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Dostojewski a Chiny. Miejsce Chin w twórczości
pisarza oraz recepcja Dostojewskiego
w Państwie Środka
Chiny nie były najważniejszą częścią twórczości Dostoejewskiego, mimo to posłużyły pisarzowi jako pretekst do rozważań na kartach Dziennika Pisarza na temat kondycji XIX wiecznej Rosji. Dużo ważniejsza jednak od znaczenia Chin w twórczości
pisarza jest percepcja jego twórczości w nowożytnych Chinach. Fiodor Dostojewski
jest dziś w Chinach jednym z najczęściej i najchętniej czytanych pisarzy rosyjskich,
jego zaś wpływ na nowożytną literaturę chińską również jest znaczący. Czytelnicy
i pisarze chińscy odnajdywali jednakże u Dostojewskiego zupełnie inne płaszczyzny zainteresowań niż te, o których moglibyśmy przypuszczać. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek czynników kulturowych – odmiennego pojmowania religii
przez Chińczyków, oraz, w mniejszym stopniu, historycznych – trudnego dziedzictwa prawosławia w Chinach. To one sprawiają, że Dostojewski jest w Chinach znany,
lubiany i rozumiany w zupełnie paradoksalny sposób.

I. Miejsce Chin w twórczości pisarza
Wątki chińskie w twórczości Fiodora Dostojewskiego występują tylko raz. W Dzienniku Pisarza z 1873 roku znajduje się fragment opisujący okoliczności zostania redaktorem „Grażdanina”. Pisarz przyrównuje to wydarzenie... do ceremonii ślubu
cesarza chińskiego. Paralela i dalsza narracja jest – trzeba przyznać – dość ironiczna:
Двадцатого декабря я узнал, что уже всё решено и что я редактор „Гражданина”. Это
чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать),
произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью „Московских ведомостей” о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне
сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие
произошло тоже удивительно просто: всё оно было предусмотрено и определено еще
за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив
громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы
несравненно выгоднее, чем здесь, издавать „Гражданина”. Там всё так ясно (...). Мы оба
предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати.
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Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по
делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания,
как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным,
но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно
и так понятно, что обоим нам было бы неимоверно приятно слушать. На случай, если
б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, – мне бы тотчас
же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента
мне вовсе не надо ума, если б даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее,
если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: „Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай
с новым спокойствием твоей совести”, третий помощник третьего секретаря вручил
бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь
Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы
издали великолепнейший № „Гражданина”, такой, какого здесь никогда не издадим.
В Китае мы бы издавали отлично. Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский
непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью,
чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы
его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками1.

W fragmencie tym znajdziemy jednakże nie tylko ukazane wyżej sarkastyczne
porównania i złośliwości wobec pryncypałów. Dostojewski nie byłby sobą, gdyby
wydarzenia o ślubie cesarza nie uogólnił, nie wykorzystał jako pretekstu do głębszych przemyśleń. Co uderza w tym opisie, to zwrócenie uwagi na ceremonie, tak
odmienne od rosyjskich. Dostojewski ukazuje stałość, niezmienność Chin, stabilność ich politycznych i społecznych instytucji oraz norm etycznych2. Co więcej, gdy
pisarz odbiega od tematyki powszedniości, relacji interpersonalnych, szeroko rozumianej codzienności, a wkracza w obszar teorii, uogólnień i porównań kulturowych,
jego pisarstwo znów zyskuje głębię (sarkazmu nie tracąc). Tak jest i w tym wypadku:
В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там всё предусмотрено и всё
рассчитано на тысячу лет; здесь же всё вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле
писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в „Московских ведомостях”
передовые статьи пишутся в полтора столбца и – к удивлению – понятно; да и то если
принадлежат известному перу. В „Голосе” они пишутся в восемь, в десять, в двенадцать
и даже тринадцать столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы
заставить уважать себя. У нас говорить с другими – наука, то есть с первого взгляда,
пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто
научных приемов. Прежде, например, слова „я ничего не понимаю” означали только
глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произ-

1
Ф.М. Достоевский, писателя, 1873, Вступление http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs/
dostdn01.htm (26.06.2011).
