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 1. Strony ustalaja, ze kazda z nich moze odstapic od umowyjedynie z waznych przyczyn nie
lezacych po Stronie odst^pujacej, me dajacych si^ wczesniej przewidziec przez Strony, po
uprzednim powiadomieniu drugiej Strony o podstawach tej decyzji oraz udokumentowaniu

przyczyn.
2. W przypadku odstapienia od umowy Wydawca zwroci Zamawiaja^cemu wplacona^ przez
niego na eel okreslony niniejsza^ umowa, kwot?, pomniejszona^ o dotychczas poniesione,
udokumentowane koszty przygotovvania do druku przedmiotowej ksiazki.

                                          @6
Wszelkie zmiany i uzupetmema mniejszej umowy wymagaja_ zgody obu Stron i zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

                                          @7
W sprawach meuregulowanych w umowie bedq, miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

                                          @8

Ewentualne spory mi^dzy Stronami, zwiazane z realizacja,niniejszej umowy, rozstrzygac
bedzie wtasciwy rzeczowo Sa^d w Zielonej Gorze.

Umowa zostata sporzadzona w dwochjednobrzmiacych egzemplarzach, pojednym dia kazdej
ze Stron.
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 postawa posr6d wrogo nastawionych do wszelakiej innosci poczwiennikow
 musi budzic podziw.

    Warto zastanowic sie, ile prawdyjest w tych ,,obiektywnych" materialach
 historycznych na temat osoby Dostojewskiego, gdyz badz co badz zrodia
 historyczne, materialy krytyczno-literackie etc. stanowia tyiko jeden z ele-
 ment6w oceny. Pozostate dwa to: spuscizna literacka oraz ,,zycie". Piszac
 ,,zycie" me mam na mysli wspomnien os6b jemu wspolczesnych, gdyz
 wspomnienia te z natury rzeczy sa wykrzywione. W ,,zyciu" zawieram
 wszystko, co Dostojewski przezywal na przestrzeni owych szescdziesieciu
 lat bycia na Ziemi, a ta prawda na zawsze pozostanie dia nas tajemnica, bo
 nawet jego wspofczesni obcowali z Dostojewskim takim, jakim on sie im
 zechciat jawic, do prawdziwego Dostojewskiego dojscie miat wylacznie on
 sam, tak jak my znamy prawda o sobie, my i bye moze B6g (jesli jest). Za-
 chowalbym wiec wstrzemiezliwosc w ocenie Dostojewskiego i nie wysta-
 wiam cenzurki jego osobie z tej prostej przyczyny, ze nie mamy zadnego
 prawa do takiej oceny. Pozostaja tyiko hipotezy.

    Zatem i ja wszelkie tezy na temat osoby Dostojewskiego, ktora to postac
sposr6d poczwiennikow jest mi najblizsza, wysuniete przez Andrzeja de
Lazari w oparciu o zrodl-ahistoryczne, bede traktowatjako wtasnie hipotezy.
Boje sie oceniac Dostojewskiego przez pryzmat ksiazki Andrzeja de Lazai-i
i ukazanej w jej swietle osoby pisarza. A 6w na kartach ksiazki pojawia sie
jako zazdrosnik, tepy nacjonalista, wrecz prostak i obraz taki moze prowa-
dzic do splyconego odbioi-u jego tw6rczosci, gdyz czytajac wielkie dzieta
mimo wszystko nie potrafimy wyzbyc sie obrazu zbudowanego przez ksiaz-
ki, na przyldad taka, jaka napisal de Lazai-i.

    Poczwiennictwo uksztattowato sie w latach szescdziesiatych XIX w.
w ramach slowianofilstwa, co oznacza, ze 6w swiatopoglad stat w opozycji
do okcydentalizmu, a co za tym idzie, do kultury zachodnioeuropejskiej,
z czego z kolei wynika, ze wywyzszat kultury rosyjsk^ przypisujac jej szcze-
g61na role w historii i, z gmbsza rzecz ujmujac, wok6t tych odniesien obraca
sie cala praca. Swiat w oczach poczwiennikow opiera sie na kontrastach i jest
tak samo czamo-biaiy i splycony jak oni sami: zycie (m-acjonalna sila nie
daja;ca sie teoretycznie okreslic) - teoria, kolektyw - jednostka, stowianofil-
stwo - okcydentalizm, kid - inteligencja, Rosja - Europa Zachodnia, pra-
wostawie (nigdy racjonalizmowi nie ulegto i diatego jest religia najblizsza
Bogu) - katolicyzm (religia wypaczona przez racjonalizm); az trudno uwie-
rayc, ze wielkim umystom rosyjskim w tak nieskomplikowany spos6b m6gl
jawic sie swiat, ze poprzez takie kontrasty mogli oceniac czlowieka - owa
plytkosc nieobcajest i Dostojewskiemu, kt6iy nazywa Danilewskiego wiel-
kim czlowiekiem; Danilewskiego, twierdzacego, ze konieczna jest wojna
Rosji z Europa, ze po zwycieskiej wojnie problemem pozostanie juz tyiko
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wprowadzenie wsrod SIowian jezyka rosyjskiego jako obowiazujacego; Da-
nilewskiego, o ktorego traktacie Rosja i Europa de Lazari pisze: ,,Jest to je-
den z najbardziej brutalnych przejaw6w rosyjskiego, dziewietnastowieczne-
go szowinizmu wielkomocarstwowego". Zdanie to, pomijajac wyjatki, zas-
tosowac mozna, jak sie zdaje, do catego mchu poczwiennikow.

