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     „Moje słowo istnieje w nieustannie kontynuowanym dialogu, gdzie jest dobierane, 
zyskuje odpowiedź oraz interpretację”[1]. Twórczość Michała Bachtina, niejako z 
definicji, implikuje dialog – czyniąc go jednym ze swych głównych założeń, zachęca do 
podjęcia go. Jego przedmiotem na użytek niniejszego tekstu chciałabym uczynić 
rozumienie człowieka zawarte przede wszystkim w Problemach poetyki 
Dostojewskiego. 
     Punkt widzenia powieści Dostojewskiego to, w ujęciu Bachtina, samowiedza 
(samopoznanie) bohatera rozumiana jako przejęcie przez bohatera dotychczasowej 
prerogatywy autora: sam bohater mówi o sobie, bada siebie poprzez dialogowe 
zmaganie z innymi i wewnętrzne zmagania z sobą, my zaś wiemy o nim tylko to, co jest 
wiadome jemu samemu. „W powieści Dostojewskiego wieloraki świat przedmiotów i 
ich wzajemnych relacji przedstawiony jest w ujęciu bohaterów, zaznaczony ich stylem i 
tonem”[152][2],zabarwiony szczególnym, osobistym sposobem widzenia, pojmowania 
rzeczywistości. To bohater jest (świadomie bądź nieświadomie) hermeneutą, autor zaś 
jedynie (poprzez „wydobycie i sprecyzowanie słowa bohatera” [81]) przekazuje jego 
refleksje. Wielość bohaterów-głosów, „równorzędnych świadomości wraz z ich 
światami” [11], wiedzie do polifonii dialogujących ze sobą punktów widzenia. Ponieważ 
„świat Dostojewskiego jest gruntownie personalistyczny, każdą myśl pisarz ujmuje i 
przedstawia jako postawę jednostki” [15], idee zostają u autora Biesów uczłowieczone, 
wcielone w postaci działające. „Nie ma dla niego idei, myśli, założeń niczyich, 
istniejących w sobie” [50]. Dotyczy to także prawdy, która nie jest czymś absolutnym, 
lecz znajduje wcielenie w Chrystusie. 
     „W takim świecie podmiotów nie ma miejsca na ideologiczny motyw przewodni czy 
konkluzję, która mogłaby poddać materiał dzieła uprzedmiotowieniu” [152-153], 
Bachtin przeciwstawia się opiniom interpretatorów (Bierdiajew, Evdokimov, Szestow, 
Rozanow, Mereżkowski), widzących w dziele Dostojewskiego przede wszystkim (w 
duchu teologicznym) wartościującą wykładnię idei samego pisarza za pośrednictwem 
postaci (jak Zosima, Sonia, Alosza, Kuternóżka), uznawanych za wyrazicieli autorskich 
poglądów (znanych skądinąd – Dziennik, listy, publicystyka, biografia). „Wszystko w 
powieści buduje się tak, aby przeciwstawność dialogowa nigdy nie miała być 
rozstrzygnięta” [28].Świat Dostojewskiego jest, zdaniem Bachtina, polifoniczny, a przez 
to – nierozstrzygalnie pluralistyczny. 
     „Gdzie dostrzegano jedną myśl, Dostojewski umiał zgadnąć i wyłowić dwie myśli, 
rozdwojenie; gdzie widziano jakość jednorodną, ujawniał obecność innej, 
przeciwstawnej. Wszystko, co wydawało się proste, w jego świecie stawało się złożone i 
wielowarstwowe. W każdym głosie umiał dosłyszeć dwa głosy skłócone, w każdym 



nastroju dojrzeć pęknięcie i gotowość przemiany w nastrój odwrotny” [48].Polifonia 
Dostojewskiego dotyczy nie tylko konstrukcji powieści, świata przedstawionego – 
dotyczy też – i to jest niewątpliwie doniosłe stwierdzenie Bachtina – ludzkiego wnętrza, 
bardziej skomplikowanego, niż mogłoby się to wydawać, dla wszystkich (także dla 
siebie samego) pozostającego tajemnicą – nieprzewidywalnego, niezbadanego. 