2
http://china.kulichki.com/YourArticles/SeriousArticle.shtml (26.06.2011).
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нести с открытым видом и с гордостью: „Я не понимаю религии, я ничего не понимаю
в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве” – и вы тотчас же ставите себя на
отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.
Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса
на себя: „Да уж не я ли это глуп в самом деле?” Положение вседовольное, и, однако же,
никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром;
но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате
никакой выгоды и по-прежнему беспорядок. Пожалуй, мы тот же Китай, но только без
его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно
придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться – нам надо прожить по
крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же – никто не хочет ускорить срок,
потому что никто не хочет задумываться3.

Dostojewski, jak na konserwatystę przystało, ukazywał Chiny jako wzór porządku, ustalonych i niezmiennych norm. Chiny per se go jednak nie interesowały.
Państwo Środka stanowiło dla pisarza tylko swoisty pretekst do rozważań na temat
literatury, ﬁlozoﬁi czy współczesności ówczesnej Rosji. Pole do odniesienia swojej
ﬁlozoﬁcznej i kulturowej krytyki zastanej rzeczywistości. Była to jednorazowa przygoda Dostojewskiego z „chińskością”, wątki chińskie już nie pojawią się w twórczości pisarza.
Chiny nie były ważną częścią twórczości pisarza, a mimo to zaistniały w niej,
warto zatem, by tę problematykę przybliżyć.

II. Recepcja twórczości Dostojewskiego w Państwie Środka
Przy przedstawianiu recepcji Dostojewskiego w Państwie Środka i wpływu pisarza
na literaturę chińską jest ważne naświetlenie kontekstu kulturowego. Pozwoli nam to
apofatycznie ukazać, dlaczego najbardziej znane elementy twórczości pisarza, takie
jak odniesienia do duchowości, sacrum czy religijnej wizji człowieka w świecie nie
mogły znaleźć w Chinach zrozumienia.
Przede wszystkim istotne jest ukazanie odmiennego rozumienia religii. Chińskie
pojmowanie religii dla człowieka wychowanego w tradycji chrześcijańskiej (lub też
jakiejkolwiek innej tradycji monoteistycznej – czy to judaistycznej, czy islamskiej)
musi się wydać dość szokujące. Jak pisze Krzysztof Gawlikowski, „dla Chińczyka
pytanie, »jaką religię wyznajesz«, jest bezsensowne, bo nie rozumie on zazwyczaj,
o co chodzi”4. W języku chińskim termin „religia”(zongjiao), pochodzi z XIX wieku
i jest tłumaczeniem terminów zachodnich: wcześniej słowem „jiao” (nauka) określa-

3
4

Ф.М. Достоевский, Дневник...
K. Gawlikowski, Religijność chińska – uwagi o innej cywilizacji, Asia – Pacyﬁk 6/2003, s. 21.
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no wyłącznie 3 nauki: konfucjanizm, taoizm i buddyzm, wzajemnie się przenikające5.
Synkretyzm był podstawowym wyznacznikiem religijności chińskiej6. Sławna, choć
uproszczona, konstatacja głosiła, że Chińczyk sprzed 1911 roku był jednocześnie
konfucjanistą – publicznie, prywatnie zaś był buddystą i/lub taoistą. Ten stosunek
pozostał do dziś: „Tam można być po trochu konfucjanistą, buddystą i taoistą,
a nadto uprawiać do tego inne kulty i obrzędy, nawet pójść na mszę katolicką czy
zaprosić na pogrzeb babci – obok mnichów buddyjskich – także pastora i księdza,
trochę na zasadzie »może któryś z nich pomoże«”7.
