; 
F. Dostojewski, O literaturze i sztuce, przeł. M. Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976. 

125Zob. F. Dostojewski, Na wydarzenia europejskie 1854 roku, tłum. W. Tkaczuk, „Znak” 1981, nr 1-
2, s. 178-180; zob. także W. Tkaczuk, Zwykłość Dostojewskiego, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, s. 
263-274. 

126 Zob. Sielicki F., Teodor Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej 
w Polsce międzywojennej, PWN, Warszawa 1895; zob. także F. Sielicki, Dostojewski w kręgu pisarzy 
Polski międzywojennej, „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 5, s. 305-322; Dostojewski w Polsce 
międzywojennej, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 305-322; Międzywojenne opinie polskie o 
powiązaniach Dostojewskiego z literatura zachodnią, „Slavia Orientalis” 1989, nr 1-2, s. 112-128. 

127Zob. Z. Żakiewicz, Ludzie i Krajobrazy, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1970. 
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śladami F. Dostojewskiego. Znany jest także ze swych omówień128 kwestii polskiej w 

życiu i prozie autora Zbrodni i Kary. 

 Polscy badacze tłumaczyli także prace zagranicznych autorów o F. 

Dostojewskim129. Właśnie w tym okresie, po II wojnie światowej, miał miejsce napływ 

wydawnictw zagranicznych, które skrzętnie były tłumaczone, oczywiście te 

najważniejsze, jak pisma W. Sołowjowa, M. Bierdiajewa, L. Szestowa, L. Grossmana 

czy B. Bursowa. Wiele z obcojęzycznych prac nadal jednak czeka na tłumaczenia130. 

 W toku tekstu starałam się zwrócić uwagę i pokrótce omówić najważniejsze z 

prac dotyczących „mistrza z Petersburga”. Rzecz jasna, szczegółowa i całościowa 

synteza metodologiczna recepcji F. Dostojewskiego w Polsce wykracza poza ramy tej 

pracy, jednak myślę, że zwróciłam uwagę na najważniejsze wydawnictwa. Inne prace, 

czasami przypadkowych autorów niezajmujących się, na co dzień myślą rosyjską, 

zaznaczyłam w bibliografii. Uogólniając, w czasach od 1945 r. do 1989 r. ukazało się 

trzynaście monografii131, dziewięć przekładów132, szesnaście133 prac na pograniczu 

filozofii i literatury, jedenaście134 opracowań, natomiast artykułów sto dwa135. 

                                                
128Zob. Z. Żakiewicz, Polacy u Dostojewskiego, „Twórczość” 1968, nr 6, s. 75-89; Z. Żakiewicz, W 

świecie pozornej wartości, „Znak” 1959, nr 11. 
129Zob. B. Bursow, Osobowość Dostojewskiego, przeł. A. Wołodźko, Warszawa 1983; L. Grossman, 

Dostojewski, przeł. S. Pollak, „Czytelnik”, Warszawa 1968; T. Mann T., Dostojewski — z umiarem, [w:] 
tenże, Eseje, tłum. P. Hertz,  PIW, Warszawa 1964; W. Sołowjow, Dostojewski —  uczeń Ewangelii, „W 
Drodze” 1975, nr 1; Szestow L., Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, 
„Czytelnik”, Warszawa 1987; W. N. Toporow, Poetyka Dostojewskiego a archaiczne schematy myślenia 
mitologicznego, przeł. J. Faryno, „Literatura na Świecie”, Warszawa 1981, nr 2, s. 305-331. 

130Zob. P. Evdokimov, Dostoievski at le probleme du mal, Paris 1978; G. Florovsky, Les subjects 
religieux de Dostoievsky in La Russie et le monde Slav, 1931; J. Frank, Dostoevsky: The Miraculous 
Years, 1865-1871, Princeton University Press, Princeton 1995; J. Frank, Dostoevsky: The Seeds of Revolt, 
1821-1849., University Princeton Press, Princeton 1976; J. Frank, Dostoevsky: The Stir of Liberation, 
1860-1865, Princeton University Press, Princeton 1986; J. Frank, Dostoevsky: The Years of Ordeal, 1850-
1859., Princeton University Press, Princeton 1983; M. Holquist, Dostoevsky and the Novel, Princeton 
University Press, Princeton 1977; R. Hingley, The undiscovered Dostoyevsky, Greenwood Press, 1975; R. 
L. Jackson, The Art of Dostoevsky: Deliriums and Nocturnes, Princeton University Press, Princeton 1981. 

131Zob. H. Brzoza, Dostojewski. Myśl a forma, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1984; H. Chałacińska–
Wiertelak, Idea teatru w powieściach Dostojewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, Poznań 1988; L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława 
Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, PWN, Warszawa 1980; D. Kułakowska, 
Antynomie humanizmu według Braci Karamazow Dostojewskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 1987; D. Kułakowska, Dostojewski ― dialektyka niewiary, „Książka i Wiedza”, Warszawa 
1978; R. Łużny, Fiodor Dostojewski — myśl i dzieło, Łódź 1981; S. Mackiewicz, Dostojewski, PAX, 
Warszawa 1979; R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i 
kary”, PIW, Warszawa 1964; T. Poźniak, Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich, Wrocław 1969; 
A. Raźny, Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988; J. Smaga, Fiodor 
Dostojewski, PAN, Kraków 1974; B. Stempczyńska, Dostojewski a malarstwo, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1980; B. Urbankowski, Dostojewski — dramat humanizmów, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 1978. 

132Zob. A. Dostojewska, Mój biedny Fiedia. Dziennik, przeł. R. Przybylski, Warszawa 1971; A. 
Dostojewska, Wspomnienia,  przeł. Z. Podgórzec, PIW, Warszawa 1974; F. Dostojewski, Aforyzmy, 
przeł. Z. Podgórzec i R. Przybylski, Warszawa 1986; F. Dostojewski, Na wydarzenia europejskie 1854 
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roku, tłum. W. Tkaczuk, „Znak” 1981, nr 1-2, s. 178-180; F. Dostojewski, Dziennik pisarza, 1877-1881, 
t. 1-3, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982; F. Dostojewski, Listy, przeł. i komentarz oprac. Z. 
Podgórzec i R. Przybylski, PIW, Warszawa 1979; F. Dostojewski, O literaturze i sztuce, przeł. M. 
Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976; F. Dostojewski, Z dzieł Dostojewskiego, t. 1-14, 
Puls Publications, London 1992; F. Dostojewski, Z pism, t. I – IX, Warszawa 1955 – 1964. 

133Zob. B. Białokozowicz, Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX 
wieku, Warszawa 1971; H. Brzoza, Doświadczenia z lektur prozy obcej, Warszawa 1967; S. Brzozowski, 
Współczesna powieść i krytyka literacka, oprac. J. Z. Jakubowicz, PIW, Warszawa 1970; J. Bukowski, 
Inspiracje pozafilozoficzne: Spotkanie w dziele Dostojewskiego, [w:] tenże, Zarys filozofii spotkania, 
Kraków 1987; S. Chwin, Stawrogin i dziecko, [w:] Dzieci, t. 2, M. Janion i S. Chwin, (red.), Gdańsk 
1988; B. Galster, (red.), Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce, Polska 
Akademia Nauk, Zakład Narodowy Ossolineum, Wrocław—Warszawa –Kraków—Gdańsk  1975; M. 
Karpiński, Dostojewski — teatr sumienia — trzy inscenizacje A. Wajdy, PAX, Warszawa 1989; H. 
Kirchner, Dostojewski i literatura radziecka w twórczości Zofii Nałkowskiej, [w:] B. Galster, (red.)Po obu 
stronach granicy. Z powiązań kulturalnych polsko-radzieckich w XX-leciu międzywojennym., Polska 
Akademia Nauk, , Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław –Warszawa –Kraków – Gdańsk 1972; J. 
Krzyżanowski, Neoromantyzm polski, Ossolineum, Wrocław 1971; J. Kucharzewski, Od białego do 
czerwonego caratu, „Veritas”, London 1989; A. Łunaczarski, Dostojewski jako myśliciel, [w:] tenże, 
Szkice literackie, przeł. W. Woroszylski, PIW, Warszawa 1962; R. Łużny, Pisarze prorocy, [w:] tenże, 
Literatura a chrześcijaństwo, Studium Myśli chrześcijańskiej przy duszpasterstwie Akademickim w 
Krakowie, Kraków 1978-1979; N. Modzelewska, Pisarz i miłość: Dostojewski, Czechow, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1975; A. Rudnicki, Sto lat temu umarł Dostojewski, 
„Wydawnictwo Literackie”, Kraków 1989; M. Wyka, Brzozowski i Żywioł Rosyjski, [w:] H. Filipkowska, 
(red.), Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku, PIW, Warszawa 1978; Z. Żakiewicz, Ludzie i 
Krajobrazy, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1970  

134Zob. Z. Barański (red.) Literatura rosyjska w zarysie, PWN, Warszawa 1976; B. Białkozowicz, 
Przedmowa, [w:] P. Wychodcew, (red.), Historia rosyjskiej literatury radzieckiej, PWN, Warszawa 1977; 
T. M. Jaroszewski, Osobowość i wspólnota, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1970; S. Poręba S., Powieść 
rosyjska XIX i XX w., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1984; A. Rogalski, Rosja — 
Europa, PAX, Warszawa 1960; F. Sielicki, Teodor Dostojewski [w:] tenże, Klasycy 
dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej, PWN, Warszawa 1985; J. Smaga, 
Wstęp, [w:] F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 1987; A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do 
marksizmu, „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1973; A. Walicki, Osobowość a historia, PIW, Warszawa 
1959; U. Wójcicka, Hagiografia staroruska w kręgu pisarzy rosyjskich wieku XIX: z badań nad 
tradycjami piśmiennictwa staroruskiego w nowożytnej literaturze rosyjskiej, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1983.  

135A. Bezwiński, O bohaterze Idioty F. Dostojewskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1987, rocznik X 
zeszyt 2, s. 23-34; A. Bieńkowska, Powieść i teza, „Znak” 1981 nr 7-8, s. 1003-1009; A. Cervenak , 
Einstein i Dostojewski, „Slavia Orientalis” 1985, nr 4; A. Hauke-Ligowski , Biesy- powieść 
współczesna?, „W Drodze” 1983, nr 11; A. Kasia, „Pio Nono” i „Biedny Fiedia”, „Studia Filozoficzne” 
1989, nr 10, s. 61; A. Rogalski, Legenda o Wielkim Inkwizytorze, „Kuźnica Kapłańska”, 25 I 1957, s. 19; 
A. Rogalski, Sacrum u Tołstoja i Dostojewskiego, „Chrześcijanin a Współczesność” 1986, nr 2; A. 
Semczuk, Dostojewski i Turgieniew, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 181-286; A. Wajda, O inscenizacji 
Biesów, „Studia Filozoficzne” 1973, nr 11 – 12, s. 131 – 133; B. Benedyktowicz, Ojcowie naszej 
współczesności, „Rocznik Teologiczny” 1972, z. 2; B. Galsner, Dostojewski w Polsce, „Znak” 1981, nr 1-
2, s. 186-195; B. Mucha, Syberyjskie wiersze Dostojewskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego” 1977, z. 36, s. 93-104; B. Mucha, Fiodor Dostojewski czasów katorgi w opinii polskich 
współzesłańców, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1977, z. 37, s. 67-86; B. Śniadower, 
Literatura rosyjska w dziennikach Żeromskiego, „Slavia Orientalis” 1966, nr 1, s. 49-51; C. Rowiński, 
Dlaczego Kiryłow popełnił samobójstwo?, „Miesięcznik Literacki” 1985, nr 11, s. 84; E. Smykowska, 
Paradoks Dostojewskiego, Więź 1977, nr 4, s. 71-80; M. Fik, Co można ocalić z Dostojewskiego, 
„Twórczość” 1972, nr 1; G. Kiraly, Architektonika powieści Dostojewskiego Sobowtór, „Slavia 
Orientalis” 1972, nr 3, s. 269-296; H. Paprocki,  Chrystus i książę tego świata. Apokaliptyczna wizja 
Dostojewskiego, „Więź” 1982, nr 6, s. 81-98; J. Borsukiewicz, Recenzja książki L. Jazukiewicz-
Osełkowskiej pt. Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego, 
„Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 5-6, s. 95-98; J. Chałasiński, Europa i Rosja w twórczości 
Dostojewskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 1957, nr 1, s. 211-218; J. Kott, Diabelskie wątpliwości, 
„Dialog” 1966, nr 4, s. 118-121; J. Kuczyński, Dostojewski i współczesny nihilizm, „Zeszyty 
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3.  F. Dostojewski we współczesności (po 1989 r.) 
 
 Współczesność, jak zaznaczyłam na początku, traktować będę jako lata po 

przełomie w Polsce (tj. po 1989 r.) aż do dziś. Recepcja filozofii F. Dostojewskiego w 

tych latach wydaje się być najbardziej obszerna, a istniejący materiał badawczy — 

przeogromny. Z czego to wynika? Wynika to z faktu, że w latach dziewięćdziesiątych 

nadal aktywni byli badacze z lat wcześniejszych oraz pojawiło się nowe, młodsze 

pokolenie, ich wychowankowie i następcy, którzy także gromadzą obfity materiał. 

Ogólny wgląd w tę problematykę pozwala powiedzieć, że badania nie są nakierowane 

na całą twórczość F. Dostojewskiego, ale ulegają modyfikacji. Każdy z tej licznej 

rzeszy badaczy skupia się na pojedynczym aspekcie myśli autora Białych nocy, materiał 

okazuje się niewyczerpywalny. 

                                                                                                                                          
Argumentów” 1965, nr 4; J. Kulczyńska-Saloni, Dostojewski w Polsce, „Miesięcznik Literacki” 1972, nr 
3, s. 36-48; J. Orłowski, Reakcje Dostojewskiego na sprawy polskie, „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 
5-6, s. 72-87; J. Salij, Ateizm w diagnozach i prognozach Dostojewskiego, „Literatura na Świecie”, 1983, 
nr 3, s. 103-116; J. Skwara, Fiodor Dostojewski a niektóre problemy czarnego filmu, „Przegląd 
Humanistyczny” 1974, nr 9, s. 85-96; J. Stawiński, Bohaterowie kartezjańscy Dostojewskiego wobec 
tradycji kartezjanizmu, „Studia Filozoficzne” 1971, nr 4, s.117-135; J. Stempowski, Polacy w 
powieściach Dostojewskiego, [w:] tenże, Eseje dla Kasandry, „ABC”, Kraków 1981; J. Święcicki, Wielka 
Improwizacja Stanisława Brzozowskiego, „Znak” 1958, s. 371-398; J. Tischner, Człowiek zniewolony. 
Hegel — Dostojewski — Descartes, „Znak” 1989, nr 1-2, s. 123-142; JS. Kryptonim, Prawnuk 
Dostojewskiego, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 216; M. Kumplowski, Nieczajewszczyzna — 
rzeczywistość i mit, [w:] Fiodor Dostojewski. W setną rocznicę śmierci, Rzeszów 1985; L. Budrecki, 
Antropologia filozoficzna Dostojewskiego, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, 275-283; L. Mirkut, 
Grzegorz Danielewski i Fiodor Dostojewski, „Przegląd Rusycystyczny” 1986, z. 3-4, s. 126-134; L. 
Monczewa, Dostojewski i literatura staroruska, tłum. Z. Lenarczyk, „Przegląd Humanistyczny” 1986, nr 
5-6, s. 81-88; M. Bobran, (red.), Fiodor Dostojewski. W setną rocznicę śmierci, Wydawnictwo WSP, 
Rzeszów 1985; M. Haubrich-Kochelt, Analiza psychopatologiczna postaci występujących w powieści 
Fiodora Dostojewskiego pt. Wspomnienia z domu umarłych, „Psychiatria Polska” 1971, t. V, nr 1, s. 90-
95; M. Szpakowska, Światopogląd sformułowany Fiodora Dostojewskiego, „Twórczość” 1984, nr 1, s. 
74-97; R. Karpowicz, Niektóre aspekty Fiodora Dostojewskiego w literaturze Młodej Polski, 
„Komunikaty Towarzystwa Literackiego” im. Adama Mickiewicz, Częstochowa 1967, nr 8; S. 
Brzozowski., O Dostojewskim, „Znak”, 1981, nr 1-2, s. 143-148; S. Romańczuk, Piękno zbawi świat. 
Pismo święte w twórczości F. Dostojewskiego, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego” 1972, z. 2, s. 245-255; Sz. Romańczuk, Świat opętanych Fiodora Dostojewskiego, 
„Wiadomości Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1975, nr 1-2; T. M. Jaroszewski, 
Fenomenologia wolności Fiodora Dostojewskiego, „Człowiek i Światopogląd” 1981, nr 5; T. Rawa, 
Camus i Dostojewski, wpływy i analogia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1974, z. 29, s. 
243-274; W. Gombrowicz, Herling-Grudziński G., Dwugłos w sumieniu Raskolnikowia , „Znak” 1981, nr 
1-2, s. 149-152; W. Gromczyński, Egzystencjalizm Kiriłowa: filozoficzne aspekty twórczości 
Dostojewskiego, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 1, s. 141-162; W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z 
problemów filozoficznej interpretacji postaci Dostojewskiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli 
Społecznej” 1980, t. 26, s. 315-356; W. Kantor, Estetyka Dostojewskiego i jego kryzys świadomości 
religijnej w Rosji, „Człowiek i Światopogląd” 1976, nr 9, s. 49-61; W. Kuskow, Dostojewski a sprawa 
staroruska, „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 5, s. 1-14; W. N. Toporow, Poetyka Dostojewskiego a 
archaiczne schematy myślenia mitologicznego, przeł. J. Faryno, „Literatura na Świecie”, Warszawa 1981, 
nr 2, s. 305-331; W. Rozanow, Czytając Dostojewskiego, przeł. Z. Podgórzec, „Literatura na Świecie” 
1983, nr 3, s. 14-19; Z. Najder, Conrad a Dostojewski, „Życie Literackie” 1963, nr 8. 
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 Aby zachować pewną prawidłowość, zacznę omówienie od postaci A. de 

Lazariego, który został już wspomniany w poprzednim rozdziale. Jest on uczniem A. 

Walickiego, u niego też się doktoryzował. A. Walicki w ostatnich latach opublikował 

książkę Rosja, katolicyzm i sprawa polska136, a w niej rozdział Antykatolicyzm Fiodora 

Dostojewskiego. Bazą dla tego szkicu są polityczne rozważania w Dzienniku pisarza. 

Zainteresowania A. de Lazari fenomenem rosyjskości obejmują także twórczość 

Fiodora Michajłowicza. Dziś jest on profesorem i kierownikiem Katedry Europy 

Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Łódzkiego, a także członkiem Komitetu 

Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk obok wspomnianego już w poprzednim 

rozdziale J. Smagi. Katedra ta nadzoruje prace dwóch zespołów badawczych — 

Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Religioznawczych i Interdyscyplinarnego Zespołu 

Badań Sowietologicznych. Nas interesować będzie ten ostatni, który prowadzi 

zakrojone na szeroką skalę badania idei rosyjskich. Efektem tych prac jest wiele 

monumentalnych szkiców, które omówię szczegółowo w dalszej części pracy.  W 

kontekście tematu pracy najbardziej interesuje nas fakt, że A. de Lazari jest 

koordynatorem International Dostoevsky Society137 na Polskę. Warto dodać, że to 

międzynarodowe stowarzyszenie działa od 1971 r. Dotychczas odbyły się trzy zjazdy. 

A. de Lazarii uczestniczył we wszystkich. Wygłaszał kolejno referaty: w Baden Baden 

w 2001 r. „Historiozofia Hegla w postrzeganiu poczwiennictwa”138, w Genewie 2004 r. 

„Dostojewski w Eurazji”, w Budapeszcie w 2007 r. „Zaprogramowanie kulturowe 

Dostojewskiego, jego bohaterów i badaczy jego twórczości (próba zastosowania we 

wprowadzeniu do literatury kategorii Geerta Hofstede’a)”139. Uniwersytet Łódzki 

reprezentowała także M. Świderska, wygłosiła ona następujące referaty: w 2001 r. 

„Odmienność” w opowiadaniach Fiodora Dostojewskiego. Imagologiczna interpretacja 

przedstawienia Niemiec i wybranych niemieckich charakterów przez Fiodora 

Dostojewskiego”140, w 2004 r. „Ekfraza w powieści Idiota”141, a w 2007 r. „Niemcy i 

kultura niemiecka w publicystyce F. M. Dostojewskiego”. 

                                                
136A. Walicki, Antykatolicyzm Fiodora Dostojewskiego, [w:] tenże, Rosja, katolicyzm i sprawa 

polska,  Prószyński i S-ka, Warszawa 2002. 
137Zob. http://www.dostoevsky.org/ (13 XII 2007) 
138„Гегельянская историософя в почвенническом воспрятии (Достоебский, Григорьев, 

Страхов)”. 
139„Культурная запрограммированность Достоевского, его героев и исследователей его 

творчества (попытка применить к литературоведению категории Гирта Хофстеда)”. 
140„OTHERNESS” IN THE NOVELS OF FYODOR DOSTOEVSKY. AN IMAGOLOGICAL 

INTERPRETATION OF DOSTOYEVSKY'S REPRESENTATION OF GERMANY AND SELECTED 
GERMAN CHARACTERS”. 

141Zob. M. Świderska, Ekfraza w powieści Idiota, „Slavia Orientalis” 2003, nr 2, s. 179-19. 
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Wracając jednak do dorobku A. de Lazariego w języku polskim, to jest on 

autorem monografii W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo142, która została 

wydana w 1998 r. Traktuje ona o poglądach społeczno-politycznych F. Dostojewskiego, 

o jego idei „powrotu do gleby”. Na tle tych zapatrywań autora Biesów, badacz 

rozpatruje pojęcie piękna i zagadnień estetycznych w ujęciu „mistrza z Petersburga”. A. 

de Lazari jest głównym redaktorem pięciu z sześciu tomów leksykonu Idee w Rosji, 

który stanowi efekt kilkuletniej pracy badań sowietologicznych wspomnianego 

Uniwersytetu. Opracował on hasło „Fiodor Dostojewski”143. A. de Lazari jest też 

twórcą prac144 bazujących na stosunkach polsko-rosyjkich, w których powołuje się na 

autora Zbrodni i kary oraz niezliczonej liczby artykułów o Rosji w tym kilku na temat 

Fiodora Michajłowicza145. 

 Pozostając w kręgu badań Uniwersytetu Łódzkiego, warto przywołać kilka 

innych postaci. Pierwszą z nich jest ks. H. Paprocki. W 1981 r. przyjął święcenia 

kapłańskie i obecnie jest duchownym prawosławnym. Pracuje w Katedrze Teologii 

Prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego oraz współpracuje z wspomnianym już 

Interdyscyplinarnym Zespołem Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Z 

uwagi na to, że związany jest z religią prawosławną pod tym kątem też rozpatruje myśl 

Fiodora Michajłowicza. Jest autorem licznych przekładów dzieł autorów zagranicznych, 

w tym najważniejszego z naszej perspektywy — pracy M. Bierdiajewa o F. 

Dostojewskim na język polski146. Współtworzy on także sześciotomowy leksykon Idee 

w Rosji. Spod jego pióra wyszły hasła m.in. „narodownictwo” czy 

„Bogoczłowieczeństwo”147. Warto także wspomnieć o ciekawym eseju148 jego 

autorstwa, o bohaterach wykreowanych przez F. Dostojewskiego. 

 Kolejną postacią jest M. Bohun, członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badań 

Sowietologicznych. Spod jego pióra wyszła monografia Fiodor Dostojewski i idea 

                                                
142A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Ibidem, Łódź 2000. 
143A. de Lazari,  Dostojewski, [w:] tenże, (red.), Idee w Rosji, t. IV, Ibidem, Łódź 2001. 
144A. de Lazari (red.), Polacy, Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 

2006; A de Lazari, Poczwiennictwo. Z badań nad historią idei w Rosji, Ibidem, Łódź 1998. 
145Zob. A. de Lazari, Mikołaj Strachow i Fiodor Dostojewski, Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Litteraria 37, Łódź 1995, s. 95-106; Piękno w światopoglądzie Dostojewskiego, „Osnowa” 1984, nr 9-10; 
W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Fiodor Dostojewski i panslawizm Mikołaja Danilewskiego, „Przegląd 
Humanistyczny” 1984, nr 5-6, s. 107-118. 

146Zob. M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2004.  
147H. Paprocki, Narodownictwo, [w:] A. de Lazari, (red.), Idee w Rosji, t. II, Ibidem, Łódź 1999, s. 

254;  tenże, Bogoczłowieczeństwo, tamże, t. III, s. 56. 
148H. Paprocki, Lew i mysz czyli Tajemnica człowieka: esej o bohaterach Dostojewskiego, Bractwo 

Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997. 
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upadku cywilizacji europejskiej149 z 1996 r. Praca bazuje na społeczno-politycznych 

poglądach pisarza oraz na antynomiach katolicyzmu i prawosławia, Zachodu i 

Wschodu, tak widocznych w pismach Rosjanina. Autor uwypukla powody i następstwa 

upadku cywilizacji Zachodu zawarte w Dzienniku pisarza. Powody te i jednocześnie 

następstwa, tyle, że w bardziej skrajnej formie można ująć w wielce wymowne pojęcia 

jak: ateizm, kapitalizm, socjalizm, nihilizm, twory z gruntu nierosyjskie. Cywilizacja 

Zachodnia uległa trzem pokusom: pokusie rozumu, władzy i chleba. Swoje prognozy, 

co do przyszłości tejże cywilizacji ujmuje pisarz w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze, 

czy też koncepcji Szygalewa z Biesów. Ratunkiem na to całe zło była wiara, która 

prowadziła do wolności i zbawienia, a ogniwem łączącym człowieka z nią było 

poczwiennictwo. W monografii zawartych jest wiele uwag na temat socjalizmu 

prawosławnego, wspólnoty narodowej w ujęciu F. Dostojewskiego. Badacz napisał 

także artykuł Zachodnie chrześcijaństwo w oczach Dostojewskiego150. Szkic ten 

wykłada krytykę katolicyzmu, socjalizmu i protestantyzmu, i ich wzajemnych powiązań 

przeanalizowanych przez pisarza oraz uzasadnienie tych poglądów  podane przez M. 

Bohuna.  

Wypada wspomnieć o innej osobistości, znanej w całym polskim, 

prawosławnym świecie — duchownym prawosławnym, arcybiskupie łódzkim i 

poznańskim Sz. Romańczuku, który także współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim w 

sprawach sowietologicznych. Na łamach oficjalnego pisma Kościoła Prawosławnego — 

„Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” opublikował kilka 

artykułów151. W 2004 r. na Uniwersytecie Łódzkim obroniona została dysertacja 

doktorska Hipokryzja i moralność w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego 

autorstwa M. Perkowskiej. Praca stanowi pewnego rodzaju polemikę z poglądem L. 

Szestwowa odnoszącym się do interpretacji filozofii F. Dostojewskiego. Na ten problem 

zwrócił już uwagę w latach sześćdziesiątych W. Lednicki. Do tego problemu jeszcze 

wrócę.  Na bazie pracy opublikowane zostały artykuły152. 

                                                
149M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996. 
150M. Bohun, Zachodnie chrześcijaństwo w oczach Dostojewskiego, „Nomos” 1997, nr 17, s. 67-82 
151Sz. Romańczuk, Piękno zbawi świat. Pismo święte w twórczości F. Dostojewskiego, „Wiadomości 

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1972, z. 2, s. 245-255; Świat opętanych Fiodora 
Dostojewskiego, Wiadomości „Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1975, nr 1-2. 

152I. Perkowska, Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis”. 
Folia Philosophica", nr 18, s. 103-113; tenże, Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego, „Acta 
Universitas Lodziensis” 2006, nr 18. 
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 Innym, ważnym ośrodkiem recepcji F. Dostojewskiego jest Uniwersytet 

Toruński. Działa tu H. Brzoza, która jest kierownikiem Pracowni Badań nad Literaturą 

Rosyjską Uniwersytetu Toruńskiego. Wiele z jej prac przybliżyłam w poprzednim 

rozdziale, jednak badaczka jest intelektualnie aktywna i w latach dziewięćdziesiątych 

opublikowała kilka artykułów153 i jedną monografię154. Szkic Dostojewski, między 

mitem, tragedią i apokalipsą traktuje temat filozofii „mistrza z Petersburga” w dość 

niekonwencjonalny sposób, podobnie zresztą jak miało to miejsce w pracy Myśl a 

forma. Autorka podejmuje wątki estetyczne, hermeneutyczne i ogólno-filozoficzne w 

twórczości F. Dostojewskiego. Wskazuje na filozoficzne problemy, które poruszał 

wielki Rosjanin, takie jak: problem dramatu egzystencjalnego człowieka, antynomie 

wolności, problem Boga i nieśmiertelności, cechy natury ludzkiej, możliwości 

opanowania rozumu w aspekcie poznania tajemnic życia i śmierci. W 2007 r. pismo 

„Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” opublikowało artykuł jej autorstwa155. 

 W tym samym ośrodku naukowym działa A. Kościołek, która obecnie pracuje 

na stanowisku kierownika Zakładu Literatur Słowiańskich. Jest autorką dwóch 

monografii156. Fundamentem dla tych prac był Dziennik Pisarza. Jak wiemy, poglądy 

Fiodora Michajłowicza wyłożone w tej trzytomowej pozycji poruszają wiele ważnych i 

ważkich na ówczesne czasy problemów na wskroś filozoficznych. Pierwsza z nich, 

Dziennik Pisarza Fiodora Dostojewskiego, omawia szczegółowo niektóre fragmenty 

Dziennika Pisarza, jak fragmenty listów. Druga natomiast — Człowiek Ewangelii w 

„Dzienniku pisarza” Fiodora Dostojewskiego ― stanowi analizę porównawczą 

koncepcji antropologicznych F. Dostojewskiego i G. Marcela. Jak to ma miejsce w 

większości przypadków, z powyższych szkiców opublikowane zostały artykuły157. 

Oczywiście niektóre z nich zawierały nowe przemyślenia i refleksje autorki. 

                                                
153Zob. H. Brzoza, Dostojewski jako twórca i interpretator, „Studia Rossica” 1994 t. 2 s. 23-27; 

tenże, Od apoteozy do negacji. Proza wykładnią stylu i metody filozofowania Fiodora Dostojewskiego, 
[w:] tenże, Literatura rosyjska wobec współczesności — od apoteozy po negację, Olsztyn 1993, s. 29-39; 
tenże, Przeciw pozytywizmowi? Jeszcze w kwestii „realizmu fantastycznego” F. Dostojewskiego, „Folia 
Litteraria” 1990, nr 28, s. 79-109; tenże, Teatr i hermeneutyka sceny w dziele Dostojewskiego 
(teatralność kategorią antropologiczną), „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 2. 

154H. Brzoza, Dostojewski, między mitem, tragedią i apokalipsą, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995. 
155Zob. H. Brzoza, Bliżej metanaukowym wymiarom prozy artystycznej Fiodora Dostojewskiego, 

„Aspekty Filozoficzno – Prozatorskie” 2007, nr 17; zob. także M. Pytlak, Dostojewsczyzna a twórczość 
Dostojewskiego, albo o tym, jak Polacy i Bułgarzy czytają Biesy, uwagi wstępne, „Pamiętnik Słowiański” 
2007, t. LVII, z. 1, s. 55 – 69. 

156A. Kościołek, Dziennik Pisarza Fiodora Dostojewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2000; tenże, Człowiek Ewangelii w „Dzienniku pisarza” Fiodora 
Dostojewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994. 

157Zob. A. Kościołek, Dar wolności a teoria środowiska na podstawie „Dziennika pisarza” Fiodora 
Dostojewskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego” 1994, z. 33, s. 113-120; tenże, O dzięki ci 
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 W  poprzednim rozdziale wspomniałam już o sylwetce T. Poźniaka, który 

reprezentuje Uniwersytet Wrocławski. Podobnie jak H. Brzoza był aktywny pisarsko i 

w latach dziewięćdziesiątych pojawiło się kilka nowych jego prac158. Jedną z nich jest 

Dostojewski i Wschód: szkic z pogranicza kultur159. T. Poźniak patrzył na pisarza okiem 

kulturoznawcy i literaturoznawcy, doszukiwał się elementów wschodnich, orientalnych, 

koranicznych, biblijnych a także filozoficznych w pracach Rosjanina. 

 Uniwersytet Krakowski reprezentuje silna grupa badawcza  działająca w 

Instytucie Filolofii Wschodniosłowiańskich. Co prawda, zespół zajmuje się ideą 

rosyjską w ogóle, jednak, w ich pracach pojawia się dość często postać F. 

Dostojewskiego. Chciałabym wspomnieć o G. Przebindzie, który jest koordynatorem 

Badań Rosyjskich Idei Antyeuropejskich na przełomie XX i XXI w. Wypowiadał się na 

łamach czasopisma „Znak”160 o ideach rewolucyjnych i nihilistycznych w twórczości F. 

Dostojewskiego. Jest twórcą kilku recenzji161.W szkicu swojego autorstwa Od 

Czadaajewa do Bierdiajewa162, mającym za zadanie przybliżyć sylwetki rosyjskich 

myślicieli, F. Dostojewski nie figuruje jako odrębny myśliciel, jednak jego osoba jest 

często przywoływana. Właściwie tak liczne odniesienia do autora Biesów powodują, że 

pośrednio został on omówiony w tej pracy. Przy tej sposobności wspomnę o artykule163 

J. Kapuścika, który z kolei jest koordynatorem Badań Kultury Rosyjskiej i Ukraińskiej 

wobec integracji Europy oraz kultury rosyjskiej na emigracji. Oczywiście najbardziej 

wsławionym badaczem myśli rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego był R. Łużny, 

wspomniany w poprzednim rozdziale. Warto jednak nawiązać do jego pracy, ponieważ 

w latach dziewięćdziesiątych pojawiła się praca zbiorowa164 pod jego redakcją, 

obracająca się wokół tematyki rosyjskich koncepcji filozoficzno-literackich. 

                                                                                                                                          
Boże, za wszystko, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 1, s. 67-87; tenże, Pieniądz w twórczości F. 
Dostojewskiego, „Slavia Orientalis” 2004, nr 3; tenże, Tajemnica ludzkiej rozporządzalności (Kilka uwag 
o modelu człowieka Ewangelii w „Dzienniku pisarza” Dostojewskiego), „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici” 1994, z. 281, s. 43-50. 

158Zob. T. Poźniak, Człowiek gościńca i ulicy w twórczości Dostojewskiego (Komunikat), 
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1992, t. 46, s. 16 – 17; tenże, Neobizantynizm 
Dostojewskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1992, nr 1364, s. 33-54. 

159T. Poźniak, Dostojewski i Wschód: szkic z pogranicza kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1992. 

160Zob. G. Przebinda, Dostojewski o duszy i raju. A także o biesach nihilizmu i nacjonalizmu, „Znak” 
1999, nr 10, s. 102-118. 

161Zob.  G. Przebinda, Wielki Inkwizytor — legenda czy poemat? „Więź” 2000 nr 3; tenże, Jaskinia 
Gogola i Dostojewskiego, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 12. 

162Zob. G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej 
(1832-1992), Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, t. 6, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1998. 

163Zob. J. Kapuścik, Próba syntezy. Fiodor Dostojewski na warsztacie polskich badaczy w ostatnim 
trzydziestoleciu, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 4, s. 125-141. 

164Zob. Raźny A., Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa — chrześcijaństwo bez Chrystusa, [w:] R. 
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 Wspominana już A. Raźny, obecnie kierownik Instytutu Rosji i Europy 

Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest autorką pism165 o F. Dostojewskim 

publikowanych w różnych czasopismach. Artykuł Śmierć i nieśmiertelność w 

twórczości Fiodora Dostojewskiego166 omawia fenomen śmierci w ujęciu „mistrza z 

Petersburga”. Śmierć jest absurdalna i nieunikniona zarazem. Nierozerwalnie łączy się z 

nieśmiertelnością, życie to przecież dojrzewanie ku śmierci. Zainteresowania autorki 

skupiają się wokół kwestii chrystologicznej w filozofii autora Biesów, czego wyrazem 

jest także szkic — Fiodor Dostojewski, perspektywa chrześcijańskiej wolności 

umieszczony w antologii Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli 

rosyjskiej167. Redaktorem tej antologii jest J. Dobieszewski, reprezentant Instytutu 

Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Powracając jednak jeszcze na 

Uniwersytet Jagielloński warto wspomnieć o J. Diecu i J. Grzechu, autorach cyklu 

artykułów traktujących o myśli Rosjanina. J. Diec przedstawia F. Dostojewskiego na tle 

twórczości W. Rozanowa168. Autor podejmuje się przybliżenia polskiemu czytelnikowi 

poglądów pisarza przez pryzmat prac krytycznych W. Rozanowa169. To W. Rozanow 

jako pierwszy zdawał się dostrzegać dialektyczne uwarunkowania filozofii F. 

Dostojewskiego i podejmował się interpretacji Legendy o Wielkim Inkwizytorze w 

duchu teologicznym. Autor artykułu wspomina także o tym, że rosyjski myśliciel 

zauważył w Braciach Karamazow symboliczny portret Rosji, tę czterotomową powieść 

traktował jako swoistego rodzaju traktat filozoficzno-społeczny.  J. Grzech z kolei 

kładzie akcent na problematykę wolności170. Autor odnajduje elementy gnostyckie, 

manichejskie w twórczości F. Dostojewskiego. Człowiek może poprzez cierpienie 

odkupić się i przezwyciężyć zło. Nie dziwi nas tedy, dlaczego Rosjanin kładł taki nacisk 

na kwestię cierpienia. J. Grzech jest także autorem pracy Fiodor Dostojewski jako 

                                                                                                                                          
Łużny, (red.) Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, Universitas, Kraków 1998. 

165Zob. A.  Raźny A., Fiodor Dostojewski — perspektywa chrześcijańskiej wolności, [w:] J. Gotfryd, 
P. Nowaczyński (red.), Sacrum w literaturach słowiańskich, Wydawnictwo KUL, Lublin 1997; tenże, 
Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa — chrześcijaństwo bez Chrystusa, [w:] R. Łużny, (red.), Biblia 
w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, Universitas, Kraków 1998. 

166A. Raźny, Śmierć i nieśmiertelność w twórczości Fiodora Dostojewskiego, „Slavia Orientalis” 
1998, nr 3, s. 425-432. 

167J. Dobieszewski, (red.), Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, Wydział 
Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000. 

168Wasyl Rozanow  (1856–1919 ) — wybitny, rosyjski myśliciel prawosławny. 
169J. Diec, Dostojewski w pracach krytycznych Wasilija Rozanowa, „Slavia Orientalis” 1992, nr 2, s. 

57-68. 
170Zob. Grzech J., Idea wolności chrześcijańskiej na tle poglądów wybranych przedstawicieli filozofii 

rosyjskiej XIX wieku, „Slavia Orientalis” 1997, nr 3, s. 387-398; tamże, Ideał wolności chrześcijańskiej w 
ujęciu Fiodora Dostojewskiego, „Nomos” 1997, nr 3, s. 45-66; tamże, Raskolnikow i Kiriłłow — dwa 
portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 341-349. 
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krytyk socjalizmu171, w którym uwypuklony jest pogląd pisarza o nieusuwalnej 

przepaści i antynomii pomiędzy Rosją a Europą. Są to dwa przeciwstawne sobie 

porządki, które ufundowane zostały na odmiennych zasadach. 

