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Artykuł  György Lukácsa  „Spowiedź  Stawrogina” 
(„Stawrogins  Beichte”),  napisany  w  związku  z 
niemieckim  wydaniem  powieści  Dostojewskiego 
pod tymże tytułem (F. Doskojewsky:  Die Beichte 
Stawrogins,  München,  Musarion-Verlag  1922), 
został opublikowany w piśmie „Die Rote Fahne” z 
16 lipca 1922 roku.

Podstawa niniejszego wydania: „Pisma krytyczno-
teoretyczne  Georga  Lukácsa  1908-1932”,  wybór 
Stefan Morawski, wyd. Instytut Kultury, Warszawa 
1994.

Przełożył z języka niemieckiego Ryszard Turczyn.
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Po  wielokroć  potępiany  za  „barbarzyństwo”  rząd  radziecki  wreszcie  udostępnił  spuściznę  po 
Dostojewskim. Odnaleziono całe skrzynie manuskryptów i już wkrótce będziemy mogli poznać w całości 
literacki  dorobek  największego  pisarza  rosyjskiego,  który  zaczyna  wywierać  rosnący  wpływ na  życie 
umysłowe  Europy.  Na  pierwszy  ogień  poszła  Spowiedź  Stawrogina,  niepublikowany  dotąd  rozdział 
Biesów, będących wręcz pamfletem Dostojewskiego na pierwsze rewolucyjne ruchy w Rosji.

Sama powieść jako całość nie należy do największych osiągnięć tego pisarza – jej tendencyjność 
decyduje o jej deformacji. Nie dlatego bynajmniej, że Dostojewski opowiada się przeciwko rewolucji, lecz 
dlatego, że przez takie jego nastawienie, a w jeszcze większym stopniu przez sposób kreacji, sama książka 
staje się niespójna i pełna sprzeczności. Polityk i pamflecista, Dostojewski wcale bowiem nie pozostawał w 
tak idealnej harmonii z pisarzem, jak skłonny był sam przyjmować. Było raczej tak, że uczciwość i odwaga 
wizji, przeżywanie do końca wszystkich problemów, poruszających jego bohaterów, narzucały pisarzowi 
pewne rozwiązania sprzeczne z zamierzeniami pamflecisty. Wielki pisarz stworzył postaci, pozwalające 
pojąć społeczne tło  Lebenshintergrund rewolucji rosyjskiej, jej społeczny i intelektualny kontekst (a tym 
samym jej „uprawnienie”) dogłębniej niżby sobie tego życzył pamflecista. Nie było więc innego wyjścia, 
jak spoić tak powstałe pęknięcie za pomocą środków pamfletystycznych, a tym samym – pod względem 
artystycznym – jeszcze bardziej je pogłębić i uwidocznić. Jak zauważył kiedyś słusznie Gorki, Dostojewski 
zapiera się swoich własnych bohaterów.

Mimo  to,  a  może  właśnie  dlatego,  Biesy należą  do  najbardziej  interesujących  utworów 
Dostojewskiego.  Wewnętrzne bowiem pęknięcie jego istoty,  któremu ujawnić się całkiem otwarcie nie 
pozwalają ukształtowane w sposób skończony losy postaci z innych jego dzieł, tutaj zostaje wydobyte na 
światło dzienne jasno i wyraźnie przez sprzeczność między polityczną tendencją a wizją pisarską. Wielkość 
Dostojewskiego jako pisarza, jego specyficzna jakość sprawiająca, że każdą postać, każdy ludzki związek, 
każdy konflikt  potrafi  on w wizjonersko-spontaniczny sposób, bez trudu odzierając je z urzeczowionej 
osłonki w jakiej dziś występują, zredukować do ich czysto psychicznego jądra i skoncentrować, sprawiająca 
zatem, że przedstawia on świat, w którym wszystko, co w społeczeństwie kapitalistycznym jest nieludzkie i 
mechaniczne oraz urzeczowione i  bezduszne  po prostu nie  istnieje,  a  który mimo to zawiera  w sobie 
najgłębsze wewnętrzne konflikty naszej epoki i stanowi zarazem źródło jego utopijnej postawy Gesinnung. 
Owa postawa, zakładająca, iż zbawczą zasadę we wszelkiej potrzebie znaleźć można w czysto ludzkim 
stosunku ludzi do siebie nawzajem, w rozpoznaniu i ukochaniu ludzkiego pierwiastka zawartego w każdym 
człowieku, w miłości oraz dobroci, owe czysto indywidualne i indywidualistyczne rozwiązanie ulega jednak 
przesunięciu – niepostrzeżenie nawet dla samego pisarza – i pojawia się jako posłanie miłości Chrystusa, a 
nawet  wręcz  rosyjskiego  Kościoła  prawosławnego.  Prowadzi  to  jednak  do  powstania  rozlicznych 
sprzeczności i nieporozumień. Po pierwsze, Dostojewski zmuszony jest utożsamiać swoją wywodzącą się z 
sekciarskiego niechrześcijaństwa i przeedukowaną przez lekturę Feuerbacha religijność z chrześcijaństwem, 
a tym samym zafałszować i jedno, i drugie. Po drugie, nie może postąpić inaczej, jak tylko przedstawić 
męki  i  problemy swoich  bohaterów jako  czysto  indywidualne,  chorobliwe  zjawiska,  będące  udziałem 
jednostek,  mimo  iż  z  pełną  wyrazistością  rozpoznaje  ich  społeczne  korzenie.  Ponadto  musi  jeszcze 
zaproponować  ponad-indywidualne  rozwiązanie,  mianowicie  chrześcijaństwo.  W  ten  sposób  wokół 
nakreślonych z cudowną wyrazistością  i głębią postaci jego książek powstaje atmosfera wewnętrznych 
sprzeczności,  która  wprawdzie  tam,  gdzie  związki  losu  sprowadzić  można  bez  reszty  do  czysto 
indywidualnych związków między jednostkami, nie zaciera ich konturów, lecz w momencie, kiedy nie da 
się dokonać tak całkowitej redukcji lub kiedy, jak w Biesach, nie chce się jej przeprowadzić, musi znacznie 
zamącić całość dzieła.