„Człowiek nie jest wielkością stałą i do końca wymierną, na której można oprzeć 
obliczenia dokładne; człowiek jest istotą wolną i dlatego może unieważnić każdą 
narzuconą mu prawidłowość” [48], i dlatego prostytutka jest głosicielką Ewangelii, 
szalony kochanek zabija swoją oblubienicę, awanturnik zostaje świętym, a morderca 
przyjaciela popełnia zbrodnię z modlitwą na ustach. „Człowiek nigdy nie pokrywa się z 
samym sobą. Nie można przyłożyć do niego formuły tożsamości: ‘A’ jest ‘A’. (…) 
autentyczne życie osobowości zaczyna się tam właśnie, gdzie człowiek wychodzi poza 
to wszystko, w czym jest bytem urzeczowionym, dającym się podejrzeć, zdefiniować i z 
góry przewidzieć” [90]. Ujęcie Bachtina świetnie charakteryzuje sedno koncepcji 
człowieka wyrażonej w dziełach pisarza; akcentuje ono złożoność ludzkiej psychiki, 
wewnętrzną walkę człowieka z samym sobą, niespójność, wynikającą z wolności 
nieprzewidywalność i skomplikowanie irracjonalnych, nielogicznych, sprzecznych, 
wewnętrznie rozszczepionych, polifonicznie zdialogowanych ze sobą postaci. 
      Zdaniem Bachtina, polifonia w dziełach Dostojewskiego wynika z umiejętności 
pisarza do ujmowania, postrzegania wszystkiego w oderwaniu od czasu, we 
współistnieniu, wiecznej równoczesności. Zaś to, czym rządzi kolejność czasu, „jest dla 
niego nieistotne, nie do przyjęcia w jego świecie” [45]. Pisarz, twierdzi Bachtin, stara się 
uchwycić tylko kontrapunkty, wzajemne relacje poszczególnych głosów, ich układ – i 
tylko one są w jego dziele istotne. Życie idei rozpatruje on jedynie w płaszczyźnie 
równoczesności (w przestrzeni). Sens jest czymś nieruchomym – nie ulega zmianie, 
rozwojowi. W toku powieści następuje jedynie przesunięcie akcentów – idei zaś ani nie 
przybywa, ani nie ubywa, nie rozwijają się też, jedynie – oddziaływają ze sobą; to samo 
słowo, od początku obecne w powieściowej równoczesności, przechodzi przez różne 
głosy-świadomości. 
      „W ogóle nie ma tu stawania się ani wzrostu” [40]. „Kategorią podstawową 
Dostojewskiego w twórczym ujęciu świata było nie stawanie się, lecz współistnienie i 
wzajemne oddziaływanie. Widział i uzmysławiał sobie świat głównie w przestrzeni, nie 
w czasie” [43]. Takie, czysto wertykalne, jednowymiarowe rozumienie polifonii jako 
ujęcia świata, a zwłaszcza postaci, budzi jednak istotną wątpliwość: polifonia polega 
właśnie na równoczesności, ale się do niej nie ogranicza – zwłaszcza jeśli stanowić ma 
ujęcie egzystencji. Negując czas, „czwarty wymiar”, Bachtin neguje wymiar 
dodatkowej, specyficznie ludzkiej głębi. Sprzeczne działania Rogożyna wobec Nastazji 
czy przemiana Raskolnikowa następują w czasie, nie pozostają bez wzajemnego 
związku, nie dają się odwrócić. Co się stało, nie odstanie się – świadomość 
nieodwracalności tego, co dokonane, stanowi istotny czynnik wewnętrznego rozwoju 
człowieka. Również dialog głosów nie może być statyczny, on trwa i postępuje w 
nieustannym rozwoju – jedna siła bierze górę nad drugą, jeden ze skłóconych głosów 
skomplikowanej osobowości wynurza się na jej powierzchnię i nie przechodzi bez echa, 
bez zmiany w drugim z głosów. 
     Wzajemne oddziaływanie ludzkich głosów nie jest możliwe w unieruchomieniu, w 
zanegowaniu wewnętrznej dynamiki ludzkich działań, ludzkiej psychiki. Zastój nie 



może być, jak chce Bachtin, „ujęciem twórczym”, „od-działywanie”, „od-działanie” 
zakłada „działanie”, zawiera je w sobie, implikuje; od-działywanie nie jest możliwe bez 
działania. Stan jest czymś sztucznym – zamrożeniem życia, jego mechanistycznym 
unieruchomieniem. Bachtin mimochodem podkreśla to wyraźnie, przypisując 
Dostojewskiemu „ogarnięcie myślą wszystkich treści jako równoczesnych (…) w 
przekroju jednego momentu” [44]. „Przekrój jednego momentu” to wyrażenie 
zakorzenione w mechanistycznym wyobrażeniu świata niewiele mającym wspólnego z 
egzystencją, z jej głębią ukazaną przez autora Braci Karamazow. W gruncie rzeczy 
forsowane przez rosyjskiego badacza ujęcie synchroniczne człowieka współbrzmi z tak 
przezeń krytykowanym podejściem mechanistycznym. A przecież człowiek, jego głos, 
żyje, płynie w czasie i w nim też rozgrywa się dialog. 