 Pozostając w granicach Krakowa szkoda byłoby nie wspomnieć o A. Posackim, 

polskim jezuicie, związanym z Wyższą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną Ignatianum i 

jej pismem „Forum Philosophicum”, na łamach, którego opublikował artykuł172 o 

tragizmie inicjacyjnym u F. Dostojewskiego. Związany jest z teologią katolicką, więc 

pod tym kątem rozpatrywał myśl „mistrza z Petersburga”. 

 Uniwersytet Gdański, co prawda, nie realizuje systematycznej i 

długoterminowej pracy nad recepcją myśli F. Dostojewskiego, jednak można wyróżnić 

jedną postać a mianowicie E. Mikiciuk, która prowadzi indywidualne badania173 nad 

wybranymi problemami twórczości autora Notatek z podziemia. Tematem jej badań są 

wizje sceniczne, teatralność Braci Karamazow jak i problematyka religijna. Jest autorką 

monografii174 traktującej o Idiocie F. Dostojewskiego. Rozwija tam poglądy estetyczne 

„mistrza z Petersburga” i szkicuje postać Księcia Myszkina jako rosyjskiego Don 

Kichota i głupca bożego. Opublikowała także dwa artykuły175 o zbliżonej tematyce. 

 Oprócz wymienionych wyżej zespołów badających myśl rosyjską dostrzec 

można także indywidualnie  działające osoby interpretujące filozofię autora Młodzika, 

co zapewne jest wyrazem ich zainteresowania, bądź konieczności, bowiem ciężko pisać 

o fenomenie rosyjskości nie wspominając choć o jednej z najbardziej reprezentatywnej 

dla niego sylwetki — Fiodorze Michajłowiczu. 

 Jednym z nich jest C. Wodziński, pracownik Zakładu Filozofii Współczesnej w 

Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i autor eseju Trans, Dostojewski, Rosja czyli o 

                                                
171J. Grzech, Fiodor Dostojewski jako krytyk socjalizmu, [w:] W. Rydzewski, (red.), Filozofia 

rosyjska wobec problemów modernizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1998. 

172A. Posacki, SI, Tragizm inicjacyjny u F. Dostojewskiego według W. Iwanowa, „Forum 
Philosophicum”, Fac. Philos. SI, Kraków 1998, t. 3, s. 111–135. Zob także tenże, Duchowy charakter zła: 
wokół Fiodora Dostojewskiego, „Horyzonty Wychowania” 2005, nr 4, s. 115 -135; tenże, Humanizm 
sataniczny u F. Dostojewskiego — na przykładzie postaci Wielkiego Inkwizytora, w: J. Bremer, R. Janusz 
(red.), Philosophia rationis magistra vitae, Kraków 2005, s. 318 – 344. 

173E. Mikiciuk, Problematyka religijna w twórczości Fiodora Dostojewskiego ( praca naukowa 2002, 
badania własne, Uniwersytet Gdański); tenże, Teatralność „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego 
i wizje sceniczne powieści. Ku „nowemu misterium” ( badania własne 2006,  Uniwersytet Gdański). 

174E. Mikiciuk, Chrystus w grobie i rzeczywistość Anastasis. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora 
Dostojewskiego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2003. 

175Zob. Mikiciuk E., Hosanna w piecu zwątpień, czyli Chrystus Dostojewskiego, Więź 2002, nr 5, s. 
56-66; tenże, Zbrodniarz — mój bliźni: Fiodora Dostojewskiego pojmowanie winy i niewinności, „W 
Drodze” 1999, nr 8. 
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filozofowaniu siekierą176, który jest odautorskim ujęciem Rosji w kontekście prozy 

„mistrza z Petersburga”. Świat przedstawiony w utworach Fiodora Michajłowicza jest 

opisem Rosji w transie, według intuicji autora. Szkic ten nie ma formy naukowej, jest 

zbiorem luźnych refleksji na temat prozy Fiodora Michajłowicza. C. Wodziński 

przetłumaczył pracę L. Szestowa Dostojewski i Nietzsche177. Przy tej okazji należy 

powiedzieć, że L. Szestow jest ważnym i w zasadzie fundamentalnym interpretatorem 

filozofii „mistrza z Petersburga”. Polscy badacze podchodzą różnie do prac autora Aten 

i Jerozolimy. Już w latach sześćdziesiątych W. Lednicki zarzucił L. Szestowowi jakoby 

ten twierdził, że F. Dostojewski szerzył deprawację i zgniliznę moralną178. Z kolei T. 

Podziawo przypisuje L. Szestowowi nieśmiertelną zasługę i wielkie odkrycie w sprawie 

interpretacji prozy F. Dostojewskiego, jakoby wszystkie wielkie powieści były jedynie 

przypisami do Notatek z podziemia179.  

 Na początku XXI w. pojawiło się kilka prac doktorskich poświęconych filozofii 

Fiodora Michajłowicza, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu prozą Rosjanina. 

D. Jewdokimow, reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pisała o Teologii 

mistyczej Kościoła Wschodniego w twórczości F. M. Dostojewskiego. Praca miała na 

celu zestawienie sztuki jaką proponuje Fiodor Michajłowicz z religią Kościoła 

Wschodniego. A. Penke, reprezentant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

jest autorem dysertacji o Kwestiach chrystologicznych u Fiodora M. Dostojewskiego. 

Dysertacje te nie zostały opublikowane. Opublikowana natomiast została rozprawa 

Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego: studium teologicznomoralne180. H. 

Kryshtal, która reprezentuje Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szkic ten zasługuje na 

szczególną uwagę. Autorka stara się wyinterpretować źródła zła moralnego, 

metafizycznego i fizycznego z filozofii autora Biesów oraz opisać jego skutki w 

stosunku do Boga, siebie i innych ludzi. 

 Warto wspomnieć jeszcze o T. Sucharskim z Uniwersytetu im. Marii Curie-

Skłodowskiej, który opublikował monografię181 zestawiającą sylwetki G. Herlinga-

                                                
176C. Wodziński, Trans, Dostojewski, Rosja czyli o filozofowaniu siekierą, Wydawnictwo 

Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2005. Zob. także C.  Wodziński, Św. Idiota: projekt antropologii 
apofatycznej, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000. 

177L. Szestow , Dostojewski i Nietzsche, Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, „Czytelnik”, 
Warszawa 1987. 

178Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i 
Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, op. cit., 162. 

179T. Podziawo, MIC, Dostojewski, „Znak” 1959, nr 11, s. 1581-1609. 
180H. Kryshtal, Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego: studium teologicznomoralne, TN KUL, 

Lublin  2004. 
181T. Sucharski, Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
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Grudzińskiego i F. Dostojewskiego na tle ich doświadczeń terroru rosyjskiego. Innym, 

zauważalnym filozofem publikującym cykl artykułów182 o „mistrzu z Petersburga” jest  

J. Uglik, reprezentant Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bazuje on ma konkretnych 

aspektach myśli autora Biednych ludzi jak: problem katolicyzmu, Polaków, wolności i 

odpowiedzialności za czyny, życie, polsko-rosyjskie antynomie. Nierzadko też słychać 

echo głosu polemicznego wobec interpretacji problemów innych badaczy. Wraz z L. 

Kiejzik reprezentował Uniwersytet Zielonogórski na wspomnianym już 

międzynarodowym kongresie dotyczącym myśli F. Dostojewskiego w 2004 r. w 

Genewie. Wygłosił referat „Polacy w powieściach i publicystyce Dostojewskiego”, 

natomiast L. Kiejzik mówiła o Dostojewski i Sołowjow - przyczynek do antropologii 

filozoficznej tych myślicieli183. Innymi uczestnikami zjazdu byli: wielokrotnie 

wspominany A. de Lazari, H. Chałacińska-Wiertelak184, reprezentantka Uniwersytetu 

Poznańskiego oraz T. Sucharski185, reprezentant Pomorskiej Akademii w Słupsku. 

 Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Z. Podgórzec przetłumaczył listy186 F. 

Dostojewskiego do żony. Trzeba powiedzieć, że nie są one dobrym materiałem do 

zgłębiania myśli F. Dostojewskiego-filozofa. Tematyka listów jest zgoła odmienna niż 

innych prac — bardzo przyziemna. Fiodor Michajłowicz żali się żonie Annie o swoich 

                                                                                                                                          
Skłodowskiej, Lublin 2002. Zob. także G. Herling- Grudziński, Dwie glossy o Dostojewskim, [w:] tenże, 
Upiory rewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999. 

182J. Uglik, Dostojewski —  pokora i poniżenie, „Fraza” 2006, nr 1-2; tenże, Polacy w powieściach i 
publicystyce Dostojewskiego, „Przegląd Powszechny” 2004, nr 11, s. 194-206; tenże, Prawosławie i 
katolicyzm w myśli Fiodora Dostojewskiego, „Przegląd Filozoficzny” 2003, nr 2, s. 81-88; tenże, Wiara i 
rozum na podstawie dzieła Fiodora Dostojewskiego, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 9, s. 347-358; 
tenże, Wokół Fiodora Dostojewskiego: Rosja i Europa, „Kartki” 2002, nr 28, s. 62-65; tenże, Wolność 
odpowiedzialna i wolność absolutna: przyczynek do koncepcji dobra i zła w filozofii Fiodora 
Dostojewskiego, „Edukacja Filozoficzna” 2003, vol. 35.    

182J. Uglik, Dostojewski —  pokora i poniżenie, „Fraza” 2006, nr 1-2; tenże, Polacy w powieściach i 
publicystyce Dostojewskiego, „Przegląd Powszechny” 2004, nr 11, s. 194-206; tenże, Prawosławie i 
katolicyzm w myśli Fiodora Dostojewskiego, „Przegląd Filozoficzny” 2003, nr 2, s. 81-88; tenże, Wiara i 
rozum na podstawie dzieła Fiodora Dostojewskiego, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 9, s. 347-358; 
tenże, Wokół Fiodora Dostojewskiego: Rosja i Europa, „Kartki” 2002, nr 28, s. 62-65; tenże, Wolność 
odpowiedzialna i wolność absolutna: przyczynek do koncepcji dobra i zła w filozofii Fiodora 
Dostojewskiego, „Edukacja Filozoficzna” 2003, vol. 35.    

183Zob. L. Kiejzik, Dostojewski i Sołowjow - przyczynek do antropologii filozoficznej tych myślicieli, 
„Transformacje” 1993, nr 3/4, s. 120 – 123. 

184W Genewie w 2004 r. wygłosiła referat „Przestrzeń symbolu, ikony i mendale (Dostojewski – 
Floreński – Jung). Hipostazy zjawiska transgresji w kulturze duchowej czasów współczesnych; w Baden 
Baden w 2001 Paradygmat formy współuczestniczącej tego, co tragiczne. Dostojewski – Nietzsche – 
Bieły; natomiast w Budapeszcie w 2007 r. „Chaosmos” jako stawanie się rzeczywistości etnokulturowej 
w metaromantycznej formie Fiodora Dostojewskiego. 

185W Budapeszcie  w 2007 r. wygłosił referat „W wielogłosowym chaosie budowy świata” (в 
многоголосом хаосе мироздания). 

186F. Dostojewski, Aniele, stróżu mój..., przeł. i przypisami opatrzył Z. Podgórzec, Puls Publications 
Ltd, London 1998; F. Dostojewski, Twój bez reszty, przeł. i przypisami opatrzył Z. Podgórzec , Puls 
Publications Ltd, Londyn 1999. 
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niedomaganiach, bowiem cierpiał na rozedmę płuc oraz kłopoty finansowe i 

niedogodności, których doznał podczas pobytu w sanatorium. Z. Podgórzec jest 

autorem także kilku artykułów i recenzji187. 

 W 2007 r. pojawiły się dwa artykuły188 oraz sprawozdanie pt. Granice Europy 

— granice filozofii189, będące wynikiem konferencji naukowej w Krakowie. Co prawda, 

nie pojawia się odrębne omówienie sylwetki pisarza, jednak jest wiele do niego 

odniesień. 

 Uogólniając od 1989 r. ukazało się dziewięć monografii190, kilkadziesiąt 

artykułów191, prac na pograniczu filozofii i literatury192 ukazało się około dziesięciu 

                                                
187Z. Podgórzec, Biesy wiecznie żywe, „Życie Warszawy” 1992, nr 157, dod. s. 5; tenże, Dostojewski 

i przeklęte problemy, „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 51/52, s. 23; tenże, Dowód na istnienie Boga, 
„Rzeczpospolita” 1992, nr 274, dod. s. 5; tenże, Na co nas stać, „Polityka – Kultura” 1993 nr 5 s. III. 

188Zob. przyp. nr 14. 
189A. Sawicki, Problematyka cierpienia w rosyjskiej filozofii, [w:] W. Rydzewski, (red.), Granice 

Europy – granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2007, s. 194-197. 

190M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996; H. Brzoza, Dostojewski, między mitem, tragedią i apokalipsą, 
Wydawnictwo UMK, Toruń 1995; A. Kościołek, Dziennik Pisarza Fiodora Dostojewskiego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2000; A. Kościołek, Człowiek Ewangelii w 
„Dzienniku pisarza” Fiodora Dostojewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 
1994; H. Kryshtal, Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego: studium teologicznomoralne, TN KUL, 
Lublin  2004; A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, „Ibidem”, Łódź 2000; E. 
Mikiciuk, Chrystus w grobie i rzeczywistość Anastasis. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora 
Dostojewskiego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2003; T. Poźniak, Dostojewski i 
Wschód: szkic z pogranicza kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992; T. 
Sucharski, Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2002; G. Woźny, Bachtin. Między marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną. Nad 
studium o Dostojewskim, Wrocław 1993. 

191 E. Baniewicz, Dostojewski przeciw marskości sumienia, „Twórczość” 2000, nr 8, s. 137-140;A. 
Bojarska, Niech żyje Karamazow!,  „Nowy Świat” 1992 nr 148 s. 6; J. Brodski, Dlaczego Kundera myli 
się co do Dostojewskiego, przeł. A. Zagajewski, „Literatura na Świecie” 1990, nr 9, s. 172-180; I. Cieślik, 
Wszystkiemu winien starzec Zosima?, „Więź” 2000, nr 3; A. Dell’Asta, Słowo graniczące z milczeniem. 
Chrystus w teologii Dostojewskiego, przeł. G. Ostrowski, Communio 1992, nr 5, s. 105-121; P. Dunin-
Borkowski, Teodor Dostojewski (Rzecz o wewnętrznej tragedii Rosji), „Czas Kultury” 1992, nr 38, s. 95-
103; J. Gryciuk, Kim jest dla mnie Dostojewski?, „Więź” 2000, nr 3; M. Jackiewicz, Uwagi o poglądach 
Fiodora Dostojewskiego na religię, [w:] Literatura rosyjska wobec współczesności-od apoteozy po 
negację: materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Rusycystycznej Nowa Kaletka, 19-21 V 1991, 
red. Walenty Piłat,  Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1993, s. 41-45; I. 
Kalinowska, Dostojewski i Polacy, „Teksty Drugie” 1994, nr 1 s. 59-67; Kryptonim JS, Prawnuk 
Dostojewskiego, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 216; D. Kułakowska, Dostoevskijj i Ljuter: Sola 
gratia et sola fide, „Przegląd Rusycystyczny” 1991, z. 1-4, s. 63-68; L. Liburska., Wizja Nowej 
Jerozolimy w literaturze rosyjskiej i radzieckiej (Dostojewski, Płatonow), Sprawozdania z Posiedzeń 
Komisji Naukowych 1992, t. 34, s. 71;  J. Lutomski, Dostojewski w Omsku, „Rzeczpospolita” 1990, nr 83 
4, s. 6; A. Mieczykowska, Acedia jako istnienie zdegradowane, czyli Chrystus Dostojewskiego (Wokół 
twórczości F. Dostojewskiego — Biesy), „Studia Russica Thorunensia” 1998, t. 3, s. 59-71; Cz. Miłosz, 
Dostojewski teraz, „Kultura” 1992, nr 5, s. 85-93; Cz. Miłosz, Dostojewski i Sartre [w:] tenże, 
Zaczynając od moich ulic, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1990; Cz. Miłosz, Dostojewski i 
Swedenborg, „Zeszyty literackie” 2004, nr 85, s. 51-68; B. Mucha, Pod urokiem Biednych Ludzi Fiodora 
Dostojewskiego. Uwagi komparatystyczne o powieści epistolarnej Antoniego Marcinkowskiego Stary 
biuralista, „Przegląd Humanistyczny”, 2003, nr 1, s. 5-13; V. Nabokov, Strącić Dostojewskiego z 
piedestału, „Literatura” 1991 nr 1 s. 61; K. Nowikowa, Antropologia Dostojewskiego, „Logos i Ethos” 
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oraz kilka opracowań193. Jednym z opracowań jest hasło w Powszechnej Encyklopedii 

Filozofii „Fiodor Dostojewski” autorstwa Z. Podgórca. Wyłożone zostały poglądy 

filozoficzne pisarza i skrócona bibliografia. 

 Ostatnie lata wykazują niesłabnące zainteresowanie myślą autora Biesów. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
2006, nr 1; W. Owczarski, Mann i Dostojewski diabłem podszyci, czyli o paradoksalności diabła i 
diaboliczności paradoksu, „Tytuł” 1993, nr 1, s. 59-71; M. Płoski, Notatki z pustelni, „Więź” 2000, nr 3, 
s. 62-72; P. Podziomek, Karamazow oskarża, „Ład” 1994, nr 9, s. 8; R. Przybylski, (red.), Sprawa 
Stawrogina, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996; D. Romanowski, Demoniczne podróże bohaterów 
Dostojewskiego, „Slavia Orientalis” 2006, nr 3, s. 341-354; S. Rother, „Bracia Karamazow" — 
Dostojewskiego analiza egzystencji ludzkiej, „Communio”. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, 
1990, nr 3, s. 103-117; O. Semak, Człowiek z podziemia Dostojewskiego jako filozof postmodernistyczny, 
„Fraza” 1995, nr 9, s. 107-111; K. Sokołowska, The Visions of Society in "The Secret Agent" by Conrad 
and "The Devils" by Dostoevsky, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. 
Philologiae” 1995, t. 11, s. 149-159; L. Suchanek, Fiodor Dostojewski — opowiadania fantastyczne, 
„Ruch Literacki” 1993, nr 3, s. 269 – 281; M. Świderska, Ekfraza w powieści Idiota, „Slavia Orientalis” 
2003, nr 2, s. 179-191; B. Świderski, Dostojewski Gombrowicza, „Teksty Drugie” 1997, nr 3, s. 61-71; H. 
Waszkiewicz, „Siostry krzyżowe" Aleksego Riemizowa, czyli wariacje na temat Dostojewskiego, „Zeszyty 
Naukowe  Polskiej Akademii Nauk” 1990, s. 3 – 13; H. Waszkiewicz, Zbrodnia i Kara na nowo 
napisana, „Slavia Orientalis” 1991, nr 1 – 2, s. 3-14; K. Wiśniewska-Roszkowska, Co tu robią dzieci?, 
„Ład” 1994, nr 20, s. 4 – 6; A. Woźniak, Świadomość zmitologizowana  czyli Riemizow o Dostojewskim, 
„Przegląd Rusycystyczny” 1998, z. 1-2, s. 62 – 68; M. Wójcikiewicz, Kuszenie Wielkiego Inkwizytora, 
„Trybuna” 1990, nr 251, s. 5; Dostojewski badał choroby ducha, z Czesławem Miłoszem rozmawiają C. 
Gawryś i J. Majewski, Więź 2000, nr 3, s. 14-25; Pisarz na XXI wiek, rozmowa, rozmowa ze Z. 
Podgórzec, rozmawia C. Gawryś, „Więź” 2000, nr 3; Czy poprawiać przekłady?, rozmowa ze Z. 
Podgórcem rozmawia M. Łukaszewicz), „Nowe Książki” 1994, nr 6, s. 42-43; Z. Podgórzec, Mój 
Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Wydawnictwo „Łuk”, Białystok 1993; M. Umięcka, 
Dostojewski i przeklęte problemy, rozmowa ze Z. Podgórcem, „Kultura” 1992, nr 51/52, s. 23. 

192Lit. nie cyt: K. Cieślik, Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX – XX), Wydawnictwo Szkolne i 
Pedagogiczne, Warszawa 1991; L. Kurowicki, Normalność jako sen idioty, Wydawnictwo Zielona Góra, 
Zielona Góra 1999. 

193L. Kiejzik, Sołowjow i Dostojewski, czyli rozważania historiozoficzne, [w:] tenże, Włodzimierz 
Sołowjow, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1997; A. 
Andrusiewicz, Cywilizacja Rosyjska, t. 2. „Książka i Wiedza”, Warszawa 2005; B. Mucha, Historia 
literatury rosyjskiej: od początków do czasów najnowszych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 2002 ; Z. Podgórzec, Fiodor Dostojewski, [w:] M. Krąpiec i A. Maryniarczyk (red.), 
Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000; A. 
Raźny, Fiodor Dostojewski — perspektywa chrześcijańskiej wolności, [w:] J. Gotfryd, P. Nowaczyński, 
(red.), Sacrum w literaturach słowiańskich, Wydawnictwo KUL, Lublin 1997; J. Smaga, Wstęp, [w:] F. 
Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995. 
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Rozdział II. Badania w ujęciu synchronicznym. Problematyka 
szczegółowa polskich badań nad filozofią F. M. Dostojewskiego 
 

 

1. Problem Chrystusa jako Nauczyciela i Zbawcy 
 

„Negacja tego, co ziemskie, potrzebna jest, aby być nieskończonym. 

Chrystus, najwspanialszy pozytywny ideał człowieka, 

niósł w sobie negację tego, co ziemskie, powtórzenie 

Jego okazało się niemożliwością. Jedynie Hegel, ta niemiecka 

pluskwa, chciał wszystko pogodzić na gruncie filozofii”194 
 

 

Chrystus, jako ideał moralny występuje w tekstach F. Dostojewskiego nad 

wyraz często, można by rzec, że był to temat przewodni całej jego filozofii. Chrystus 

pojmowany był na sposób prawosławny, nie katolicki. Celem człowieka powinno być 

upodobnienie się do Chrystusa195, tak zinterpretował słowa pisarza D. Romanowski. R. 

Przybylski natomiast parafrazując słowa Rosjanina pisał, że: „głównym zadaniem 

człowieka jest rozwikłanie sensu chrystusowego ideału. Chrystus cały wszedł w 

ludzkość (...) Człowiek dąży do przekształcenia się w Chrystusa”196. Jako ideał 

ludzkości najwymowniej został przedstawiony w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze. 

Była to tak zwana Chrysofania z Sewilli, o czym pisała D. Kułkowska w Dialektyce 

niewiary197. Monografia ta stanowi pełne opracowanie kwestii chrystologicznych w 

filozofii F. Dostojewskiego. Dlatego też, warto przy tej pracy zatrzymać się dłużej. 

Autorka pisała, że sprawą pierwszorzędnej wagi dla badań nad chrystologią F. 

Dostojewskiego były „osobiste doświadczenia religijne pisarza, jego dotkliwie 

odczuwana potrzeba wiary, zaświadczona m.in. w korespondencji z zesłania i opisanych 

przeżyć ekstatycznych bohaterów”198. Pisarz jawi się nam jako osoba w ciągłym 

wewnętrznym konflikcie. Miał bowiem świadomość postępu cywilizacyjnego, i co za 

tym idzie, technicznego, który był odwrotnie proporcjonalny do postępu uczuć 

                                                
194F. Dostojewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 154 – 155. 
195Zob. D. Romanowski, Demoniczne podróże bohaterów Dostojewskiego, „Slavia Orientalis” 2006, 

nr 3, s. 341-354. 
196R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 

PIW, Warszawa 1964, s. 238. 
197Zob. D. Kułakowska, Dostojewski: dialektyka niewiary, Książka i Wiedza, Warszawa 1981 
198Tamże, s. 76. 
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religijnych w człowieku. Dylematy moralne najlepiej charakteryzuje cytat z listu do N. 

Fonwiziny199 z 1854 r.: „mogę o sobie powiedzieć, że jestem dziecięciem wieku, 

dziecięciem niewiary i zwątpienia, aż do teraz, a nawet (wiem to) aż do grobowej deski. 

Ileż strasznej udręki kosztuje mnie pragnienie wiary, które jest w mej duszy tym 

silniejsze, im więcej we mnie dowodów przeciwnych”200. M. Jaroszewski w 

Fenomenologii wolności Fiodora Dostojewskiego201 pisał, że zobrazowaniem 

rozdwojenia osobowości Rosjanina były postaci Aloszy i Iwana Karamazowa. Dwa 

przeciwstawne typy bohaterów. Jeden był Chrystusem pozytywnym, drugi 

negatywnym, używając określeń wprowadzonych przez D. Kułakowską. Są to 

przykłady jedne z wielu, na bazie których F. Dostojewski stara się odpowiedzieć na 

pytanie, jakie były następstwa wiary, a jakie niewiary. 

Wiara prowadzi do deifikacji202 człowieka, na wzór najdoskonalszego z ludzi, 

Chrystusa, który był wyrazem największego Dobra i Piękna. Niewiara natomiast 

prowadzi do zanegowania samego Boga i pretensji człowieka do bycia człowieko-

bogiem. D. Kułakowska, badając początki konfliktu pomiędzy człowieko-bogiem i 

bogo-człowiekiem, pisała, że miało to miejsce w Imperium Rzymskim. Apollo 

Belwederski stał w opozycji do Chrystusa. Imperium, co prawda w rezultacie przyjęło 

chrześcijaństwo, jednak za dużą cenę. Kościół musiał podporządkować się rzymskiemu 

prawu i państwu203. W okresie średniowiecza nastąpił powrót do tradycji w postaci 

narodzin ruchów dobrowolnego ubóstwa, ruchów pustelniczych  oraz eremickich. W 

tym też czasie zaczął się ruch monastyczny na świętej górze prawosławia — górze 

Athos204. 

 Polska badaczka wsławiła się swoją koncepcją, która rozróżniała Chrystusów 

pozytywnych od negatywnych pośród bohaterów wykreowanych przez „mistrza z 

Petersburga”. Na początku przedstawiona zostaje chrystologia negatywna, ściśle 

związana z ateizmem i tym samym odrzuceniem ideału Chrystusa oraz tego 

                                                
199Adresatka listu, Natalia Dimitriewna Fonwizina, z domu Apraksina, była żoną dekabrysty Iwana 

Fonwizina. Spędziła z nim razem na Syberii lata katorgi i zesłania. (Zob. F. Dostojewski, Listy, przeł. i 
komentarz oprac. Z. Podgórzec i R. Przybylski, PIW, Warszawa 1979, s. 116). 

200F. Dostojewski, Listy, przeł. i komentarz oprac. Z. Podgórzec i R. Przybylski, PIW, Warszawa 
1979, s. 114. 

201M. Jaroszewski, Fenomenologia wolności Fiodora Dostojewskiego, [w:] D. Kułakowska, 
Dostojewski: dialektyka niewiary, Książka i Wiedza, Warszawa 1981. Zob. też M. Jaroszewski, 
Fenomenologia wolności Fiodora Dostojewskiego, „Człowiek i Światopogląd” 1981, nr 5. 

202Deifikacja to inaczej przebóstwienie. 
203Por. D. Kułakowska, Dostojewski ― dialektyka niewiary, op. cit., s. 81. 
204Góra Athos, gr. Ἅγιον Ὄρος — półwysep w Grecji wschodniej. Jedno z najświętszych miejsc 

Prawosławia oraz ważny ośrodek pielgrzymkowy w prawosławiu. 
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konsekwencje. Konsekwencje utraty wiary i tym samym złe pojmowanie wolności 

miało trzy podstawowe skutki, które z wnikliwością opisał A. Walicki w Osobowość a 

historia205. Pierwszym z reprezentantów chrystologii negatywnej był Raskolnikow, 

bohater Zbrodni i Kary. Występuje on pod postacią anty-Chrysta egocentrycznego. 

Uważał, że ideał Chrystusa był nieprzydatny jako kryterium humanizmu. Raskolnikow 

miał w zamyśle swój model społeczny, który dzielił ludzi, na lepszych i gorszych. 

Podobną koncepcję przedstawił Szygalew w Biesach czy Wielki Inkwizytor w Braciach 

Karamazow. Jednak F. Dostojewski uważał, że nic, nawet najbardziej szczytny cel, nie 

jest w stanie usprawiedliwić zabójstwa. „Człowiekowi nie wolno czynić zbrodni, nie 

wolno pragnąć przestępstwa, ale skoro się już stało, skoro wybiła czarna godzina, 

należy starać się zrozumieć jej wielkie znaczenie, jej sens wynikający z zasady, że 

nawet zło ma we wszechświecie swą rację istnienia”206. W tak przeprowadzonej krytyce 

uwidacznia się chrześcijański humanizm pisarza. B. Urbankowski w Dramacie 

Humanizmów207 pisał, że: „humanizm Dostojewskiego oparty jest na trzech 

wartościach: absolutnej wartości jednostki, bogu i narodzie”208. Rosjanin nie mógł 

znieść nierówności międzyludzkiej oraz ciemnoty wśród ludu. „Nigdy nie mogłem 

pojąć myśli, że tylko jedna dziesiąta część ludzi ma mieć zapewnione możliwości 

wyższego rozwoju, a pozostałe dziewięć dziesiątych ma służyć tylko jako materiał  i 

środek ku temu, pogrążone w ciemnocie”209. Gdzie indziej pisał: „wielka sprawa 

miłości i prawdziwej oświaty. Oto moja utopia!”210. Zabójstwo Raskolnikowa211 

dokonane na starej lichwiarce było jednym z trzech następstw ucieczki od wolności i 

tym samym Chrystusa.  

  Kolejnym bohaterem był Stawrogin, anty-Chryst nihilistyczny. Odrzucenie 

Chrystusa było efektem zaniku poczucia moralnego212 i całościowej acedii213 umysłu 

oraz ciała. Wniosek o królującej w umyśle Mikołaja Wsiewołodowicza acedii wysnuła 

                                                
205Zob. A. Walicki , Osobowość a historia, PIW, Warszawa 1959, s. 387. 
206R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”, op. cit., s. 165. 
207B. Urbankowski, Dostojewski — dramat humanizmów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 

1978. 
208Tamże, s. 331. 
209Cyt. za D. Kułakowska, Dialektyka niewiary, op. cit., s. 87. 
210F. Dostojewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 244. 
211Zob. W. Gombrowicz, G. Herling-Grudziński, Dwugłos w sumieniu Raskolnikowia , „Znak” 1981, 

nr 1-2, s. 149-152; W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z problemów filozoficznej interpretacji 
postaci Dostojewskiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1980, t. 26, s. 315-356; J. 
Grzech, Raskolnikow i Kiriłłow — dwa portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 
341-349; D. Kułakowska, Raskolnikow i inni, „Człowiek i Światopogląd” 1981, nr 5, s. 107-125. 

212Zob. D. Kułakowska, Chrystologia Dostojewskiego, „Euhemer” 1976, nr 3. 
213Acedia to inaczej stagnacja duchowa człowieka. 
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A. Mieczykowska214. Stawrogin uległ alienacji, rozdwojeniu, wyobcował się sam z 

siebie. Nie jest jednak szalony, miał tego świadomość, która doprowadziła go do 

samobójczej śmierci. Warto przytoczyć tu interpretację postawy Stawrogina215 

dokonanej przez H. Brzozę w artykule Fiodora Dostojewskiego Teatr Świata216. 

Według autorki M. Wsiewołodowicz był „współczesnym, kulturalnym Kainem, 

fałszywym Chrystusem biesów”217. Był głównym biesem w powieści, choć w gruncie 

rzeczy bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, nawet, jeśli początkowo sobie tego nie 

uświadamiał. Polska badaczka twierdziła, że: „uosabiając więc też los ewangelicznego 

demona biesa z motta, sugerującego ważny aspekt interpretacji powieści, Stawrogin — 

jako kwintesencja jadu etycznego – który zakaża kosmos (świat boży) obcym mu 

porządkiem denaturalizacji — ginie tonąc w rozpaczy samotnej jednostki, skazanej na 

brzemię wolności w spekulatywnie objaśnionym i opisanym słowami świecie”218. 

Samounicestwienie jest drugim symptomem dezintegracji umysłu przez odrzucenie 

wolności oferowanej przez Chrystusa. 

Przykładem samobójcy jest też Kiryłow219. On jednak dokonując swojego czynu 

wychodził z innych przesłanek. Pragnął zmienić ludzi. Swym przykładem chciał im 

pokazać jak powinni myśleć i żyć. Chciał, aby człowiek stał się człowieko-bogiem, 

człowiekiem w wyższym sensie. Boga przecież nie ma, jest on tylko „bólem tkwiącym 

w lęku przed śmiercią”220. W rozmowie ze Stawroginem Kiryłow mówił: „ —Ten, kto 

sprawi, że dobro zagości w sercach wszystkich ludzi, położy kres temu światu. 

— Ten, który głosił dobro, został ukrzyżowany — mówi Stawrogin. 

— Ja mówię o tym, który dopiero przyjdzie, a imię jego będzie Człowiek-bóg. 

— A nie Bóg-człowiek? — pyta Stawrogin. 

— Nie, bo to będzie człowiek, który stał się bogiem, a to jest różnica”221. 

                                                
214Zob. A. Mieczykowska, Acedia jako istnienie zdegradowane, czyli Chrystus Dostojewskiego 

(Wokół twórczości F. Dostojewskiego — Biesy), „Studia Russica Thorunensia” 1998, t. 3, s. 59-71. 
215Zob. R. Przybylski, (red.), Sprawa Stawrogina, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996; R. 

Przybylski, Stawrogin, „Teksty” 1972, nr 4; S. Rogoż, Na marginesie spowiedzi Stawrogina, „Przegląd 
Współczesny” 1924, t. 8, s. 86; S. Chwin, Stawrogin i dziecko, [w:] M. Janion i S. Chwin, (red.), Dzieci, 
t. 2, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988. 

216H. Brzoza, Fiodora Dostojewskiego Teatr Świata, „Akcent” 1989, nr 1, s. 57-66. 
217Tamże, s. 63. 
218Tamże, s. 64. 
219Zob. W. Gromczyński, Egzystencjalizm Kiriłowa: filozoficzne aspekty twórczości Dostojewskiego, 

„Studia Filozoficzne” 1977, nr 1, s. 141-162; C. Rowiński, Dlaczego Kiryłow popełnił samobójstwo?, 
„Miesięcznik Literacki” 1985, nr 11, s. 84; A. Camus, Kiriłow, [w:] tenże, Eseje, przeł. J. Guze, PIW, 
Warszawa 1974. 

220F. Dostojewski, Biesy, przeł. Z. Podgórzec, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 163. 
221Tamże, s. 329. 
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Na ten cytat powoływał się także R. Przybylski222. A. Posacki również wyraził 

opinię na ten temat: „Bogoczłowiek to byt, życie ducha; człowiekobóg to pseudo-byt, a 

właściwie nie-byt czy też śmierć ducha”223. Wzniosłe ideały inżyniera z Biesów oraz 

jego daremna śmierć nie pociągnęły za sobą żadnych zmian w mentalności ludzi. Sam 

F. Dostojewski pisał o nim: „tacy ludzie jak Kiryłow cierpią na skutek sposobu swojego 

rozumowania. Kiryłow jest wspaniały, nie wbije mu się do głowy, że jest bardziej 

szkodliwy niż pożyteczny”224. Inżynier jest fałszywym mesjaszem, jego samobójstwo 

spowodowane było myśleniem zorganizowanym na z gruntu złym porządku. Chciał 

dojść do prawdy przez rozum, poprzez schematy myślowe, jak wnioskuje A. Raźny w 

Filozofii człowieka a problemy poetyki225. Prawda jednak dostępna jest tylko w 

Chrystusie i oferowanej przez niego wolności. 

Kolejną wymienioną przez D. Kułakowską postacią jest Wiersiłow, szlachcic z 

Młodzika. Nazwany został anty-Chrystem egalitarystycznym. Był przykładem 

rosyjskiego inteligenta, który oderwał się od rodzimej „gleby”. Ideał Chrystusa koliduje 

z jego hedonistyczną wizją życia. 

Ostatnim, ale jednocześnie najciekawszym, bohaterem jest Iwan Karamazow, 

anty-Chryst scjentystyczny. Iwan reprezentował postawę racjonalizmu. Chrystus był 

„sprzeczny z jego poczuciem moralnym i wyobrażeniem godności ludzkiej. 

Intelektualista Iwan był najwybitniejszym teoretykiem bogoburstwa wśród 

powieściowych anty-Chrystów Dostojewskiego”226. Nie przyjmował bożego świata, 

bowiem za dużo w nim było cierpienia i to szczególnie niezawinionego cierpienia 

dzieci. Ten fakt strasznie męczył Iwana. Kreacja Iwana Karamazowa jest przykładem 

buntu, podobnie jak  Raskolnikowa, tyle, że innego rodzaju. „Źródłem jego buntu nie 

jest wola mocy, nie zawiść do Boga, lecz stwierdzenie straszliwej dysharmonii między 

prawami obiektywnego świata a postulatami moralności, sprzeczności pomiędzy 

rozumem historii a losem konkretnych, żywych ludzi”227. Kwestia Iwana i jego Legendy 

o Wielkim Inkwizytorze ściśle związane są z problemem Chrystusa. Wielki Inkwizytor 

prowadził monolog przed obliczem Chrystusa, „zarzuca mu niedostateczne umiłowanie 

                                                
222Zob. R. Przybylski, Śmierć antychrysta, „Znak” 1981, nr 4, s. 109-122 
223A. Posacki, SI, Duchowy charakter zła: wokół Fiodora Dostojewskiego, „Horyzonty 

Wychowania” 2005, nr 4, s. 117. 
224F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 53 – 54.  
225A. Raźny, Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988, s. 63. 
226D. Kułakowska, Dostojewski. Dialektyka niewiary, op. cit., s. 135. 
227 A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 404. 
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człowieka. Ukrzyżowany ukochał tylko wybranych, silnych duchem, tylko tacy bowiem 

mogą znieść wolność”228. Tak interpretował legendę A. Walicki. 

Po nakreśleniu chrystologii negatywnej polska badaczka przechodzi do 

chrystologii pozytywnej. Wymienia bohaterów, którzy jej zdaniem przyjęli ideał 

Chrystusa. Pierwszym z nich jest Sonia Marmieładowa, Chrystus altruistyczny, który 

wyraża się poprzez miłość do Boga oraz  respekt dla Kościoła. H. Paprocki jej imię 

utożsamił z Sofią, mądrością bożą229. W tym samym artykule pisał, że 

najprawdziwszymi chrześcijanami są właśnie ludzie nawróceni, w tym nierządnice. 

Sonia była jedną z nich. 

Kolejnym, najczęściej chyba przywoływanym przez badaczy przy analizowaniu 

chrystologii pisarza, jest bohater Idioty — Książę Myszkin230, czyli Chrystus 

estetyczny231. Zwany był „głupcem bożym”, jego naśladownictwo Chrystusa było 

środkiem doskonalenia świata. Był wrażliwy na piękno, sprzeciwia się, często 

nieświadomie zresztą „etycznemu indyferentyzmowi” współczesnych mu ludzi. 