Opublikowany właśnie fragment  Biesów ukazuje tę wielkość pisarza silniej niż jego wewnętrzne 
sprzeczności,  a  przynajmniej  mniej  otwarcie  niż  w  samej  powieści.  Obydwa  bieguny  świata 
Dostojewskiego,  a  mianowicie,  trawiony  wewnętrznymi  rozterkami,  staczający  się  człowiek  rodem  z 
dzisiejszego społeczeństwa oraz zwiastun posłania miłości Chrystusa stają naprzeciwko siebie w samotnej, 
nocnej dyspucie – i rozpoznają w sobie braci.  Nie tylko w tym sensie, że dla człowieka Dobra każdy 
człowiek musi być bratem, lecz także w sensie właściwym, głębszym, a mianowicie przez to, że wychodzi 
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na jaw ich wewnętrzne powinowactwo i obaj je sobie uświadamiają. W ten właśnie sposób jasno wyraża się 
tu  wielokrotnie  powtarzane  zdanie,  płynące  z  prawdziwej  (nie  pojmowanej  dogmatycznie)  religijności 
Dostojewskiego i mówiące, że „absolutny ateista znajduje się na przedostatnim stopniu”, czyli że nikt nie 
zbliża się bardziej do prawdziwej wiary niż rzeczywisty ateista. Jednocześnie jednak i to, że w praktycznej i 
czynnej miłości „chrześcijan” Dostojewskiego chrześcijaństwo nie odgrywa właściwie najmniejszej roli o 
praktycznym znaczeniu. Miłość i dobro przejawiają się w formie intuicyjnego wychwycenia zasadniczej 
istoty drugiego człowieka. Pomoc, jaką one stanowią, polega na tym, że w duszy błądzącego dotąd po 
manowcach człowieka wyryta zostaje jego własna droga (Sonia w  Zbrodni i karze,  książę Myszkin w 
Idiocie).  Głęboka  wewnętrzna  sprzeczność  w  widzeniu  świata  przez  Dostojewskiego  uwidacznia  się 
najwyraźniej  przy tej  właśnie okazji,  to znaczy w najistotniejszych działaniach określonego typu ludzi, 
stanowiących kulminację jego świata: owa jasnowidząca dobroć jest wprawdzie zdolna rozjaśnić mroczną 
życiową przyczynę rozpaczy,  jest  też  wprawdzie zdolna  wynieść mrok,  zalegający  wnętrze człowieka, 
udrękę,  zbrodnię  i  zagubienie  ku światłu  świadomości  –  nie  zdoła  jednak  przekształcić  tej  wiedzy w 
zbawczy czyn. Sonia wyprowadza Raskolnikowa z labiryntu jego abstrakcyjnej zbrodni, zamykającej przed 
nim wszelką ludzką wspólnotę i uniemożliwiającej mu życie wśród ludzi, lecz to, co pozytywne, czyli nowe 
życie,  jakie  ma  się  przed  nim  otworzyć,  pozostaje  tylko  programem.  W  późniejszych  zaś  dziełach 
Dostojewskiego, w których zamierzał on przedstawić właśnie tę przemianę, pisarska uczciwość każe mu 
ukazać  porażkę,  jaką  jego  najdoskonalszy  typ  ludzki  ponosi  akurat  w  momencie,  kiedy  staje  przed 
rzeczywistą decyzją (zakończenie Idioty).