     Ludzka polifonia rozgrywa się, zdaniem Bachtina, w słowach nieustającego dialogu. 
Tylko w dialogu możliwe jest odsłonięcie, wyjawienie prawdy, przez samego bohatera, 
w jego wypowiedzi. „Cała konstrukcja powieściowa Dostojewskiego nastawiona jest na 
wydobycie i sprecyzowanie słowa bohatera” [81]. I odwrotnie: „Każda myśl bohaterów 
Dostojewskiego (…) od początku odczuwa sama siebie jako replikę w toczącym się 
sporze” [51].Wszystko dąży do dialogu, wyraża się słowem. Autor jedynie wydobywa 
słowa (i jedynie słowa) bohatera i słowa te układają wielki dialog powieści. Bohater 
utożsamiony zostaje ze słowem z własnych ust. Także możliwa wiedza o nim ogranicza 
się do tego, co ujawni on w swych monologach i w dialogu z innymi. Można rzec zatem: 
bohater w ujęciu Bachtina ograniczony zostaje do słowa, idei. Czy słusznie? Czy 
Bachtin nie kieruje się tu zbytnio duchem własnej koncepcji (komunikacja, dialog, idea), 
bardziej niż przekazem powieści samego Dostojewskiego? 
      I w tym momencie rozumienia postaci zdaje się on pomijać aspekt czasu, czynności, 
egzystencji, działania – na rzecz wypowiadanych słów. „Istnieć – to znaczy dialogowo 
obcować z kimś. Z końcem dialogu kończy się wszystko” [381]. Lecz, czy zabójstwo 
Nastazji, jakiego dopuszcza się Rogożyn, potrzebuje jeszcze wysłowienia? Czy 
prostytucja Soni Marmieładowej dzieje się w słowach? Są fakty, które radzą sobie bez 
słów, bez pierwszoosobowych wyznań. Sonię, Rogożyna można 
zrozumieć, zanim przemówią. Rogożyn nie ujawnia sprzeczności w słowach, lecz – w 
czynach – np. w tym, że podarowawszy Myszkinowi krzyżyk na znak braterstwa, po 
chwili usiłował go zabić. O istotnych przyczynkach do antropologii Dostojewskiego 
dowiadujemy się często poza dialogiem prowadzonym przez postaci. Bachtin skupia się 
w swym ujęciu człowieka na protagonistach („czołowi bohaterowie Dostojewskiego – 
ci, którzy prowadzą w jego dziele wielki dialog” [131]) i postaciach trawionych jakąś 
ideą, jak Raskolnikow czy Iwan Karamazow, tymczasem pomija tych bohaterów, którzy 
nie dialogują, a jedynie – działają. „Istnieć”, nawet w powieści, nie jest tym samym, co 
„mówić”. Poza protagonistami istnieją także inni bohaterowie – właśnie: istnieją, 
egzystują, żyją, a nie – dywagują, zaś działanie to także ukazuje walkę sprzeczności. W 
bohaterach rozgrywa się coś poza „prawdami” – nie są oni jedynie i ostatecznie 
upojęciowieni, przeciwnie – są przekonująco realni. Najostrzejsze sprzeczności dotyczą 
właśnie działania, życia. To w nich powstaje największy rozdźwięk, dysonans, paradoks, 
dowodzący najdobitniej głębi i skomplikowania człowieka, dostrzegalny także w 
przeciwieństwie słów i działań (Marmieładow, Liebiediew, zabójca przyjaciela z Idioty), 
a nie tylko – słów i słów. Słowa stanowią w końcu tylko teorię. Dopiero działanie 
bezpośrednio dotyka egzystencji i przemienia ją nieodwracalnie, jest precedensem, 



wprowadza paradoks w egzystencję, a nie tylko – w refleksję; tym samym – powołuje 
go do istnienia. To zaistniały paradoks przeraża, dotyka, a także – najdobitniej mówi. 