Idźmy dalej: nasze rozumienie religii jako składającej się z doktryny (prawd wiary), kultu (działań rytualnych, na czele z modlitwą i oﬁarą) i instytucji (Kościoła)8
nie ma zupełnie zastosowania w Chinach. Podobnie jak nie ma Durkheimowskiego
podziału na sacrum i profanum9 (co według niego odróżnia religię od magii) – ani tego,
co Rudolf Otto nazwał „poczuciem świętości”10. Jak pisze Michael Loewe, „w Chinach uniwersum traktowano jako jednolite. Nie było tam więc fundamentalnych podziałów na sacrum i profanum, zaś istoty niebiańskie, ziemskie i człowieka postrzegano
jako przynależne do tego samego, jednego świata11”. A przede wszystkim: w Chinach, jak pisze Frederick Mote, nie znano idei Boga Stwórcy i stworzenia świata12.
Zakładano, że kosmos ewoluuje i istnieje sam przez się. Bez idei Boga Stwórcy – istniejącego poza naszym światem i niezależnie od niego – nie mogła się rozwinąć idea
transcendencji ani absolutu13. Implikuje to także następne konsekwencje: inną wizję
człowieka (w Chinach „człowieczeństwo jest nam zadane”, człowiekiem możemy
się stać dopiero przez odpowiednie czyny), jego miejsca na ziemi (w przeciwieństwie
do naszej teocentrycznej wizji, gdzie Bóg zajmuje centralne miejsce we wszechświecie, w Chinach jest to wizja antropocentryczna, z człowiekiem na czele) czy koncepcji duszy (w Chinach nierozdzielnego z ciałem, integralnego „dualizmu komplementarnego” – wszystko istnieje i się wzajemnie przenika zgodnie z zasadą ying-yang)14.
A przede wszystkim inną wizję zbawienia, które w żadnej z chińskich „nauk” nie
istniało (w buddyzmie było co prawda piekło, ale też okresowe, w taoizmie zaś nieśmiertelność, ale na „naszym świecie”)15. Chociaż oddawano część przodkom (co

5

Ibidem.
W. Olszewski, Chiny – zarys kultury, Poznań 2003, s. 55.
7
K. Gawlikowski, Religijność..., s. 59.
8
Z. Poniatowski, Treść wierzeń religijnych, Warszawa 1965, s. 25.
9
E. Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, London 1993, s. 47. Wszystkie tłumaczenia
przytoczonych cytatów są mojego autorstwa – M.L.).
10
R. Otto, The Udea of Holy, Harmondsworth 1958, s. 87.
11
M. Loewe, Chinese Ideas of Life and death, Taipei 1994, s. 6.
12
F. Mote, D.S. Buxbaum, Transition and Permanencje. Chinese History and Culture, Hong Kong 1972,
s. 22.
13
Ibidem, s. 23.
14
K. Gawlikowski, Religijność..., s. 39.
15
Ibidem, s. 51.
6
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– zdaniem wielu jest jedyną formą autentycznego kultu w Chinach)16, to sprawy
z tamtego świata Chińczyków raczej nie interesują. Najlepiej ujął to Lin Yutang:
„Dla Chińczyków celem życia nie jest życie po śmierci, jak to uczy chrześcijaństwo,
gdyż jest to nazbyt metaﬁzyczne. Prawdziwy cel życia, jak to zdecydowali Chińczycy
w sposób całkowicie jednoznaczny, polega na cieszeniu się prostym życiem, szczególnie życiem rodzinnym, jak też harmonijnymi stosunkami z otoczeniem społecznym. Bez wątpienia Chińczycy są wręcz »zakochani w życiu«, »zakochani w tej ziemi«
i nie będą wyrzekać się radości życia dla jakiegokolwiek niewidzialnego nieba”17. Dla
Chińczyków bogowie istnieli wtedy, gdy byli do czegoś potrzebni. Wtedy należało
pójść do świątyni, oﬁarować coś bożkowi (bóstwa są bardzo antropomorﬁczne, mają
sporo złych cech, takich jak próżność, chciwość czy mściwość, i lepiej ich niczym
nie urazić). Zazwyczaj dawano kadzidełka, przeróżne produkty, głównie owoce albo
nawet pieniądze (sztuczne). Po złożeniu odpowiedniej oﬁary, przekupione bóstwo,
niczym człowiek na stanowisku, jest bardziej skłonne zająć się naszą sprawą...