Rosyjski „Don Kichot” poszukuje prawdy przez „rozum miłości”232. Przy okazji 

powieści Idiota zawsze poruszana jest sprawa sławnego obrazu H. Holbeina Młodszego 

Ciało Chrystusa w grobie, któremu przypatruje się Książę. F. Dostojewski nigdy nie 

tracił wiary, sam siebie wystawiał na próbę, analizując obraz, który  oglądał podczas 

pobytu w Bazylei w 1867 r. A. Rudnicki pisał o tym obrazie: „naturalistyczny, jak 

mówią znawcy. Obraz człowieka cierpiącego, ziemskiego. „Patrząc nań, można stracić 

wiarę” mówi sam Dostojewski. (...) Stale pod obuchem choroby, śmierci. Nic więc 

dziwnego, że nie może oderwać oczu od Chrystusa Holbeina. Może nawet widzi w nim 

siebie podczas ataku?”233. E. Mikiciuk234 odnosi się także do tego epizodu z Idioty, w 

                                                
228Tamże, s. 411 . 
229Zob. H. Paprocki,  Chrystus i książę tego świata. Apokaliptyczna wizja Dostojewskiego, „Więź” 

1982, nr 6, s. 81-98. 
230Zob. H. Paprocki, Lew i mysz czyli Tajemnica człowieka: esej o bohaterach Dostojewskiego, 

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997; H. Chałacińska-Wiertelak, Wokół sporu o 
księcia Myszkina, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 257-267; E. Mikiciuk, Chrystus w grobie i 
rzeczywistość Anastasis. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora Dostojewskiego,  Wydawnictwo  
Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2003; A. Bezwiński, O bohaterze Idioty F. Dostojewskiego, 
„Przegląd Rusycystyczny” 1987, rocznik X zeszyt 2, s. 23-34; M. Świderska, Ekfraza w powieści Idiota 
jako sposób konstruowania kulturowej obcości, „Slavia Orientalis” 2003, nr 2, s. 179-191; C. Wodziński, 
Św. Idiota: projekt antropologii apofatycznej, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000. 

231Romano Guardini zapoczątkował interpretację postawy Księcia Myszkina jako analogiczną do 
Chrystusa. Zob. E. Paci, Dzieło Dostojewskiego, [w:] tenże, Związki i znaczenia, przeł. S. Kasprzysiak, 
"Czytelnik", Warszawa 1980, s. 247. 

232 A. Raźny, Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988, s. 65. 
233A. Rudnicki, Sto lat temu umarł Dostojewski, „Wydawnictwo Literackie”, Kraków 1989, s. 60. 
234Zob. E. Mikiciuk, Chrystus w grobie i rzeczywistość Anastasis. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora 

Dostojewskiego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2003; E. Mikiciuk, Hosanna w 
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którym został przywołany sławny obraz H. Holbeina. Anna Dostojewska, żona pisarza, 

wspomina o reakcji męża na ten obraz w swoich Wspomnieniach235. Ideał piękna był 

rozkładającym się ciałem. Choć wstrząsnęło to pisarzem, nie utracił jednak wiary. Pisał 

przecież: „Gdyby mi ktoś udowodnił, ze Chrystus jest poza prawdą, i rzeczywiście 

byłoby tak, że prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać  z Chrystusem niż z 

prawdą”236. E. Mikiciuk określiła te słowa, jako co najmniej dziwne, wydaje się jakby 

pisarz rozdzielał Chrystusa i prawdę, jakby Chrystus nie był tym samym, co prawda. 

Przecież Ewangelia według św. Jana mówi wyraźnie: „Ja jestem drogą, prawdą, i 

życiem”237. E. Mikiciuk doszła do wniosku w toku wywodu, że pisarz jak najbardziej 

wierny był słowom ewangelii. Prawda, różna od Chrystusa, była prawdą jednostkową, 

prawdą ze świata przyrody, prawdą konieczności i rozumu. Prawda Chrystusa to 

prawda serca i miłości i tej pisarz był wierny. A. Kościołek z kolei wspomina w 

Dzienniku pisarza Fiodora Dostojewskiego o kategorii „żywego życia”, które miało być 

jedynym prawdziwym życiem, które istnieje w Chrystusie238. Obok wyżej wspomnianej 

już badaczki list ten skłaniał do przemyśleń wielu innych badaczy. J. Salij nazywa 

hipotezę F. Dostojewskiego hipotezą bezbożnictwa239, natomiast Cz. Miłosz  w Ziemi 

Urlo to zdanie określił jako rozpaczliwe. 

Inną, często pomijaną, a jednak przywołaną przez D. Kułakowską postacią był 

Makar Dołgoruki z Młodzika, formalny ojciec Arkadiusza. Nazwany został Chrystusem 

populistycznym. Najwyższą wartością dla tego typu Chrystusa była wspólnota. Makar 

postrzegany był przez badaczkę jako przedstawiciel kultury duchowej narodu. Wyraz 

jej uczuć religijnych. 

Najbardziej wymowną kreacją F. Dostojewskiego był Starzec Zosima, wyraz 

jego najgłębszych uczuć religijnych. Był najwybitniejszym Chrystologiem, nazwany 

został przez D. Kułakowską Chrystusem charyzmatycznym. Powstały na temat Zosimy 

niezliczone artykuły i prace. Przyjmuje się, że prototypem bohatera był Starzec 

Ambroży240, z którym pisarz rozmawiał podczas wizyty w pustelni Optyńskiej, którą 

                                                                                                                                          
piecu zwątpień, czyli Chrystus Dostojewskiego, „Więź” 2002, nr 5, s. 56-66. 

235A. Dostojewska, Wspomnienia,  przeł. Z. Podgórzec, PIW, Warszawa 1974, s. 153. 
236F. Dostojewski, Listy, przeł. i komentarz oprac. Z. Podgórzec i R. Przybylski, PIW, Warszawa 

1979, s. 115 – 116.  
237 J 14, 6. 
238Zob. A. Kościołek, Dziennik Pisarza Fiodora Dostojewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. 

Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, s. 109-110. 
239Zob. J.  Salij, Ateizm w diagnozach i prognozach Dostojewskiego, „Literatura na Świecie”, 1983, 

nr 3, s. 103-116. 
240Amwrosij Grienkow (1812–1891) — św. Ambroży, Starzec od 1860 r. 
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odbył wraz z W. Sołowjowem w 1880 r. Pracował wtedy nad powieścią Bracia 

Karamazow. Starzec Zosima był prawosławnym Starcem, których pisarz bardzo cenił. 

H. Paprocki zalicza go do tzn. jurodiwych241, nawiedzonych242, którzy w prawosławnej 

Rosji utożsamiali mistykę ludową. Pisarz żywił głębokie uczucia religijne i szacunek 

dla jurodiwych Starców. C. Wodziński w artykule Jurodiwy. Portret niebywalca, 

twierdzi natomiast, że żaden z bohaterów F. Dostojewskiego nie przedstawia w pełni 

postaci jurodiwego. Każdy z nich, czy to Starzec Zosima, czy Sonia czy Maria 

Timofiejewna Lebiadkin mają pewne cechy właściwe jurodiwemu, ale nie są nim w 

pełni. Figura jurodiwego rozłożona jest na wiele postaci, cechy rozproszone są 

pomiędzy szeregiem bohaterów243. Zdanie C. Wodzińskiego nie zmienia jednak faktu, 

że Zosima nawiązuje do Starca Ambrożego, sławnego eremity, jak pisze wspomniany 

już H. Paprocki. Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. R. Przybylski w Przeklętych 

problemach, jako jeden z pierwszych zauważył, że to właśnie Zosima był wyrazicielem 

myśli prawosławnej.  

Ostatnim, dość enigmatycznie nazwanym przez D. Kułakowską Chrystusem 

pozytywnym, był On z Sewilli, czyli Chrystus autohumiliacyjny, przedstawiony jako 

milcząca postać w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze. Najważniejszą wartością dla 

niego była wolność. 

Przy tej okazji warto prześledzić interpretację tego fragmentu z Braci 

Karamazow pod kątem sylwetki Chrystusa dokonanej przez polskich badaczy na 

przestrzeni lat. Legenda o Wielkim Inkwizytorze była metaforycznym streszczeniem 

dwóch wielkich problemów, które nękały pisarza przez całe życie. Byli nimi: problem 

wolności i problem Chrystusa. Niewątpliwie oba łączą się ze sobą. Tylko w Chrystusie 

znaleźć można wolność, poza nim zostaje tylko samozniszczenie, zabójstwo bądź 

tyrania. Ta idea, wyrażona po raz pierwszy przez A. Walickiego w Osobowość a 

historia, została zapożyczona od M. Bierdiajewa, który pisał: „Prawdziwa wolność i 

prawdziwa równość możliwe są tylko w Chrystusie, na drodze Boga-człowieka. Na 

                                                
241Etymologicznie jurodiwy znaczy człowiek opętany, nawiedzony, przekaziciel prawd 

niedostępnych ludziom zdrowym. Wyrazem fascynacji jurodiwymi jest postać Rasputina, człowieka, 
który całkowicie zdominował myślenie cesarskiej pary — cara Mikołaja II i jego żony Aleksandry 
Fiodorowny. 

242Zob. H. Paprocki, Chrystus i książę tego świata. Apokaliptyczna wizja Dostojewskiego, „Więź” 
1982, nr 6, s. 81-98. 

243Zob. C. Wodziński, Jurodiwy. Portret niebywalca, „Więź” 200, nr 3. 
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drodze samowoli, antychrysta, na drodze człekobóstwa czeka jedynie niesłychana 

tyrania”244. Ten motyw powracać będzie często w rosyjskiej filozofii religijnej XIX w. 

 Bracia Karamazow przedstawiają nam dwie postaci Chrystusa, pierwsza — to ta 

ze snu Aloszy o Kanie Galilejskiej, gdzie Chrystus jawi się jako bóg-słońce, potężny, 

ale miłosierny. Druga — to ta z Legendy o Wielkim Inkwizytorze. Jako jeden z 

pierwszym interpretację Legendy podał A. Brückner: „Chrystus, wzruszony nędzą 

ludzkości, zstąpił po raz wtóry, powtarza ewangelię: więzi go inkwizycja, bada w 

przeddzień wyroku asceta odwieczny, Wielki Inkwizytor; on wie, że przed nim stoi 

prawdziwy Syn Boży, mimo to na śmierć go skaże, bo nie zniosą ludzie prawdy 

ewangelicznej: „kusił go przecież czart (...) a on pokusy odrzucił, więc on nie z tego 

świata, nie dla ludzi słabych, co wolności boskiej nie znają i tylko próżno o nią się 

kuszą; więc my, wiedzący, nie mąćmy ich spokoju, ich życia beztroskiego, bydlęcego, 

prawdą wyższą, im niedostępną”245. Pokusy były trzy — pokusa władzy, rozumu oraz 

chleba. Prawosławny Chrystus im nie uległ, natomiast katolicki, fałszywy Chrystus tak. 

Fiodor Michajłowicz tak o tym pisał: „Rzymski katolicyzm, który dawno już sprzedał 

Chrystusa za panowanie na ziemi, zmusił ludzkość do odwrócenia się od niego i stał się 

w ten sposób główną przyczyna materializmu i ateizmu w Europie — ten katolicyzm 

musiał naturalnie zrodzić w Europie także socjalizm”246. Kościół rzymski był zarażony 

rozumem i uległ trzem pokusom, pisał Cz. Miłosz247. 

 F. Dostojewski uwrażliwiony na cierpienie i niesprawiedliwość twierdził także, 

że „prawosławny Chrystus jest lepszy niż ten, który zgodził się w Hiszpanii na 

inkwizycję”248. J. Grzech w Ideale wolności pisał, że: „przełożywszy w ten sposób 

tajemnicę wolności Chrystusa na język ludzkiej abstrakcji, stary kardynał dochodzi 

następnie do wniosku, że Chrystus popełnił omyłkę w ocenie natury człowieka. Czyni 

to, rzecz jasna, posługując się konsekwentnie rozumowym osądem”249. W Legendzie 

występuje wiele tajemniczych momentów, jednym z nich jest pocałunek Chrystusa. 

Symbolika pocałunku różnie była interpretowana. Chrystus milczał, złożył pocałunek 

na twarzy mówcy. Był to dowód na milczące zwycięstwo Chrystusa, zwycięstwo 

wolność i godności człowieka. Jednak, jaki jest głębszy sens tej opowieści? Doskonale 
                                                

244M. Bierdiajew, cyt. za M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996, s. 75. 

245Tamże, s. 301. 
246F. Dostojewski, Dziennik pisarza, 1877-1881, t. 3, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 322. 
247Zob. Cz. Miłosz, Dostojewski teraz, „Kultura” 1992, nr 5, s. 85-93. 
248F. Dostojewski, Z notatników, op. cit.,, s. 252. 
249J. Grzech, Ideał wolności chrześcijańskiej w ujęciu Fiodora Dostojewskiego, „Nomos” 1997, nr 3, 

s. 54. 
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wiemy, że F. Dostojewski był zdeklarowanym przeciwnikiem katolicyzmu i socjalizmu. 

A. Walicki konstatował: „Legenda o Wielkim Inkwizytorze wymierzona jest przeciwko 

katolicyzmowi i socjalizmowi”250. Jedno zdanie wypowiedziane przez „mistrza z 

Petersburga” mówi wszystko: „Chrystus, wielki i jedyny ideał całej ludzkości, ukazany 

nam według praw naszej historii w obleczeniu cielesnym”251. R. Przybylski uważa, że 

pocałunek był formą obrony tradycyjnego chrześcijaństwa i Chrystusa, jako pośrednika 

pomiędzy ludźmi a Bogiem.  

N. Modzelewska w szkicu Pisarz  i miłość252 wyprowadziła wnioski, że 

„cierpienia duchowe to główny przedmiot  jego ( F. Dostojewskiego — J. K.) uwagi 

pisarskiej”253.  R. Przybylski z kolei, parafrazując odpowiedni fragment pism F. 

Dostojewskiego, pisał, że: „głównym zadaniem człowieka jest rozwikłanie sensu 

chrystusowego ideału. Chrystus cały wszedł w ludzkość (...) Człowiek dąży do 

przekształcenia się w ja Chrystusa (...) Człowiek nie rodzi się dla szczęścia. Człowiek 

może zasłużyć na szczęście cierpieniem. Tylko cierpieniem. Takie jest prawo naszej 

planety”254. Chrystus widząc niewiarę ludzi cierpiał, przez cierpienie też odkupił 

ludzkość. Dlatego też człowiek także musi cierpieć. Cierpienie jest przezwyciężaniem 

zła, drogą oczyszczenia i zbawienia zarazem. „Ogień cierpienia, który jest czyśćcem 

dusz, drogą do Boga”255. Autor tych słów, wspominany już wielokrotnie R. Przybylski, 

dużo miejsca na kwestie chrystologiczne poświęca w swojej monografii. Pisał: 

„chrystologia autora Zbrodni i kary była jakby jeszcze jedną odpowiedzią na ateistyczną 

antropologię niemieckiej lewicy heglowskiej, pod której wpływem ukształtował się do 

pewnego stopnia rosyjski socjalizm wieku XIX”256. W swojej chrystologii F. 

Dostojewski powoływał się przede wszystkim na koncepcje deifikacyjne Maksyma 

Wyznawcy257 i teologię Izaaka Syryjczyka258. Podobne wnioski wysnuwał J. Grzech w 

artykule Ideał wolności chrześcijańskiej w ujęciu Fiodora Dostojewskiego. Pisał, że 

inspiracją dla pisarza była chrystologia Ojców Kościoła. Autor zwrócił uwagę również 

gnostycki, manichejski pierwiastek w twórczości F. Dostojewskiego, jakoby człowiek 

                                                
250A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 416. 
251F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 26. 
252N. Modzelewska, Pisarz i miłość: Dostojewski, Czechow, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 

Warszawa 1975. 
253Tamże, s. 9. 
254R. Pzybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”, op. cit., s. 238; 250. 
255Tamże, s. 165. 
256Tamże, s. 224. 
257Maksym Wyznawca (580–662) — teolog grecki, święty Kościoła zarówno katolickiego jak i 

prawosławnego. 
258Por. R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”, op. cit., s. 225. 
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mógł odkupić się poprzez cierpienie. Dlatego właśnie F. Dostojewski kładł taki nacisk 

na cierpienie. Autor Przeklętych problemów zestawiając średniowieczną teologię z 

filozofią Fiodora Michajłowicza twierdził, że: „ta tęsknota za utraconym harmonijnym 

porządkiem duszy, która przenikała teologię Maksyma, stanie się również wielkim 

marzeniem Athosu, a następnie prawosławnej Rosji”259. A. Posacki260 twierdził, że 

Fiodor Michajłowicz inspirował się nie tylko teologią Izaaka Syryjczyka261 czy św. Jana 

Chryzostoma262, ale także doświadczeniami mistycznymi wspomnianych już świętych 

Starców, m. in. św. Tichona Zadońskiego263. Badacze nie mają wątpliwości, że 

filozoficzno-teologiczna koncepcja pisarza miała swoje źródło w patrystyce greckiej. A. 

Bezwiński posuwa się nawet dalej w swoich interpretacjach: „chrystologia 

Dostojewskiego to nie tylko sięganie do źródeł, do podstawowych sformułowań 

określających religijność Wschodu. W przypadku autora Idioty chrystologia była 

również odpowiedzią na poszukiwania myślowe inteligencji rosyjskiej drugiej połowy 

XIX wieku., próbą przeciwdziałania wpływom idei głoszonych przez niemiecką lewicę 

heglowską”264. Obserwujemy silny konflikt między mądrością średniowieczną a 

nowożytną, który miał miejsce w psychice Rosjanina. 

Wspomniana już polska badaczka — D. Kułakowska — w innym swoim 

artykule, Klasyfikacja postaw ateistycznych u Dostojewskiego265, postanowiła nadać 

nazwy różnym wcieleniom ateizmu, które zaobserwowała u F. Dostojewskiego. 

Powieścią, która najszerzej ujmuje zagadnienie niewiary i zwątpienia w Chrystusa jest 

Bracia Karamazow. Jej pełną analizę znajdziemy w monografii tejże autorki 

Dostojewski: Antynomie humanizmu266. Pierwszą wyróżnioną postawą był ateizm 

egoistyczny, który ściśle łączy się z tematyką wolności. Tę postawę reprezentują 

lubieżnicy i karierowicze jak Łużyn czy Fiodor Karamazow267. Ateizm etatystyczny, 

                                                
259Tamże, s. 230. 
260A. Posacki, SI, Duchowy charakter zła: wokół Fiodora Dostojewskiego, „Horyzonty 

Wychowania” 2005, nr 4, s. 130. 
261Izaak Syryjczyk (VII w.) — św. Izaak z Niniwy. Był mnichem i głosicielem nauki 

chrześcijańskiej. Jest autorem Homilii ascetycznych. 
262Jan Chryzostom (35–407) — gr. Χρυσόστομος – złotousty. Był biskupem Konstantynopola i 

kaznodzieją kościoła Wschodu. 
263św.  Tichon Zadoński (1724–1783) — Timofiejew Kiriłłow. Nie należał do kręgu rosyjskich 

Starców, ale przyczynił się do wielkiej odnowy życia zakonnego.  
264Bezwiński A., O bohaterze Idioty F. Dostojewskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1987, rocznik X 

zeszyt 2, s. 24. 
265D. Kułakowska, Klasyfikacja postaw ateistycznych u Dostojewskiego, „Euhemer” 1965, nr 10, s. 

79-85. 
266D. Kułakowska, Antynomie humanizmu według Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego, 

„Przegląd Rusycystyczny” 1986, nr 1-2. 
267D. Kułakowska, Klasyfikacja postaw ateistycznych u Dostojewskiego, op. cit., s. 81. 
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którego wcieleniem był Wielki Inkwizytor, był uwarunkowany przez religię. Iwan 

Karamazow i Raskolnikow reprezentują ateizm intelektualno-etyczny. Niewiara, która 

wynikła z zastosowania schematów myślowych i obserwacji społecznego życia. Ateizm 

socjalistyczny z kolei ucieleśnia Wiersiłow. 

 Dobrym podsumowaniem będzie myśl A. Posackiego, że: „cała twórczość 

Dostojewskiego zmierza do ukazania poprzez obrazy literackie, iż sytuacja człowieka 

— jego tragedia duchowa — rozgrywa się między dwiema rzeczywistościami 

ontologicznymi: Bogoczłowieka i człowiekoboga. Realizm Dostojewskiego zwany 

czasami czystym realizmem, to nic innego jak realizm ontologiczny , metafizyczny, 

pneumatologiczny”268.  Dramat duchowy człowieka tkwiący w tym właśnie wyborze 

jest częścią chrystologii. Chrystologia Rosjanina z kolei postuluje chrystocentryzm, 

czyli dążenie do naśladowania Chrystusa, co stanowiło jedyne, prawdziwe powołanie 

człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
268A. Posacki, Duchowy charakter zła: wokół Fiodora Dostojewskiego ,op. cit., s. 117.  
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2. Socjalizm prawosławny czyli rosyjska idea w  ujęciu Fiodora  

Dostojewskiego 
 

„Naród rosyjski jest narodem na wskroś autonomicznym,  

splotem sprzeczności (...) Dwa przeciwstawne pierwiastki  

legły u podwalin formacji duszy rosyjskiej:  

naturalna, pogańska, dionizyjska żywiołowość i  

ascetyczno-klasztorne prawosławie”269  

 

 

Koncepcja socjalizmu prawosławnego była jedną z najbardziej 

charakterystycznych postulatów myśli F. Dostojewskiego. Stanowiła ona jeden z 

głównych tematów, którym zajmowali się polscy badacze. Najczęściej omawiano 

filozofię Rosjanina w aspekcie właśnie tej koncepcji. Była swoistego rodzaju credo 

autora Biesów. „Rosyjska idea” jest tematem badań A. Walickiego, A. de Lazari i M. 

Bohuna. Węższym pojęciem, ale zawierającym się w socjalizmie prawosławnym jest 

poczwiennictwo, antyokcydentalistyczna koncepcja proklamowana przez F. 

Dostojewskiego. Istnieje szeroka literatura na ten temat w języku polskim, którą 

omówię w tym rozdziale. 

Przygoda F. Dostojewskiego z socjalizmem zaczęła się w latach pięćdziesiątych 

dziewiętnastego stulecia. Rosjanin zetknął się z tą ideologią na początku 1848 r. lub pod 

koniec 1847 r., o czym wspomina D. Kułakowska270. W tych latach znalazł się w kręgu 

oddziaływań ugrupowania rewolucyjnego z M. Butaszewiczem-Pietraszewskim271 na 

czele. Głosił on wspólnie z innymi członkami tego stowarzyszenia hasła socjalizmu 

utopijnego spod znaku Ch. Fouriera272. Koncepcje socjalistyczne zrodziły się w Anglii. 

Ich Przyczyną były obserwacje bardzo ciężkich warunków życia robotników podczas 

rewolucji przemysłowej w XIX w. oraz z wpływu idei oświeceniowo-romantycznej o 

                                                
269M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przeł. JC-SW, „In Plus”, Warszawa 1987, s. 26-27. 
270Zob. D. Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 22. 
271Michał W. Butaszewicz-Pietraszewski (1821–1866) — rosyjski działacz społeczny. Jeden z 

propagatorów socjalizmu utopijnego (furieryzmu w Rosji). Od 1844 r. był założycielem tajnych kółek 
młodzieży (pietraszewscy), których działalność związana była z narastającym w Europie wrzeniem 
rewolucyjnym i pogłębiającym się niezadowoleniem społeczństwa rosyjskiego z reżimu 
mikołajewskiego. Był rzecznikiem demokratyzacji Rosji i likwidacji pańszczyzny. W 1849 r. został 
aresztowany i skazany na dożywotnią katorgę. 

272Charles Fourier (1772–1837) — francuski socjalista utopijny. Przez całe życie budował koncepcję, 
nowego, szczęśliwego świata. W 1808 r. wydał dzieło Teoria czterech mechanizmów i przeznaczeń 
ogólnych, prospekt i ogłoszenie odkrycia (1808). 
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powszechnym braterstwie ludzkości i jej harmonijnym rozwoju. Przedstawicielami byli 

m.in.: C. H. de Saint-Simone273, Ch. Fourier i R. Owen274. Wszystkim socjalistom 

utopijnym chodziło o poprawienie losu robotników — znacznej części ludzkości, 

jednak w większości przypadków projekty te były nierealizowalne, dlatego też nurt ten 

otrzymał przydomek utopijny. W Rosji przyjął on formę walki z caratem. Na 

zebraniach u M. Butaszewicz-Pietraszewskiego dyskutowano na temat pozytywizmu J. 

S. Milla, antropologizmowi L. Feuerbacha czy teologii D. Straussa275. F. Dostojewski 

został aresztowany w 1849 r. i skazany na cztery lata katorgi oraz osiem lat służby w 

Semipałatyńsku w charakterze szeregowca wcielonego do batalionu syberyjskiego za 

rzekome odczytanie anycarskiego listu literata W. Bielińskiego276 do pisarza M. 

Gogola277. Lata katorgi spędzone w Omsku, jak twierdzą badacze, przemieniły 

wewnętrznie pisarza. Z socjalisty stał się zagorzałym monarchistą, ukształtowała się też 

jego idea socjalizmu prawosławnego oraz pogarda dla Zachodu i ludzi Zachodu, 

których utożsamiał z nihilizmem oraz utratą wolności i moralności. Sam o sobie pisał: 

„nigdy nie byłem socjalistą, ale lubiłem studiować problemy socjalne”278. O piątkowych 

wizytach u M. Butaszewicza-Pietraszewskiego wspomina niemal każdy badacz myśli 

pisarza, nie bez powodu więc, mówi się o dużym wpływie tego incydentu na osobowość 

i twórczość Rosjanina.  

 Autor Biesów do nazwania swojej koncepcji socjalizmu w  opozycji do 

„utopijnego” zastosował „prawosławny”, który wyraża ideę wspólnotowości. R. 

Przybylski interpretując poglądy pisarza twierdził, że: „utopii socjalistów przeciwstawił 

Dostojewski chrześcijański raj, ich teleogizmowi zaś — chrześcijańską teleologię 

                                                
273Claude Henri de Saint-Simone (1760–1825) — francuski historyk, filozof i socjalista utopijny. 

Stworzył koncepcję nowego chrześcijaństwa. Jego główne dzieła to: Katechizm industrialistów (1824) w, 
Nowe chrześcijaństwo (1825). 

274Robert Owen (1771–1858) — walijski socjalista utopijny. Twórca koncepcji socjalizmu. Jego 
poglądy zrodziły się z obserwacji przemian społecznych w dobie rewolucji przemysłowej w 
dziewiętnastowiecznej Anglii. 

275Dawid Strauss (1808–1874) — niemiecki pisarz, filozof i teolog. Znany jest ze swojego głównego 
dzieła Życie Jezusa (1835), w którym twierdził, że taka postać jak Jezus nigdy nie istniała. To śmiałe 
stwierdzenie wcale jednak nie znaczyło, że należy odrzucić religię chrześcijańską. 

276Wissarion Grigoriewicz Bieliński (1811–1848) — rosyjski pisarz, krytyk literacki i filozof. 
Początkowo był pod wpływem filozofii G. W. F. Hegla, którą potem krytywował zbliżając się 
jednocześnie do lewicy heglowskiej. Pod koniec życia zajął stanowisko rewolucyjno-demokratyczne 
stając się jednym z najbardziej radykalnych przedstawicieli lewego skrzydła stronnictwa 
okcydentalistów. Był autorem  m.in. Listu do Gogola z 1847 r. Zob. A. Walicki, Wissarion Bieliński, 
myśliciel i krytyk, [w:] W. Bieliński, Pisama filozoficzne, Warszawa 1956. 

277Mikołaj Wasiljewicz Gogol (1809–1852) — rosyjski prozaik. Twórca tzn. szkoły naturalnej. Jego 
największe dzieła to: Martwe dusze (1842), Rewizor (1836), Szynel (1842). 

278N. Modzelewska, Pisarz i miłość: Dostojewski, Czechow, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
Warszawa 1975 pisarz i miłość, s. 53. 
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transcendentalną; wiarę, że ostatecznym i koniecznym celem rozwoju człowieka i 

świata jest połączenie się z bogiem, aby powiększyć jego chwalę”279.  „Rosyjska idea” 

była realizowana przez poczwiennictwo. Ten temat zgłębiał A.de Lazarii w swojej 

monografii280 i licznych artykułach. „Rosyjska idea” był po części wyrazem poglądów 

słowianofilskich, o potrzebie braterstwa Słowian pod przewodnictwem Rosji, 

panslawistycznych, o wyjątkowej i przodującej roli Rosji pośród narodów słowiańskich 

oraz antykatolickich, czyli prawosławnych. W ramach „rosyjskiej idei” kierowane były 

gorzkie zarzuty do fałszywego Chrystusa — katolicyzmu. J. Grzech w artykule Idea 

wolności chrześcijańskiej na tle poglądów wybranych przedstawicieli filozofii rosyjskiej 

XIX wieku281  pisał o tym samym, że idea posłannictwa była wspólna poglądom 

zarówno słowianofilskich jak i F. Dostojewskiego. Jednym z głównych ideologów 

słowianofilstwa był A. Chomiakow282. A. Walicki w książce  Rosyjska filozofia i myśl 

społeczna283, parafrazując odpowiednie fragmenty Dziennika pisarza pisał: „zgodnie z 

całkowicie przejętą przez Dostojewskiego koncepcją Chomiakowa katolicyzm jest 

jednością bez wolności, protestantyzm, wolnością bez jedności, natomiast prawosławna 

„soborność” jest harmonijnym połączeniem wolności z jednością opartą na miłości 

miłujących Boga ludzi”284. Sam Fiodor Michajłowicz wypowiadał się na ten temat: 

„poglądy moje w znacznej mierze są nie tyle słowianofilskie, ile prawosławne, to 

znaczy ludowe, to znaczy chrześcijańskie. Nie podzielam w pełni poglądów 

słowianofilów, nie lubię ich przesądów i uprzedzeń, lecz lubię ich serce i wszystko, co 

oni kochają”285. A. Walicki analizując twórczość pisarza oraz słowianofilów doszedł do 

wniosku, że: „antyzachodnia utopia Dostojewskiego różniła się od myśli 

słowianofilskiej, jednak w istocie rzeczy obie utopie były konserwatywno-

romantycznym protestem przeciwko cywilizacji Zachodu”286. R. Przybylski zauważył, 

że słowianofilstwo było wyrazem tradycjonalizmu, opozycją w stosunku do wizji Rosji, 

                                                
279R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 

PIW, Warszawa 1964, s. 243. 
280Zob. A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, „Ibidem”, Łódź 2000. 
281Zob. J. Grzech., Idea wolności chrześcijańskiej na tle poglądów wybranych przedstawicieli 

filozofii rosyjskiej XIX wieku, „Slavia Orientalis” 1997, nr 3, s. 387-398. 
282Aleksiej Chomiakow (1804–1860) — rosyjski myśliciel, teolog prawosławny, publicysta i 

dramaturg. Jeden z czołowych ideologów słowianofilstwa. Jego gnoseologiczne koncepcje 
koncentrowały się wokół krytyki racjonalizmu G. W. F. Hegla. Koncepcje eklezjologiczne A. 
Chomiakowa wywarły głęboki wpływ na teologię i filozofię rosyjską XIX i XX w. 

283Zob. A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, „Wiedza 
Powszechna”, Warszawa 1973. 

284Cyt. za A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 436. 
285F. Dostojewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 148 – 149.  
286A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, op. cit., s. 402. 
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jaką próbował zaszczepić ludowi Piotr I287 wraz ze swoimi reformami. B. Mucha w 

swojej Historii literatury rosyjskiej288 zwraca uwagę na to, że psychika pisarza, 

podobnie jak psychiki wszystkich Rosjan były zdeformowane przez osiemnastowieczne 

modernistyczne reformy Piotra Wielkiego.  Podobne myśli o wypaczeniu osobowości 

Rosjan, przez reformy Piotra I sformułował wspomniany już R. Przybylski: „ten 

koszmarny świat urzędników podzielony był według specjalnej ustawy na czternaście 

rang, od rejestratora kolegialnego na stopniu najniższym do kanclerza państwa na 

samym szczycie. Wyższe szczeble biurokratycznej drabiny zapełniali przedstawiciele 

najbogatszej szlachty, niższe — wychodźcy z różnych klas, tzw. Raznoczyńcy, 

potomkowie biednej szlachty, duchowieństwa i mieszczan. Ów urzędniczy stan, jak go 

wówczas nazywano, rządził w istocie najważniejszymi sprawami prowincji i państwa. 

Biurokratyczny Petersburg stał się powszechnie uznanym symbolem państwa carów”289. 

Autor Przeklętych problemów pisał dalej, że kultura rosyjskich warstw oświeceniowych 

nabrała kolorytu zachodnioeuropejskiego, czemu ze zgrozą przyglądali się 

staroobrzędowcy. „Staroobrzędowcy doszli do przekonania, ze prawdziwe  religijne 

skarby duchowe przechowuje już tylko rosyjski prawosławny lud”290. Typem 

staroobrzędowca, czyli raskoła, był wróżbiarz z Gospodyni, reprezentował on religijne 

wierzenia ludu. Konsternacja F. Dostojewskiego wywodziła się stąd, że Rosji nie da się 

zeuropeizować. Rosja oraz Europa ufundowane są, na z gruntu odmiennych 

porządkach. Różni je wszystko, nie łączy natomiast nic. J. Grzech, interpretował myśl 

pisarza w ten sposób: „w rozumieniu Dostojewskiego „Rosja” i „Europa” to 

przeciwstawne sobie porządki społeczno-kulturowe, które powstały w wyniku 

oddziaływania odmiennych zasad”291. Europa w rezultacie ucieka od wolności, co jest 

następstwem katolicyzmu. Notatki z podziemia, swoistego rodzaju profession de foi 

pisarza, jak określiła to D. Kułakowska, stanowiły krytykę socjalizmu utopijnego oraz 

kultu rozumu. Utwór był  polemiką z  M. Czernyszewskim292, który prezentował 

                                                
287Piotr I Wielki (1672–1725) — car rosyjski od 1682 r. do 1725 r. Znany ze swojego programu 

modernizacji Rosji. Wprowadził tabelę rang. Założył miasto Sankt Petersburg. 
288Zob. B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej: od początków do czasów najnowszych, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002. 
289 R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 

PIW, Warszawa 1964, s. 97. 
290Tamże, s. 146. 
291J. Grzech, Fiodor Dostojewski jako krytyk socjalizmu, [w:] W. Rydzewski, (red.), Filozofia 

rosyjska wobec problemów modernizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1998, s. 69. 

292Mikołaj  Gawriłowicz Czernyszewski (1828–1889) — rosyjski filozof, socjalista utopijny, krytyk 
literacki, pisarz, autor takich dzieł jak: Zasada antropologiczna w filozofii. 
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postawę socjalistyczną,  chciał wprowadzić ustrój rozumnego społeczeństwa według 

socjalizmu utopijnego. R. Przybylski pisał, że: „M. Czernyszewski, podobnie jak 

wcześniej pietraszewcy i Bieliński, uważał, iż zaszczepiony człowiekowi przez naturę 

rozumny egoizm pozwoli ludziom zbudować ustrój sprawiedliwości społecznej. Etyka 

utylitarystyczna i idee społecznego ofiarnictwa zostały przez Czernyszewskiego 

potraktowane jako nowa, interesująca podbudowa teoretyczna rozumnego egoizmu jako 

zapowiedź urzeczywistnienia marzeń utopijnego socjalizmu”293. F. Dostojewski 

kategorycznie przeciwstawiał się tej myśli, bowiem niemożliwością jest, aby człowieka 

zamknąć  w schemacie oraz nakłonić do rezygnacji z wolności na rzecz nieświadomości 

swojej rozpaczliwej sytuacji. Jak zwierzę w klatce, choć jeszcze gorzej, zwierzę ma 

świadomość nienaturalnej sytuacji, cierpi, człowiek nie miałby właśnie tej świadomości 

co powodowałoby jego rzekomą szczęśliwość. Taka szczęśliwość dobra jest dla robaka, 

ale nie dla istoty, która zwie się człowiekiem, arcyskomplikowanego mikroświata, 

indywidualnej monady, która ma cierpieć, pouczał F. Dostojewski. Cierpieniem można 

odkupić grzechy, zjednoczyć się z Bogiem, Chrystusem, ideałem piękna. Sama 

świadomość jest cierpieniem, musi nim być, inaczej człowiek nie byłby człowiekiem. 

Człowiek nie po to został stworzony, aby tylko żyć, ale żeby działać, mieć szczytny cel 

godny jego istoty. „Życie bez wyższego celu jest smutne, nie ma sensu żyć tylko po to, 

aby jeść, to wie nawet robotnik. A więc po to, aby żyć, potrzebny jest jakiś wyższy 

cel”294. Choć Rosjanin miał dobre serce, czuł głęboką litość dla prostego człowieka, 

kochał lud. Podobna myśl przyświecała F. Nietzschemu — idea nadczłowieka, czyli 

człowieka, który musi przekroczyć siebie, samotnie. Powiadał, że wartość człowieka 

mierzy ilością samotności, jaką ten potrafi znieść. 

 A. de Lazari wspominał, że wyrazem uczuć panslawistycznych było dzieło M. 

Danilewskiego295 Rosja i Europa, z poglądami tam zawartymi F. Dostojewski się w 

pełni zgadzał:  „Rosja i Europa stanowią dwie odmienne cywilizacje . Europa jest 

typem germano-romańskim, natomiast Rosja przewodzi nowemu typowi kulturowo-

historycznemu, nowej cywilizacji, którą tworzą Słowianie”296. M. Bohun sparafrazował 

jeszcze inny fragment Dziennika Pisarza: „chodziło tu o siły, które wyznaczają bieg 

                                                
293R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 

PIW, Warszawa 1964, s. 189. 
294F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 157. 
295Mikołaj Danilewski (1822–1885) — rosyjski historiozof, panslawista. Autor pracy Rosja i Europa 

(1888 r.). 
296A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Dostojewski i panslawizm Mikołaja 

Danilewskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 5-6, s. 108. 
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dziejów świata, poruszają ludzką historię. Dwie z nich określały dotychczasowe dzieje 

ludzkości. Pierwszą stanowią siła muzułmańska, która dąży do podporządkowania 

całego życia i wszystkich jednej idei. Druga siła to siła katolicko-protestancka (...), 

która doprowadziła do egoizmu i anarchii (...) prowadzi do ateizmu. I wreszcie trzecia 

siła: Słowiańszczyzna (...) jej zadanie polega na uczłowieczaniu Boga i kultury, nie 

zatracając przy tym  swej odrębności i wyjątkowości”297. J. Grzech interpretował 

niechęć pisarza do Europy w ten sposób, że była ona polem ciągłego ścierania się 

władzy świeckiej z duchowną, filozofii z teologią. Rosja dążyła natomiast do 

utworzenia wspólnoty, państwo powinno było przemienić się w Kościół. Najdobitniej 

wyraził to ojciec Paisjusz w Braciach Karamazów: „wedle rosyjskiego naszego 

rozumienia i pragnienia, nie Kościół ma się przemienić w państwo, jako wyższą formę 

swego istnienia, lecz przeciwnie, państwo ma się przysposobić tak, aby stało się jedynie 

Kościołem i niczym innym”298. F. Dostojewisego od zawsze interesowały kwestie 

sprawiedliwości społecznej. Wyrazem tego była koncepcja „wspólnotowości”. 