     Wprawdzie antropologiczne stanowisko Bachtina zawarte w Problemach poetyki 
Dostojewskiego znajduje uznanie w opinii interpretatorów – np. B. Żyłko pisze o nim: 
„w jego ujęciu zagadnienia literaturoznawcze nierozerwalnie wiążą się z ogólnoludzką 
problematyką”[3]. Tymczasem Bachtin jakby nie potrafił opuścić pozycji poetyki, 
tworzywa językowego, by spojrzeć i ujrzeć, co się za nim kryje. Sprowadzenie bohatera 
do jego słów jest w istocie ograniczeniem. A przecież literatura daje możliwość 
wyjrzenia poza słowa, na poziomie treści przekazu, w warstwie samych przedmiotów 
przedstawionych. Wprawdzie bohaterowie są, jak cały ich świat, konstrukcjami czysto 
językowymi, ale materiał językowy jedynie buduje, układa się w konkretne całości – 
przed-stawia; zaś to, co przedstawia, nie sprowadza się do materiału, jak rzeźba nie 
ogranicza się do gliny czy brązu – to tylko jeden jej aspekt, z punktu widzenia 
interpretacji rozumiejącej mało istotny. Punkt widzenia samego materiału i jego 
ukształtowań nie jest wystarczający dla pełnego zbadania przedstawionego za jego 
pomocą przedmiotu. Potrzeba tu wglądu przekraczającego ukształtowania językowe, 
wglądu filozoficznego, problemowego wniknięcia poprzez słowa, bez zatrzymywania 
się na nich samych. Bez niego badacz znajduje się w sytuacji zamkniętej w klatce 
Pantery[4]z wiersza Rilkego. Badanie literatury nie może polegać na samym badaniu 
słów i ich ustrukturyzowań, ale na widzeniu – jak przez kraty, przez ramy –
 poprzez słowa, które są przecież tylko materiałem, ukazującym, wpuszczającym w 
swoisty i swoiście realny świat. Skoro, patrząc przez słowa, doszukujemy się tylko słów, 
znaczy, że nie udało nam się przez nie przebić. 
     Dlatego połączenie poetyki i antropologii wydaje się jednak problematyczne – ze 
względu na ograniczenia, jakie na badacza nakłada przedmiot badań, na zamknięcie 
perspektywy w języku, skupienie się na tym, jak jest coś przedstawione, nie zaś na 
tym, co przedstawione. Skutkuje to u interpretatorów Bachtina poglądami, jakoby 
Dostojewski chciał pokazać, że „tyrania językowa sięga najgłębszych rejonów 
osobowości i prowadzi do alienacji człowieka, należy więc zdemaskować imperialne 
zapędy samego języka właśnie poprzez prezentację współistnienia i współoddziaływania 
różnych „języków-światopoglądów” w ramach całości słownej utworu”[5]. Czyżby 
literatura Dostojewskiego miała być, jak filozofia Wittgensteina, „walką z opętaniem 
naszego umysłu przez środki naszego języka”[6]? Czy to raczej perspektywa 
pierwszoplanowych problemów współczesnej filozofii i humanistyki modyfikuje (aż do 
absurdu) odbiór dzieła Dostojewskiego – skoro każe je widzieć przez pryzmat 
Wittgensteina, jako „obnażenie mechanizmów depersonalizacji, sięgających samych 
podstaw naszej świadomości językowej”[7]? Czy jednak Dostojewski podpisałby się 
pod twierdzeniem, że „granice mego języka oznaczają granice mego świata”[8], czy 
postrzegał on człowieka z perspektywy granic języka, „świadomości językowej”? 
Autorzy takich interpretacji sami ulegają tyranii języka, tyranii pojęć dominujących we 
współczesnej humanistyce, jak pantera tyranii kraty. 
     Zajęci walką z tyranią słowa w gruncie rzeczy ulegamy jej – ona zniewala nas, 
zatrzymuje nas w badaniu, postrzeganiu samych słów; nastawienie takie nie pozwala 
przebić się przez słowa, ku temu, co przez nie przedstawione – słowa nas tyranizując 
zatrzymują jak krata wzrok pantery. A przecież literatura 



ukazuje życie, ukazuje człowieka – Dostojewskie „życie żywe”, nie tylko, jakby to ujął 
Hamlet, „słowa, słowa, słowa...”. 