Do tego trzeba dodać jeszcze jedno wprowadzenie: ukazać rolę prawosławia
w Chinach, gdyż bez odniesienia do prawosławia nie zrozumie się (właściwie) twórczości pisarza. A prawosławiu, podobnie jak innym odmianom chrześcijaństwa,
w Chinach nigdy lekko nie było. Można za Jozefem Kolmašem powiedzieć, że
„chrześcijaństwu nigdy w Chinach nie wiodło się, przeciwnie obca wiara była nieraz
przedmiotem ostrych ataków ze strony przedstawicieli oﬁcjalnej ideologii państwowej, jaką był konfucjanizm”18.
Co prawda konstatacja ta dotyczy głównie katolików, gdyż Kościół prawosławny,
w przeciwieństwie do katolickiego, początkowo nie ewangelizował, nie zajmował się
działalnością misyjną, pośrednio jednak cierpiał na tej niechęci. Prawosławie zjawiło
się zresztą w Chinach w dość nieoczekiwany sposób. W 1675 roku wojska mandżurskiej dynastii Qing odbiły z rąk carskich twierdzę Ałbazin na Amurze, a jej załogę
składającą się z kozaków przesiedliły do Pekinu. Wśród pojmanych był duchowny
Maksym Leontjew19. Cesarz Kangxi przyjął kozaków jako swoją przyboczną służbę20
i wydzielił im małą osadę nieopodal bramy Dongzhimen. Dał im również znajdującą
się na tym terenie świątynię buddyjską na potrzeby religijne. Ojciec Leontjew zamienił ją na cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja i do 1695 roku to w niej odbywały się
nabożeństwa. Był to pierwszy Kościół prawosławny w Chinach21.
Kiedy o istnieniu osady dowiedział się rząd carski, car Piotr I ukazem z dnia 18
czerwca 1700 roku nakazał utworzenie tam duchownej misji cesarstwa (formalnie
16
Jest to dość powszechna opinia, uważa tak na przykład D. Bodde w: Essays on Chinese Civilisation,
Princeton 1981, s. 133.
17
Lin Yutang, My country and my people, Beijing 1998, s. 99–100. Zdaniem wielu badaczy kwintesencją
tej postawy był i jest wręcz religijny stosunek do jedzenia.
18
J. Kolmaš, Akomodacja – poprzedniczka aggiornamento?, „Azja – Pacyﬁk” 2005, nr 8, s. 44.
19
http://www.patriarchia.ru/db/text/329177.html (26.06.2011).
20
http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20050310223429880.htmt (26.06.2011).
21
Ibidem.
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jej funkcjonowanie rozpoczęło się dopiero na mocy traktatu z Kiachty 1727 roku).
Misja rozpoczęła realnie swą działalność w 1713 roku i stała się czymś w rodzaju przedstawicielstwa dyplomatycznego Rosji22. Musiała ona jednak funkcjonować
w warunkach skrajnie niekorzystnych. To właśnie cesarz Kangxi wydał zakaz szerzenia chrześcijaństwa, który był bardzo poważnie traktowany przez niego samego i następców. Chociaż dotyczył on przede wszystkim katolicyzmu, to niejako pośrednio
uderzył również w misję prawosławną. W rezultacie główną działalnością misji było
duszpasterstwo wśród rosyjskich poddanych Chin, pomoc kupieckim karawanom
i wypełnianie celów politycznych państwa rosyjskiego. Ten ostatni wynikał głównie
z tego, że dwór mandżurski odmawiał zgody na ustanowienie świeckiego przedstawicielstwa imperium rosyjskiego, a po wprowadzeniu zakazu prowadzenia działalności kupieckiej na terytorium Chin dla rosyjskich karawan i ogólnym pogorszeniu się
wzajemnych relacji w drugiej połowie XVIII wieku misja pozostała dla Petersburga
właściwie jedynym „oknem na Chiny”23. Lepsze czasy nastały wiek później. Prawdziwy rozkwit misji nastąpił w XIX wieku, gdy stała się ona czymś w rodzaju kuźni
rosyjskich (i polskich) sinologów. Do zadań jej członków należała między innymi nauka chińskiego, mandżurskiego i mongolskiego, a także historii, kultury i religii Chin.