M. Bohun w swojej monografii pisał, że Rosjanin Zachód utożsamiał z  

kryzysem człowieczeństwa. Wielkie miasta, burżuazyjny blichtr, materializm, 

degeneracja ludzi, zaprzeczenie wolności, w konsekwencji nihilizm, który dąży do 

zniszczenia i zanegowania kultury — oto socjalizm w oczach F. Dostojewskiego, pisał 

polski badacz w Idei upadku cywilizacji europejskiej. Zachód to stosunki 

kapitalistyczne, człowiek zachodni to istota przepełniona jedynie materializmem, 

reprezentująca konsumpcyjny tryb życia. Rosjanin obserwował to wszystko w czasie 

swych podróży po Europie w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Jak pisze 

D. Kułakowska: „Zimowe notatki o wrażeniach z lata będą więc wstrząsającym 

literackim reportażem o dyskredytacji humanistycznych ideałów rewolucyjnych w 

burżuazyjnym społeczeństwie oraz krachu złudzeń progesistów”299. Zachód jawił się 

jako cywilizacja w głębokim kryzysie duchowym, w której postępował upadek religii. 

 Dziełem o najbardziej antysocjalistycznym wydźwięku były Biesy. Miały być 

według badaczy oparte  na sprawie S. Nieczajewa300. Sam pisarz tak o tym pisał: 

„niektórzy nasi krytycy zauważyli, że w swojej ostatniej powieści Biesy wykorzystałem 
                                                

297M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996, s. 127. 

298F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat., PIW, Warszawa 1978, s. 75-76. 
299D. Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 29. 
300Sergiusz Nieczajew (1847–1882) — Jeden z najbardziej znanych rewolucjonistów rosyjskich. Jest 

autorem tzn. Katechizmu Rewolucjonisty. Zob. M. Kumplowski, Nieczajewszczyzna — rzeczywistość i 
mit, [w:] Fiodor Dostojewski. W setną rocznicę śmierci, Rzeszów 1985. 
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fabułę znanej sprawy Nieczajewa (...) Postać mojego Nieczajewa nie jest oczywiście 

podobna do postaci prawdziwego Nieczajewa. Chciałem postawić problem  i możliwie 

najwyraźniej w formie powieści dać nań odpowiedź: w jaki sposób w naszym 

przejściowym i dziwnym współczesnym społeczeństwie są możliwi — nie Nieczajew, 

lecz Nieczajewowie, i jak to się dzieje, że ci Nieczajewowie skupiają w końcu wokół 

siebie nieczajewowców?”301. Socjalizm został ufundowany na kanwie katolicyzmu, 

który był poddawany wielokrotnej krytyce przez pisarza. M. Bohun pisał: „socjalizm 

jako wytwór katolicyzmu dąży jedynie do władzy, do tyranii, która niszczy wolność 

ofiarowaną ludziom przez Boga”302. Rosja jest zgoła inna. Rosja zorganizowana jest na 

idei prawosławia, koncepcji „soborności”. M. Bohun twierdził, że „zamiast 

kosmopolitycznego braterstwa, Dostojewski głosił ideał wspólnoty narodowej”303. A. de 

Lazarii podsumował: „oto jeden z elementów poczwiennickiej utopii pisarza — wizja 

ugody społecznej pomiędzy ludem a wyższymi sferami społeczeństwa, którą umożliwić 

miał powrót do rdzennej tradycji, do życiodajnej gleby”304. Gleba po rosyjsku znaczy 

poczwa, stąd właśnie nazwa poczwienników. 

 Ideałem dla Rosjanina był A. Puszkin305, pisarz dał temu wyraz podczas 

wygłaszania referatu ósmego czerwca 1880 r. na posiedzeniu Towarzystwa Miłośników 

Literatury Rosyjskiej. Poeta dał bowiem literackie wzory rosyjskiego piękna. Nie tylko 

A. Puszkin, ale każdy Rosjanin jest wyjątkowy, ponieważ ma misję: „o tak, misja 

Rosjanina jest bezsprzecznie misją ogólnoludzką i ogólnoeuropejską. Stać się 

prawdziwym Rosjaninem (...) może znaczyć tylko stać się bratem wszystkich ludzi, 

wszechczłowiekiem”306. F. Dostojewski sądził, że nakaz pokoju, harmonii i 

zjednoczenia ludzkości zawarty jest w prawosławiu. Stanowiło ono pokojową drogę 

przebudowy społeczeństwa307. 

Krytyka modelu zachodniego życia była jedną z myśli przewodnich Fiodora 

Michajłowicza. Zauważył to A. Walicki w Osobowość a historia: „indywidualistyczna 

wolność jest wolnością czysto negatywną, że odwrotną stroną zwycięstwa 

                                                
301F. Dostojewski, Dziennik pisarza, 1877-1881, t. 1, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 401. 
302M. Bohun, Zachodnie chrześcijaństwo w oczach Dostojewskiego, „Nomos” 1997, nr 17, s. 74. 
303Tamże, s. 75. 
304A Lazari, Co z Rosją?, „Literatura na Świecie” 1992, nr 4, s. 190. 
305Aleksander Siergiejewicz Puszkin  (1799–1837) — jeden z największych rosyjskich poetów, także 

dramaturg i prozaik. Był autorem takich dzieł jak: Eugeniusz Oniegin (1833), Jeździec miedziany (1833). 
306F. Dostojewski, O literaturze i sztuce, przeł. M. Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

1976, s. 313. 
307Por. W. Kantor, Estetyka Dostojewskiego i jego kryzys świadomości religijnej w Rosji,  
 „Człowiek i Światopogląd” 1976, nr 9. 
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burżuazyjnego indywidualizmu jest depersonalizacja stosunków międzyludzkich, 

władza pieniądza wyrównująca wszystkie nierówności i w konsekwencji zmalenie 

osobowości”308. Doskonałym przykładem jest tu powieść Młodzik i zawarte w niej idee. 

„Pieniądze wyrównują wszystkie nierówności”309 mówił bohater. Warto podkreślić, że 

ten utwór należy do najczęściej cytowanych i rozkładanych na czynniki pierwsze 

tekstów F. Dostojewskiego, oczywiście po szeregu bardziej fundamentalnych i 

głównych powieści-gigantów jak Bracia Karamazow, Idiota, Biesy, Zbrodnia i Kara. 

Sama carska rodzina zachwycała się tymi lekturami. 

Ateizm to dla F. Dostojewkiego egoizm. Egoizm to zaprzeczenie jego głównej 

idei braterstwa wszechludzkiego, o której marzył i  która stała się fundamentem jego 

chrystologii socjalistycznej. „Ateizm. Powtarzam, cały problem pustych ludzi polega na 

tym, że wszystko widzą jako bardzo dalekie, a na razie żyj, pij, jedz, wesel się i nie 

myśl o duszy — tak rozumuje zarówno katolik, jak i rewolucjonista”310. Ateizm razem z 

kapitalizmem były wynikiem upadku cywilizacji Zachodniej. Kapitalizm jako cecha 

charakterystyczna cywilizacji zachodu była „ostateczną konsekwencją upadku 

człowieka”311. Tak samo interpretował fatalistyczne myśli Rosjanina M. Bohun w 

swojej monografii. Następstwem upadku cywilizacji zachodniej, katolickiej jest kult 

rozumu, ateizmu. B. Urbankowski uogólniając zdanie F. Dostojewskiego w sprawie 

toczącej się na łamach Braci Karamazow dyskusji na temat rozumu euklidesowego 

pisał: „rozum ludzki jest władzą ograniczoną, dane jest mu poznać zaledwie wycinek 

świata, władzą swą jednak pragnie rozszerzyć poza dostępne mu pole i to jest właśnie 

przyczyną zła”312. Podporą dla zanegowania postulatów Euklidesa, były odkrycia 

geometrii nieeuklidesowych w latach trzydziestych XIX w., których F. Dostojewski był 

świadkiem. Sam rozum nie może pojąc życia i rzeczywistości, która nie daje się łatwo 

dopasować do jego formalnych reguł, ani uchwycić za pomocą racjonalnych kategorii, 

konkludował M. Bohun313. Ani Rozum ani schematy logiczne nie są dobrymi 

przewodnikami po zawiłościach ludzkiej psychiki. 

Wracając jednak do głównego wątku, opozycja między katolicyzmem a 

prawosławiem była najdobitniejszym przykładem wielkiej przepaści i różnic 

kulturowych między Europą a Rosją. F. Dostojewski miał w pogardzie świat zachodni, 
                                                

308A. Walicki, Osobowość a historia, PIW, Warszawa 1959, s. 538. 
309F. Dostojewski, Młodzik, przeł. M. Bogdaniowa i K. Bełeszyński, PIW, Warszawa 1956, s. 100. 
310F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 220. 
311A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 361. 
312B. Urbankowski, Dostojewski — dramat humanizmów, op. cit., s. 278. 
313M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku, op. cit., s. 105. 
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trzy tomy Dziennika Pisarza, niemal w całości, są poświęcone antagonizmom pomiędzy 

Wschodem a Zachodem. „Wojna polska ( Powstanie Styczniowe — J. K.) to wojna 

dwóch światów chrześcijańskich – to początek przyszłej wojny prawosławia z 

katolicyzmem, innymi słowy — wojny geniuszu rosyjskiego z cywilizacją 

europejską”314. Nie ma wątpliwości, kto wyjdzie zwycięsko z tej potyczki. Ponadto 

Rosja będzie sędzią Europy, twierdził F. Dostojewski315. R. Przybylski w artykule 

Wielkie Zwątpienie twierdził, że: „zachodnia cywilizacja opierała się na idei Boga-

Człowieka, splugawionej i zmaltretowanej przez kolejnych fałszywych proroków. 

Jedyny prawdziwy obraz zachowała Rosja”316. Zachodnia idea Boga-człowieka to 

fałszywy, katolicki Chrystus, w gruncie rzeczy to człowiek-bóg, nie mający nic 

wspólnego z prawdziwą boskością. 

Jeden z pierwszych badaczy myśli rosyjskiej A. Brückner pisał: „w artykułach 

krytycznych wypowiadał zdanie o nadzwyczajnym, wszechludzkim powołaniu narodu 

ruskiego, wszystko rozumiejącego i godzącego”317. A. Brückner przyznawał, że idea F. 

Dostojewskiego była mało realna. Pisarz utożsamiał  się ze skrajnym rosyjskim 

mesjanizmem, czemu wielokrotnie dawał wyraz w powieściach. Polski badacz 

wyjaśniał: „centralnym motywem prawosławnej utopii Dostojewskiego jest idea 

powrotu do ludu, powrotu do rodzinnej gleby. W ludzie zbawienie Rosji — przemawiał 

pisarz ustami starca Zosimy”318. Mowa tu rzecz jasna o poczwiennictwie. Koncepcję 

„powrotu do gleby” wspierał główny postulat religii prawosławnej — „soborowość”319, 

czyli wspólnota. F. Dostojewski uważał, że człowiek jedynie we wspólnocie się 

realizuje, instytucja rodziny jest wewnętrznym samounicestwieniem, powoduje izolację 

człowieka od innych ludzi. „Soborowość” była swoistego rodzaju transgresją, podczas 

której człowiek zapomina o sobie i staje się częścią wspólnoty. A. Posacki tak to 

ujmuje: „soborność”, czyli wspólnota wszystkich grzeszników w jednym Kościele 

Chrystusa”320. Szczera „soborowość” była przeciwieństwem katolicyzmu. Niemal cały 

                                                
314F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 35. 
315Zob. Tamże, s. 192. 
316R. Przybylski R., Wielkie zwątpienie. „Idiota” F. M. Dostojewskiego, „Nowa Kultura” 1955, nr 

48, s. 4. 
317A. Brückner, Historia literatury rosyjskiej, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 

Warszawa 1922, s. 295. 
318A. Walicki,  W kręgu konserwatywnej utopii. Struktury i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, 

PWN, Warszawa 1964, s. 405. 
319Soborowość — był to jeden z czterech atrybutów Cerkwi prawosławnej przyjętych na II Soborze 

Powszechnym wchodzącym w skład Nicejskiego Symbolu Wiary. Zob. L. de Lazari (red.), Idee w Rosji, 
t. 1, Semper, Warszawa 1999, s. 368. 

320A. Posacki, SI, Tragizm inicjacyjny u F. Dostojewskiego według W. Iwanowa, „Forum 
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Dziennik Pisarza poświęcony jest problematyce polityczno-religijnej i antynomii 

pomiędzy Europą i Rosją. A. Walicki analizując Dziennik Pisarza, pisał, że papież 

katolicki uległ trzeciej pokusie Szatana „postanowił na wzór cesarzy rzymskich, 

zbudować uniwersalne państwo na ziemi. Idea Chrystusowa zachowała swą czystość 

jedynie w prawosławiu, nigdy rzekomo nie dążącym do władzy świeckiej”321. Podobna 

myśl wyraził S. Hessen, nauczyciel A. Walickiego: „Kościół zachodni uległ pokusie 

władzy ziemskiej, tak że samo zdemaskowanie tego grzechu automatycznie prowadzi 

do zwycięstwa nad złem i ustanowienia królestwa Bożego na ziemi”322. Całą ideę religii 

prawosławnej przez pryzmat krytyki katolicyzmu wyłożył pisarz najdobitniej i 

najdoskonalej w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze. B. Jasinowski, znawca myśli 

rosyjskiej w aspekcie politycznym, ujmuje to w sposób następujący: Uwzględnienie 

przez katolicyzm zadań doczesności wyda się Wschodowi zdradą wobec idei Królestwa 

nie z tego świata — a Dostojewski stworzy na tym tle Legendę o Wielkim Inkwizytorze 

(...)323. Ten szkic Iwana Karamazowa stanowił duchowy sprzeciw pisarza przeciw 

europejskim porządkom. 

 S. Bułgakow, duchowny prawosławny, w pewnym stopniu pod wpływem idei F. 

Dostojewskiego tak charakteryzował rosyjską wiarę: „prawosławiem jest Kościół 

Chrystusa na ziemi. Kościół Chrystusa nie jest instytucją, ale nowym życiem z 

Chrystusem i w Chrystusie, życiem kierowanym przez Ducha Świętego”324. Idea 

Fiodora Michajłowicza jest wyrazem humanizmu, który bardzo go absorbował, jednak 

był na wskroś rosyjski. Wypracował swój humanizm chrześcijański, stanowił 

zaprzeczenie humanizmu europejskiego, renesansowego, katolickiego, który był 

zorientowany antropocentrycznie i zupełnie zapominał o Bogu. Tylko F. Nietzsche z 

Europejczyków zbliżył się do tak pojmowanego humanizmu. Humanizm rosyjski 

związany był z wymiarem antropologiczno-eschatologicznym, z podkreśleniem na 

ostatni człon. Myśl F. Dostojewskiego przytaczał także S. Frank325, który pisał, że 

każdy człowiek odpowiedzialny jest za zło i wszystkie niedoskonałości świata. „Nie 

mającą sobie równej, psychologia Dostojewskiego jest czymś więcej niż psychologią. 

                                                                                                                                          
Philosophicum”, Fac. Philos. SI, Kraków 1998, t. 3, s. 129. 

321A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, „Wiedza 
Powszechna”, Warszawa 1973, s. 419. 

322S. Hessen, Studia z filozofii kultury, przeł. A. Walicki, PWN, Warszawa 1968, s. 128. 
323B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja, Ośrodek Mysli Politycznej, Kraków 2002, s. 

48 
324S. Bułgakow, Prawosławie, przeł. H. Paprocki, Formica, Warszawa 1992,  s. 11. 
325Siemion Ludwigowicz Frank (1877 – 1950) — rosyjski filozof, postulował unifikację procesu 

poznania oraz jego przedmiotu. Podstawową kategorią w jego filozofii była „wszechjednia”. 
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Jest ona także religijną pneumatologią, a w rezultacie, teologią”326. B. Bursow, rosyjski 

badacz myśli F. Dostojewskiego nazwał go pisarzem ontologicznym327. 

Koncepcję poczwiennictwa wykłada autor Braci Karamazow ustami starca 

Zosimy, co potwierdziła D. Kułakowska: „socjalizm prawosławny Dostojewskiego, 

którego literacką wykładnią jest teologia nadziei starca Zosimy, stanowi jedną z wielu 

prób akomodacji chrześcijaństwa do świata współczesnego”328. Aktywne 

chrześcijaństwo jest jedną z prób obudzenia w człowieku prawdziwego człowieka,  w 

którym na wzór Chrystusa realizowałoby się najwyższe Dobro i Piękno. F. Dostojewski 

miał wątpliwości czy było to możliwe. Żył w czasach narodzin i rozwoju kapitalizmu, 

także w rodzimej Rosji. Pierwszym objawem nowych porządków była reforma 

uwłaszczeniowa Aleksandra II. Ten aspekt życia pisarza przybliża nam D. 

Kułakowska329. Choć w innym miejscu można przeczytać: „jeśli warunkiem ma być 

szczęście tylko dziesiątej części ludzkości, to nie pragnę takiej cywilizacji. Wierzę w 

pełen triumf królestwa Jezusowego. Jak ono zostanie osiągnięte, trudno powiedzieć, 

lecz owo królestwo Jezusowe nastanie. Wierzę, że tak będzie”330. W tym miejscu 

przejawia się niesłychany konflikt wewnętrzny pisarza. Z jednej strony rozum pozwala 

mu widzieć realne fakty, z drugiej natomiast serce podpowiada o triumfie Chrystusa-

Zbawcy.  

A. Walicki analizował bardzo dokładnie „ideę rosyjską”, co pozwoliło mu 

dokonać pewnych uogólnień w postaci stwierdzenia, że: „utopia Dostojewskiego polega 

na swego rodzaju kulcie bezpośredniości, na potępieniu abstrakcyjnego racjonalizmu, 

subiektywizmu, indywidualizmu, hipertrofii świadomości”331. W istocie, filozofię 

Rosjanina charakteryzowała irracjonalna koncepcja natury ludzkiej i krytyka rozumu. 

Jedyną właściwą życiową drogą człowieka była „soborowość” dzięki której był on w 

stanie zbliżyć się do Chrystusa i naśladować go. 

 
 
 

 

                                                
326S. Frank, Istota i wiodące motywy filozofii rosyjskiej, przeł. E. Matuszczyk, [w:]  L. Kiejzik, 

Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, 
cz. 1, Ibidem, Łódź 2001, s. 41. 

327Zob. B. Bursow, Osobowość Dostojewskiego, przeł. A. Wołodźko, Warszawa 1983, s. 94. 
328D. Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, op. cit., s. 

240. 
329D. Kułakowska, Dostojewski. Dialektyka niewiary, Książka i Wiedza, Warszawa 1978, s. 30. 
330F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 170. 
331Tamże, s. 433  
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3. Problem wolności człowieka 
 

„Pozbawienie ludzkości wszelkiej wolności  

osobistej i duchowej to uśmiercanie osobowości”332 
 

 

Wolność to słowo-wytrych w filozofii F. Dostojewskiego. Nierozerwalnie łączy 

się z chrystologią pisarza. Szerszym omówieniem tego aspektu myśli pisarza jako 

pierwszy zajął się A. Walicki, dlatego też osią rozdziału będzie interpretacja wolności w 

filozofii pisarza dokonana w latach sześćdziesiątych przez tego badacza w szkicu 

Osobowość a historia.  

Fiodor Michajłowicz w 1847 r. znalazł się w kręgach rewolucyjnych, gdzie 

głównym tematem rozmów był socjalizm utopijny oraz antropologizm L. Feuerbacha. 

Filozofia tego niemieckiego myśliciela była punktem wyjścia dla polskiego badacza do 

rozważań nad problemem wolności w ujęciu pisarza. L. Feuerbach należał do lewicy 

heglowskiej. Krytyka filozofii G. W. F. Hegla i jego rozumienia religii doprowadziły go 

do antropologii. Twierdził, że początkiem filozofii był byt rzeczywisty, czyli przyroda. 

Myślenie nie może wyjść poza ramy bytu, co z kolei powoduje, że refleksję nad 

przyrodą dokonuje człowiek. Na pierwszym miejscu jego zainteresowań stała 

zmysłowo-przedmiotowa istota człowieka, która odróżniała go od zwierząt. Autor Istoty 

chrześcijaństwa uważał, że należy zastąpić religię chrześcijańską — religią miłości do 

drugiego człowieka. Człowiek powinien stawiać sobie cele ziemskie. Bóg to wytwór 

człowieka, uległ alienacji i usamodzielnił się. Feuerbachowska idea człowieka-boga 

była jednak tylko punktem wyjścia dla genialnie rozwiniętej przez F. Dostojewskiego 

dialektyki samowoli. Wynikiem fałszywie pojętej wolności człowieka-boga, wedle 

Rosjanina były trzy następstwa: samobójstwo, zabójstwo oraz tyrania333. A. Walicki 

szczegółowo opisuje je wszystkie w oparciu o filozofię „mistrza z Petersburga” 

wyłożoną w jego prozie. 

 Filozoficzna problematyka samobójstwa znana była w idealistycznej filozofii 

niemieckiej. Problem samobójstwa poruszał także G. W. F. Hegel w Fenomenologii 

ducha oraz w Filozofii prawa, gdzie pisał: „władam tymi członkami i tym życiem, 

dlatego tylko, że chcę; zwierzę nie może się okaleczyć lub zabić; człowiek natomiast 

                                                
332F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 169. 
333A. Walicki, Osobowość a historia, PIW, Warszawa 1959, s. 378. 
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może”334. J. G. Fichte335 natomiast pisał, że „decyzja śmierci jest najczęstszym 

przejawem panowania pojęcia nad przyrodą. Każde samobójstwo dokonane z chłodnym 

spokojem jest urzeczywistnieniem tego panowania”336. Postacią, która była ofiarą 

samowoli w jej pierwszym wcieleniu to Kiryłow. Pierwszy samobójca z Biesów chciał 

zdetronizować Chrystusa jako fałszywego mesjasza, aby wejść na jego miejsce i ogłosić 

ludziom prawdę. Jego ambicje bogobójcy spełzły na niczym. Wynik pierwszego, 

wielkiego eksperymentu na drodze samowoli skończył się fiaskiem. Jego unicestwienie, 

przechodzące bez echa wykorzystali mali ludzie do swych celów337. 

Następnym skutkiem samowoli było zabójstwo. Przykładów jest kilka, jednak 

najbardziej interesującym — sprawa Raskolnikowa. Rodion mówił: „w praktyce 

wszelka moralność to przyzwyczajenie do zachowania pozorów wynikających z 

ludzkiej małoduszności. Człowiek jest podły, do wszystkiego przywyka”338. Jeżeli Boga 

nie ma, ja sam wyznaczam sprawiedliwość i decyduje o życiu oraz śmierci innych ludzi. 

Ja sam dzielę ludzi na kategorie wedle własnego uznania —  takimi przesłankami 

kierował się bohater Zbrodni i kary przy zabójstwie starej lichwiarki. Zbrodnia 

Raskolnikowa miała być „potwierdzeniem racjonalnego euklidesowego rozumu, który 

nie pojmuje tajemnicy wolności (...) Stworzy porządek świata, w którym nie będzie już 

cierpienia i odpowiedzialności, ale nie będzie także wolności (...) z konieczności musi 

dojść do systemu Wielkiego Inkwizytora”339. Morderca był człowiekiem 

nieszczęśliwym według „mistrza z Petersburga”. Morderstwo nie było wyrazem 

wolności, raczej wypaczenia osobowości, gwałtem zadanym własnej duszy. Prawdziwa 

wolność możliwa jest jedynie w Chrystusie. 

Myślicielami, którzy wyłożyli teoretyczne podstawy teorii Raskolnikowa, był F. 

Nietzsche i M. Stirner340. Wydaje się, że koncepcja Nietzscheańskiego nadczłowieka 

miała swoje źródła właśnie w myśli F. Dostojewskiego. J. Dawydow swoim artykule341 

pisał o fascynacji niemieckiego filozofa powieścią Biesy i jej okropnie nihilistycznym 

                                                
334Cyt. za A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 448. 
335Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) — filozof niemiecki, reprezentant idealizmu klasycznego. 

Kontynuował filozofię transcendentalną I. Kanta. Autor Mów do narodu niemieckiego z lat 1807–1808. 
336Cyt za A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 382. 
337Por. Tamże, s. 384. 
338F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeł. Cz. Jastrzębiec- Kozłowski, PWN, Warszawa 1971, s. 320. 
339M. Bierdiajew, cyt. za M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996, s. 111. 
340Max Stirner (1806–1856) — niemiecki filozof, teoretyk anarchizmu. Autor dzieła Jedyny i jego 

własność (1844). 
341Zob. J. Dawydow, Dwa ujęcia Nihilizmu, przeł. A. Szymański, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3, 

s. 157-19. 
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wydźwiękiem. Na temat nihilizmu u F. Dostojewskiego wypowiadał się także A. 

Posacki342. Uosobieniem postawy nihilistycznej był Stawrogin, ta „marionetka biesów”, 

„archetyp Antychrysta”. Stanowił portret depersonalizacji i dehumanizacji człowieka. J. 

Kucharzewski, polski historyk dobrze scharakteryzował to zjawisko: „znamienne w 

nihilizmie jest to, że powstawszy jako protest żywiołowy przeciwko niewoli ducha, 

ekscesom despotyzmu, uciskowi społecznemu, w negacji swej przekracza on 

nieodwołalnie linie demarkacyjną, poza którą zaczyna się burzenie podstaw 

społeczeństwa, państwa, kultury”343. Nihilizm w różnych postaciach występował w 

powieściach, co świadczy, że zjawisko to niepokoiło Rosjanina. 

Wspomniany już M. Stirner pisał: „mam prawo obalić Zeusa, Jehowę, Boga itd., 

jeśli mogę to uczynić; jeśli nie mogę, to nie Ja, lecz bogowie będą mieli rację, w ich 

rękach będzie władza i siła, a nie w moich (...) Moje uprawnienia do zabójstwa czerpię 

z Samego Siebie, mam prawo zabić, jeśli Sam Sobie tego nie zabraniam, jeśli wolny 

jestem od poglądu, iż zabójstwo jest niesprawiedliwością, nieczystą sprawą”344. R. 

Przybylski interpretując czyn Raskolnikowa twierdził, że nie jest on „zwykłym 

stirnerowskim anarchistą. W Raskolnikowie nie ma stirnerowskiej beztroski i łatwizny. 

Interesuje go nie tyle doskonała wolność, co prawo, według którego człowiek 

porządkuje swe czyny i  kieruje swoją działalnością”345. Tajemnica zbrodni kryje się w 

psychice przestępcy „stanowi nierozwiązalną zagadkę i jądro ciemności”346. Podobnie 

jak „pedagogiczne samobójstwo” Kiryłowa, tak i zabójstwo starej lichwiarki, będące 

wyrazem wypaczonej logiki rozumowania Raskolnikowa, skończyło się klęską. Śmierć 

Kiryłowa przeszła bez echa, morderstwo Raskolnikowa skończyło się katorgą. F. 

Dostojewski chciał, aby przykłady przez niego podawane pokazały, że filozofia 

samowoli jest błędna, a skutki opłakane. Prawdą jest jednak, że bohaterowie powieści 

Fiodora Michajłowicza to wielkie indywidua, ludzie samotni, zmagający się z życiem w 

pojedynkę. „Inni są wyłącznie obcą i wrogą siłą, która może ich albo zniewolić albo 

stać się dla nich przedmiotem zniewolenia”347. Postaci wykreowane przez „mistrza z 

                                                
342Zob. A. Posacki, SI, Tragizm inicjacyjny u F. Dostojewskiego według W. Iwanowa, „Forum 

Philosophicum”, Fac. Philos. SI, Kraków 1998, t. 3, s. 119. 
343J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, „Veritas”, London 1989, s. 176. 
344M. Stirner, Jedyny i jego własność, przeł. J. Gajlewicz i A. Gajlewicz, PWN, Warszawa 1995, s. 

182. 
345R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 

PIW, Warszawa 1964, s. 161.  
346Tamże, s. 162. 
347G. Lukacs, Der russische Realismus in Der Weltliteratur, Berlin 1949. Cyt. za A. Walicki, 

Osobowość a historia, op. cit., s. 181. 
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Petersburga” są nosicielem idei, zbuntowanymi poszukiwaczami sensu życia, którymi 

targają ambiwalentne uczucia do świata i do innych. Ta ambiwalencja przeraża, nie 

pozwala normalnie funkcjonować. Ratunkiem jest wiara. 

Pozostało nam jeszcze trzecie ogniwo, które najobszerniej zostało opisane przez 

rosyjskiego pisarza, chodzi mianowicie o tyranię. „Wolność zdobyta na drodze 

samowoli rodzi tyranię”348. Częściami składowymi tyrani są rozpusta, lubieżność, 

okrucieństwo. M. Michajłowski349 nie bez kozery nazwał Dostojewskiego okrutnym 

talentem. „Dostrzegł u niego fascynację sadyzmem i tyranią”350. Choć ogólnie 

przyjmuje się ten przydomek za niesprawiedliwy i krzywdzący dla artyzmu Rosjanina. 

L. Jazukiewicz-Osełkowska twierdziła, że to nie okrucieństwo talentu powodowało 

fascynację wynaturzeniami, ale prawdziwy humanizm poszukujący prawdy w 

człowieku i świecie351. On sam jakoby się tego określenia domagał, przez swój 

pesymizm, pisał: „wszelka cywilizacja zaczyna się od rozpusty. Żądza zdobyczy. 

Zawiść i pycha. Z rozpusty brały się reformy Piotra Wielkiego”352. Postaciami, które 

uskuteczniały tyranię, a właściwie jej odłam, mianowicie rozpustę, były Stawrogin, 

Swiadrygajłow, Fiodor Karamazow. „Rezultatem rozpusty jest wewnętrzny rozkład 

osobowości, która zatraca swoje centrum, staje się niewolnikiem własnych żądz”353. 

Tyrania także kończy się mało optymistycznie, a mianowicie królestwem bożym na 

świecie w postaci państwa biesów. Teoretykiem nowego ustroju był Szygalew. Ustrój 

polegał na podziale ludzkości na dwie nierówne części. Przedstawiciele jednej dziesiątej 

części ludzkości będą obdarzeni nieograniczoną wolnością, co da im prawo 

sprawowania władzy nad resztą populacji, która podobna będzie stadu, zatraciwszy 

uprzednio swoją indywidualność. Sam Szygalew podsumował to tak: „ wychodzę od 

nieograniczonej wolności, a dochodzę do nieograniczonego despotyzmu”354. Tyrania 

jest przyzwyczajeniem przeradzającym się w konieczność, o czym opowiada Sen 

wujaszka. 

                                                
348A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 394  
349Michał Michajłowski (1842–1904) ― krytyk i publicysta rosyjski, zajmował się również 

zagadnieniami społeczno – ekonomicznymi. Zob. M. Michajłowski, Okrutny talent, [w:] Z. Podgórzec, 
Okrutny talent...Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach, tłum. M. Biernacka, 
„Wydawnictwo Literackie”, Wrocław 1984. 

350Por. A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 394. 
351Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i 

Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, PWN, Warszawa 1980. 
352F. Dostojewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 156. 
353A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 396. 
354F. Dostojewski, Biesy, przeł. Z. Podgórzec, Wydawnictwo Dolnosląskie, Wrocław 2004, s. 561. 
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A. Walicki stwierdził, że: „źródłem samowoli była wedle Dostojewskiego utrata 

wiary w Boga”355. Wszelakie zło, które gości w sercu człowieka, brało się według 

pisarza z odrzucenia ideału Chrystusa i oferowanej przez niego wolności. Wolność jako 

prawdziwa wartość jest właściwa człowiekowi jedynie potencjalnie, aktualizuje się w 

całej swojej pełni jedynie w Chrystusie. W Gromczyński w swojej analizie postawy 

Kiryłowa pisał, że „wolność nie jest więc cechą przyrodzoną o nieruchomej treści, która 

dotychczas nie miała po prostu okazji wyjść na światło dzienne, ale w sprzyjających 

okolicznościach demonstruje swoją potęgę, olśniewając możliwościami poprzednio 

nieznanymi, choć istniejącymi niezmiennie, od samego początku, w człowieku. 

Wolność nie stanowi tkwiącej w człowieku esencji, którą radykalny czyn (Kiryłowa) 

ujawnia tylko, niczego nie dorzucając do tej niezmiennej treści, określanej przez pojęcie 

człowieka”356. A. Raźny w artykule Fiodor Dostojewski — perspektywa 

chrześcijańskiej wolności twierdziła, że charakter wolności u pisarza najlepiej 

uwidacznia się w stosunku bohaterów do innych ludzi. Autorka łączy ze sobą 

związkiem przyczynowym problem wolności i problem zła. Odróżniła zło indywidualne 

od zła społecznego. Ucieleśnieniem pierwszego był Stawrogin oraz Kiryłow, natomiast 

drugiego Piotr Wierchowieński. Powołuje się także na kategorię stworzoną przez J. 

Tischnera — zło dialogiczne, czyli etyczne, które pojawia się w momencie zaistnienia 

relacji międzyludzkiej.  

W filozofii F. Dostojewskiego można wyróżnić hierarchie wolności. Najniżej 

stoi wolność tkwiąca w możliwości wyboru. Najwyżej — wolność w wyborze 

wysokich wartości duchowych. Badaczka zauważyła, że ta koncepcja najniższej w 

stopniu wolności łączyła pisarza z filozofami egzystencjalnymi, bowiem analizowali 

oni tylko ten najniższy jej aspekt i wykorzystywali do swoich teorii człowieka357. Choć 

sam autor Białych nocy miał go w pogardzie. 

Najwyższą wartością dla F. Dostojewskiego była ludzka wolność. Próbował 

znaleźć lekarstwo na zdezintegrowaną osobowość człowieka. Wiedział, że: „wolność 

jest dana człowiekowi od natury i pierwszą troską człowieka jest jak najszybsze 

przekazanie jej komukolwiek. Dlatego na przestrzeni całej swej historii stwarza on 

                                                
355A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 425. 
356W. Gromczyński, Egzystencjalizm Kiriłowa: filozoficzne aspekty twórczości Dostojewskiego, 

„Studia Filozoficzne” 1977, nr 1, s. 161. 
357Por. A. Raźny , Fiodor Dostojewski — perspektywa chrześcijańskiej wolności, [w:] J. Gotfryd, P. 

Nowaczyński, (red.), Sacrum w literaturach słowiańskich, Wydawnictwo KUL, Lublin 1997, s. 141. 
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sobie bogów (...) Wolnością ludzi zawładnie ten, kto zapanuje nad ich sumieniami”358. 

Zarówno szygalewsczyzna jak i system Wielkiego Inkwizytora nim nie były, stanowiły 

natomiast zaprzeczenie ideału rosyjskiego pisarza. Lekarstwem i jedynym 

wybawicielem był Chrystus. Ideał Dobra i Piękna.  

M. Bohun problem wolności ujął w ten oto sposób: „dla pisarza wolność była 

raczej (...) otwarciem się na innych. Wolność staje się możliwa, kiedy człowiek 

rezygnuje ze swojej indywidualności, egoistycznej woli na rzecz powrotu do wspólnoty 

z Bogiem i innymi ludźmi. Tylko wtedy realizuje swą osobowość, gdy staje się wolny 

poprzez zakorzenienie w wspólnocie”359. Ta najwyższa wartość objawić się może 

człowiekowi jedynie dzięki Bogu, innej drogi absolutnie nie ma, jest to coś, co spaja 

oba porządki — boski i ludzki. „Dostojewski pierwszy słusznie zauważył, iż wolność 

jest zarówno antropodyceą, jak i teodyceą, w niej należy szukać i usprawiedliwienia 

człowieka i usprawiedliwienia Boga”360. Bóg chce widzieć człowieka wolnym, 

niewolnik jest poza wspólnotą zarówno boską jak i prawdziwie ludzką. 

Droga wolności była drogą cierpienia. Cierpienie było tajemnicą. Jednak według 

pisarza człowiek musi udźwignąć ciężar powierzonej mu wolności, aby mógł być 

zbawiony. Wolność jest wyznacznikiem człowieczeństwa, człowiek musi sobie to 

uświadomić, nawet za cenę cierpienia. F. Dostojewski doskonale znał zachowania ludzi 

świadomych swego prawa do wolności, ale pozbawionej jej. Znamienne są słowa 

Rosjanina: „lecz rzecz w tym, że pozbawienie wolności jest najstraszliwszą torturą, 

której człowiek prawie nie jest w stanie znieść. Wiedział to (Orłow), oni nie boją się 

chłosty, ani pędzenia przez rózgi. Samo tylko pozbawienie wolności jest straszne. I na 

tej zasadzie powinien być oparty system kar, a nie na torturach”361. Wolność zabierał 

nie tylko drut kolczasty, ale także inni ludzie. Rosjanin nie mógł znieść niemożności 

zaznania, choć przez chwilę, samotności podczas czteroletniej katorgi w Omsku. R. 

Przybylski tak to ujmował: „uwaga narratora Domu umarłych o pozbawieniu prawa do 

samotności i sam obraz katorgi mówił wyraźnie, ze obóz karny jest instytucją obliczoną 

na stopniową dezindywidualizację człowieka, na śmierć jego osobowości”362 Podobne 

intuicje przyświecały bohaterowi Sali nr sześć A. Czechowa, który rozmyślał: „jak 
                                                

358F. Dostojewski, Aforyzmy, przeł. Z. Podgórzec i R. Przybylski, Warszawa 1986, s. 43. 
359M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996, s. 75. 
360E. Matuszczak, Wstęp, [w:] M. Bierdiajew, Filozofia wolności, tłum. E. Matuszczak, Orthdruk, 

Białystok 1995. 
361F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 136 – 137. 
362R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 

PIW, Warszawa 1964, s. 157. 
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przyjemnie jest leżeć nieruchomo na kanapie ze świadomością, że się jest samemu w 

pokoju! Prawdziwe szczęście jest niemożliwe bez samotności. Upadły anioł pewnie, 

dlatego zdradził Boga, że zapragnął samotności, której nie znają aniołowie”363. Tak 

było na katordze, podczas patologicznych warunków, na wolności, tej prawdziwej. F. 

Dostojewski wyznawał zasadę „soborności”, czyli wspólnotowości, która była 

postulatem jego rosyjskiej idei.  

 Innym podziałem wolności operował J. Uglik. Podzielił on tę wartość na dwie 

kategorie: wolności absolutnej i wolności odpowiedzialnej. Do pierwszej autor zalicza 

Sonię, Aloszę i Myszkina, do drugiej natomiast Raskolnikowa, Iwana oraz Kiryłowa. 

Wolność absolutna, inaczej samowola, kończy się zabójstwem, samobójstwem bądź 

tyranią, zgodnie z interpretacją A. Walickiego. Wolność odpowiedzialna z kolei jest 

wolnością nakierowaną ku Bogu, według pisarza, choć sam autor się z tym nie zgadza. 

Nie zgadza się również z niesprawiedliwym osądem postaci, rzekomo odrzucających 

ideał Chrystusa. Życie uświadamia nam, że człowiek nie jest w stanie sprostać wolności 

odpowiedzialnej, tej dążącej do dobra. Hamują ją inni ludzie. Może więc Wielki 

Inkwizytor miał rację?364. Rozważania tego rodzaju stanowią treść artykułu.  

 Badacze różnie podchodzą do interpretacji wolności w filozofii F. 

Dostojewskiego, są jednak zgodni z jednym. Wolność dla „mistrza z Petersburga” 

możliwa była jedynie w Chrystusie, poza nim człowiek stawał się duchowo martwy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

363A. Czechow Wybór opowiadań, przeł. M. Dąbrowska, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 
2001, s. 371. 