Owa niewiara Dostojewskiego-pisarza w tezy i nakazy jego własnej teologii wskazuje na istnienie – 
nigdy przezeń nie uznanej – przepaści, oddzielającej go od chrześcijaństwa, a nawet od sekciarskich prób 
jego odnowy. Chrześcijaństwo to jest bowiem zbudowane na wszechpotędze miłości: dusza zwraca się ku 
miłości; płynące z miłości poznanie odkrywa cierpienia i wskazuje właściwą drogę. Nawet jeśli u podstaw 
zagubienia  leżą  przyczyny  społeczne,  to  wybawienie  odeń  dokonuje  się  niezależnie  od  wszelkich  nie 
duchowych powiązań. W tym punkcie jednak – nie uświadamiając sobie tego nawet – jest Dostojewski 
niewierzący.  Jego  jasnowidząca  dobroć  rozświetla  cierpienie,  jawiąc  się  jako  swego  rodzaju  cynizm, 
artykułujący słabość, brud i nikczemność, rozpoznający i antycypujący najgorsze ludzkie cechy. Miłość 
potrafi przejrzeć cierpienie i zagubienie, nie może jednak pomóc, ponieważ jedno i drugie zbyt głęboko 
tkwi korzeniami w egzystencji człowieka, aby dało się wyrugować mocą poznania, mocą przepełnionych 
miłością,  wzajemnych stosunków między ludźmi. Dzieje się tak, ponieważ zagubienie osadzone jest w 
społecznej sytuacji człowieka, a on nie potrafi się z niej wyrwać.

W  tej  rozpaczliwej  walce  o  przekształcenie  społecznego  pierwiastka  egzystencji  człowieka  w 
pierwiastek czysto duchowy, Dostojewski musi ponieść klęskę, która jednak przedzierzga się w potężne 
zwycięstwo  pisarskie,  ponieważ  przed  Dostojewskim  nikt  nigdy  aż  tak  dogłębnie  nie  prześledził 
społecznych korzeni tragizmu pewnych typów ludzkich aż do ich duchowych przejawów, nikt ich tam dotąd 
nie odkrył i nie wydobył na światło dzienne.

To właśnie stanowi też o ogromnej literackiej wartości tego fragmentu. Stawrogin, bohater Biesów, 
który  w  powieści  od  czasu  do  czasu  sprawiał  wrażenie  przesadnie  romantyczne  i  nieco  jakby 
lermontowskie,  dopiero tutaj,  w owej chrześcijańskiej ustnej spowiedzi ze swych zbrodniczych czynów 
ukazuje się takim, jakim jest naprawdę: wielkim reprezentantem rosyjskiego typu przejściowego, którego w 
postaci „człowieka niepotrzebnego”, w różnych formach odnaleźć można także u Turgieniewa, Gonczarowa 
i Tołstoja. Przedstawicielem rosyjskiej inteligencji, dysponującym siłą i zdolnościami (spotęgowanymi w 
przypadku Stawrogina do demoniczności i geniuszu), lecz mimo to nie mogącym nic zdziałać w rosyjskiej 
rzeczywistości. Toteż zdolności te, jeśli nie [sczezną] w nicości, jak w przypadku bohaterów Turgieniewa i 
Gonczarowa, prowadzić muszą do bezsensownych i bezcelowych, niegodnych, a nawet wręcz żałosnych 
zbrodni. Otwiera się tu przed nami otchłań rozpaczy i bezcelowości życia, która tak wcześnie z uczciwej 
części  rosyjskiej  inteligencji  uczyniła  rewolucjonistów.  Wstrząśnięci  widzimy,  że  owym ludziom,  jeśli 
uczciwie  wybierali  cel  swego  życia,  nie  pozostawało  nic  innego  jak  samobójstwo,  stoczenie  się  albo 
rewolucja (Stawrogin wybierze pierwsze wyjście). I choć Dostojewski namiętnie przeciwstawia się temu 
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jako pamflecista, choć z wielkim przekonaniem obwieszcza religijne rozwiązanie owych cierpień, to jednak 
właśnie on najdobitniej przekonuje nas o istnieniu takiej właśnie konieczności. Jego – polityczne – wyklęcie 
rewolucji niepostrzeżenie przekształca się w literacką apologię jej absolutnej, duchowej konieczności.
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