Do tego dochodziły zajęcia z medycyny, matematyki, literatury, geograﬁi, statystyki
i kwestii prawnych państwa mandżurskiego, a nade wszystko konfucjanizmu24. Z jej
murów wyszło kilku badaczy światowej sławy, wielu o polskich korzeniach, między
innymi Biczurin, Kowalewski, Wojciechowski czy Wasiliew25, którzy sprawili, że sinologia rosyjska stała się jedną z najlepszych na świecie26. Misja zakończyła swoje
dyplomatyczno-kulturalne działanie w latach 60. XIX wieku, gdy na skutek traktatu
w Tiencinie w 1858 roku Rosja, podobnie jak inne mocarstwa światowe, otwarła
swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne w Pekinie27.
Od momentu rozdzielenia funkcji pozareligijnych ruszyło tłumaczenie świętych
tekstów, budowa świątyń, wznoszenie monastyrów, a także praca misjonarska wśród
Chińczyków na terenach koncesji rosyjskich w Tiencinie i północnej Mandżurii28.
Był to, oprócz lat 1917–1949, okres największego rozkwitu prawosławia w Chinach.
Polityczna opieka państwa rosyjskiego pomagała w nawróceniach, ale była też przyczyną oporu. Dla Chińczyków prawosławie, podobnie jak inne odmiany chrześcijaństwa, było religią obcą, przyniesioną z zewnątrz, jednym ze sposobów kolonizacji
ich ziem: „misjonarze chrześcijańscy byli traktowani, nie bez podstaw, jako część obcego aparatu zniewalającego kraj”29. Co prawda prawosławia dotyczyło to w mniej22
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szym stopniu niż innych konfesji chrześcijańskich, gdyż kler prawosławny starał się
żyć w (większej) zgodzie z normami chińskimi30, ale i tu problem istniał. Poza tym
uwidocznił się tutaj smutny paradoks polegający na tym, że misjonarze – chociaż
w swojej większości byli ludźmi autentycznie i szczerze Chinom oddanymi, chcącymi zbawienia ich mieszkańców i broniącymi ich często przed władzą kolonialną
(występowali na przykład przeciw handlowi opium niszczącemu miliony ludzi) – to
w oczach przeciętnego Chińczyka byli po prostu przedłużeniem władzy kolonialnej.
Tych zaś, którzy się nawrócili, traktowano z rezerwą, a czasem wręcz uznawano za
„zdrajców”31. Najbardziej uwidoczniło się to podczas powstania bokserów – jednej z najboleśniejszych kart w historii prawosławia w Chinach. Powstanie nabrało
wyraźnie antycudzoziemskiego i antychrześcijańskiego charakteru („niszczyć, co
obce”). Jego celem było wyrzucenie obcych z Chin i zabicie wszystkich chińskich
konwertytów, na których mszczono się, nie mogąc dać sobie rady z silniejszymi oddziałami mocarstw światowych. W trakcie powstania masowo mordowano kler, niszczono kościoły, dewastowano cmentarze32. Mimo stłumienia powstania jego rezultat
był straszny: zginęło 222 prawosławnych, którzy po 2 latach (w 1902 roku) zostali
kanonizowani przez Rosyjską Cerkiew i jako „nowi męczennicy” są czczeni jako
święci Chińskiej Cerkwi Prawosławnej33. Na ich część zbudowano również sobór
Wszystkich Świętych Męczenników w Pekinie (został on zburzony w trakcie rewolucji kulturalnej), a także namalowano ikonę w 1917 roku34. Owych 222 męczenników
do dzisiaj pozostaje najważniejszym symbolem chińskiego prawosławia, pomnikowym przykładem wiary i wierności zasadom do samego końca35.
Rok 1917 stanowi kolejną ważną datę w historii prawosławia chińskiego, gdyż
wtedy to właśnie, na skutek rewolucji październikowej, zaczęli masowo pojawiać
się w Chinach biali uchodźcy rosyjscy, w zdecydowanej większości prawosławni.