364Zob. J. Uglik, Wolność odpowiedzialna i wolność absolutna: przyczynek do koncepcji dobra i zła 
w filozofii Fiodora Dostojewskiego, „Edukacja Filozoficzna” 2003, vol. 35, s. 311. 
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4. Polacy i katolicyzm w oczach Fiodora Michajłowicza 

Dostojewskiego 

 
„Rzymski katolicyzm, który dawno już sprzedał Chrystusa 

 za panowania na ziemi, zmusił ludzkość do odwrócenia się 

 od niego i stał się w ten sposób główną przyczyną materializmu 

 i ateizmu w Europie — ten katolicyzm musiał naturalnie 

 zrodzić w Europie także socjalizm”365  

 
 

Problem Polaków i katolicyzmu łączą się niewątpliwie z sobą. Choć krytyka 

katolicyzmu została bardziej gruntownie przeprowadzona przez pisarza. Lata życia 

Rosjanina przypadają na dość dwuznaczną i niefortunną sytuację Polaków w Rosji. Był 

to czas, gdy Polska oficjalnie na mapach świata nie istniała. Znajdowała się pod 

zaborami. Jednym z nich był zabór rosyjski. Ziemie Księstwa Warszawskiego 

przekształcone zostały w 1815 r. w Królestwo Polskie pod protekcją cara rosyjskiego, 

wtedy Aleksandra I366, a od 1829 r. Mikołaja I367. Najwyższym dowódcą wojskowym 

był książę Konstanty Pawłowicz368, brat Mikołaja I. Pierwszego zrywu 

niepodległościowego Polaków z 1830 r., tj. Powstania Listopadowego, F. Dostojewski 

bezpośrednio nie analizował, miał bowiem wtedy dziewięć lat. Drugi zryw z 1863 r., tj. 

powstanie styczniowe, pisarz analizował, był jego bezpośrednim świadkiem. „Mistrz z 

Petersburga” tak o tym pisał: „wojna polska ( Powstanie Styczniowe — J. K.) to wojna 

dwóch światów chrześcijańskich — to początek przyszłej wojny prawosławia z 

katolicyzmem, innymi słowy — wojny geniuszu rosyjskiego z cywilizacją 

europejską”369. Co jest jednak interesujące, w swoim piśmie „Epocha” umieścił Fiodor 

Michajłowicz dramat J. Płońskiego Rozdźwięk, który opowiadał o powstaniu 

styczniowym370. 

Stosunek F. Dostojewskiego do Polaków nie był jednolity,  zmieniał się, a 

związane było to z wciąż zmieniającą się sytuacją polityczną Polski, którą pisarz 

bacznie obserwował. Widział w Polakach zdrajców sprawy słowiańskiej, która na siłę 
                                                

365F. Dostojewski, Dziennik pisarza, 1877-1881, t. 3, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 322. 
366Aleksander I Romanow (1777–1825) ― car Rosji od 1801, król Polski  w latach 1815 – 1825. 
367Mikołaj I Romanow (1796–1855) — car rosyjski 1825 – 1855, król Polski w latach 1825 – 1831. 
368Konstanty Pawłowicz Romanow (1779–1831) ― wódz naczelny wojska polskiego oraz 

wielkorządca Królestwa Polskiego w latach 1815 – 1830.  
369F. Dostojewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 35. 
370Zob. L. Jazurkiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i 

Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, PWN, Warszawa 1980, s. 93. 
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chciała się zeuropeizować, a pogardzała jego ukochaną Rosją. Pisarz był przecież 

zwolennikiem caratu i pewnych idei słowianofilskich — o potrzebie zjednoczenia 

narodów słowiańskich pod panowaniem Rosji — choć sam za słowianofila się nie 

uważał. Uważał się natomiast za poczwiennika. J. Orłowski w swym artykule  Reakcje 

Dostojewskiego na sprawy polskie pisał, że: „zgodnie z głoszoną przez Dostojewskiego 

ideą poczwiennictwa między zdrową i podstawową tkanką społeczeństwa, czyli ludem, 

glebą, a oderwaną od niego i zepsutą warstwą, jaką stanowi szlachta, istnieje głęboka 

przepaść. Owa przepaść najwyraźniej uwidaczniała się właśnie w Polsce371. Autor 

Białych nocy wierzył w posłannictwo i ducha Rosji, wierzył, że zdoła zasymilować i 

zaszczepić swoje ideały pomniejszym narodom, choć zdawał sobie równocześnie 

sprawę, że na siłę nie da się z Polaków zrobić Rosjan. 

 Zdanie autora Biesów odnośnie sprawy polskiej zdeterminowane było 

antynomiami pomiędzy interesami obydwóch narodów. Oba mają wspólny korzeń — 

słowiański. Rosja od zawsze samowładcza, ludność przyzwyczajona była do rządów 

absolutnych, azjatyckiego okrucieństwa i terroru, z dala od wpływów 

zachodnioeuropejskich, Polska natomiast to kraj bardziej cywilizowany i bardziej 

europejski. Piotr I wprowadził co prawda pewne zmiany, reformy modernizacyjne, 

jednak jak pisał znany polski historyk J. Kucharzewski: „Piotr wyrąbał nie dla Rosji 

okno do Europy, lecz dla Europy, pozostawionej w duchowym mroku, okno do Rosji; 

dopiero przez to okno zobaczyła odcięta od prawdy Europa światło ze Wschodu”372. Te 

słowa można byłoby bez problemu przypisać samemu F. Dostojewskiemu.  

Europa, w tym Polska, oraz Rosja zorganizowane są na odmiennych porządkach. 

Pisarz potępiał Polskę za to, że oderwała się od swojego korzenia, słowiańszczyzny i jej 

wielkiego brata Rosji. Przyjęła katolicyzm na modłę zachodnią, to fałszywe 

chrześcijaństwo, porzucając religię, gdzie kultywowany był prawdziwy Bóg. Polska 

leży na granicy Wschodu z Zachodem. Z jednej strony zawsze była różna od Rosji, 

bardziej europejska, stanowiła granicę zachodniego, cywilizowanego świata. A jednak 

była też granicą słowiańszczyzny, miała wspólną z Rosją najdawniejszą historię, 

wspólny język staro-cerkiewno-słowiański. Echo wyrzutów i pytań rosyjskich 

pobrzmiewa w przestrzeni, dlaczego Polacy nie posługują się cyrylicą tylko alfabetem 

łacińskim? Zdradzili słowiańskie ideały. Mamy jednak dużo wspólnych cech 

                                                
371J. Orłowski, Reakcje Dostojewskiego na sprawy polskie, „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 5-6, 

s. 90. 
372J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, Veritas, London 1989, s. 116. 



 71 
 
 

 

narodowych. B. Urbankowski zauważył, że zarówno W. Sołowjow jak i F. Dostojewski 

mieli korzenie polskie373. Choć sam autor Gracza w Polsce nigdy nie był, jak stwierdził 

J. Stempowski374, siłą rzeczy, więc nigdy nie poznał Polaków w ich naturalnym 

środowisku. Badacz opierając się na wiarygodnych informacjach stwierdził, że 

domniemane polskie pochodzenie pisarza było nieprawdziwe, faktycznie bowiem 

pochodził z niezamożnej szlachty rosyjskiej375. W. S. Sołowjow z kolei darzył 

ogromnym szacunkiem kulturę polską, nauczył się nawet języka polskiego, aby czytać 

w oryginale narodowego wieszcza — A. Mickiewicza. Na tych oraz podobnych 

przesłankach opierała się niechęć „mistrza z Petersburga” do sprawy polskiej. Swoje 

uwagi, antypatie opisywał w sposób ukryty jak i jawny w powieściach, artykułach, 

zapiskach.  

 Po tym koniecznym zarysie historycznym należałoby przejść do faktycznej 

charakterystyki Polski oraz katolicyzmu dokonanej przez pisarza na przestrzeni życia. 

Jako pierwszy zwrócił na tę kwestię swoją uwagę J. Stempowski, polski eseista i 

krytyk. Zauważył, że pierwszy bezpośredni kontakt z Polakami miał pisarz podczas 

czteroletniej katorgi w Omsku. Choć Z. Żakiewicz w szkicu Ludzie i Krajobrazy 

wspominał, że pierwsza styczność miała miejsce w szkole inżynieryjnej376, którą F. 

Dostojewski dość niemiło zapamiętał. Także J. Smaga, autor monografii377, pisał dość 

obszernie o syberyjskich kontaktach pisarza z narodowością polską. Cz. Miłosz 

napomknął też o twierdzy pietropawłowskiej, w której Rosjanin przebywał kilka 

miesięcy tuż po aresztowaniu, ale przed wyrokiem378. Podobno i tam znajdowali się 

Polacy. 

Uogólniając można stwierdzić, że konkretne, sprecyzowane i trwałe wrażenie o 

Polakach pisarz wyniósł właśnie z katorgi. Polacy lądowali na Syberii przede 

wszystkim jako przestępcy polityczni. J. Stempowski pisał, że Polacy na Syberii byli 

przede wszystkim męczennikami swojej idei. Fałszywymi cierpiętnikami, mesjanistami, 

nie chcącymi zaakceptować swego potępienia. Byli dumni, uchylali się od istotnego 

męczeństwa — więc nie zasługiwali na litość zdaniem pisarza, co więcej, powinni 

                                                
373Zob. B. Urbankowski, Dostojewski — dramat humanizmów, Krajowa Agencja Wydawnicza, 

Warszawa 1978. 
374Zob.  J. Stempowski, Polacy w powieściach Dostojewskiego [w:] tenże, Eseje dla Kasandry, 

„ABC”, Kraków 1981, s. 281. 
375Zob. Tamże. 
376Z. Żakiewicz, Ludzie i Krajobrazy, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1970, s. 32. 
377J. Smaga, Fiodor Dostojewski, PAN, Kraków 1974, s. 15. 
378Zob. Cz. Miłosz, Dostojewski teraz, „Kultura” 1992, nr 5, s. 85-93. 
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zostać zdemaskowani379. L. Jazukiewicz-Osełkowska pisała, że F. Dostojewski odrzucał 

walenrodyzm, czyli symbol polskiego mesjanizmu narodowego, czemu dał wyraz w 

słowach: „Dla mnie jedynym wzorem i ideałem moralności jest Chrystus. Zapytuję: czy 

spaliłby on heretyków? — nie. To znaczy, że palenie heretyków jest postępkiem 

niemoralnym”380. Polska niemal od X w. związana była z katolicyzmem, wiele wojen 

stoczyła w obronie swojej religii. Polska to ostoja katolicyzmu, arcykatolicki naród po 

Hiszpanii oraz Włoszech. Polska kultura szlachecka, kultura sarmacka nigdy by nie 

zaistniały gdyby nie silna, odczuwalna więź z Kościołem Katolickim i wartościami 

przez niego wyznawanymi. Katolicyzm jest zjawiskiem silnie polskim, stanowi jego 

niezbędny do życia pierwiastek. Siłą rzeczy, pozycja religijna Polaków miała wpływ na 

ogólny stosunek F. Dostojewskiego do nich.  

 Krytyka katolicyzmu była całościowa, jak zauważyła D. Kułakowska: „krytyka 

katolicyzmu rzymskiego, dokonana przez Dostojewskiego w Idiocie (1868) — powieści 

o dwa lata późniejszej od Zbrodni i Kary, jest krytyką huraganową, miażdżącą, żywo 

przypominającą poetykę Reformacji, przy czym jest to krytyka przeprowadzona z 

pozycji ewangelicznego, nie zaś zinstytucjonalizowanego chrześcijaństwa. 

Manifestujący się tak wyraźnie w tej powieści chrystocentryzm Dostojewskiego, żeby 

nie powiedzieć pancentryzm, sprawia badaczom sporo kłopotu381.  M. Bohun w swojej 

monografii szeroko omawia sprawę katolicyzmu w ujęciu F. Dostojewskiego. Badacz 

analizując Dziennik Pisarza wymienił szereg zarzutów kierowanych do zachodniego 

chrześcijaństwa, takich jak — materializm, ekonomizm, racjonalizm, zanegowanie 

wolności. Z katolicyzmu wypływa socjalizm, charakteryzujący się tym samym 

zanegowaniem wolności. Ponadto socjalizm to wypaczenie instynktów religijnych 

ludu382. Według F. Dostojewskiego pretensje do władzy absolutnej wypełniają istotę 

katolicyzmu. „I tutaj tkwią źródła wszystkich nieszczęść, jakie spotykają Europę. 

Chrześcijańską cywilizację Zachodu przywodzi do upadku kompromis między wiarą 

Chrystusową a starożytnym pogaństwem. W efekcie cywilizacja europejska traci swoja 

integralność i upada, poddając się najpierw władzy papiestwa, a następnie bezbożnego 

                                                
379Por. J. Stempowski, Polacy w powieściach Dostojewskiego, op. cit., s. 298-299. 
380F. Dostojewski, cyt. za L. Jazurkiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława 

Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, op. cit., s. 280. 
381D. Kułakowska, Dialogus cum Diablo. Dostojewski a Luter, „Człowiek i Światopogląd”, 1984, nr 

11, s. 63. 
382M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996, s. 85. 
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państwa, w końcu zaś socjalizmu”383. Podporą dla tez badaczy niech będzie odpowiedni 

fragment z Dziennika pisarza: „przecież socjalizm to twór katolicyzmu i jest w istocie 

swojej katolicki. Podobnie jak i jego brat ateizm, zrodził się z rozpaczy, jako 

przeciwstawienie katolicyzmu w znaczeniu moralnym, aby zastąpić sobą utracony 

moralny autorytet religii (...) to jest wolność poprzez przemoc”384. Polacy zdradzili 

prawdziwego Chrystusa, jak wspominał J. Uglik: „Polacy zgrzeszyli trzy razy, wyparli 

się Rosji, prawosławia, zafałszowali człowieka, odrzucając weń grzech”385. Polska to 

zachodnie kresy Rosji, dla F. Dostojewskiego niezrozumiała była walka Polaków o 

niepodległość, bowiem, gdzie będzie im lepiej niż w rosyjskim domu? 

Polacy tak inspirowali (negatywnie) pisarza, że umieszczał ich notorycznie w 

swoich powieściach w dość specyficznych i mało pochlebnych rolach. Jak zauważył J. 

Stempowski Polacy byli postaciami drugoplanowymi, zawsze występującymi w mało 

przyjemnych sytuacjach. Charakteryzowali się chorobliwą miłością własną, 

hultajstwem, oszustwem, hipokryzmem, patriotyzmem, drażliwością honoru386. W 

zasadzie Polacy byli „skrótem schematycznym”, „mistrz z Petersburga”, ten wielki 

malarz słowa, nawet nie starał się wejrzeć odrobinę w głąb duszy Polaka. Michajłowska 

„Okrutność” talentu F. Dostojewskiego, jak twierdził wspomniany już polski literat: 

„najczęściej przejawiała się w tych powieściach gdzie występują Polacy”387. M. 

Zdziechowski, jeden z pierwszych badaczy myśli Rosjanina twierdził, że „w 

powieściach Dostojewskiego Polak jest zawsze blagierem i frazesowiczem albo 

tchórzem, albo jednym i drugim”388. Znamiennym jest to, że autor Idioty był pisarzem 

walczącym o prawa skrzywdzonych i poniżonych, ale Polaków do tej kategorii nie 

zaliczał. Wydaje się, że w jego oczach  nie byli w ogóle istotami zasługującymi na 

jakikolwiek szacunek. Wytłumaczeniem zdaje się być interpretacja B. Szpotańskiej: 

„Dostojewski, który szukał cech ludzkich w osobnikach najbardziej poniżonych — czy 

przez naturę, czy przez społeczeństwo — patrzył ze skrajną niechęcią na tych, którzy 

zamykali się w swojej wyższości i wierzyli w jej realność”389. Dokładnie tacy byli 

                                                
383 N. Zernov, cyt. za M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, op. cit., 

s. 73. 
384 F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 1, op. cit., s. 573. 
385J. Uglik, Polacy w powieściach i publicystyce Dostojewskiego, „Przegląd Powszechny” 2004, nr 

11, s. 205. 
386Por. J. Stempowski, Polacy w powieściach Dostojewskiego, op. cit. , s. 280. 
387Tamże, s. 279. 
388M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską [w:] tenże, Pisma, s. 502. 
389Z. Szpotański, Dostojewski a barok, [w:] tenże, O wolności myślenia, wybór, oprac. i wstęp A. 

Sulikowski, Kraków 1985, s. 240. 
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Polacy z katorgi. Badacze znają jednego z tych Polaków, którzy odbywali karę w 

Omsku w tym samym czasie, co Rosjanin. Był nim Sz. Tokarzewski390, który w swoich 

pamiętnikach opisywał bardzo złe wrażenie, jakie zrobił na nim późniejszy „mistrz z 

Petersburga”. Wzmiankowała o nim większość badaczy391. Sam Sz. Tokarzewski tak o 

nim pisał: „według Dostojewskiego jeden tylko istniał naród wielki, do misji 

wspaniałych przeznaczony, naród rosyjski (...) Leżało to w jego krwi, aby każdy naród, 

nie mówiąc już o nienawistnych mu Polakach, obedrzeć ze wszystkiego, co wielkie, 

piękne i szlachetne (...) A przy tym jeszcze częstokroć stawał się nieznośnym, wprost 

niemożliwym przy dysputach”392. Wielkość i wyjątkowość Rosji opisywał pisarz w 

swoim Dzienniku Pisarza: „Tak, wierzymy, że naród rosyjski jest niezwykłym 

zjawiskiem w dziejach całej ludzkości”393. F. Dostojewski był niewątpliwie skrajnym 

rusofilem, co musiało odbić się na jego poglądach społeczno-politycznych. Bardzo 

jednostronnie podchodził do kwestii polskiej, jego wywody były naznaczone emocjami 

a nie racjonalnym osądem. Niesprawiedliwie tym samym oceniał Polaków. Wszyscy są 

zgodni, że był wielkim artystą słowa i filozofem, że jego dzieło ma wydźwięk 

ponadczasowy i uniwersalny, jednak pozostawał nadal człowiekiem i nic, co ludzkie, 

nie było mu obce, w tym jednostronność, subiektywizm i kaprysy. W osądzie Polaków i 

właściwego im katolicyzmu kierował się zgubnymi emocjami, które siłą rzeczy nie 

mogły być żadną prawdziwą miarą rzeczywistości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

390Szymon Wincenty Tokarzewski (1833–1890) — polski spiskowiec, aresztowany  w 1846 r. W 
1848 r. skazany na katorgę do Omska. Zob. Sz. Tokarzewski, Siedem lat katorgi 1846-1857, Warszawa 
1907. 

391R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 
PIW, Warszawa 1964, s. 143. 

392Sz. Tokarzewski Z zapisków katorżnika, [w:] Z. Podgórzec (red.), Okrutny talent...Dostojewski we 
wspomnieniach, krytyce i dokumentach, tłum. M. Biernacka, Wydawnictwo Literackie, Wrocław 1984, s. 
88. 

393F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 1, op. cit., s. 60. 
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5. Estetyka dysonansu F. M. Dostojewskiego 

 

 

„Estetyka to odkrywanie wspaniałych rejonów  

duszy ludzkiej w celu saamodoskonalenia się”394 

 

 

 F. Dostojewski jest pisarzem poruszającym ważne problemy. Jednym z 

aspektów jego myśli była myśl estetyczna. Powołajmy się na słowa M. Gołaszewskiej, 

aby w kontekście jej definicji rozpatrywać artyzm autora Biednych ludzi: „Zadaniem 

estetyki jest wykrywanie wzajemnych związków i współzależności między artystą, 

dziełem sztuki, odbiorcą oraz wartościami estetycznymi”395. Według A. Lazariego 

estetykę F. Dostojewskiego często wyprowadzano z koncepcji I. Kanta i F. 

Schellinga396. Nie było to chyba do końca prawdą, bowiem dla I. Kanta sąd estetyczny 

nie miał właściwości poznawczych, natomiast dla F. Dostojewskiego piękno było 

przede wszystkim wyznacznikiem moralności, najważniejszą kategorią w życiu w 

ogóle. Prawdą z kolei jest twierdzenie, że: „W najbliższym otoczeniu Dostojewskiego w 

latach sześćdziesiątych pracował Schellingianista Apollon Grigoriew i Heglista Mikołaj 

Strachow, i koncepcje estetyczne pisarza formowały się pod ich przemożnym 

wpływem”397. Dla  G. W. F. Hegla jak i F. Schellinga najważniejszymi kategoriami 

były — dobro absolutne, piękno absolutne i absolutna prawda. G. W. F. Hegel pisał: 

„Piękno jest zmysłowym przeświecaniem idei”, natomiast F. Schelling — „piękno jest 

objawianiem się idei”398. 

 Dla F. Dostojewskiego piękno było to wszystko, co pochodzi od ludu-narodu, 

możemy wesprzeć się tu cytatem z Notatników: „Ideałem piękna ludzkości jest lud 

rosyjski”399. Zdaniem wspomnianego już A. Lazariego w filozofii „mistrza z 

Petersburga” nie można oddzielić jego poglądów etycznych od estetycznych400. 

Posłuchajmy, zatem samego myśliciela: „Sztuka ma własne, jednolite, ograniczone 

                                                
394F. Dostojewski, Aforyzmy, przeł. Z. Podgórzec i R. Przybylski, PIW, Warszawa 1986, s. 12 
395M. Gołaszewska, Aksjologia estetyki, [w:] S. Sawicki, A. Tyszczyk, (red), Problematyka 

aksjologiczna w nauce o literaturze, Lublin, 1992, s. 35. 
396Por. A. Lazari , W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Ibidem, Łódź 2000, s. 137. 
397H. Stammler, cyt. za A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, op. cit., s. 

137. 
398F. W. Schelling, Filozofia sztuki, cyt. za A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. 

Poczwiennictwo, op. cit., s. 141. 
399F. Dostojewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 59.  
400Zob. A. de Lazari, Piękno w światopoglądzie Dostojewskiego, „Osnowa 1984, nr 9-10, s. 31-39. 
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życie, a co za tym idzie — podstawowe, niezmienne prawa tym życiem rządzące. 

Sztuka jest dla człowieka taką samą potrzebą, jak jedzenie i picie. Potrzeba piękna i 

twórczości, która wciela je w życie, jest nieodłączna od człowieka, bez niej człowiek 

może w ogóle nie chciałby żyć na świecie. Człowiek pragnie piękna, znajduje je i 

przyjmuje bez żadnych zastrzeżeń, po prostu dlatego, że jest pięknem, i wielbi je kornie 

nie pytając, do czego jest potrzebne, i co można za nie kupić”401. Pisarz dał tej tezie 

wyraz w Biesach, kiedy to S. Wierchowieński mówił, że Rosjanin jest sobie w stanie 

poradzić bez chleba, bez nauki, nawet bez innych ludzi, ale piękno jest niezbędnym 

substytutem życia402. Podobne myśli odnajdujemy w Uczcie Platona403. Syn S. 

Wierchowieńskiego, Piotr mówił do Stawrogina: „Kocham piękno! Jestem nihilistą, 

lecz kocham piękno”404. 

 Chciałabym podkreślić, że do szeroko rozumianych  zagadnień estetycznych 

zaliczam poetykę, czyli reguły rządzące w artyzmie słowa. F. Dostojewski był artystą 

słowa, co nie przeszkadza porównywać jego sztukę pisarską do malarstwa czy muzyki i 

co ciekawsze, znajdować wiele analogii. Poetyką Dostojewskiego i jego programem 

estetycznym szczegółowo zajmowali się A. Łunaczarski, L. Grossman, M. Bachtin. 

Dzieła M. Bachtina405 zostały przetłumaczone na język polski i stanowią podstawowe 

odniesienie polskich badaczy w sprawie poetyki autora Biednych ludzi. W. Szkłowski 

postawił tezę o wszechaspektowej dialogowości twórczości F. Dostojewskiego, co 

uogólnił M. Bachtin stwierdzeniem o „artystycznym myśleniu głosami”, na które 

składa się polifoniczna, kontrapunktowa struktura dzieła. Pomiędzy poszczególnymi 

głosami, należącymi do bohaterów, czasami zachodzi harmonia, a czasami rozdźwięk, 

dysonans. Kategoria kontrapunktu jest zasadniczo właściwa muzyce, przede wszystkim 

muzyce barokowej J. S. Bacha406. H. Brzoza pisała, że: „A. Alszwang (...) dopatrywał 

się analogii pomiędzy kompozycją powieści Dostojewskiego Zbrodnia i kara a 

rozwojem form muzycznych w drugiej połowie XIX wieku, np. w symfonii 

Czajkowskiego”407. Podobnie sądził L. Grossman, który pisał: „Powieść (Notatki z 

podziemia — J. K.) zbudowana jest na zasadach artystycznego kontrapunktu. 

                                                
401F. Dostojewski, Dziennik pisarza, 1877-1881, t. 1, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 60. 
402Por. F. Dostojewski, Biesy, przeł. T. Zagórski i Z. Podgórzec, Warszawa 1977 s. 228. 
403Zob. Platon, Uczta, 211, D: „Warto żyć jedynie dla oglądania piękna”. 
404F. Dostojewski, Biesy, przeł. T. Zagórski i Z. Podgórzec, Warszawa 1977, s. 417. 
405Zob. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa 

1970; Problemy twórczości Dostojewskiego, [w:] tenże, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, 
PIW, Warszawa 1986. 

406Johann Sebastian Bach (1685–1750) — niemiecki kompozytor doby baroku. 
407H. Brzoza, Fiodora Dostojewskiego „Widzenie skłócone”, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 247. 
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Psychiczne tortury, zadawane upadłej dziewczynie w drugim rozdziale, są 

odpowiednikiem poniżenia, jakiego jej dręczyciel doznał w części pierwszej, 

jednocześnie zaś, jako przez nią niezawinione, są przeciwstawne uczuciu jego urażonej 

i obolałej miłości własnej (...)”408. Różne głosy przybierają różną barwę i melodię 

jednego tematu. 

Estetyka F. Dostojewskiego jest skomplikowana, wymyka się podstawowym 

kategoriom. Właściwy jej jest raczej brak spójności, czyli „dezintegracja formy”409, 

uzywając sformułowania H. Brzozy. Słowo artystyczne F. Dostojewskiego, na pierwszy 

rzut oka jest nieharmonijne, niejednolite, pełne przeciwieństw, ale to celowy zabieg. Tu 

rządzi zasada dysharmonii. Wspomniana już polska badaczka zinterpretowała tę zasadę 

tak: „Makar Diewuszkin i Groszkow z Biednych ludzi oraz Raskolnikow ze Zbrodni i 

Kary nie pasują do swojego aktualnego statusu społecznego, na samym początku 

powieści Idiota prowadzą ze sobą rozmowę trzej bohaterowie, których przestrzeń 

psychologiczną można przyrównać chyba do umownej koegzystencji skłóconych ze 

sobą stref w malarstwie np. Marca Chagalla410 (...)”411. Punkty widzenia, dobre, złe, 

piękne, brzydkie są równorzędne i równie silnie oddziałują na świat i człowieka. 

Przeróżni ludzie spotykają się ze sobą, wchodzą ze sobą w reakcję, czasami 

wybuchową, zdarzył się też i opis rodziny z całą jej psychologią. Dzieje jednej rodziny 

— Karamazow — przedstawił pisarz w powieści Bracia Karamazow412. Iwan — typ 

intelektualnego ateisty, Dymitr — hulaka, Fiodor — rozpustnik, Alosza — niedoszły 

mnich. Każdy z nich biegunowo się od siebie różni, ale mają jednak cechę wspólną — 

manifestują swoją wolność ucieczką od niej. Wszystkie postaci są równorzędne, nikt nie 

jest lepszy czy gorszy, nie ma postaci nadrzędnej, która byłaby jakby formą spajającą, 

wszystkie głosy współbrzmieją ze sobą. U F. Dostojewskiego każde uczucie władające 

ludźmi, wszystkie przedstawione typy temperamentów, są równoważne, tak samo silne i 

z taką samą siłą argumentujące za swoją postawą. Ambiwalencja i biegunowość są 

wszechobecne. Poświadczyć tę tezę mogą znamienne słowa Dymitra: „Piękno to 

straszliwa i przerażająca rzecz. Straszliwa, bo nieokreślona, a określić się nie da, gdyż 

                                                
408L. Grossman, Dostojewski, przeł. S. Pollak, „Czytelnik”, Warszawa 1968, s. 281. 
409H. Brzoza, Fiodora Dostojewskiego „Widzenie skłócone”, op. cit., s. 274. 
410Marc Chagall (1877–1985) — francuski malarz i grafik żydowskiego pochodzenia. 
411H. Brzoza, Fiodora Dostojewskiego „Widzenie skłócone”, op. cit., s. 248. 
412F. Sielicki uczula na zwrot Karamazowów, nie Karamazow, to niepoprawne, por. Tenże, Teodor 

Dostojewski, [w:] tenże, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej, PWN, 
Warszawa 1985, s. 151. Także D. Kułakowska nadała taki tytuł jednej ze swych prac. Zob. D. 
Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według Braci Karamazowów. Dostojewskiego, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987. 
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Bóg zadaje tylko same zagadki. Tu brzegi się schodzą, tu jest harmonia wszelkich 

przeciwieństw, ich współżycie...Piękno! Nie mogę tego ścierpieć, że czasem człowiek, 

podniosłego nawet serca i wielkiego umysłu, zaczyna od ideału Madonny i kończy 

ideałem Sodomy”413. Piękno dobrze „czuje się” zarówno w stylistyce Madonny jak i 

Sodomy. Potrafi objawiać się w każdej sytuacji i w każdym ludzkim charakterze. Warto 

podkreślić, że nie ma tu charakterów silniejszych, słabszych, wszystkie są na jednym 

poziomie, cały czas ścierają się ze sobą, co jest powodem wyodrębnienia zasady 

dysharmonii, bezładu, chaosu. Dialogi są polem bitwy, choć w zasadzie przede 

wszystkim to monologi są największym polem bitwy, sam człowiek jest rozdwojony, 

biegunowy, rozdarty, sam ze sobą toczy walkę. Dobrym zobrazowaniem tej tezy jest 

spostrzeżenie przez Iwana zmaterializowanego Diabła, który jest częścią jego 

osobowości: „Uprzedzając fakty, powiem tylko jedno: tego wieczoru był on w stanie 

bezpośrednio poprzedzającym zapalenie mózgu — choroby, która wreszcie zmogła jego 

od dawna już rozstrojony, ale uporczywie opierający się organizm (...) A więc siedział 

teraz, uświadamiając sobie, że ma gorączkę, i jak już mówiłem, uporczywie wpatrując 

się w jakiś przedmiot na kanapie, stojącej pod przeciwległą ścianą. Tam nagle okazało 

się, że siedzi ktoś, kto Bóg wie jak wszedł, bo nie było go jeszcze w pokoju, gdy Iwan 

Fiodorowicz wrócił od Smierdiakowa”414. Przypuszcza się, że ów objawiony Diabeł był 

efektem choroby umysłowej Iwana. 

Rozdwojenie osobowości właściwe było epileptykom, którym był sam F. 

Dostojewski, obdarzał tym schorzeniem swoich bohaterów. Atak charakteryzował się 

wyższymi stanami świadomości, gdzie człowiek równocześnie miał świadomość dwóch 

rzeczywistości. Dostrzec tu można nawet pewne intuicje, które łączą pisarza z 

malarzami – impresjonistami. Rezygnacja z prostej perspektywy liniowej (co jest w 

prozie odpowiednikiem prostego, nieskomplikowanego życia) „pozwoliła malarzom nie 

tylko chwytać na gorąco przelotne wrażenia, lecz z czasem symultanicznie zestawić w 

jednej, dwuwymiarowej przestrzeni obrazu różne fazy tego samego zjawiska, 

rejestrować samo dzianie się, proces. Stosowanie „odwrotnej perspektywy” daje efekty 

wrażeniowe wizji rozszczepionej, rozbitej skłóconej. A przecież analogia ze światem 

utworów Dostojewskiego jest tu bardzo wyraźna”415. 

                                                
413F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, PIW, Warszawa 1978, s. 136. 
414F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, PIW, Warszawa 1978, s. 355-356. 
415H. Brzoza, Fiodora Dostojewskiego „Widzenie skłócone”,  op. cit., s. 251. 
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Biegunowość osobowości to jedna strona medalu, przy głębszej interpretacji 

powieści okazuje się, że bohaterowie sami się do siebie upodabniają, jest to zjawisko 

parodyjności, „zasada odbić wypaczonych”416. Odnajdujemy cały szereg tego typu 

zestawień. „Tak np. Raskolnikow ze Zbrodni i Kary ogląda siebie w Swidrygajłowie i 

Łużynie, a Iwan Karamazow znajduje karykaturalne potwierdzenie własnego ja w 

Smierdiakowie. W powieści Idiota system sobowtórów został rozbudowany w sposób 

bardziej skomplikowany i precyzyjny. Generałowa Jepaczyn, Kola, Szwajcarka Marje, 

Agajła i częściowo Nastazja Filipowna zdają się  każde na swój sposób „odbijać” 

osobowość księcia Myszkina — który zresztą okazać się ma jak gdyby wtórnym, 

niedoskonałym wcieleniem Chrystusa, jak i Don Kichota, podczas gdy Rogożyn,  Gania 

Iwołgin, Ferdyszczenko, Lebiediew i Tocki stanowią długa serię  jej zaprzeczeń — 

negatywów”417. Widzenie artystyczne F. Dostojewskiego jest pełne sprzeczości. Jego 

dialogowa, polifoniczna struktura utworów przybliża go do współczesności, bowiem 

podobny zabieg obserwujemy u J. Joyce’a. Trzeba jednak pamiętać, że ta odważna i 

specyficzna proza J. Joyce’a nigdy by nie powstała, gdyby nie odkrycia i rozwiązania 

samego Fiodora Michajłowicza. Co ciekawe, wszystkie te ambiwalentne punkty 

widzenia są ze sobą ściśle powiązane, rządzi nimi „żelazna logika rzeczy”418. 

„Dostojewski na pewno nie chce przedstawić nam człowieka harmonijnego, a raczej 

ambiwalentnego w stosunku do siebie, świata, innych”419. W przypadku prozy autora 

Biednych ludzi mamy do czynienia z zamaskowaną harmonią i logiką. Warto w tym 

miejscu przytoczyć polemiczny głos E. Graczyk w kwestii dialogiczności dzieł F. 

Dostojewskiego. Oto jej słowa: „myśl odbija się tu w tysiącu zwierciadeł, z których 

wszystkie są krzywe i w ogóle nie ma możliwości wyrobienia sobie poglądu na prawdę. 

Dlatego nie przekonuje mnie teza Bachtina o dialogiczności dzieła Dostojewskiego. 

Strukturę jego powieści trzeba rozważać przede wszystkim stawiając pytanie o relację 

między dialogiem a resentymentem”420. Według autorki cytatu idea miałaby się jawić 

pomiędzy dialogiem a resentymentem. Podobne wnioski sformułowała E. Mikiciuk na 

przykładzie powieści Idiota w swojej monografii Chrystus w grobie i rzeczywistość 

Anastasis. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora Dostojewskiego421. 

                                                
416Por. Tamże s. 76. 
417Tamże, s. 253. 
418Tamże, s. 254. 
419Tamże, s. 251. 
420Dlaczego Kain nie chce „stać się dzieckiem”, [w:] M. Janion i S. Chwin, (red.), Dzieci, t. 2, 

Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988, s. 90. 
421Zob. E. Mikiciuk, Chrystus w grobie i rzeczywistość Anastasis. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora 
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H. Brzoza wymienia i opisuje liczne cechy poetyki F. Dostojewskiego na łamach 

swojej książki Myśl a forma. Prozę „mistrza z Petersburga” można nazwać dialogową 

powieścią polifoniczną, co wcześniej już zauważył M. Bachtin. Warto w tym miejscu 

przytoczyć polemiczną tezę W. Wietłowskiej, która wykazała, „że bardziej szczegółowa  

analiza relacji pomiędzy słowem autora i słowem bohaterów podważa tezę o 

polifoniczności powieści Dostojewskiego, czyli niezależności słowa bohatera i jego 

ekwiwalencji wobec słowa autorskiego”422. M. Bierdiajew zauważył natomiast, że F. 

Dostojewski w sposób preegzysencjalistyczny ujmuje problemy423. L. Grossman z kolei 

pisał: „Powieść Dostojewskiego jako filozoficzny dramat walki idei, nie zakłada 

żadnego poszukiwania prawdy, lecz stanowi raczej proces poszukiwania filozofii”424. 

Kontrowersyjność świata tworzonego przez autora Biesów ujawnia się w mistrzowskim 

łączeniu zasad harmonii i dysharmonii425. Polska badaczka stawia śmiałą tezę, 

postulującą nazwanie estetyki pisarza ― estetyką dysonansu, która miałaby 

charakteryzować się swoistego rodzaju zasadą dialogu tzw. polilogu, czyli 

„dysharmonijnym współistnieniu różnych myśli czy idei”426. Pisze, że: „Pozorne 

burzenie  harmonii rodzi nową harmonię dysonansu, banalne melodramatyczne wizje 

świata nabierają sensu  wyższego dopiero w zestawieniu z całkiem odmiennymi, 

dopasowanymi do siebie według zasady niezborności”427. Za M. Bachtinem możemy 

wymienić inne cechy, jak polifoniczność, wielozgłoskowość, wielogłosowość, czyli 

natłok drugoplanowych bohaterów. Polifonia jest kategorią muzyczną, jej 

odpowiednikiem jest zasada kontrapunktu, o którym była już mowa. Inną istotną 

kategorią jest „nienasycenie formą”, czyli łączenie mniejszych elementów w większe — 

to „zjawisko jest powodem wprowadzenia sprzeczności, kontrastu, dysharmonii i jako 

stan uczuciowy jest spontaniczną reakcją psychiki twórcy”428. Jest to tak zwana 

konwencja niezborności, asymetria, arytmia narracji. 

„Halucynacyjna bujność stylu”, która przejawia się w logice nielogiczności, tej 

wcześniej wspomnianej ambiwalencji, rozdźwięku, rozdwojenia zarówno samego 

człowieka jak i struktury powieści, w której bohater jest umieszczony. Jeszcze innymi 

                                                                                                                                          
Dostojewskiego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2003, s. 22. 

422D. Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według Braci Karamazowów 
Dostojewskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 16. 

423Por. H. Brzoza, Dostojewski. Myśl a forma, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1984, s. 9. 
424Cyt za. H. Brzoza, Dostojewski. Myśl a forma, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1984, s. 12. 
425Por. Tamże, s. 14. 
426Tamże, s. 21. 
427H. Brzoza, Poetyka polifonii czy estetyka dysonansu, „Studia Estetyczne” 1973, t. X, s. 45. 
428H Brzoza, Dostojewski. Myśl a forma, op. cit., s. 32. 
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słowy, można mówić o poetyce dopełniania się przeciwieństw, czyli „poetyce 

karnawału”429. Są to sformułowania używane przez, wielokrotnie już przywoływaną, H. 

Brzozę. 

Niewątpliwie F. Dostojewski przedstawiał nam świat rozbitych monad, 

izolowanych jednostek, mikroświatów, jednak mimo pozornej dysharmonii uderza nas 

pragnienie jedności w tej rozbitej realności, co jest wynikiem apoteozy prawosławia. 

Prawosławie było dla tego Wielkiego Rosjanina rzeczą najważniejszą w życiu, na jego 

kanwie budował swój socjalizm prawosławny i „rosyjską ideę”. 