      Sprowadzenie bohaterów do słów dialogu łatwo wiedzie do podciągnięcia ich pod 
prawa, jakim podlega dialog, język, czego dowodzą interpretacje badaczy 
„dostojewskiego” nurtu dzieła Bachtina. „Ośrodek organizujący duchowy świat 
człowieka znajduje się na zewnątrz. (…) Zarówno Ja, jak i Inny istnieją więc realnie 
tylko jako części środowiska socjokulturowego, są uwikłani w dominujący w nim 
kompleks norm, ocen, ideałów”[9]. Jednak, wypada zauważyć, istnienie nie sprowadza 
się do uwikłania; to, że ktoś jest w coś (kompleks norm i ideałów) uwikłany, nie 
oznacza, że poza tym kompleksem nie istnieje. Człowiek jest czymś więcej niż 
kompleksem norm i ideałów, jeśli by niczym więcej nie był – ludzie danej kultury nie 
różniliby się jeden od drugiego. Jest czymś więcej nawet niż samoświadomością – jest 
wolnością, głębią, nieznaną samemu sobie, niesprowadzalną do terminów 
epistemologicznych, do wiedzy. 
      Człowiek sam o sobie wielu rzeczy nie wie; stoi on bowiem wobec nieskończoności, 
wobec wolności i własnej egzystencji – nawet jeśli przemawia przezeń właściwa grupie 
samoświadomość – działa sam i sam ponosi swego działania konsekwencje – jak Iwan i 
Dymitr Karamazowie czy Raskolnikow – swoje cierpienie. Cierpienie jest jego 
cierpieniem, trwoga, jego trwogą, wobec tych spraw „środowisko socjokulturowe” 
odgrywa rolę zdecydowanie trzeciorzędną, dlatego powieści Dostojewskiego, jak 
dramaty Szekspira czy los Fausta, są aktualne do dzisiaj, podczas gdy odzwierciedlone 
w nich środowiska socjokulturowe dawno przestały istnieć. Tymczasem Bachtin, 
pochylając się nad Dostojewskim, zdaje się przeoczać to, co w człowieku najdogłębniej 
własne, pisząc: „byt człowieka ziszcza się w najgłębszym porozumiewaniu się (…) 
Człowiekowi nie jest dany żaden wewnętrzny obszar niezależności, zawsze znajduje się 
on na granicy, a zagłębiając się w sobie, patrzy w oczy innemu lub spogląda na siebie 
oczami innego”[10]. Nie zostaje więc z człowieka nic, prócz tego, co jest on w stanie 
powiedzieć lub usłyszeć. Jak jednak można spojrzeć na siebie oczami innego, skąd 
można wiedzieć, co inny skrywa w sobie? Inny człowiek jest tajemnicą, transcendencją 
(Lévinas), bez względu na to, czy i co mówi. Założenie, że człowiek mówi wszystko, jest 
tylko założeniem nie dającym się sprawdzić. 
      Człowiek, jak udowadnia Dostojewski, jest istotą skomplikowaną – zbyt 
skomplikowaną, by tę trudność upublicznić, złożyć z tego, co powiedziane przez innych 
i niego samego. Zresztą, w słowie innych o nim może kryć się tyle samo prawdy, co i 
fałszu – mogą się mylić. Nigdy nie wiemy, do jakiego stopnia dokonuje się odsłonięcie, 
bo nie wiemy też, jak daleko sięga głębia. Człowiek autora Zbrodni i kary nie ogranicza 
się do samowiedzy, jak nie ogranicza się do niczyjej wiedzy, ani do tego, co jest w 
stanie zwerbalizować. „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć” – i milczenie 
to, niewiedza, niepostrzeżenie wyznacza granice wewnętrznej niezależności, intymnej 
tajemnicy egzystencji. 
      Tymczasem Bachtina interesuje w antropologii Dostojewskiego raczej mowa niż 
egzystencja – poprzez tę mowę, dialog, pragnie on do człowieka dotrzeć. Patrzy na 
człowieka z perspektywy słów i na nich często się zatrzymuje, jak zmęczona 
przemierzaniem krat klatki pantera. Dlatego neguje czas, śledząc dialogujące idee w 
bezruchu równoczesności; przez to postrzega człowieka w innym, niż Dostojewski, 
wymiarze – bez lęku i wiary, poprzez areligijny, optymistyczny humanizm 



Settembriniego, któremu obce jest wszelkie przerażenie tajemnicą, odczucie trwogi czy 
nicości; humanizm wrażliwy na pojęcia, na słowa, nie potrafiący jednak, jak 
autor Idioty, ze zdumieniem patrzeć przez słowa na to, co wyraża się nie w dialogu, w 
mowie, lecz w egzystencji, tak genialnie ukazywanej przez Dostojewskiego. Dlatego 
karnawałowa katarynka nierzadko przechodzi obok tajemnicy człowieka. 
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