   Znamienny w ksiazce jest fragment dotyczacy redakcji czasopisma
,,Swietocz", wedle ktorej do tej poiy istnialy dwie ,.partie rzadzace" umys-
tami: slowianofile i okcydentalisci. Teraz zycie rosyjskie i mysl rosyjska
potrzebuja drogi nowej, na ktorej nastapiloby ,,pogodzenie skrajnych sa-
d6w". Czas juz rozpoczac walk? ,,z wszelkim Idamstwem i tep^ jednorod-
noscia". To odwazne wotanie po lekturze ksiazki de Lazariego wywotuje
usmiech, gdyz tepajednorodnosc, z ktora walczyc pragnie redakcja, staje sie
domena poczwiennik6w, bo to oni jawiq; si? czytelnikowi jako wybitnie te-
pe indywidua-nie wylaczajac Dostojewskiego. Pisze on o powstaniu stycz-
niowym: ,,Wojna polska to wojna dwoch swiatow chrzescijanskich - to po-
czatek przysztej wojny prawostawia z katolicyzmem, innymi stowy - wojny
geniuszu rosyjskiego z cywilizacj^ europejska". Dostojewski, wespol- ze
Strachowem, wspierajac kolejnego fanatyka Danilewskiego, bronii ,,wojen
sprawiedliwych".

   Podstawowymi kategoriami poruszanymi przez de Lazariego, a znamien-
nymi dia poczwiennikow byty trzy: narodowosc, gleba i prawostawie, im
oddali siebie. Trzy kategorie wzajemnie przeplataty si? i skupiaty w idei
wielkiej Rosji rozumianej jako prawostawie; Rosja i prawostawie to prawie
synonimy, a powr6t do gleby, to powr6t do prawostawia. Zatem to wyszcze-
g61nienie kategorii zlewa sie w jedno: ma bye wyrazem jednonarodowego
braterstwa prawoslawnego o jakim poczwiennicy marzyli, dodajmy, brater-
stwa narzucanego siia. Prawoslawie byio dia nich religia i sposobem na zy-
cie, i droga do zbawienia poszczegolnej jednostki, Rosji i calego swiata. Ale
ta koncepcja zbawienia wiaze sie niestety z wrogosciq wobec innych wyznan,
nie tyiko katolickiego, i wyraza si? w populamym powiedzeniu ,,kto me
z nami, ten przeciwko nam".

    Kategorie narodowosci (w rozumieniu poczwiennik6w) prowadzac^ do
jednosci i zbawienia ,,zaatakowal" Wlodzimierz Solowjow, kt6iy uwazat
(podobnie jak Grigorjew), ze kazda narodowosc ma prawo zyc i swobodnie
rozwijac swoje sily, nie naruszajac takich samych praw mnych narodowoscL
Wowczas wszystkie narody soUdaryzuj^ sie ze sobai ,,ludzkosc przestaje bye
 stowem pustym". Poczwiennicy, wywyzszajac narodowosc rosyjska prze-
 czyU tym samym wszechjednoczacym podstawom moralnym chrzescijan-
 stwa, a wywyzszanie tej narodowosci prowadzi do usprawiedliwienia wszel-
 kiej przemocy i wszelkiego zla w historii swiata, co zauwaza de Lazari.
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    Praca Andrzeja de Lazari jest pesymistyczna, potrafi rozbic duchowo
 czlowieka wielbiacego dzieto Dostojewskiego, i tym osobom radze nie sie-
gac po nia. Autor Lagodnej jako postac histoiyczna pokazany jest w nieko-
rzystnym swietle i ladnie wplata sie w cale poczwiennictwo charakteryzuja-
ce si^ brakiem tolerancji w stosunku do mnych pogladow, wyznari i kultur,
co najlepszego swiadectwa mu nie wystawia.

    Autor poddaje krytyce poczwiennictwo (z czym nie polemizuje) i poddaje
(swego rodzajuO ocenie poczwiennik6w z Dostojewskim na czele, ale moim
zdaniemjest on bardziej ztozona i petn^ sprzecznosci postaci^ (podobniejak
i bohaterowie jego powiesci) niz wynikaloby to z lektury tej bezsprzecznie
mteresujacej ksiazki. Diatego apeluje do wszystkich wielbiacych Dostojew-
skiego: patrzcie na niego takze (a moze przede wszystkim) popi-zez plyzmat
jego dziel!