  W utworach Fiodora Michajłowicza czas i przestrzeń nie posiadają żadnego 

znaczenia. Czasami mamy wrażenie, że rzeczy dzieją się poza czasem i przestrzenią. 

Warto wspomnieć także, że autor Biednych ludzi miał świadomość postępu nauki, 

zapoznał się bowiem z odkryciem przez M. Łobaczewskiego geometrii 

nieeuklidesowej. Często wskazuje się właśnie F. Dostojewskiego jako filozoficzny 

pierwowzór ogólnej teorii względności A. Einsteina, gdzie przestrzeni i  czasu nie ma, 

bowiem istnieje czasoprzestrzeń.  

  Inną cechą jest „potęgowanie znakowości opisu literackiego”430, mam tu na 

myśli obraz w obrazie, czyli występowanie odrębnej powieści w większej całości, która 

mogłaby funkcjonować samodzielnie jak Legenda o Wielkim Inkwizytorze czy Spowiedź 

Stawrogina, tę zasadę nazywamy postulatem umieszczania w kontekście431. Słowo, 

obraz i motyw stanowią fabularno-równorzędne elementy kreacyjne świata powieści432. 

Reguła paradoksu, wypaczanie, przekwalifikowanie kategorii moralno-filozoficznych, 

swoistego rodzaju przewartościowanie wartości. 

  Cechą charakterystyczną prozy Rosjanina jest mnożenie sensów,  „podwójne 

wiązanie oddzielnych, elementarnych sensów słów”433, co powoduje niesłychany 

dynamizm i paradoksalność wykreowanej sytuacji. Paradoksalność, dysonans 

przejawiają się w nieustannej walce przeciwieństw, występek walczy z cnotą, wolność z 

samowolą, egoizm z umiłowaniem człowieka, afirmacja życia z ascezą434. Pełno tu 

symboli, każde imię coś znaczy i charakteryzuje bohatera, jeśli tylko odgadniemy jego 

etymologię i właściwy sens. Nazwisko „Stawrogin” pochodzi od greckiego staurός ― 

stauros,  czyli krzyż, ale także taΰroς  ―  tauros, czyli byk. „Artystyczna quasi-
                                                

429Por. Tamże, s. 34. 
430Por. Tamże, s. 70. 
431Zob. Tamże, s. 17. 
432Zob. Tamże, s. 129. 
433Tamże, s. 134. 
434Por. Tamże, s. 151. 
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etymologia tego nazwiska determinuje też sam charakter bohatera — chwiejny, 

sprzeczny, podwójny, a także dziwną enigmatyczność tej postaci”435. Książę Myszkin, 

bohater Idioty, był z kolei utożsamieniem zarówno czystości, dobra, jak i zła, niekiedy 

kreowany jest na androgyna436, jak twierdziła L. Jazukiewicz-Osełkowska. Autor 

obdarzył go epilepsją. W literaturze często jest porównywany  z  Don Kichotem437. 

F. Dostojewski w latach trzydziestych stworzył pojęcie realizmu fantastycznego, 

na które składa się stylistyka paradoksalności, która jest osią logiczną tego pojęcia. 

Sfera „cogito” staje się nieprzydatna438. Potwierdzają to słowa „mistrza z Petersburga”: 

„mam własny pogląd na rzeczywistość (w sztuce) i to, co większość nazywa prawie 

fantastycznym i wyjątkowym, dla mnie czasem stanowi samą istotę rzeczywistości”439. 

Kategoria paradoksalności ściśle łączy się z ambiwalencją, uczuciem dysonansu. 

Zobrazujmy cytatem istotę tejże stylistyki. Zacznijmy od opisu diabła, który wywołuje 

uczucie dysonansu: „Miał na sobie jakiś brązowy tużurek, widocznie od lepszego 

krawca, ale już zniszczony, uszyty zapewne trzy lata temu i całkiem już niemodny — 

żaden zamożny światowiec od dwóch lat nie nosił takiego fasonu. Koszula, długi 

halsztuk w kształcie szarfy, wszystko było takie jak u wszystkich szykownych 

dżentelmenów, ale wystarczyło przyjrzeć się bliżej, aby stwierdzić, że koszula była 

mocno przybrudzona, a szeroka szarfa porządnie wytarta. Kraciaste spodnie leżały 

znakomicie, ale były znowu za jasne i jakieś wąskie — takich się już teraz nie nosi, 

podobnie miękki, biały pilśniowy kapelusz, nieodpowiedni na tę porę roku”440. Innym 

cytatem wywołującym przeciwstawne uczucia jest opis Mikołaja Stawrogina — „coś 

uderzającego było ponadto w jego twarzy. Jego krucze włosy zdawały się jakby 

bardziej czarne niż w rzeczywistości, jego promieniste oczy bardziej pogodne, policzki 

też dziwnie wyróżniały się nadmierną bielą i delikatnością, a nawet rumieniec, który 

niekiedy pojawiał się na nich, był osobliwie wyrazisty i płonąc wydawał się zbyt ostry 

(...) Zdawało się — twarz piękna, ale równocześnie jakoś odrażająco odpychająca. 

Powiadano, że przywodzi na myśl maskę”441. Nie ma wątpliwości, że powyższe cytaty 

                                                
435H. Brzoza H., Dostojewski, między mitem, tragedią i apokalipsą, Wydawnictwo UMK, Toruń 

1995, s. 311. 
436Zob. H. Chałacińska-Wiertelak, Wokół sporu o księcia Myszkina, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3, s. 

257-267 
437Zob. Tamże, s. 262. 
438H. Brzoza, Realizm fantastyczny Dostojewskiego, „Slavia Orientalis” 1985, nr 1-2, s. 92. 
439List F. Dostojewskiego do M. N. Strachowa z 10. III 1869, [w:] F. Dostojewski, O literaturze i 

sztuce, przeł. M. Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 327. 
440F. Dostojewski, Bracia Karamazow, op. cit., s. 256. 
441F. Dostojewski, Biesy, przeł. Z. Podgórzec, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 61. 
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budzą ambiwalentne uczucia, i jest to cecha charakterystyczna artyzmu F. 

Dostojewskiego. Artyzm z kolei jest o tyle istotny, że stanowi punkt wyjścia do 

zrozumienia filozofii autora Białych nocy. 

F. Dostojewski wielokrotnie powracał do problemu sztuki, tak pisał w liście do 

Zofii Aleksandrowny Iwanowej: „wszyscy pisarze, nie tylko zresztą nasi, lecz również 

europejscy, którzy próbowali przedstawić piękno prawdziwe, zawsze ponosili klęskę ze 

względu na bezmiar tego zagadnienia. Piękno jest ideałem, a ideał zarówno nasz, jak i 

cywilizowanej Europy nie został jeszcze wypracowany. Na świecie jest tylko jedna 

prawdziwa postać — to Chrystus — i już samo pojawienie się tej bezmiernie, 

nieskończenie pięknej postaci samo w sobie jest cudem niepojętym (...). Wspomnę 

tylko, że w literaturze chrześcijańskiej wśród postaci pięknych najbliższa ideałowi zdaje 

się być postać Don Kichota. Jest on jednak piękny tylko dlatego, że równocześnie jest 

śmieszny”442. Nie zniechęcił go nawet obraz H. Holbeina Młodszego443  Chrystus w 

grobie, który oglądał w Bazylei w 1867 r. „Dziwna rzecz — kiedy się patrzy na tego 

trupa , na tego zamęczonego na śmierć człowieka — przychodzi na myśl pewne 

osobliwe i ciekawe pytanie: jeżeli takiego właśnie trupa widzieli  wszyscy Jego 

uczniowie, Jego główni przyszli apostołowie, widziały kobiety chodzące za Nim i 

stojące pod krzyżem, wszyscy, co wierzyli w Niego i ubóstwiali Go, to jakim sposobem 

mogli uwierzyć, patrząc na takiego trupa, że ten męczennik zmartwychwstanie? Tu 

mimo woli nasuwa się pojęcie, że jeżeli śmierć jest tak okropna i prawa natury tak silne, 

to jak je można przezwyciężyć? Jak je przemóc, jeżeli ich nie przezwyciężył teraz 

nawet Ten, który za życia swego przezwyciężał przyrodę (...). Patrzącemu na ten obraz 

przyroda wydaje się jakąś olbrzymią nieubłaganą i niemą bestią (...). Obraz ten właśnie 

jak gdyby wyraża owo pojęcie mrocznej, zuchwałej i bezmyślnie wiekuistej sile, której 

wszystko podlega (...)”444. Obraz przedstawiający martwego Chrystusa, tuż po 

ściągnięciu z krzyża, jak przypuszczała A. Raźny „rodzi w nich pytanie, które ma dla 

powieści F. Dostojewskiego znaczenie pierwszorzędne: pytanie o boskość Chrystusa. 

Tylko ona bowiem może być odniesieniem dla ewangelicznej postawy Lwa Myszkina. 

Ona też może być wyłączną gwarancją głoszonej przez bohatera Idioty idei: piękno 

moralnie zbawi świat. Obraz H. Holbeina Młodszego w powieści F. Dostojewskiego 

                                                
442F. Dostojewski, Listy, przeł. i komentarz oprac. Z. Podgórzec i R. Przybylski, PIW, Warszawa 

1979, s. 230-231. 
443Hans Holbein Młodszy (1497–1543) — niemiecki malarz i grafik. Był autorem cyklu 

drzeworytów Taniec śmierci. 
444F. Dostojewski, Idiota, przeł. J. Jędrzejewicz, PIW, Warszawa 1977, s. 463-464. 
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wyraża niepokój o boskość Chrystusa. L. Myszkin obawia się, że pod wpływem dzieła 

sztuki niejeden może utracić wiarę”445. Myszkin czuje całym sobą, wyobraża sobie, że 

„ci ludzie, którzy otaczali zmarłego, a których wcale nie ma tutaj na obrazie, musieli 

odczuć straszliwy niepokój i zwątpienie tego wieczoru, kiedy runęły naraz wszystkie 

ich nadzieje i niemal wygasła ich wiara”446. A. Raźny zauważa, że mamy tu do 

czynienia z problemem „niepokoju metafizycznego”447. 

Przy okazji omawiania tego dzieła ujawnia się częściowo pogląd pisarza na 

problem historyzmu w sztuce zauważony przez B. Stempczyńską: „(...) rzeczywistość 

historyczna jawi się w życiu i sztuce jako zakończona, statyczna, ostatecznie 

wyjaśnionymi i niezmiennie interpretowanymi ideami i ideałami. W przeciwieństwie do 

niej rzeczywistość współczesna jest płynna, zmienna i tylko wybitni twórcy są w stanie 

odnaleźć i wyrazić wymykające się konkretyzacji, nieuchwytne idee dnia 

dzisiejszego”448. Wyraźnie widać, że i na polu estetyki występuje bardzo wyraźna 

krytyka racjonalizmu. Sztuka ma bowiem prowadzić do odrodzenia a nie do pełnego jej 

zrozumienia. Stanowi ona „powrót do Chrystusa”, czyli jest świetnością, porusza 

problemy nierozwiązywalne na gruncie rozumu. Piękno i jej wytwór ― sztuka — mają 

wydźwięk także moralny, wszak piękno jest synonimiczne z dobrem. „To nie piękno 

zbawi świat, ale przeciwnie: człowiek ma obowiązek uratować piękno w świecie, 

wiążąc je swoimi czynami ze sferą moralności. Takie jest jedno z jego dziejowych 

zadań — człowiek nadając pięknu wymiar moralny, wyprowadza je swymi czynami z 

Sodomy”449. Zarówno w poznaniu jak i w działaniu ważne są serce i duch, nie rozum. 

Ideałem i wzorem takiego postępowania jest postać Chrystusa.  M. Świderska 

pisała450, że malarstwo w życiu F. Dostojewskiego odgrywało dużą rolę. Autorka 

podjęła się próby zinterpretowania ekfrastycznych451 elementów w powieści Idiota. 

Przez ekfrastyczne elementy badaczka rozumie obrazy realne, fikcyjne oraz ukryte, 

które można odnaleźć w dziele. Idiota to najbardziej „malarska” powieść Fiodora 
                                                

445A. Raźny, Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa — chrześcijaństwo bez Chrystusa, [w:] R. 
Łużny (red.), Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, Universitas, Kraków 1998, 
s. 361. 

446F. Dostojewski, Idiota, przeł. J. Jędrzejewicz, PIW, Warszawa 1977, s. 464. 
447Por. A. Raźny, Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa—chrześcijaństwo bez Chrystusa, [w:] R. 

Łużny (red.), Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, op. cit., s. 361. 
448B. Stempczyńska, Dostojewski a malarstwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

1980, s. 44. 
449W. W. Zienkowskij, cyt. za M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996, s. 35. 
450Zob. M. Świderska, Ekfraza w powieści Idiota jako sposób konstruowania kulturowej obcości, 

„Slavia Orientalis” 2003, nr 2, s. 179-191. 
451Ekfraza (gr. έkfrasiς) jest to utwór poetycki, mający na celu opis dzieła plastycznego. 
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Michajłowicza. Napisana została w latach 1867 – 1869 w Genewie i we Florencji. W 

tym czasie właśnie Rosjanin zwiedzał zachodnie galerie sztuki, tam po raz pierwszy 

zetknął się z takimi dziełami jak Madonna Sykstyńska Rafaela452 czy Ciało Chrystusa w 

Grobie H. Holbeina Młodszego. Autorka powołuje się jeszcze na obrazy Ścięcie Jana 

Chrzciciela Hansa Friesa453 oraz Głowa Chrystusa Annibale Carracciego454. 

Sceną dobrze obrazującą stan ducha F. Dostojewskiego jest miejsce z  Idioty, 

kiedy Nastazja  Filipowna radzi pannie Jepaczynowej jak namalować powinna  obraz: 

„Przedstawiłabym go samego (Jezusa – J.K.) (...). Zostawiłabym przy Nim tylko jedno, 

małe dziecko. Dziecko bawiłoby się obok Niego; może by Mu coś opowiadało w swoim 

dziecięcym języku. Chrystus najpierw słuchał, ale teraz się zamyślił; ręka jego mimo 

woli, przez zapomnienie pozostała na jasnej główce dziecka. Patrz w dal, na widnokrąg; 

W jego spojrzeniu  tai się myśl wielka jak świat; twarz ma smutną. Dziecko zamilkło, 

oparło się o jego kolana i w zamyśleniu, jak to dzieci czasem czynią, badawczo patrzy 

na Niego. Słońce zachodzi. Oto mój obraz!”455. W przemyśleniach Dymitra 

Karamazowa także uwidacznia się nawiązanie do malarskości — do wizerunku 

Madonny Sykstyńskiej. Ten obraz Rafaela Santi najpełniej wyraża istotę sztuki 

klasycznego renesansu. „Reprezentuje ona, według Arnolda Hausera, styl idealny: jej 

harmonia jest utopijnym, wymarzonym obrazem świata, jej dzieła (klasycznego 

renesansu — J. K.) przedstawiają rzeczywistość uszlachetnioną, wolna od nietrwałości i 

pospolitości”456. Ogólną refleksję nad malarskością prozy F. Dostojewskiego dobrze 

oddają słowa B. Stempczyńskiej — „świat przedstawiony powieści Dostojewskiego 

charakteryzuje ścisłe współwystępowanie koloru i światła. Efekty powstałe przez 

umieszczenie źródła światła w ciemnej przestrzeni, sygnalizowanie stopniowego 

przejścia od jaskrawego centrum do mrocznych peryferii to podstawowe chwyty 

stosowane w opisach”457. Spostrzeżenie autorki cytatu można by potwierdzić przez 

przywołanie sceny z Biednych ludzi: „Bardziej niż ranki lubiłam jesienne wieczory. 

Pamiętam, iż o dwa kroki od naszego domu, u stóp góry, znajdowało się jezioro. Jezioro 

to (...) było takie szerokie, równe, jasne, czyste niby kryształ. Podczas cichych 

                                                
452Rafael Santi (1483–1520) — włoski malarz i architekt. Był autorem takiego dzieła jak Szkoła 

Ateńska (1509-1510). 
453Hans Fries (1465–1523) — szwajcarski malarz. Był autorem takich dzieł jak Chrystus niosący 

krzyż  (1502)czy św. Barbara (1503). 
454Annibale Carracci (1560–1609) — włoski malarz doby baroku. Był autorem takiego dzieła jak 

Domine, quo vadis? (1602). 
455F. Dostojewski, Idiota, przeł. J. Jędrzejewicz, PIW, Warszawa 1977, s. 516. 
456B. Stempczyńska, Dostojewski a malarstwo, op. cit., s. 67. 
457Tamże, s. 12. 
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wieczorów jezioro było również spokojne: najmniejszego szmeru wśród drzew 

rosnących na brzegach, woda nieruchoma niby lustro (...). A tak lubiłam jesień (...) 

wszystko wtedy staje się ponętniejsze”458. F. Dostojewski był wspaniałym malarzem 

słowa, do głębi porusza naszą wyobraźnię. 

W swoim tekście O literaturze i sztuce powoływał się na kilka obrazów i poddał 

je następnie własnej refleksji. Są to — Grupa aresztantów na postoju Walerego 

Jakobiego, Ostatnia wiosna Michała Klodta459, Miłośnicy słowiczego śpiewu Władimira 

Makowskiego460, Odpoczywający myśliwi V. G. Perova461. Szczególnie dwa ostatnie 

fascynują autora Biesów, „co wydaje się zrozumiałe, zważywszy, że dostatecznie 

wymownie ilustruje tezę główną: dają świadectwo odmienności psychiki Rosjanina, 

ukazują właściwy mu sposób życia i bycia”462. Na temat obrazu Grupa aresztantów 

wypowiadał się w taki oto sposób: „z tego obrazu jasno widać, że p. Jakobi, 

wychowanek Akademii, wytężył wszystkie swoje siły, całe staranie, aby prawidłowo, 

ściśle, dokładnie przekazać rzeczywistość (...). Najpierw trzeba pokonać trudności 

przekazu prawdy rzeczywistej, ażeby potem wznieść się na wyżynę prawdy 

artystycznej”463. Jest to niejako usprawiedliwienie zbyt dosadnego realizmu malarza. 

Iwan Konstantynowicz Ajwazowski464 był artystą, którego F. Dostojewski znał 

osobiście i poświęcił mu kilka linijek: „P. Ajwazowski też nie lubi takich zwyczajnych 

przedmiotów. (...) skała, o skałę  rozbija się o rozpędzona fala, na skale siedzi mewa. 

Nic więcej”465. Chodzi tu o obraz Burza nad Eupatorią. Petersburski malarz był także 

adresatem refleksji autora Biesów. W liście z 7 czerwca 1876 r. czytamy: „Chrystus 

wiedział, że nie samym chlebem człowiek żyje. Jeżeli nie będzie przy tym życia 

duchowego, ideału Piękna — człowiek zatęskni, umrze, zwariuje, zabije się, albo 

                                                
458F. Dostojewski, Biedni Ludzie, przeł. A. Stawor, Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 147.  
459 Michal Klodt von Jurgensburg (1832–1902). 
460Vladimir Makovskij (1846-1920) — malarz rosyjski. Studiował w Szkole Malarstwa, Rzeźby i 

budownictwa w Moskwie. W latach 1894 – 1918 był profesorem ASP w Petersburgu. Malował 
realistyczne obrazy o tematyce społeczno-obyczajowej. Do jego najbardziej znanych prac należą: 
Spotkanie, 1883; Na bulwarze, 1886. 

461Vasily Perov (1833–1882) — malarz rosyjski. Był jednym z założycieli grupy pieriedwiżników. 
Malował obrazy rodzajowe: Wielka procesja na wsi, (1861); Portret Fiodora Dostojewskiego, (1872). 

462B. Stempczyńska, Dostojewski a malarstwo, op. cit., s. 38. 
463 F. Dostojewski., O literaturze i sztuce, przeł. M. Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

1976, s. 115. 
464 Ivan Ajvazovskij (1817-1900) — rosyjski malarz i rysownik. Od 1887 r. był członkiem 

honorowym Rady Akademickiej. Jego dorobek artystyczny to około sześć tysięcy obrazów.  Był jednym 
z najwibitniejszych marynistów XIX w. Do najbardziej znanych obrazów należą Dziewiata fala (1860); 
Pejzaż Krymu, (1860) 

465 F. Dostojewski., O literaturze i sztuce, przeł. M. Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1976, s. 118. 
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zapuści w pogańskie fantazjowanie”466. Dla uwypuklenia i potwierdzenia tej tezy 

przywołajmy słowa samego Jezusa: „Człowiek: odpowiedział na to Jezus — jako 

człowiek nie jest jedynie istotą zmysłową. Jego natura nie ogranicza się do samego 

tylko popędu ku przyjemnościom. Jest w nim także duch, owa iskra Bożej istoty, owo 

dziedzictwo wszystkich istot rozumnych, które także jemu przypadło w udziale. I tak 

jak słyszysz wprawdzie, że  wiatr szumi, i czujesz, że wieje, ale nic nie możesz z nim 

zrobić ani nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zdąża, tak samo nieodparcie ukazuje ci 

się w twoim wnętrzu ta samoistna i niezmienna moc. Ale jak się ona łączy z tamtą 

resztą ludzkiej duszy, którą rządzi zmienność, i jak można zapanować nad mocą 

zmysłową — tego po prostu nie wiemy”467. Swoją fascynację postacią Chrystusa pisarz 

uwidocznił także w Dzienniku pisarza, niemalże na każdym kroku. Chrystus jest 

ideałem piękna, i każdy, kto upodabnia się do Niego też staje się piękny. Taką sytuacje 

dostrzegamy w postaci Księcia Myszkina z Idioty. Nazywany jest „głupcem bożym” 

czy Don Kichotem, jednak dla pisarza był on wcieleniem ludzkiego piękna. Warto 

wspomnieć, że wykreowanie bohatera na rosyjskiego Don Kichota było celowe. F. 

Dostojewski podziwiał M. Cervantesa i jego powieściowe kreacje468. 

Książę Myszkin jest zdolny do posiadania ideału, choć uważany jest za idiotę 

przez swoją czystość, szczerość i zagubienie w dziwnej rzeczywistości. „Biedny rycerz 

— mówi Agłaja — jest również Don Kichotem, tylko poważnym, nie komicznym. Z 

początku nie rozumiałam tego i śmiałam się, ale teraz lubię biednego rycerza, a przede 

wszystkim cenię jego czyny”469. F. Dostojewski tak się wypowiadał o Don Kichocie: 

„Tej najsmutniejszej książki nie zapomni ze sobą zabrać człowiek na sąd boży. Wskaże 

na zawartą w niej najgłębszą, najistotniejszą tajemnicę człowieka i ludzkości (...)”470. 

Swoistym Cervantesem ziemi rosyjskiej był A. Puszkin, absolutnie uwielbiany przez 

Fiodora Michajłowicza. Autor Jeźdźca miedzianego był ideałem Rosjanina i dał 

literackie wzory rosyjskiego piękna, w mniemaniu „mistrza z Petersburga”. F. 

                                                
466 Tamże, s. 332. 
467 J 3, wg tłum. S. Kowalskiego, wyd. 15, PAX, Warszawa 1977. Por. także J 3, 5-8, tłum. wg 

Biblii Tysiąclecia, wyd. 3, Pallottinum, Warszawa 1980: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś 
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To co się z ciała narodziło, jest 
ciałem, a to co z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się 
powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i 
dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.  

468Zob. F.Dostojewski, Dziennik pisarza 1877-1881, t. 3, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 
255-277. 

469F. Dostojewski, Idiota, przeł. J. Jędrzejewicz, PIW, Warszawa 1977, s. 72. 
470Zob. F. Dostojewski, Dziennik pisarza 1877-1881, t. 3, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 

256. 
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Dostojewski wygłosił ósmego czerwca 1880 r. na posiedzeniu Towarzystwa 

Miłośników Literatury Rosyjskiej, spektakularną mowę o geniuszu A. Puszkina i 

dziejowej misji Rosji. Tak mówił do tłumu: „O tak, misja Rosjanina jest bezsprzecznie 

misją ogólnoludzką i ogólnoeuropejską. Stać się prawdziwym Rosjaninem (...) Może 

znaczyć tylko stać się bratem wszystkich ludzi, wszechczłowiekiem”471. Rosyjski 

człowiek jest nośnikiem piękna. Piękno objawia się w sposobie życia, bowiem życie 

jest sztuką, a człowiek jej wytworem, czyli dziełem sztuki. Artysta słowa, szczególny 

wytwórca sztuki „powinien zapatrzeć się w jedno lub kilka  silnych i głębokich przeżyć. 

To sprawa poety. Z owych wrażeń powstaje temat, plan, harmonijna całość. Wtedy 

wkracza artysta, chociaż poeta i artysta pomagają sobie nawzajem od początku do 

końca”472. Tak właśnie brzmi recepta autora Biesów na sztukę. 

 Filozofia piękna F. Dostojewskiego przesiąknięta jest duchem chrześcijaństwa 

wschodniego, w które żywo wierzył i wyznawał. Oczywiście kontekst kulturowy jest 

bardzo ważny dla stworzenia pełnego obrazu postawy pisarza. Prawosławie i przede 

wszystkim ideał Chrystusa jest kluczem do zrozumienia estetyki, jak i całej myśli 

„mistrza z Petersburga”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

471F. Dostojewski, Mowa o Puszkinie, [w:] tenże, O literaturze i sztuce, przeł. M. Leśniewska, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 313. 

472F. Dostojewski, cyt. za. B. Stempczyńska, Dostojewski a malarstwo, op. cit., 48. 
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6. F. Dostojewski jako prekursor egzystencjalizmu 
 

„Ludzkość? Przecież to abstrakcja.  

Od wieków istnieli tylko ludzie i tylko ludzie będą istnieć”473 

J. W. Goethe474 

„Człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie”475 

F. M. Dostojewski 

 

 W tym rozdziale chciałabym ująć myśl F. Dostojewskiego w szerszej 

perspektywie nurtu egzystencjalnego, aby wykazać wiele zbieżności współczesnych 

filozofów z filozofią wielkiego pisarza.  

 Egzystencjalizm jest jednym z nurtów filozofii współczesnej. Wpływ na jego 

powstanie miały na pewno przemiany społeczno-gospodarcze i zmieniająca się 

kondycja ludzka na przełomie XIX i XX w. Etymologia słowa wywodzi się z 

łacińskiego exsistere, co znaczy pojawiać się, powstawać, bądź exsistentialis czyli 

dotyczący istnienia.  Owy nurt ma dwie odmiany: teistyczną, do której reprezentantów 

możemy zaliczyć G. Marcela (1889-1973), K. Jaspersa (1883-1969), L. Szestowa 

(1866-1938), M. de Unamuno (1864-1936) oraz ateistyczną, do której przedstawicieli 

zaliczamy  M. Heideggera (1889-1976), J.-P. Sartre’a (1905-1980), A. Camus (1913-

1960). Egzystencjalizm możemy także podzielić inaczej, a mianowicie ze względu na 

obraną metodę, czyli na filozoficzny i niefilozoficzny. Do tego ostatniego zaliczamy 

wszystkich literatów-filozofów. Jako nurt filozoficzny nie powstał w próżni 

intelektualnej, możemy wymienić wcześniejsze postacie, które wpłynęły inspirująco 

(bądź deprymująco) na egzystencjalistów. Obiektem wzmożonych krytyk był G. W. F. 

Hegel i jego absolutny idealizm. S. Kierkegaard, początkowo zafascynowany 

geniuszem oświeceniowego filozofa, podziwiał jego systematyczność, logiczność, 

racjonalność, aby później go krytykować i stać się przeciwnikiem systemowych i 

spekulatywnych filozofii. „Logika jest o tyle nieprzydatna do opisu ludzkiego życia, że 

nie pozostawia miejsca dla przypadku”476. Egzystencjalizm wypiera się jakichkolwiek 

powiązań z tego typu akademicką, spekulatywną filozofią. Postacie zaangażowane w 

                                                
473Cyt. za B. Suchodolski, Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, PWN, Warszawa 1967, s. 635. 
474Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) — jeden z najwybitniejszych pisarzy doby 

romantyzmu. Zajmował się dramaturgią, nauką, poezją i filozofią. Najbardziej znane dzieła to Faust 
(1808), Cierpienia młodego Wertera (1774), Lata wędrówki Wilhelma Meistra (1821). 

475F. Dostojewski, Aforyzmy, przeł. Z. Podgórzec i R. Przybylski, Warszawa 1986, s 44. 
476S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, przeł. A. Djakowska, Fundacja Aletheia, Warszawa 1996, s. 12. 
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ten nurt z całą stanowczością twierdzą, że ich prace należy określać jako 

antysystemowe. „Egzystencjalizm to jest reakcja, bunt przeciw teoriom, schematom, 

abstrakcjom, bunt w imię wewnętrznej prawdy i w imię życia, ludzkości”477. Nie dziwi 

nas tedy, że tak wielu egzystencjalistów jest na poły zarówno literatami jak i filozofami.  

 Przedmiotem swoich rozważań czynią egzystencjaliści człowieka jako 

jednostkę, jego istnienie i rolę w świecie. Bez swojej zgody człowiek został rzucony w 

otchłań czasu i świata,  w którym musi sobie poradzić sam. Samotność dobrze oddaje 

istotę człowieczeństwa. Człowiek skazany jest na samego siebie i na absolutną wolność. 

Głównym problemem dla egzystencjalizmu był problem wolności człowieka, a 

ponieważ „cała historia nowożytna jest doświadczeniem wolności człowieka, człowiek 

znalazł się na wolności”478, naturalnym będzie mnogość moich odwołań do postaci 

wcześniejszych od współczesnych egzystencjalistów. 

 Za filozoficznych prekursorów możemy podać św. Augustyna i jego rozważania 

na temat czasu, wieczności i człowieka, niektóre przemyślenia zawarte w  Myślach  B. 

Pascala, jego wewnętrzną walką i dylematy wiary, F. Nietzchego i jego koncepcją 

człowieka poza dobrem i złem, bez Boga. Jednymi z głównych inspiratorów 

egzystencjalizmu byli S. Kierkegaard i F. Dostojewski. Polski historyk filozofii J. 

Legowicz, zaprzeczał jednak, jakoby pisarz rosyjski miał coś wspólnego ze 

współczesnym egzystencjalizmem. Twierdził, że egzystencjalizm jest odpowiedzią na 

nową sytuację człowieka we współczesnym świecie, a nie próbą odpowiedzi na wieczne 

problemy ludzkiego życia479. Być może jest to w pewnym sensie prawda, jednak 

przeciwko tej tezie wypowiadają się sami filozofowie. S. Kierkegaard wspominał o 

swoich fascynacjach romantyzmem czy W. Szekspirem480. O W. Szekspirze mówiono, 

że „jego twórczość po raz pierwszy ukazuje nieskończenie złożony i wieloraki świat 

psychiki człowieka (…)”481. R. Przybylski oraz B. Mucha wspominają w swoich 

szkicach, że myśl F. Dostojewskiego kształtowała się pod wpływem tradycji 

romantycznych482. Wspólną cechą jego koncepcji z romantycznymi był temat buntu 

                                                
477F. M. Cataluccio i J. Illg, Gombrowicz, filozof, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991, s. 136. 
478M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2004, s. 27. 
479Zob. J. Legowicz, Zarys Historii Filozofii. Elementy Doksografii, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1964, s. 326. 
480William Shakespeare (1564-1616) – angielski poeta, dramaturg, aktor. Powszechnie uważany za 

jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej oraz reformatorów teatru. 
481M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, op. cit., s. 27. 
482Por. B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej: od początków do czasów najnowszych, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002, s. 329. 
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jednostki wobec prawa i przykazań etyki społecznej483. W. Gromczyński wymienia inne 

cechy wspólne, jak idea nocy, szaleństwa, osamotnienia484. W realizmie 

Dostojewskiego tkwiło dużo romantyzmu, w zasadzie wyszydzał realizm, sam 

mianował się „realistą w wyższym sensie”, co H. Brzoza zinterpretowała jako postulat 

realizmu fantastycznego485. 

  J.-P. Sartre, jako autor książek o literaturze, analizował twórczość Ch. 

Baudelaire’a486 pod kątem egzystencjalizmu. A. Camus, który w swoich studiach 

powoływał się na dużą liczbę bohaterów literackich, odkrywał w nich postawy 

egzystencjalne. Ja także pod tym kątem będę rozpatrywać egzystencjalizm, nie tylko 

stricte filozoficznie, ale w nawiązaniu do literatury, poezji, a nawet malarstwa. Myślę, 

że literatura czy poezja, ze swoimi wielce wymownymi środkami wyrazu, lepiej oddają 

główną ideę egzystencjalizmu, niż suchy dyskurs filozoficzny. F. Dostojewski 

powiadał: „aby zrozumieć (życie — J. K.), trzeba być artystą”487. By ukazać 

absurdalność ludzkiego istnienia najlepsza jest powieść. Losy, zachowania, refleksje 

bohaterów przez pryzmat powieści najdobitniej wyrażają rzeczywistą kondycję ludzką. 

Nie bez przyczyny egzystencjalizm został nazwany filozofią człowieka.  

 Głęboka refleksja nad życiem nie bierze się znikąd, filozofia egzystencjalistów 

wypływała z głębi serca, z własnych, introwertycznych, introspekcyjnych przeżyć. 

Wiedzieli o tym J.-P. Sartre, A. Camus i sami przez pryzmat swoich powieści 

ukazywali postawy egzystencjalne. Dopatrywali się początku filozofii nie w zdziwieniu, 

jak to chcieli starożytni, ale w rozpaczy. Jak już wcześniej zostało wspomniane, należy 

wyjść poza ramy czystej filozofii, aby pełniej przedstawić zjawisko, jakim jest 

egzystencjalizm. Po gruntownym zgłębieniu  zagadnienia jakim jest tragizm ludzkiej 

kondycji w czasoprzestrzennym kontinuum, wbrew temu jak chciał J. Legowicz, 

okazuje się, że korzenie są bardzo odległe. Filozoficzne korzenie sięgają św. 

Augustyna, który pytał o czas w IX Wyznaniu,  tym samym warunkował pytanie o 

człowieka i jego miejsce w świecie między wiecznością a doczesnością. W 1927 r. M. 

                                                
483R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 

PIW, Warszawa 1964, s. 50. 
484Zob. W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z problemów filozoficznej interpretacji postaci 

Dostojewskiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1980, t. 26, s. 315-356. 
485Zob. H. Brzoza, Realizm fantastyczny Dostojewskiego, „Slavia Orientalis” 1985, nr 1-2, s. 85-99. 
486Charles Baudelaire (1821-1867) — poeta francuski, dekadent, parnasista (W swoich głównych 

założeniach postulował parnasizm. Przyjmował za najwyższą wartość kunszt poetycki. Jego 
najsławniejszy tomik wierszy to — Kwiaty Zła (1855), Spleen i ideał (1864). 

487Cyt. za P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski, przeł. A. Kunka, Wydawnictwo Domini, Bydgoszcz 
2002, s. 203. 
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Heidegger zadał to samo egzystencjalne pytanie, a mianowicie, w jaki sposób zabiegać 

o swoją autentyczność w walce o czas? O czas, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 

pytali także J.-P. Sartre w Mdłościach, F. Dostojewski w Notatkach z podziemia. W 

Aforyzmach F. Dostojewskiego czytamy: „Czas nie istnieje. Czas to stosunek bytu do 

niebytu”488. Pytanie o czas jest pytaniem o to, kim jestem. Jestem człowiekiem, tylko 

człowiek odpowiada na pytanie o człowieka. Trzeba przede wszystkim mieć 

świadomość swojego istnienia, jak chcieli egzystencjaliści. Świat jest pewnym faktem, 

w nim jestem ja i inni ludzie, niebędący mną. Podobną myśl do św. Augustyna 

wypowiadał J.-P. Sartre. Do istoty bytu ludzkiego należy utrzymywanie stosunków z 

innymi ludźmi, których całe otoczenie traktowane jest jako dopełnienie ludzkiej 

egzystencji, jako przedmiot. Św. Augustyn powiadał też, że w umyśle swoim powinien 

szukać siebie, in anima meus. „Augustyn pokazał (…), że życie ludzkie nie jest 

właściwie pełnym życiem, lecz tylko jego deformacją, że człowiek właściwie tylko 

„egzystuje”, ale nie „istnieje”489. Inną postacią, o której chciałam wspomnieć był B. 

Pascal. Pisał on: „Człowiek jest w naturze środkiem pomiędzy wszystkim, a niczym”490. 

Myślę, że filozofia I. Kanta, która zmieniła postać całej późniejszej filozofii, miała 

wpływ na egzystencjalizm. Od tej pory ważny był człowiek, podmiot, a nie przedmiot 

w akcie poznania. To człowiek kształtuje rzeczywistość, ma wpływ na to, co poznaje, a 

nie odwrotnie. Po tym przydługim wstępie chciałabym omówić myśl F. Dostojewskiego 

pod kątem egzystencjalizmu. 

 Jako pierwszy zwrócił uwagę na ten problem A. Walicki, znany i 

pierwszoplanowy badacz myśli rosyjskiej. Opublikował tekst pt. Dostojewski i idea 

wolności w swojej książce z 1958 r. Osobowość a historia. Pisał, że głównym rysem 

filozofii Fiodora Michajłowicza był jej charakter antropocentryczny. Pisarz próbuje 

zgłębić zagadkę człowieka i to wypełnia mu całe życie. F. Dostojewski na łamach 

swych powieści zadawał i jednocześnie starał się odpowiedzieć na pytania: czy 

człowiek to monada? Samowystarczalna istota, która nie potrzebuje innych ludzi oraz 

Boga, czy też jest całkowicie odwrotnie? Losy bohaterów jednoznacznie odpowiadają 

na to pytanie. Człowiek niszczy sam siebie i zatraca swoje człowieczeństwo poprzez 

izolację i bluźnierstwa przeciwko Bogu. W takim razie co jest wyznacznikiem 

człowieczeństwa? Kim jest człowiek? Kim powinien być człowiek? 

                                                
488F. Dostojewski, Aforyzmy, przeł. Z. Podgórzec i R. Przybylski, Warszawa 1986, s. 23. 
489B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, PWN, Warszawa 1963, s. 45. 
490B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Instytut Wydawniczy PAX, Warszaw 1953, s. 63. 
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 A Walicki pisał, że zainteresowanie Rosjanina człowiekiem spowodowało, że 

uznany został na prekursora egzystencjalizmu. Całymi garściami czerpali z jego myśli 

filozofowie egzystencjalni, nurtu zarówno ateistycznego jak i teistycznego oraz 

personaliści. Poczynając od J.-P Sartre’a, poprzez A. Camusa, L. Szestowa czy M. 

Bierdiajewa.  

 Kolejną osobą, która mianuje F. Dostojewskiego protoplastą egzystencjalizmu 

jest D. Kułakowska. Na łamach swojej monografii Dostojewski. Antynomie humanizmu 

według „Braci Karamazowów”, w artykule Chrystologia Dostojewskiego491 oraz w 

szkicu Dialektyka niewiary492 oświadcza, że o tej tezie świadczą wizerunki bohaterów 

wykreowanych przez pisarza, ich dyskusje światopoglądowe „na temat wizji świata, 

natury, wolności, odpowiedzialności jednostki, kondycji i doli człowieczej, 

podstawowych wyznaczników egzystencji ludzkiej i form jej ekspresji są dyskusjami na 

serio, są autentycznym ścieraniem się poglądów, jeśli nawet nie zawsze słusznych, to 

jednak głęboko przezywanych, odzwierciedlających rzeczywiste antynomie bytowości 

ludzkiej”493. H. Brzoza, w nieco późniejszej monografii Dostojewski, między mitem, 

tragedią i apokalipsą wymienia filozoficzne problemy, które sytuują autora Biednych 

ludzi jako ideologa egzystencjalizmu. Jednym z problemów była istota i antynomie 

wolności oraz samoprzeczący charakter wolności. Innym z kolei był problem miłości do 

człowieka, ludzkości, Boga. Istotną kwestię stanowiły możliwości i ograniczenia 

ludzkiego rozumu w odniesieniu do poznawania tajemnic życia oraz śmierci494. 

 F. Dostojewski w swojej twórczości podejmował problem samobójstwa, 

nihilizmu, zmagania się człowieka z własnym losem, paradoksów oraz następstw wiary 

i niewiary. „Człowiek jest mikrokosmosem, centrum bytu, słońcem, wokół którego 

wszystko krąży”495. Dla autora Biesów rozwiązanie problemu człowieka, stanowiło 

rozwiązanie problemu Boga. Antropologia tego rosyjskiego myśliciela jest głęboko 

chrześcijańska. Tak o tym pisał M. Bierdiajew: „F. Dostojewski jest (…) wielkim, 

wielkim antropologiem, eksperymentuje z naturą człowieka (…) w jej bezdenności i 

nieograniczoności (…) Cała twórczość (…)  jest wichrową antropologią”496. 

Antropologii F. Dostojewskiego poświęcony jest w całości siódmy zeszyt „Humanitas” 
                                                

491D. Kułakowska, Chrystologia Dostojewskiego, „Euhemer” 1976, nr 3. 
492D. Kułakowska, Dostojewski ― dialektyka niewiary, Książka i Wiedza, Warszawa 1978, s. 26. 
493D. Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 259. 
494Por. H. Brzoza, Dostojewski, między mitem, tragedią i apokalipsą, Wydawnictwo UMK, Toruń 

1995, s. 59 – 60. 
495M. Bierdiajew, Osobowość Dostojewskiego, op. cit., s. 22. 
496Tamże, s. 25. 
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z 1981 r. L. Kiejzik także poczyniła pewne refleksje na temat tego aspektu myśli 

Rosjanina497. 

 Pisarz badał postępowanie człowieka w momencie, kiedy zaczyna się on 

buntować przeciwko obiektywnym prawidłom świata, w chwili kryzysu duchowego, 

przełomu duchowego. Człowiek jest istotą pełną wewnętrznych przeciwieństw, 

biegunową, często irracjonalną, dynamiczną w swojej głębi, samowola może 

powodować nawet, że wybiera cierpienie. Najlepszym przykładem jest człowiek z 

podziemia. „Czułem jak się we mnie kotłują sprzeczne czynniki (…) Męczyły mnie 

okrutnie”498. Fiodor Michajłowicz wyróżniał trzy warstwy w naturze ludzkiej — obszar 

spekulacji intelektualnej, obszar namiętności i obszar najgłębszy — świadomości 

ludzkiej. Na poziomie obszaru namiętności rozgrywa się cały dramat człowieka i 

ludzkości. Opisywał człowieka na tle miasta, najczęściej Sankt Petersburga, podobnie 

jak M. Gogol499, przedstawiciel tzn. szkoły naturalnej, na którym początkowo  się 

wzorował. Cały świat, który nie posiada samodzielnego istnienia — miasta, cywilizacja, 

przyroda są tylko tłem dla życia ludzkiego. Chciałabym się skupić w szczególność na 

dwóch jego dziełach, a mianowicie na Notatkach z podziemia i Biesach. 

 Notatki z podziemia uchodzą za jedno z najwymowniejszych dzieł F. 

Dostojewskiego. D. Kułakowska uważała ten utwór za profession de foi Rosjanina500. 

Szkic ten ma wydźwięk anynihilistyczny i anytmaterialistyczny. Miał za zadanie 

pokazać, czym grozi absolutna wolność, kaprys i niezdecydowanie człowieka. 

Bohaterem jest człowiek z podziemia, dominującą formą jest monolog, tzn. strumień 

świadomości. Już na wstępie bohater przyznaje, że ludzie boją się przyznać przed 

innymi do swoich mentalnych szaleństw, a tak naprawdę to najpowszechniejsza rzecz. 

To samo powtórzy sto lat później inny myśliciel z Petersburga — W. Nabokov w Pninie 

― że nie ma nic bardziej typowego i szablonowego od szaleństwa wśród ludzi. 

Szaleństwa są efektem rozmyślania o wolności. „Droga człowieka do wolności zaczyna 

się od skrajnego indywidualizmu, od samotności, od buntu przeciwko zewnętrznemu 

porządkowi świata”501. Dokładnie tak jest z bohaterem Notatek z podziemia. Zamknął 

się w podziemiu, medytuje nad własnym losem, mówi: „cierpienie — przecież to 
                                                

497L. Kiejzik, Dostojewski i Sołowjow - przyczynek do amtropologii filozoficznej tych myślicieli, 
„Transformacje” 1993, nr 3/4, s. 120—123. 

498F. Dostojewski, Notatki z podziemia, przeł. G. Karski, [w:] F. Dostojewski, Notatki z podziemia. 
Gracz , Warszawa 1992, s. 8. 

499Mikołaj Gogol (1809-1852) — rosyjski dramaturg i powieściopisarz. 
500D. Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, op. cit., s. 

32. 
501M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2004, s. 26. 
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jedyne źródło świadomości”502. Nadmiar świadomości, choć to prawdziwa choroba, 

prowadzi do świadomości istnienia, najważniejszego wydarzenia w życiu człowieka. 

W. Gromczyński zauważa, że „wyostrzona świadomość (człowieka z podziemia —  J. 

K.) oddziałuje destrukcyjnie na wartości, redukując je do faktów”503.  Głęboka 

samoświadomość to cecha charakterystyczna wszystkich bohaterów F. Dostojewskiego. 

Zagłębiają się w siebie, na rzecz oddalania się od świata. To jest negatywny skutek 

świadomości i dowód na to, że człowiek nie jest istotą logiczną, którą da się sprowadzić 

do samego rozumu. Prawo  samozniszczenia i prawo samozachowania są równie silne 

w ludzkości. W tym miejscu uwidocznił się antykartezjanizm pisarza, na który zwrócił 

uwagę W. Gromczyński504. Sfera „cogito” jest bezużyteczna dla zrozumienia złożoności 

psychiki człowieka. A. Raźny oddaje tę samą myśl w inny sposób, a mianowicie, że 

„rozum nauki” nie pomoże w zdobyciu tego najważniejszego ludzkiego przymiotu — 

wolności, a jedynie rozum miłości”505. Życie ludzkie jest nieprzewidywalne i wcale 

niezdeterminowane przez schematyczność rozumu. Ta nieprzewidywalność, 

„nieprzejżystość istnienia”506 jest źródłem cierpienia, którego zlikwidować nie można, 

ponieważ jest niezbędne w życiu. Autor Biednych ludzi sądził, że dzięki cierpieniu 

człowiek może siebie odkupić i zbawić. Jest to motyw zaczerpnięty z gnostycyzmu. 

Spójrzmy, co mówił Diabeł do Iwana w czasie dość fantastycznej i nierealnej dyskusji: 

„Bo cierpienie to właśnie życie. Bez cierpienia jakaż by z życia była przyjemność; 

wszystko obróciłoby się w jedno niekończące się nabożeństwo; święte, ale dość 

nudne”507. Świadomość samego siebie, niby najbardziej oczywista, a jednak najbardziej 

niezrozumiała, ponieważ jest najbardziej nieobiektywna. Człowiek spełnia się w 

cierpieniu, jak pisał S. Kierkegaard, w rozpaczy jest część wieczności. Jak twierdzi D. 

Kułakowska „egzystencjalizm chrześcijański Dostojewskiego bliższy jest  interpretacji 

Mouniera, nie przeciwstawiającej bycia dla siebie (pour soi) byciu z innymi (avec les 

autres) niż mroczno indiwidualistycznemu egzystencjalizmowi Kierkegaarda”508. 

Podobnie czyni A. Kościołek porównując antropologię F. Dostojewskiego z 

                                                
502F. Dostojewski, Notatki z podziemia, przeł. G. Karski, [w:] F. Dostojewski, Notatki z podziemia. 

Gracz , Warszawa 1992, s. 32. 
503W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z problemów filozoficznej interpretacji postaci 

Dostojewskiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1980, t. 26, s. 334. 
504Tamże, s. 322. 
505Por. A. Raźny A., Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988, s. 

64 – 65. 
506W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z problemów filozoficznej interpretacji postaci 

Dostojewskiego, op. cit., s. 325. 
507F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. II przeł. A. Wat, Warszawa 1978, s. 365. 
508D. Kułakowska, Dostojewski ― dialektyka niewiary, Książka i Wiedza, Warszawa 1978, s. 45. 
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antropologią G. Marcela509. Choć ciężko zaprzeczyć, jakoby powiązania z „filozofami 

pesymistycznymi” nie istniały. Cierpienie, ból istnienia u człowieka z podziemia 

przybiera postać bezwładu. „Cierpienie to zwątpienie i negacja”510 jednocześnie. 

Samotność, która towarzyszyła mu od najwcześniejszych lat, miała pierwszorzędny 

wpływ na to, kim się stał. Jest znękany własnymi myślami, wspomnieniami, nie może 

uwolnić się od przeszłości. Samotność, tak potrzebna, degraduje jednak ludzi, 

odczłowiecza, człowiek w takim stanie żyje w sobie, niby Bóg, ale Bogiem przecież nie 

jest i nigdy nie będzie. Bohater tworzył swój własny świat, aby trochę pożyć511. 

Samotność ma tu znaczenie tylko pośrednie. Samotność rzeczywiście może być udręką, 

czymś szalenie negatywnym, jednak pod warunkiem, że rozpatrywana jest jako 

nienaturalny stan, niecodzienny. W wypadku natomiast, gdy jest ona stanem 

codziennym i naturalnym, jest raczej poczuciem stabilności i monotonii, a nie udręki. 

Dla naszego bohatera samotność to stan codzienny, pomaga mu uchwycić prawdziwą 

perspektywę życia. Zasadniczym powodem rozpaczy i absurdu życia człowieka z 

podziemia jest brak przyczyny wszystkiego, co go otacza i spotyka. Wszystkim rządzi 

przypadek. Ta rozpacz jednak finalnie przeradza się w rozkosz, co świadczy o 

samodestrukcyjnych skłonnościach ludzi. Człowiek z podziemia reprezentuje 

nihilistyczną, kaleką postawę duchową na co zwrócił już uwagę R. Przybylski w swojej 

monografii Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i 

kary” 512. W książce pojawia się także motyw nudy, bohater dręczył się z jej powodu. 

Motyw ten został wspomniany, ponieważ jest ważny, słowa o podobnym, negatywnym 

wydźwięku spotykamy u J.-P. Sartre’a i Ch. Baudelaire’a. Jedna z wielu intuicji F. 

Dostojewskiego brzmiała: „Bardziej niż rozpadem atomowym nasz świat zagrożony jest 

uduszeniem przez nudę”513. Autor chciał unaocznić przez swoje Notatki z podziemia, 

jak zgubne ma następstwa tak skrajna samowola i bunt człowieka. Na problem buntu 

zwróciła uwagę L. Jazukiewicz-Osełkowska514, porównując pisarza z A. Camusem. A. 

Camusa i F. Dostojewskiego, jak zwróciła na to uwagę autorka artykułu, łączą 

rozważania nad absurdem, dobrem, złem, ale przede wszystkim nad buntem. „Można 

                                                
509A. Kościołek, Dar wolności a teoria środowiska na podstawie „Dziennika pisarza” Fiodora 

Dostojewskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego” 1994, z. 33, s. 113-120. 
510Tamże, s. 31. 
511Tamże, s. 17. 
512R. Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, 

PIW, Warszawa 1964, s. 212. 
513Cyt. za P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski czyli Zstąpienie do otchłani, op. cit., s. 267. 
514Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Problem buntu w twórczości Dostojewskiego i szkicach 

filozoficznych Camusa, „Slavia Orientalis” 1974, nr 3, s. 289-296. 
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powiedzieć, że twórczość autora Biesów i autora Dżumy była drastycznym przykładem 

wewnętrznego konfliktu, zrodzonego z przeświadczenia o konieczności buntu 

społecznego i z nieobecności tego buntów artystycznych konkretyzacjach”515 . Według 

A. Camusa bunt jest oczywistością, człowiek styka się z nim i sam go wytwarza 

notorycznie, na co dzień. Z kolei postawy buntownicze bohaterów F. Dostojewskiego 

mają swoje źródła w żądaniu harmonii, jedności świata, pretensjach do tego, aby go 

zrozumieć. A. Camus podobne myśli wyraża w szkicu Człowiek Zbuntowany. Jednak 

według niego granice buntu gdzieś istnieją. „W rozumieniu pisarza bunt jest udziałem 

człowieka świadomego swoich spraw. W jego utworach nieuchronnie odczytujemy 

myśl, że człowiek musi się buntować po to, aby istnieć, i nie tylko w imię afirmacji 

własnej godności, lecz i w imię ogólnoludzkiej komunii, która jest właśnie 

konsekwencją godności człowieka”516. Bunt jest jedną z kategorii poszukiwania 

wolności, przykładem jest Kiryłow, inżynier z Biesów, którego bunt był 

wielopostaciowy, jednak istotą była negacja istnienia Boga i postulat nadejścia nowej 

ery. Kiryłow jako bohater absurdalny fascynował A. Camusa, który pisał, że 

samobójstwo jest najważniejszym problemem filozoficznym. „Orzec, czy życie jest, czy 

nie jest warte trudu, by je przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie 

filozofii”517. Obaj myśliciele traktują samobójstwo jako zjawisko na wskroś 

filozoficzne, a nie społeczne. Przyczyn szukali nie na poziomie świata materialnego, ale 

wyżej, w sferze duchowej, metafizycznej. Kiryłow bronił się przed nihilizmem — 

miłością do ludzi — jednak ta miłość była złudna, bowiem „nie można pokochać 

człowieka jak siebie samego w myśl przykazania Chrystusa. Na ziemi wiąże nas prawo 

osobowości. Nasze ja stoi na przeszkodzie”518. Ten rys był istotny dla egzystencjalizmu, 

przede wszystkim ateistycznego, w którym podkreślano samotność oraz absurdalność 

życia ludzkiego. „Kto zbyt kocha ludzkość jako taką, ten, w większości wypadków, 

prawie zawsze niezdolny jest do pokochania pojedynczego człowieka”519. Można by 

podsumować słowami W. Szekspira: „A człowiek? Niby wiem, że to arcydzieło, 

szlachetność rozumu, nieograniczone zdolności, proporcja kształtu, płynność ruchów, w 

uczynkach równy aniołom, w pojmowaniu równy Bogom, najwyższe z żyjących istnień 

korona stworzenia, a jednak dla mnie to tylko kwintesencja marnego prochu. Nie cieszy 
                                                

515L. Jazurkiewicz-Osełkowska, Problem buntu w twórczości Dostojewskiego i szkicach 
filozoficznych Camusa, „Slavia Orientalis”, 1974, nr 3, s. 287. 

516Tamże, s. 289. 
517A. Camus, Kiriłow, [w:] tenże, Eseje, przeł. J. Guze, PIW, Warszawa 1974, s. 91. 
518F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 27. 
519Tamże, s. 73. 
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mnie człowiek — ani żaden mężczyzna, ani żadna kobieta”520. Podobną myśl 

wypowiedział w XVIII w. A. Radiszczew521, jakby ustami Kiryłowa522: „nie znajdując 

niczego, co byłoby godne zwrócenia uwagi, ani wśród mężczyzn, ani wśród kobiet, 

poświęcam się służbie ludzkości”. Służba ludzkości poprzez samobójstwo inżyniera z 

Biesów nie przyniosła żadnych wymiernych rezultatów. Była absurdalna. Postacią 

absurdalną jest także Iwan Karamazow, ta postać obrazowała bunt metafizyczny, czyli 

bunt: „w którym człowiek powstaje przeciw swemu losowi i całemu światu. Jest on 

metafizyczny, ponieważ zaprzecza celom człowieka i świata”523. Bunt Iwana wyraża się 

w jego niezgodzie na Boga, zbawienie, religię, a przede wszystkim na niezawinione 

cierpienie dzieci.  

Przeciwko społecznym prawidłom buntował się Raskolnikow, bohater Zbrodni i 

Kary, przeciwko nihilizmowi buntował się Kiryłow, a w imię miłości do ludzkości, co 

doprowadziło go do samobójstwa, wreszcie buntował się Hipolit z Biesów, przed 

śmiercią. Nie wiedział chyba, że życie jest tak naprawdę „dojrzewaniem ku śmierci”, 

parafrazując M. Heideggera pisała A. Raźny524. Śmierć jest absurdalna i nieunikniona 

zarazem. Bunt jest efektem izolacji, marzycielstwa, braku szacunku do samego siebie. 

Na przykładzie bohaterów reprezentujących te postawy, A Walicki pisze, że Fiodor 

Michajłowicz „stara się uzasadnić myśl, iż indywidualizm prowadzi nie tylko do 

dezintegracji społeczeństwa, lecz również rozkładu osobowości”525. Co w rezultacie 

powoduje utratę wolności i poczucie absurdalności, ambiwalencji w stosunku do siebie 

jak i odległego świata. Klinicznym przykładem jest człowiek z podziemia, którego 

życie stanowi zaprzeczenie humanizmu. Świadomość wolnej woli podziałała 

destrukcyjnie na bohatera. R. Przybylski zauważył, że „wolna wola w mniemaniu 

człowieka z podziemia była  wyrazem przekonań jednostki o jej niezależności od praw 

rządzących światem ducha i przyrody”526. Niewątpliwie taka postawa była efektem 

strachu i bólu, lęku przed nieznanym przecież światem. Według T. Poźniaka  postacie 

wykreowane przez F. Dostojewskiego „pędzące bardzo aktywny żywot i obdarzone 

                                                
520W. Szekspir, Hamlet, akt II, scena 2. 
521Aleksander Mikołajewicz Radiszczew (1762–1802) — rosyjski pisarz, filozof. 
522Zob. także W. Gromczyński, Egzystencjalizm Kiriłowa: filozoficzne aspekty twórczości 

Dostojewskiego, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 1, s. 141-162. 
523A. Camus, Eseje, przeł. J. Guze, PIW, Warszawa 1974, s. 278. 
524Zob. A. Raźny, Śmierć i nieśmiertelność w twórczości Fiodora Dostojewskiego, „Slavia 

Orientalis” 1998, nr 3, s. 425-432. 
525A. Walicki, Osobowość a historia, PIW, Warszawa 1959 s. 365. 
526R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, op. 

cit., s. 210.  
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hiperuczuciowością, przerzucają się ze skrajności w skrajność, chłoną świat 

intensywnie, wręcz zachłannie, jak gdyby podświadomie czuli lęk przed szybkim 

kresem istnienia biologicznego, którego równocześnie się boją, gdyż jest źródłem bólu i 

zła. Chronią się przed nim w podziemiach, w celach klasztornych, w rozpuście, w 

rozdwojeniu, w szaleństwie w ogóle”527. Przypadek człowieka z podziemia jest 

najbardziej skrajny. Cała książka jst studium absurdalności ludzkiego życia. „Notatki z 

Podziemia — to rozdzierający krzyk przerażenia, wyrywający się z duszy człowieka, 

który uświadomił sobie nagle, że kłamał całe życie, że udawał tylko, kiedy przekonywał 

siebie i innych, że najwyższym celem istnienia jest służenie marnemu człowiekowi”528. 

Bohater dostrzegł obłudę swojego życia, wpadł w przerażenie, jednak nie mógł już z 

tym nic zrobić. W wieku czterdziestu lat nie można rozpoczynać nowego życia. Ma 

świadomość, że jest nikim, ale ma wolną wolę, której nikt mu nie zabierze. 

 Podobny problem ukazany został w Biesach, które są wielowarstwową i 

fascynującą powieścią, jednak ja skupię się na  dwóch tylko postaciach ― na Kiryłowie 

i Stawroginie. Ich losy są przykładami źle pojętej wolności. Tę kwestię omówił A. 

Walicki w szkicu Osobowość a historia. Wynikiem fałszywie pojętej wolności, 

wolności człowieka-boga jest wedle F. Dostojewskiego samobójstwo, zabójstwo i 

tyrania529. Kiryłow uświadamiał sobie absurd istnienia. Chciał zdymisjonować Boga i 

sam wejść na jego miejsce. Czynił to poprzez samobójstwo, samobójstwo 

pedagogiczne, wyższego rzędu. Sam F. Dostojewski potępiał ten czyn, ponieważ został 

ufundowany na niewłaściwej kanwie. W obliczu Boga rozum ludzki jest bezużyteczny, 

wikła się w sprzeczności, żadna droga nie pomoże, ani „via  negativa”, ani „via 

positiva”, ani nawet „via eminentiae”530. Decyzja Kiryłowa została podjęta przy 

pomocy rozumu, a nie chwilowych i zgubnych emocji. Zaufał on rozumowi, padł ofiarą 

swoich myśli, których podporą była sfera „cogito”. Bohater zapytany o to, czy Bóg 

istnieje odpowiada: „Nie ma Go, ale jest. W kamieniu też nie ma bólu, ale jest lęk przed 

upadkiem tego kamienia. Bóg jest bólem tkwiącym w lęku przed śmiercią. Kto 

przezwycięży ból i lęk, sam stanie się bogiem (…) i wtedy nastanie nowy podział 

                                                
527T. Poźniak, Kategoria strachu i wstydu w światopoglądzie F. Dostojewskiego, „Slavica 

Wratislaviensia”, 1985, t. XXXIII, s. 61.  
528L. Szestow, Dostojewski i Nietsche, Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, Czytelnik, Warszawa 

1987, s. 66. 
529Por. A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 378.  
530Rodzaje teologii , które mają służyć poznaniu Boga, Wyróżniamy teologię apofatyczną 

(negatywna) — opisujemy Boga poprzez zaprzeczenia, czyli poprzez to, czym Bóg nie jest; oraz 
katafatyczną (pozytywna) — opisujemy Boga poprzez to, czym on jest, a także  jednocząca. Pojawiają się 
w historii  filozofii u Pseudo-Dionizego Areopagity. 
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historii: od goryla do unicestwienia Boga i od unicestwienia Boga…do fizycznej 

przemiany świata oraz człowieka”531. R. Przybylski doszedł do wniosku, że Kiryłow 

miał aspiracje rywalizować z Chrystusem. Jako człowiek-bóg, chciał rywalizować z 

Bogo-człowiekiem532. Myślał, że Chrystus uzurpował sobie prawo do boskości. A. 

Walicki z kolei nazywał go „bogobójcą” oraz wyciągnął wnioski z tego zdarzenia: 

„wynik pierwszego wielkiego eksperymentu  na drodze samowoli kończy się fiaskiem. 

Jego unicestwienie, przechodzące bez echa wykorzystują mali ludzie do swych 

celów”533. Samodestrukcja  bohatera wypływała z głębokiego buntu, z przyczyn 

ideowych, miała być wyrazem nieograniczonej wolności, absolutnej władzy nad 

własnym życiem. „Absolutna wolność nastanie wtedy, gdy ludziom będzie wszystko 

jedno, żyć czy też nie żyć. Oto cel wszystkiego”534. A. Mieczykowska nazywa 

samobójstwo inżyniera z Biesów soteriologicznym535, czyli zbawczym. Kiryłow 

uzurpował sobie boskie prawo do zbawienia ludzkości. Bóg to wytwór imaginacji 

ludzkiej. Jeśli Boga nie ma, to człowiek decyduje o swoim losie, on przejmuje nad nim 

całkowitą kontrolę. Gdyby ludzie wiedzieli o tym, byliby wolni na zawsze. Kiryłow 

chciał im to zademonstrować, pokazać, uświadomić, właśnie poprzez swoje 

samobójstwo. Niestety, decyzja nie miała żadnych konkretnych skutków. „Śmierć 

Kiryłowa nie udowodniła niczego nikomu, zwłaszcza bogu, prócz tego właśnie, że 

człowiek jest istotą bojącą się, że w ostatniej chwili jego natura, jego żywe życie 

rozpaczliwie broni się przed śmiercią”536. Tym bardziej jednak jest bohaterem 

absurdalnym, niegodzącym się na powszechnie obowiązujący model życia. „Są to jedne 

z wielu przykładów, na jakie sposoby F. Dostojewski bada los ludzi na wolności i 

odkrywa nieodwracalne rezultaty dróg wolności”537. Dodajmy, że tych sposobów jest 

całe mnóstwo, które postaram się przybliżyć w toku pracy. 

 Jedną z kategorii, która łączy autora Białych nocy np. z J.-P. Sartre’m jest 

kategoria mdłości czy nudy, spleenu jak nazwałby to Ch. Baudelaire. J.-P. Sartre w 

swojej  powieści Mdłości, opisywał uczucie, które raz po raz nawiedza bohatera utworu 

— Antoniego Roquentina. Jest to dla niego niepokojące zjawisko, próbuje zrozumieć, o 

                                                
531F. Dostojewski, Biesy, przeł. Z. Podgórzec, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 163. 
532R. Przybylski R., Śmierć antychrysta, „Znak” 1981, nr 4, s. 109-122. 
533A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 384. 
534Tamże, s. 162. 
535Zob. A.  Mieczykowska, Acedia jako istnienie zdegradowane, czyli Chrystus Dostojewskiego 

(Wokół twórczości F. Dostojewskiego — Biesy), „Studia Russica Thorunensia” 1998, t. 3, s. 59-71. 
536B. Urbankowski, Dostojewski – dramat humanizmów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 

1978, s. 242. 
537M. Bierdiajew, Osobowość Dostojewskiego, op. cit., s. 26. 
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co w nim chodzi. Bohater poprzez pryzmat przeszłości i teraźniejszości próbuje 

odnaleźć swoje zagubione ja, zagłębiając się w egzystencjalne rozważania. Często 

nawiedzają go pytania: Dlaczego żyję?, Czy naprawdę istnieję?, Czy jestem już tylko 

pozorem, cieniem człowieka? „Nic nie rozumiem z tej twarzy, twarze innych mają sens. 

Moja nie”538. Podobną kreację dostrzegamy u F. Dostojewskiego. Człowiek z 

podziemia zwierza się sam przed sobą — „Nie potrafiłem stać się człowiekiem złym, 

ale zgoła żadnym (…)” 539. Człowiek jest zawsze sam i zawsze wolny, to jest jego 

przekleństwo. Uświadomić sobie swoje istnienie to znaczy uświadomić sobie 

absurdalność życia. Utwór ma charakter introspekcji, monologu wewnętrznego, choć 

dialogi także się pojawiają. Istnienie to podstawowy atrybut przysługujący 

człowiekowi. Świadomość istnienia jest najgłębszym doświadczeniem w życiu 

człowieka. A. Roquentin jest przeciwieństwem tych wszystkich bohaterów, którzy 

mogliby uchodzić za postacie o naturze egzystencjalnej jak Werter J. Goethego, Julian 

Sorel Stendhala540, czy postaci wykreowane przez  A. Strindberga. Szwedzki dramaturg 

odrzucał całe społeczeństwo i jego struktury.  

Samotność nie oznacza już nic, daje jedynie trochę „jałowej czystości”541. J.-P. 

Sartre podkreślał nieodwracalność czasu i człowieka skazanego na samotne udręki. 

Bohater Mdłości miał głęboką świadomość swojego istnienia, popadał w sprzeczności. 

Myśli, więc jest, ale dlaczego myśli w takim razie? To pytanie go dręczy. „Mam prawo 

istnienia, więc mam prawo do tego by nie myśleć (…)” 542. A jednak myśli, bardzo 

intensywnie, istnienie jest puste, nieokreślone. Mdłości są pierwszym symptomem 

„metafizycznej choroby”. Uzmysławiając sobie swoje znudzenie A. Roquentin 

dochodzi do ważnego odkrycia: „absurdalność (…) klucz istnienia, klucz do moich 

mdłości, do mego własnego życia”543. Znudzenie życiem często jest następstwem 

bardzo intensywnego życia. Znudzenie często idzie w parze z kiełkującym w sercu 

nihilizmem. Tak jest w przypadku F. Dostojewskiego, a kończy się samobójstwem, co 

pisarz przedstawił w powieści Biesy. Fiodora Michajłowicza z J.-P. Sartrem zestawił 

Cz. Miłosz544, analizuje wyrażenie francuskiego filozofa „piekło to inni”. Polski pisarz 

                                                
538J. P. Sartre, Mdłości, przeł. J. Trznadel, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 25. 
539F. Dostojewski, Notatki z podziemia, op. cit., s. 9. 
540Marie-Henri Beyle (1783–1842) — francuski pisarz dobry romantyzmu. Najbardziej znane jego 

dzieła to: Czerwone i czarne (1830) i  Pustynia Parmeńska (1839). 
541F. Dostojewski, Notatki z Podziemia, op. cit., s. 37. 
542Tamże, s. 119. 
543Tamże, s. 149. 
544Cz. Miłosz, Dostojewski i Sartre [w:] tenże, Zaczynając od moich ulic, Wydawnictwo 

Dolnośląskie, Wrocław 1990. 
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zauważył, że te słowa są także często wypowiadane, tylko że nie wprost przez 

bohaterów powieści Rosjanina. Każdy człowiek dąży do zdobycia władzy nad innymi i 

taką samą chęć widzi w ich oczach, co budzi nienawiść. Ta koncepcja wiąże się z 

problematyką dumy i poniżenia, którą także rozwijał „mistrz z Petersburga”. Zauważyła 

to także M. Janion545, polska literatka. 

A. Grabowski z kolei przetłumaczył wielce ciekawy tekst A. de Jonge546. Autor 

porównywał twórczość F. Dostojewskiego z twórczością Ch. Baudelaire’a. Wspólnym 

elementem dla nich obu jest hasło „carpe diem”. Co znaczy wieczność w obliczu 

sekundy prawdziwej rozkoszy? M. Stawrogin po życiu pełnym intensywności zdaje się 

chorować na spleen, nudę, którą tak dobitnie i jaskrawo opisał Ch. Baudelaire w tomiku 

Spleen paryski. Natomiast Fiodor Karamazow, jak i jego syn Dymitr, są jeszcze w  

transie. Życie pełne intensywnych przeżyć jest piękne, pełne, co wcale nie oznacza, że 

jest dobre, wręcz przeciwnie. Jesteśmy daleko od intuicji starożytnych Greków, którzy 

uważali, że piękno jest synonimem dobra na poziomie transcendentnym. Autor 

dopatruje się wręcz ścisłych analogii wynurzeń M. Stawrogina z Kwiatami Zła547. „I 

Ch. Baudelaire, i F. Dostojewski wywodzą swoje opisy ludzkiej skłonności do 

wielbienia intensywnych przeżyć z powyższych zapatrywań na enigmatyczny charakter 

piękna”548. Bo przecież według słów Dymitra: „Piękno to straszliwa i przerażająca 

rzecz. Straszliwa, bo nieokreśloną, a określić się nie da, gdyż Bóg zadaje tylko same 

zagadki. Tu brzegi się schodzą, tu jest harmonia wszelkich przeciwieństw, ich 

współżycie...Piękno! Nie mogę tego ścierpieć, że czasem człowiek, podniosłego nawet 

serca i wielkiego umysłu, zaczyna od ideału Madonny i kończy ideałem Sodomy”549. 

Intensywne przeżycia u F. Dostojewskiego to przede wszystkim rozpusta, cierpienie, 

ekstaza, szczęście, ból. Wszystkie te emocje mieszają się ze sobą, przenikają nawzajem, 

a w finale zaszczepiają zobojętniony nihilizm w serca ofiar. F. Dostojewski 

mistrzowsko to pokazał. Rozpustnikami byli  Swidrygajłow ze Zbrodni i Kary i 

Wiersiłow z Młodzika. „Swidrygajłow to pierwszy i najpełniejszy bohater 

egzystencjalny. Jego całkowity brak poczucia absolutnych sensów czyni go obojętnym 

                                                
545Zob. Dlaczego Kain nie chce „stać się dzieckiem”, [w:] M. Janion i S. Chwin, (red.), Dzieci, t. 2, 

Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988, s. 91. 
546A. de Jogne., Dostojewski i wiek intensywności, przeł. A. Grabowski, „Literatura na Świecie” 

1983, nr 3. 
547Tamże, s. 32.  
548Tamże, s. 33. 
549F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. I, op. cit., s. 136. 
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względem samego siebie i wszystkiego”550. Powiązania między nudą, logiką absurdu i 

samobójstwem dostrzegł A. Camus, który fascynował się Kiryłowem, bohaterem 

Biesów. 

Absurd nie jest w człowieku, ani w świecie, rodzi się z konfrontacji ludzkiego 

umysłu ze światem. „Absurd, który jest stanem metafizycznym człowieka świadomego, 

nie prowadzi do Boga (…)”551, stanowi specyficzne szczęście człowieka, zakreśla 

granice ludzkiego rozumu. To osobliwy stan duszy, świadczy, że w samym człowieku 

jest coś nieludzkiego. Absurd to jedyna więź pomiędzy człowiekiem a światem. W 

życiu natykamy się na same sprzeczności, jednak pytanie brzmi czy absurdalność życia 

żąda od nas, aby się mu wymknąć przez nadzieję bądź samobójstwo? A. Camus 

zastanawiał się nad tym specyficznym aktem, jakim jest samobójstwo, chciał oczyścić 

je z treści emocjonalnych i poznać jego logikę. Dlatego tak fascynował go Kiryłow z 

Biesów F. Dostojewskiego. Cała sztuka egzystowania ludzkiego polega na tym, aby żyć 

w rozdarciu, ze świadomością swojej absurdalności, zbadać ją, zbadać swoje wnętrze, 

poczuć prawdziwą jakość życia, to nadaje cel życiu, rozpacz jest lepsza niż kłamstwo. 

„Dotykamy prawdy właśnie wówczas, kiedy ona umyka”552, prawda znajduje się 

pomiędzy „tak i nie”. Problem prawdy i absurdu, winy i kary dobrze pokazany jest w 

powieści A. Camusa Obcy. Meursault zostaje skazany, ponieważ „nie uprawia gry”553. 

Gry polegającej na wyuczonych reakcjach odpowiednich do danej sytuacji. Zostaje 

skazany za morderstwo Araba i za fakt, że nie zachowywał się  stosownie na pogrzebie 

matki. Absurd zjawia się u A. Camusa pod postacią słońca, które namawia bohatera do 

zbrodni. Tu słońce przedstawione jest jako źródło absurdu. Tradycja przekazuje inną, 

pierwotniejszą koncepcję słońca — Platońską, która ujmowała słońce jako najwyższą 

ideę, ideę dobra. Tajemnica losu bohatera tkwi w absurdalnej prostocie świata. „Prawda 

nie jest ani moralna, ani niemoralna, lecz egzystencjalna”554. Meursault opowiada się za 

nią — milcząc. Właśnie milczenie jest tym stanem pośrednim miedzy Camusowskim 

„tak i nie”. Wbrew pozorom „filozofia absurdu nie mogła zmierzać do nihilizmu. 

Chciała ratować jednostkę przed ostatecznym zwątpieniem, musiała zatem powołać 

                                                
550A. de Jogne., Dostojewski i wiek intensywności, przeł. A. Grabowski, „Literatura na Świecie” 

1983, nr 3, s. 48. 
551A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, przeł. J. Guze, Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa 

2004, s. 98. 
552Tamże, s. 101. 
553A. Kijowski, Posłowie, [w:] A. Camus, Obcy, przeł. M. Zenowicz, Warszawa, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 1967. 
554Tamże, s. 127. 
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wartości, w imię których człowiek zgodziłby się (…) żyć”555. Filozofia absurdu 

afirmowała wiarę w człowieka, choć za cenę demaskacji jego słabości. 

Tak J.-P. Sartre pisał o A. Camusie, choć obaj czuli, że ich filozofie nie są sobie 

szczególnie bliskie, jednak szanowali się: „humanizm A. Camusa zawiera ludzką 

postawę wobec śmierci (…), jego dumne poszukiwanie szczęścia zakładało i wymagało 

nieludzkiej konieczności umierania”556. Cała twórczość A. Camusa jest poszukiwaniem 

sensu i racji życia, „bez której życie zamienia się w nieskoordynowany strumień 

przemijających wrażeń i pragnień”557. Zobrazowaniem takiej nonsensownej egzystencji 

jest życie bohatera Obcego. A. Camus miał przynajmniej dwóch duchowych mistrzów 

— J. Conrada, autora Lorda Jima, i F. Kafkę, autora Zamku. Sam autor Mitu Syzyfa 

pisał w jednym z wywiadów o tym, że inspirujący był ten z Conradowskich motywów: 

„człowiek mężny, który  staje się tchórzem”558.  Był to motyw centralny w Upadku. 

Ponadto bohaterowie powieści J. Conrada, to ludzie „nie rozumiejący siebie do końca i 

jednocześnie trawieni lękiem przed samowiedzą, samotni, nie rozumiani, tragiczni, 

uporczywi w dążeniu do własnej godności”559. Ten motyw właśnie łączy go z Fiodorem 

Michajłowiczem. 

F. Dostojewskiego zestawiano J. Conradem560, dlatego też pozwoliłam sobie 

przywołać tę postać. „Sprawa ich (bohaterów Fiodora Michajłowicza ― J. K.) 

przedstawia się tak, jak pytanie stojące przed Lordem Jimem J. Conrada — Chodzi nie o 

to, jak się wyleczyć, ale jak żyć. F. Dostojewskiemu chodzi nie o to, jak wyjść z 

Podziemia, jaką drogą dokonać szczęśliwego przejścia od ludzkości upokorzonej i 

niegodziwej do ludzkości pogodniejszej. Chodzi mu o to, jak żyć pod stołem, na którym 

święci się bankiet życia, jak znaleźć podstawy owego dwuznacznego życia w 

Podziemiu jak gdyby na stałe, jak gdyby bez nadziei zbawienia”561. A jest to o tyle 

istotne, że Człowiek z podziemia to „zasadnicza postać Rosji”562. Prawdziwy Rosjanin 

to typ „człowieka z podziemia”.  

                                                
555W. Szydłowska, Albert Camus, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Temper” 2001, s. 101. 
556J. P. Sartre, Czym jest literatura?, przeł. J. Lalewicz, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

1968, s. 453. 
557J. Kossak, Egzystencjalizm w filozofii i literaturze, Warszawa, Książka i Wiedza, 1971, s. 226. 
558Cyt. za: J. Kossak,  Egzystencjalizm w filozofii i literaturze, op. cit., s. 233. 
559Tamże, s. 234. 
560Z. Najder, Conrad a Dostojewski, „Życie Literackie” 1963, nr 8. 
561J. Stempowski, Polacy w powieściach Dostojewskiego, [w:] tenże, Eseje dla Kasandry, „ABC”, 

Kraków 1981, s. 292. 
562F. Dostojewski, Aforyzmy, przeł. Z. Podgórzec i R. Przybylski, Warszawa 1986, s. 40. 
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Negacja racjonalizmu u F. Dostojewskiego uwidaczniała się w jego fascynacji 

mistycyzmem. W. Blake563, rytownik i poeta inspirował F. Dostojewskiego. Zapożyczał 

on od angielskiego wizjonera pewne intuicje — „tajemnicze odwrócenie wartości, które 

ukazywał już W. Blake (…)”564. Ważny stawał się duchowy, indywidualny aspekt 

człowieka, a nie powszechnie, obiektywnie przyjęty model myślenia i życia. W. Blake 

pisał: „Bez przeciwieństw nie ma postępu (…) są i zawsze będą na ziemi te dwa 

przeciwne, zawsze wrogie sobie wezwania. Próbować je pogodzić to tak jakby starać 

się unicestwić egzystencję.”565 Myślę, że te przeciwieństwa można porównać do 

Kierkegaardowskiego ujęcia człowieka jako syntezy skończoności i nieskończoności, 

doczesności i wieczności, konieczności i możliwości. U B. Pascala odnajdujemy 

niemalże identyczną intuicję: „Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? 

Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, ośrodkiem między niczym 

a wszystkim”566. Człowiek jest wewnętrznie sprzeczną istotą, co czyni go wyjątkowym, 

jak chciał A. Camus, pozwala mu to na przeżycie tego, co nazwał „absurdem”. 

Podobną fascynację, jak w stosunku do W. Blake’a, F. Dostojewski żywił do 

innego mistyka-wizjonera — E. Swedenborga. Szerzej na ten temat pisze Cz. Miłosz, 

który dopatruje się elementów Swedenborgiańskich, m.in. doktryny korespondencji, w 

Zbrodni i karze. Zagadnienie podwójnej natury Chrystusa jest kwestią, do której często 

odwołuje się F. Dostojewski. „Systemem E. Swedenborga rządzi Chrystus jako jedyny 

Bóg, i to nie pomimo faktu, że narodził się  jako człowiek, ale właśnie dlatego, że 

narodził się jako człowiek. Mistyka E. Swedenborga, absolutnie Chrystocentryczna, jest 

zarazem absolutnie antropocentryczna. Jego najświętszymi księgami są Ewangelia 

według św. Jana oraz Apokalipsa — tak się składa, że były to również księgi 

najświętsze dla F. Dostojewskiego567. Jak sugeruje L. Grossman, E. Swedenborg mógł 

mieć jakiś wpływ na ostatnie słowo pisarza w kwestiach religijnych, a które 

wypowiadał ustami starca Zosimy568. 

Wszystkie opisane tu koncepcje przeplatają się ze sobą, mają wiele wspólnego. 

Motywem przewodnim jest konieczność samouświadomienia człowieka, pojęcia tego, 

co go otacza, a przede wszystkim zgłębienie tajemnicy: kim jest. Obie tendencje, 
                                                

563William Blake (1757 - 1827) – angielski poeta, pisarz, rytownik, malarz, drukarz i mistyk. 
564A. Gide, Dostojewski; artykuły i wykłady, przeł. Karolina Kot, Wydawnictwo KR, Warszawa 

2003, s. 179. 
565Cyt. za A. Gide, Dostojewski; artykuły i wykłady, op. cit., s. 197. 
566Blaise Pascal, Myśli, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), Instytut Wydawniczy PAX, Warszaw 1953, s. 

63. 
567Por. Cz. Miłosz, Dostojewski i Swedenborg, „Zeszyty Literackie” 2004, nr 85, s. 65. 
568Por. Tamże, s. 66. 
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zarówno teistyczna jak i ateistyczna, czynią za swój przedmiot jednostkę, wynoszą ja 

ponad ogół. Z racji tej, że jest ona istotą ludzką, buntuje się, zbliża bądź oddala się od 

Boga. Tu zdania są odmienne, inaczej rozpatruje ten problem egzystencjalizm 

teistyczny, a inaczej ateistyczny. Egzystencjalizm ateistyczny będzie twierdził, że 

ponad człowiekiem nie ma nic, ten fakt czyni człowieka samotnym, absolutnie wolnym 

i tym samym odpowiedzialnym za własny los i za kształtowanie siebie. Na nikogo już 

winy nie można zrzucić, jestem tylko ja, sam muszę udźwignąć brzemię życia i 

nieodłącznie związanego z nim absurdu. 

Co ciekawe, znacznie więcej z myśli F. Dostojewskiego czerpali filozofowie 

egzystencjalni nurtu ateistycznego, choć sam pisarz był przecież wierzący i pod tym 

kątem układał swoją filozofię. Jednak wiara autora Młodzika była specyficzna, bowiem 

prawosławna, z gruntu różna od katolickich tendencji egzystencjalnych. Ateistycznych 

filozofów fascynowało w myśli Fiodora Michajłowicza ujęcie człowieka jako istoty 

rozdwojonej, popadającej w konflikt ze światem. 

 F. Dostojewski, nie był akademickim filozofem, uważał się raczej za artystę niż 

filozofa, w jego odczuciu filozofia nie była nauką. F. Dostojewski nie ufał rozumowi, 

serce i wiara są lepszymi pośrednikami poznania, co nie zmienia faktu, że proza 

„mistrza z Petersburga” mieści się w granicach realizmu, choć specyficznego. Pisała o 

tym dość szczegółowo H. Brzoza w artykule Realizm fantastyczny Dostojewskiego569. 

Często pytano Fiodora Michajłowicza o jego realizm: „w ramach pełnego realizmu 

znaleźć w człowieku człowieka. Nazywają mnie psychologiem, to nieprawda, jestem 

tylko realistą w sensie wyższym, czyli przedstawiam wszystkie głębiny duszy 

ludzkiej”570. Dzięki analizie tych „głębin” F. Dostojewskiego nazywano psychologiem, 

znawcą duszy ludzkiej. Wspomnę tylko, że B. Bursow, rosyjski badacz, nazywa autora 

Biesów pisarzem ontologicznym571. Warto podkreślić, że przemyślenia tego wielkiego 

Rosjanina wynikają po części ze specyfiki rosyjskiej filozofii w ogóle, która skupiała 

się m.in. na kwestiach etycznych. Zorganizowana była antropocentrycznie, 

zogniskowana wokół problemu człowieka w ogóle, na co zwraca uwagę M. Bohun w 

monografii Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej 572. W Rosji 

literatura i krytyka literacka początkowo spełniały rolę filozofii. Niewielu było tam 
                                                

569H. Brzoza, Realizm fantastyczny Dostojewskiego, „Slavia Orientalis” 1985, nr 1-2, s. 85-99. 
570Cyt. za M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa 

1970, s. 92. 
571B. Bursow, Osobowość Dostojewskiego, przeł. A. Wołodźko, Warszawa 1983, s. 94. 
572M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996. 
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akademickich filozofów, choć filozofował każdy. „W Rosji nie ma filozofii, ale 

filozofują wszyscy, nawet drobiazg ludzki”573. Jednak filozofia sprowadzała się do 

praktyki a nie teoretycznych dywagacji bez pokrycia w realnym świecie. Przykładem 

mogą być tu rewolucjoniści. „Filozofia jako styl życia to także, a może przede 

wszystkim, niekończące się rozmowy o Bogu, Rosji, historii i wszystkich przeklętych 

problemach”574. W takim właśnie kulturowo-historycznym kontekście rozpatrywać 

trzeba filozofię F. Dostojewskiego. Choć jak pokazała historia filozofii przemyślenia 

autora Biesów okazały się uniwersalne i ponadczasowe. Dotyczą nie tylko Rosjanina, 

ale człowieka w ogóle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

573A. Czechow, Sala nr 6,  [w:] tenże, Wybór opowiadań, przeł. Maria Dąbrowska, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, Wrocław 2001, s. 383. 

574M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego Katowice 1996, s. 19. 
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7. F. M. Dostojewski a filozofia W. S. Sołowjowa 

  
Myśl F. Dostojewskiego wpłynęła niewątpliwie na całą filozofię religijną w 

dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej Rosji. Ja jednak skupię się na wykazaniu 

pokrewieństwa myśli autora Biesów i W. Sołowjowa575. Skłoniła mnie do takiego 

wyboru jedna podstawowa rzecz. Obaj myśliciele znali się osobiście, więc wpływy —

obustronne zresztą — miały charakter bezpośredni, a nie pośredni. Wspólne rozmowy, 

dyskusje, osobiste słuchanie wykładów, także przyjaźń. 

O wpływie F. Dostojewskiego na W. Sołowjowa wspomina niemal każda 

monografia na jego temat576. Najszerzej jednak tą problematyką zajął się S. Hessen, 

rosyjski imigrant oraz były nauczyciel polskiego badacza myśli rosyjskiej — A. 

Walickiego. W szkicu  S. Hessena Wykłady z filozofii kultury, umieszczony został 

rozdział Walka utopii i autonomii dobra w światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego i 

Włodzimierza Sołowjowa577, który stanowi szczegółową analizę porównawczą 

koncepcji wspólnych obu rosyjskich myślicieli. A Walicki także analizował obustronne 

wpływy w pracy W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego 

słowianofilstwa578, w rozdziale Autonomizacja filozoficznego romantyzmu: 

Włodzimierz Sołowjow. 

Znajomość F. Dostojewskiego z W. Sołowjowem rozpoczęła się zimą 1873 r., 

kiedy to młody filozof odwiedził pięćdziesięcioletniego pisarza w jego własnym domu. 

Powodem wizyty była najprawdopodobniej chęć uzyskania oceny pracy magisterskiej 

od wielkiego pisarza. Anna Dostojewska, żona Fiodora Michajłowicza, pisała o tym w 

swoich Wspomnieniach. F. Dostojewski cenił jego gruntowne wykształcenie, oczytanie 

                                                
575Włodzimierz Siergiejewicz Sołowjow (1853 – 1900 ) — rosyjski filozof, teolog, poeta, publicysta. 

Uznawany za pierwszego właściwego rosyjskiego filozofa. 
576Zob. L. Kiejzik, Włodzimierz Sołowjow, Wydawnictwo WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 

Zielona Góra 1997; J. Dobieszewski, Włodzimierz Sołowjow: studium mysli filozoficznej, „Scholar”, 
Warszawa 2002; A. Ostrowski, Sołowjow: teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, Wydawnictwo 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007; G. Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, „Arka”, 
Kraków 1992: J. Krasicki, Bóg, człowiek i zło: studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa,Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2003; M. Kita, Klucz do żywych przekonań: chrystologia 
filozoficzna Włodzimierza Sołowjowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005. 

577S. Hessen, Walka utopii i autonomii dobra w światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego i 
Włodzimierza Sołowjowa, [w:] tenże, Studia z  filozofii kultury, przeł. A. Walicki, PWN, Warszawa 1968. 

578A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, 
PWN, Warszawa 2002. 
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oraz kulturę. Według żony pisarza, ich relacje można było przyrównać do relacji 

pomiędzy „starcem” Zosimą a Aloszą, bohaterami Braci Karamazow. Z kolei F. 

Dostojewski widział w pisarzu swojego byłego przyjaciela z młodości — Iwana 

Szydłowskiego579. Z. Wieczorek, za S. Hessenem pisał, że przyjaźń między tymi 

wielkimi postaciami stanowi do dziś „frapującą kartę” w historii filozofii rosyjskiej580. 

W. Sołowjow był synem znanego, rosyjskiego historyka — Sergiusza 

Sołowjowa581. Filozof obronił magisterium w 1874 r. Tytułem pracy był Kryzys filozofii 

zachodniej. A. Walicki wspomniał, że „rozprawa ta stanowi w gruncie rzeczy 

rozwinięcie i modyfikację głównych myśli Iwana Kiriejewskiego, wyłożonych w 

artykule O konieczności i możliwości nowych zasad filozoficznych582, które W. 

Sołowjow rozszerzył. Kryzys filozofii zachodnioeuropejskiej był utożsamieniem 

kryzysu racjonalizmu, wszelkiej abstrakcyjnej wiedzy. 

Niedługo po obronie wyjechał za granicę i spędził tam dwa lata. W związku z 

wyjazdem głęboką przyjaźń z F. Dostojewskim datuje się dopiero od 1877 r., kiedy ten 

wrócił z zagranicy. F. Dostojewski pisał: „nienajlepszy ze mnie znawca filozofii, ale w 

miłości do niej jestem mocy”583. Przyjaźń z W. Sołowjowem była najlepszym 

przykładem tej miłości. 

W 1877 r. wyszła też pierwsza poważna praca W. Sołowjowa Filozoficzne 

zasady wiedzy integralnej. Jak wspomniał A. Walicki, był to okres największego 

wpływu idei słowianofilskich na poglądy młodego filozofa. Wyrazem tychże poglądów 

było pierwsze publiczne wystąpienie młodego filozofa Trzy siły z 1877 r. Szczegółową 

refleksję o tym wydarzeniu można znaleźć w monografii L. Kiejzik Włodzimierz 

Sołowjow584 i we wspomnianej już pracy A. Walickiego. Pierwszą siłę stanowił 

muzułmański Wschód. Był wyrazem zniewolenia jednostki na rzecz władcy, drugą była 

cywilizacja zachodnia, charakteryzująca się tym wszystkim, o czym pisał F. 

Dostojewski, czyli — nihilizmem, anarchią, zanikiem poczucia moralnego, egoizmem. 

                                                
579Zob. L. Kiejzik, Włodzimierz Sołowjow, Wydawnictwo WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 

Zielona Góra 1997, s. 34. 
580Zob. Z. Wieczorek, Wokół „uczciwych pesymistów” (Sołowjow, Dostojewski), [w:] W. Rydzewski, 

M. Kita (red.), W kręgu idei Włodzimierza Sołowjowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2002, s. 92. 

581Sergiusz Sołowjow (1820–1879) — rosyjski historyk, autor wielotomowego dzieła Historia Rosji 
od czasów najdawniejszych (1768–1784). 

582A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, 
op. cit., s. 412. 

583F. Dostojewski, cyt. za S. Hessen, Włodzimierz Sołowjow: studium mysli filozoficznej,  op. cit., s. 
132. 

584L. Kiejzik, Włodzimierz Sołowjow, op. cit., s. 35. 
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Trzecią siłą miał być naród rosyjski ze swoją misją narodu-Mesjasza. W tym samym 

roku pracował także nad dysertacją doktorską pt. Krytyka zasad abstrakcyjnych. Jak się 

potem okaże, myśliciel był bardzo „żywy” intelektualnie, w latach 1878–1881 pracował 

nad pracą Duchowe podstawy życia585, w której skupiał się nad zagadnieniami 

etycznymi oraz problematyką dobra. 

W tym samym roku przyjaźń pomiędzy myślicielami się zacieśniła, co 

dodatkowo spowodowała głęboko przeżywana przez pisarza śmierć najmłodszego syna 

Aloszy. W związku z tą tragedią „mistrz z Petersburga” wspólnie z młodym filozofem 

postanowili szukać ukojenia dla zbolałych dusz w Pustelni Optyńskiej586, miejscu gdzie 

siedzibę swoją mieli Starcy, tak cenieni przez inteligencję rosyjską o orientacji 

słowianofilskiej. Ówczesnym starcem był św. Ambroży, z którym pisarz długo 

rozmawiał. Był dla niego podporą moralną i duchową. Oprócz rozmów z duchownym, 

prowadził żywe dyskusje ze swoim młodym towarzyszem. Głównym tematem była 

konstrukcja i podstawowe idee, które pisarz zawrze w swojej kolejnej, największej i 

ostatniej powieści. Chodzi tu oczywiście o Braci Karamazow. A Walicki przypuszczał, 

że autor Kryzysu  filozofii zachodniej mógł mieć wpływ na ideę Bogoczłowieczeństwa 

prezentowaną w ostatniej powieści pisarza, którą później rozwinie587  oraz która będzie 

istotą jego antropologii. Pod koniec życia, w 1899 r., filozof napisze Krótką opowieść o 

Antychryście588, gdzie Antychryst będzie kreacją na wzór Wielkiego Inkwizytora, 

według interpretacji D. Kułakowskiej589. Warto zasygnalizować choć, że M. Bierdiajew 

w Rosyjskiej idei stwierdził, że szkic Fiodora Michajłowicza było znacznie głębsze od 

szkicu rosyjskiego filozofa590. 

Rok 1880 był znamiennym dla nich obu, bowiem wydane zostało dzieło Bracia 

Karamazow oraz W. Sołowjow obronił swoją rozprawę doktorską Krytyka zasad 

abstrakcyjnych. W tej pracy widoczne są już pewne wpływy myśli F. Dostojewskiego. 

Główną kategorią w pracy było pojęcie swobodnej teokracji, które S. Hessen utożsamiał 

                                                
585W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, [w:] tenże, Wybór pism, przeł. J. Zychowicz, W Drodze, 

Poznań 1988. 
586Pustelnie Optyńska, położona niedaleko Kozielska, duchowe centrum dziewiętnastowiecznej 

Rosji. 
587A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, 

PWN, Warszawa 2002, s. 411. 
588W. Sołowjow, Krótka opowieść o Antychryście, przeł. L. Posadza, Poznań 1924;  W. Sołowjow, 

Krótka opowieść o Antychryście, [w:] tenże, Wybór pism, przeł. J. Zychowicz, t. 2, W Drodze, Poznań 
1988. 

589Zob. D. Kułakowska, Włodzimierz Sołowjow i jego „pogróżka eschatologiczna”, „Człowiek i 
Światopogląd” 1987, nr 11, s. 15. 

590M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przeł. J.C.-S.W., Warszawa 1987, s. 217. 
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z ideą Fiodora Michajłowicza — Kościoła jako pozytywnego ideału społecznego. 

Główny problem w niej to problem dobra „jego wewnętrznej ograniczoności i 

ugruntowania w Bogu”591. Wspomniana już idea swobodnej teokracji ściera się z utopią 

dobra. Dysertacja doktorska filozofa była rozwinięciem właśnie tych myśli592. 

Utopia swobodnej teokracji została wyrażona w Braciach Karamazow jako 

teoria zgubnej przemiany Kościoła w państwo. Krytyka utopii dobra u F. 

Dostojewskiego i W. Sołowjowa zasadzała się na przekonaniu, że nie można zespolić 

ludzi w społeczeństwo w imię samych tylko dóbr materialnych. Człowiek ma trzy 

natury — zdaniem młodego filozofa — zwierzęcą, boską oraz ludzką (rozum). Natura 

boska uwidaczniała się w zjawisku „soborowości”. Była to myśl właściwa także 

Fiodorowi Michajłowiczowi. „Soborowość” stanowiła specyficzną odmianę wspólnoty. 

Wspólnota ta nie niwelowała indywidualnej wolności, ludzie nie zabierają sobie 

nawzajem wolności, bowiem  oni sami razem są treścią tejże wolności. Była to treść 

absolutna, czyli wszechjedność. Wszechjedność stanowiła jedną z podstawowych 

kategorii w filozofii W. Sołowjowa. Wszechjednia to bezwzględna pełnia bytu, wszyscy 

noszą w sobie jej cząstkę. Ten pogląd był także widoczny w filozofii F. 

Dostojewskiego. Najpełniejszy wyraz znalazł we fragmencie poświęconym Spowiedzi 

Stawrogina u Tichona. Archijerej Tichon po wysłuchaniu oświadczenia Stawrogina 

mówił: „Każdy człowiek, grzesząc, grzeszy przeciwko wszystkim ludziom i każdy 

człowiek w jakimś stopniu winny jest cudzego grzechu. Grzech jednostkowy nie 

istnieje”593. Kościół katolicki natomiast odrzucił ideę wspólnotowości oraz 

bożoczłowieczeństwa. W katolicyzmie Bóg jako zasada absolutna odpycha wszystko to, 

co różne od niej, czyli to, co ludzkie i naturalne, rozum oraz materię. Warto zaznaczyć, 

że w 1878 r. F. Dostojewski uczęszczał na wykłady W. Sołowjowa Prelekcje o 

bożoczłowieczeństwie594. J. Klinger twierdził: „nie ulega wątpliwości, iż genialna 

Legenda o Wielkim Inkwizytorze jest tylko w swej literackiej formie dziełem 

Dostojewskiego, cała zaś jej filozoficzna konstrukcja znajduje się w Wykładach o 

bogoczłowieczeństwie Sołowjowa”595. Niewątpliwie, idee wyrażone w obu szkicach 

mają zbieżny wydźwięk. 

                                                
591S. Hessen, Walka utopii i autonomii dobra w światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego i 

Włodzimierza Sołowjowa, op. cit., s. 153. 
592Tamże, s. 109 – 110. 
593F. Dostojewski, Biesy, przeł. Z. Podgórzec, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 622. 
594Inaczej Wykłady o Bogoczłowieczeństwie. 
595J. Klinger, O istocie prawosławia, PAX, Warszawa 1983, s. 280. 
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W. Sołowjow od pierwotnej utopi dobra powoli przechodzi do tej samej 

refleksji, którą F. Dostojewski przedstawił w Braciach Karamazow. Kategoria utopii 

dobra, jest niczym innym, jak niewiarą w zbawcze siły Chrystusa, które są potrzebne do 

stworzenia ogólnej szczęśliwości ludzi. S. Hessen tak to zinterpretował: „nie wierząc w 

zbawienną moc samego dobra i nie ufając wolności człowieka, myślenie utopijne 

zastępuje ją mechaniczną siłą zewnętrznego przymusu”596. Utopia dobra wymaga 

ludzkiej interwencji, takiej, jaką proponował Szygalew w Biesach czy Wielki 

Inkwizytor. F. Dostojewski odrzucał taką utopię z całą stanowczością, ale nie wprost, 

bowiem w pierwszej kolejności odrzucał teodyceę, czyli możliwość zanegowania 

realności zła w świecie, która jest podstawowym znamieniem wszelkiej utopii. Pisarz 

reprezentuje stanowisko, wedle którego rozum nie jest w stanie uzasadnić zła, a jednak 

sam je produkuje597. Całe zło tkwiło zdaniem pisarza w trzeciej pokusie Szatana, którą 

kusił ludzką naturę Chrystusa na pustyni. Chodzi tu rzecz jasna o pokusę władzy, której 

uległ Kościół Rzymski. Krytykę Kościoła zachodniego jak i wszelkich innych utopii 

przedstawił pisarz w słynnej, metaforycznej Legendzie o Wielkim Inkwizytorze. 

W. Sołowjow utopię społeczną sprowadzał podobnie jak F. Dostojewski do 

trzech pokus — chleba, cudu, autorytetu, tj. do zniesienia gospodarki, wolnej nauki i 

prawa jednostki. Istota każdej z nich polega na unicestwieniu ludzkiej wolności598. 

Problem wolności i jej negacji w ujęciu młodego filozofa jest zbieżny z myślą pisarza. 

We wspomnianych już Prelekcjach o Bożoczłowieczeństwie oraz w Duchowych 

podstawach życia centralne miejsce zajmuje interpretacja przypowieści ewangelicznej o 

trzech pokusach. Kościół katolicki nie wierzy, że prawda Chrystusowa sama jest w 

stanie przezwyciężyć zło, dlatego ucieka się do trzeciej pokusy, do władzy. W. 

Sołowjow tak o tym pisał: „pełen cykl rozwojowy zasady ludzkiej na Zachodzie jest 

powtórzeniem odwrotnej kolejności wszystkich trzech pokus, którymi Szatan zwodził 

na pustyni ludzką naturę Chrystusa”599. Kościół Wschodni nie uległ żadnej z tych 

pokus. Schemat trzech pokus filozof rozwija w Duchowych podstawach życia, rozróżnia 

tam trzy rodzaje grzechu, grzech ciała (zmysły), pychy (umysł) oraz pożądania (wola). 

Żądzę władzy utożsamiał z pożądaniem, natomiast F. Dostojewski z martwotą serca. 

                                                
596S. Hessen, Walka utopii i autonomii dobra w światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego i 

Włodzimierza Sołowjowa, op. cit., s. 130. 
597Zob. Tamże, s. 124 – 125. 
598Zob. Tamże, s. 127. 
599S. Hessen, Walka utopii i autonomii dobra w światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego i 

Włodzimierza Sołowjowa, op. cit., s. 156. 
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S. Hessen twierdził, że W. Sołowjow nie mógł mieć za dużego wpływu na  

powstanie Braci Karamazow, bowiem idee występujące w tej powieści pojawiały się  

dużo wcześniej w twórczości pisarza jak — samobójstwo, wolność, samowola600. Z 

kolei odwrotny wpływ jest widoczny. W pracy Kryzys filozofii zachodniej W. Sołowjow 

pisał, że z punktu widzenia antropologizmu „jedynym sposobem  zachowania afirmacji 

własnej osobowości, niezależnie od prawa przyrody (prawa śmierci) jest 

samobójstwo”601. Taki sam wniosek pisarz postawił w Biesach, a jego wyrazem był los 

Stawrogina i Kiryłowa. 

Kolejną płaszczyzną wspólnych poglądów obu myślicieli była kwestia rosyjska. 

Na obu niewątpliwie oddziaływała myśl słowianofilska. Wypływały z tego dwie 

konsekwencje. Zarówno u W. Sołowjowa jak i u F. Dostojewskiego dostrzegamy 

krytykę Zachodu, u tego ostatniego bardziej skrajną i bezwzględną oraz idealizację 

Rosji. Rosja bowiem, jako Trzeci Rzym, dostała wyjątkową rolę, ma wnieść wyższą siłę 

nie z tego świata w serca wszystkich ludzi. Kultura rosyjska jest kulturą ogólnoludzką. 

Koncepcja nie-utopijnej swobodnej teokracji była rosyjskim rozwiązaniem kwestii 

społecznej. D. Kułakowska pisała, że przyszłość teokracji jest domeną Ducha Świętego, 

a nosicielem „więzi-władzy” prorok602. J. Dobieszewski tak interpretował tą koncepcję: 

„W Sołowjowowskiej wizji teokracji — określanej przez autora jako „wolna teokracja” 

— nie chodzi oczywiście o rządy kleru, ale o odzwierciedlenie w porządku społecznym 

zwierzchniego, jednoczącego, choć zarazem nie bezpośredniego, nieredukującego 

różnorodności, wielopłaszczyznowości i wolności bytu ludzkiego, stwórczego 

panowania Boga nad światem. Celem teokracji jest więc uczynienie świata jednością w 

różnorodności (wszechjednością)”603. Z kolei oblicze Zachodu, według wczesnej myśli 

W. Sołowjowa zgodnej z poglądem pisarza, to nic innego jak socjalizm, pozytywizm i 

utylitaryzm. Jednak w późniejszych latach nawiedziła go odmienna refleksja. Co 

prawda, ukochał Rosję pod wpływem myśli słowianofilskiej, ale Europa zaczęła 

wydawać mu się także godna szacunku. Podobnie rzecz się miała z katolicyzmem. Na 

początku swojej kariery filozoficznej, zapewne pod wpływem myśli autora Białych 

Nocy, W. Sołowjow krytykował katolicyzm, jako wyraz charakteru Zachodu za jego 

cezarystyczne tendencje, jednak potem stał się filokatolikiem. Negował rozłam 
                                                

600Tamże, s. 133. 
601Cyt. za S. Hessen, Walka utopii i autonomii dobra w światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego i 

Włodzimierza Sołowjowa, op. cit., s. 142. 
602Zob. D. Kułakowska, Włodzimierz Sołowjow i jego „pogróżka eschatologiczna”, op. cit., s. 13. 
603J. Dobieszewski, Rosyjska nierosyjskość rosyjskiej idei Włodzimierza Sołowjowa, [w:] W. 

Sołowjow, Rosyjska idea, op. cit., s. 59. 
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Kościoła. Wierzył w ogólnoludzką misję Kościoła Powszechnego. Zarzucał 

prawosławiu brak czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła Powszechnego. W 

Rosyjskiej idei tak o tym pisał: „Uczestniczyć w życiu Kościoła Powszechnego, w 

rozwoju wielkiej cywilizacji chrześcijańskiej, uczestniczyć w tym na miarę swoich sił i 

zdolności — oto na czym polega jedyny, prawdziwy cel: jedna, prawdziwa misja 

każdego narodu”604. L. Kiejzik swoje rozważania nad tym aspektem myśli autora 

Duchowych podstawach życia osadziła w szerszej perspektywie. Pisała o 

wcześniejszych próbach ukazania Rosji i jej wewnętrznego kryzysu. Wspomniany 

został P. Czaadajew605, który po wysłaniu do cara swojego Listu filozoficznego z 1829 r. 

osadzony został w szpitalu psychiatrycznym. List filozoficzny był wyrazem ubolewania 

nad znikomością roli Rosji w dziejach świata. Na tym tle badaczka pisała: 

„Niewątpliwie wspólna im była myśl, że Rosja jest chora. A przyczyną główną tej 

choroby jest stan cerkwi rosyjskiej, która trwa w izolacji od Kościoła 

Powszechnego”606. Koncepcja Kościoła Powszechnego związana jest z Sołowjowowską 

wizją Sofii, Mądrości Bożej, w której ma się objawić owa jedność Kościołów 

chrześcijańskich. 

 „Rosyjska idea” filozofa w całości poświęcona jest zagadnieniom egoizmu 

rosyjskiego, jego zgubnym następstwom, niemoralnej idei rusyfikacji Polaków. 

Postuluje on moralne i religijne wyzwolenie Rosji. Pisał: „Religijne i umysłowe 

wyzwolenie Rosji jest w tej chwili dla naszych władz sprawą tak samo konieczną, jak 

trzydzieści lat temu wyzwolenie chłopów za rządów Aleksandra II607”608. W. Sołowjow 

w miarę ewolucji swoich poglądów zdawał sobie z tego sprawę, F. Dostojewski niestety 

nie.  

 Warto wspomnieć jeszcze o Trzech mowach609 W. Sołowjowa wygłoszonych po 

śmierci pisarza. Były one swoistego rodzaju apologią F. Dostojewskiego, a 

równocześnie polem dla wygłoszenia własnych poglądów. Pierwsza z nich wysławiała 
                                                

604W. Sołowjow, Rosyjska Idea, przeł. L. Kiejzik, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s. 19. 

605Piotr Czaadajew (1794–1856) — rosyjski filozof, publicysta zorientowany okcydentalistycznie, 
autor Listu filozoficznego (1829) i Apologii obłąkanego (1837). 

606L. Kiejzik, Sołowjow i Dostojewski, czyli rozważania historiozoficzne, [w:] tenże, Włodzimierz 
Sołowjow, op. cit., s. 41. 

607Aleksander II Nikołajewicz Romanow (1818–1881) — car Rosji, od 1855 r. W 1861 r. 
przeprowadził reformę uwłaszczeniową chłopów. W 1881 r. zabity przez Polaka – zamachowca I. 
Hryniewskiego, członka Narodnej Woli. 

608W. Sołowjow, Rosyjska Idea, op. cit., s. 28. 
609W. Sołowjow, Trzy mowy ku pamięci Dostojewskiego, [w:] Z. Podgórzec, Okrutny 

talent...Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach, tłum. M. Biernacka, Wydawnictwo 
Literackie, Wrocław 1984. 
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pisarza jako przedstawiciela nowej sztuki religijnej. Zawierała pochwałę dla idei 

ogólnoludzkiego braterstwa w imię Chrystusa i prawdy jako powszechnej wartości. 

Druga z 1882 r. postulowała jedność ludzi przy warunku ich wolności oraz krytykę 

używania siły przy jednoczeniu ludzi. Zjednoczenie ludzi leży w miłości Chrystusa i 

tylko tam. Trzecia mowa z 1885 r. mówiła o idei Bogoczłowieczeństwa610. Człowiek i 

przyroda mają sens jedynie w związku z bóstwem. W. Sołowjow mówił, że F. 

Dostojewski wierzył w człowieka i ludzkość tylko dlatego, że wierzył w 

Bogoczłowieka i Bogoczłowieczeństwo, czyli w Chrystusa i Kościół611. Specyfikę 

Trzech mów dość obszernie omówił A. Ostrowski w swojej monografii o rosyjskim 

filozofie612 

Znany rosyjski badacz tak pisał o filozofie: „wziął od niego tylko to, co jemu 

było bliskie, twórczość Dostojewskiego była jakby ilustracją myśli Sołowjowa. 

Dostojewski i Sołowjow spotkali się w jednym punkcie — określeniu cerkwi jako 

ideału społecznego — było to spotkanie dwóch gwiazd poruszających się po różnych 

orbitach. Żyli w światach nieporównywalnych i niewspółmiernych: Dostojewski — w 

podziemiach i martwych domach, w tragicznych otchłaniach ludzkiej duszy; Sołowjow 

— wśród idei, utopii i widzeń mistycznych”613. Studiując prace autora Rosyjskiej Idei 

nie sposób nie zauważyć, że droga filozofowania, niegdyś wspólna z mistrzem-

pisarzem, później rozmija się z nią i nigdy się już z nią nie pokrywa. Po śmierci F. 

Dostojewskiego, W. Sołowjow podążył inną drogą — drogą wyznaczoną przez jego 

własną „nierosyjską”614 rosyjską ideę. 

 

 

 

 

 

 

                                                
610Leksykon Idee w Rosji przedstawia Bogoczłowieczeństwo jako efekt ulegania dostępnej 

człowiekowi formy deifikacji. Bogoczłowieczeństwo to udział w woli bożej H. Paprocki, 
Bogoczłowieczeństwo, [w:] A. Lazari, (red.), Idee w Rosji, t. III, Ibidem, Łódź 1999, s. 60. 

611W. Sołowiow, Trzy mowy, op. cit., s. 359. 
612Zob. A. Ostrowski, Sołowjow: Teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, Wydawnictwo 

Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 312 – 121.  
613K. Moczulskij, cyt. za L. Kiejzik, Włodzimierz Sołowjow, op. cit., s. 48. 
614Zob. J. Dobieszewski, Rosyjska nierosyjskość rosyjskiej idei Włodzimierza Sołowjowa, [w:] W. 

Sołowjow, Rosyjska idea, op. cit., s. 56. 
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Zakończenie 
 

Praca moja miała za zadanie — jak określone to zostało we wstępie — 

przedstawienie stanu polskich badań nad filozofią F. Dostojewskiego. Postawiony cel 

został osiągnięty.  

Ostatnie lata, a nawet ostatni rok — 2007, pokazują nam niesłabnące 

zainteresowanie autorem Biesów. Najlepszym argumentem za tą tezą są pojawiające się 

nowe dysertacje doktorskie szczegółowo omawiające określone aspekty filozofii 

pisarza615. Wydaję się, że nie ma już takiego sformułowania w dziełach Rosjanina, które 

nie byłoby skomentowane i zinterpretowany na kilka różnych sposobów i w kilku 

płaszczyznach. Przy czym należy pamiętać, że w pracy zostały ujęte tylko polskie 

badania, co jest jedynie małym wycinkiem światowej recepcji filozofii F. 

Dostojewskiego. W każdym niemal nowym numerze pism filozoficznych, literackich, 

kulturalnych, nawet politycznych znaleźć można artykuł poświęcony postaci 

Rosjanina616. Niewątpliwie myśl jego jest przebogata, stąd wielość odwołań i 

interpretacji. 

Na plan pierwszy wysuwają się badania A. Walickiego i A. de Lazarii. Wyjadą 

się one być najbardziej wartościowe, bowiem uwzględniają realia historyczne oraz 

uwarunkowania społeczno-polityczne, w których żył i tworzył F. Dostojewski. I nie jest 

to dziwne, bowiem autorzy ci to uznane autorytety w dziedzinie historii idei. 

Określona filozofia, nawet ta najbardziej spekulatywna, nigdy nie powstaje w 

oderwaniu od epoki, w której funkcjonował dany myśliciel. Zauważył to już G. W. F. 

Hegel w Wykładach z historii filozofii. Pisał tam: „filozofia pozostaje w ścisłym 

wewnętrznym związku z charakterem epoki, ponieważ określony kształt, jaki uzyskuje 

ona jako filozofia danej epoki, sam jest tylko pewną stroną, pewnym momentem tego 

                                                
615D. Jewdokimow, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego w twórczości F. M. Dostojewskiego 

(praca doktorska 2006, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; A. Penke, Kwestie chrystologiczne u 
Fiodora M. Dostojewskiego ( praca doktorska 2002, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); M. 
Perkowska, Hipokryzja i moralność w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego, (praca doktorska 2004, 
Uniwersytet Łódzki); H. Kryshtal, Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego: studium 
teologicznomoralne, TN KUL, Lublin  2004. 

616M. Bierdiajew, Dostojewski o rewolucji rosyjskiej, [w:] tenże, Duchy rosyjskiej rewolucji, przeł. C. 
Wodziński, „Kronos” 2007, nr 4, s. 15 – 27; H. Brzoza, Bliżej metanaukowym wymiarom prozy 
artystycznej Fiodora Dostojewskiego, „Aspekty Filozoficzno – Prozatorskie” 2007, nr 17; J. M. Coetzee, 
Wyznania i podwójne myśli: Tołstoj, Rousseau, Dostojewski, przeł. A. Skucińska, „Znak” 2007, nr 12, s. 
90 – 137; M. Pytlak, Dostojewsczyzna a twórczość Dostojewskiego, albo o tym, jak Polacy i Bułgarzy 
czytają Biesy, uwagi wstępne, „Pamiętnik Słowiański” 2007, t. LVII, z. 1, s. 55 – 69. 
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charakteru”617. Filozofia jest najdoskonalszym wytworem ducha epoki. Niewątpliwie 

myśl Rosjanina nosiła wybitne znamiona problemów, jakie przeżywała Rosja i Europa 

w XIX w. Najlepiej widać do w Dzienniku pisarza oraz w szkicu Z notatników, które 

stanowią swoistą filozofię w wycinkach. Sam F. Dostojewski tak o sobie pisał: „Nie 

najlepszy ze mnie znawca filozofii, ale w miłości do niej jestem mocny”618. 

Akademickim filozofem rzeczywiście nie był, jednak ta checha charakteryzowała 

wszystkich filozofujących Rosjan w tym czasie. Filozofia w dziewiętnastowiecznej 

Rosji stanowiła określony styl życia oraz myślenia, nierzadko mający swoje 

zwieńczenie w praktyce. Pierwszym, akademickim filozofem, zwanym też „rosyjskim 

Sokratesem” był W. Sołowjow, z którego myśli pisarz także bezpośrednio czerpał, 

bowiem przyjaźnili się. 

 Dzieło autora Białych nocy obraca się w kręgach problematyki typowo 

rosyjskiej, jednak niezaprzeczalną prawdą jest także to, że te przemyślenia mają 

wydźwięk uniwersalny, a te odnoszące się do człowieka — ponadczasowy. 

 W mojej pracy w rozdziale pierwszym zatytułowanym Badania w ujęciu 

diachronicznym przedstawiłam syntezę polskiej recepcji filozofii F. Dostojewskiego 

począwszy od XIX w. aż do XX w. Uwzględniłam w nim czynnik czasowy. Sądzę, że 

w rozdziale tym zawarłam kompletną literaturę podmiotu dostępną w Polsce, która 

ukazała się do 2007 r.  

 Drugi rozdział poświęciłam opracowaniu szczegółowej problematyki filozofii F. 

Dostojewskiego podejmowanej przez polskich badaczy. Uwzględniłam jedynie polskie 

interpretacje, których jest wiele. Omówiłam, moim zdaniem najważniejsze, następujące 

problemy: Chrystologii, wolności człowieka, „rosyjskiej idei”, katolicyzmu i Polaków, 

estetyki i wpływu pisarza na egzystencjalizm oraz W. Sołowjowa. 

 Uważam, że mimo setek zapisanych stron literatury badania filozofii F. 

Dostojewskiego będą rozwijane nadal, bowiem nikt jednoznacznie nie odpowiedział na 

wszystkie „przeklęte problemy”, które postawił on w swych dziełach. 

 
 
 
 
 
 
                                                

617G. W. F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, Ś. F. Nowicki, t. 1, PWN, Warszawa 1994, s. 84. 
618Cyt. za H. Brzoza, Dostojewski. Myśl a forma, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1984, s. 8. 
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