Osiedlali się głównie w Harbinie, Pekinie i Szanghaju, tworząc bardzo silne rosyjskie
wspólnoty. Do tego dochodziła, dość paradoksalna, jeśli wziąć pod uwagę okoliczności, sympatia Chińczyków. W związku z powstaniem ZSRR temat Rosjan i rosyjskości cieszył się popularnością i sympatią Chińczyków upatrujących za Amurem
przykładu do naśladowania – wyzwolenia się z obcych wpływów. Wraz z białymi do
Chin dotarł również kler, w rezultacie 1939 roku w Chinach było już 5 prawosławnych biskupów, w tym słynny władyka Jan Maksymowicz36. Liczba wiernych wynosiła wtedy około 200 tysięcy, należących do 150 paraﬁi (w samej Mandżurii było około
100 tysięcy wiernych, 60 kapłanów, dwa klasztory i seminarium). O sile prawosławia
30
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w tamtym okresie świadczy również otwarcie prawosławnego uniwersytetu w Harbinie37. Liczbę Chińczyków, którzy przeszli na prawosławie w tym okresie, szacuje się
na 10 tysięcy. Otwarto 106 nowych cerkwi38.
Kolejnym przełomem w dziejach prawosławia w Chinach jest rok 1949. Chociaż nie bezpośrednio, gdyż następstwa proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej
(1 października 1949 roku), takie jak między innymi wydalenie kapłanów do ZSRR
i ucieczka rosyjskiej emigracji z Chin dalej na Zachód39, miały być odczuwalne dopiero z czasem. Nie tyle jednakże proklamacja ChRL, ile tak zwana rewolucja kulturalna w Chinach (1966–1976) była dla Chińskiej Cerkwi Prawosławnej prawdziwym
Armagedonem. W trakcie jej trwania poddano represjom prawosławnych, zaciekle
prześladowano duchownych przez więzienie, tortury, egzekucje oraz zmuszanie do
emigracji40. Do dziś nieznana pozostaje dokładna liczba umęczonych w bestialski
(charakterystyczny dla działań hunwejbinów) – sposób. W trakcie rewolucji41 zamknięto wszystkie cerkwie, skonﬁskowano dobra należące do Cerkwi i zabroniono
wszelkiej działalności religijnej42. Co więcej w konstytucji ChRL z 1978 roku nie
przewidziano miejsca dla prawosławia43. Tak jest do dzisiaj. Można bez większego
ryzyka błędu stwierdzić, że rewolucja kulturalna zadała śmiertelny cios prawosławiu
w Chinach.
Z tych kilku stuleci prawosławia w Chinach wyłania się obraz mający podstawowe znaczenie dla recepcji twórczości Dostojewskiego. Otóż ze względu na wyżej wymienione przyczyny historyczne prawosławie kojarzy się Chińczykom z religią obcą,
rosyjską, a do tego marginalną i zupełnie niezrozumiałą. Prawosławiu nie udało się
przekroczyć granic kulturowych, wyjść poza rosyjskość i wniknąć w chińskość (to
nie udało się zresztą żadnemu z odłamów chrześcijaństwa, choć katolicy i protestanci osiągnęli mimo wszystko lepsze sukcesy). Prawosławie pozostało religią sąsiadów
zza Amuru oraz jednej z kilku mniejszości narodowych44. Powszechnie znane, a już
tym bardziej zrozumiałe, nigdy się nie stało.
Z tego powodu dla Chińczyków percepcja Dostojewskiego jest już na samym
początku pozbawiona wielu zasadniczych aspektów. Redukcjonizm rozumienia
twórczości pisarza wynika z samej specyﬁki kultury chińskiej oraz z historycznych
uwarunkowań prawosławia w tym kraju. Już samo przedstawienie różnic dotyczą37

Ibidem.
http://www.chinese.orthodoxy.ru/english/problems.html (26.06.2011).
39
http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20050310223429880.htm (26.06.2011).
40
http://www.kosciol.pl/article.php/20040717204723974 (26.06.2011).
41
Krzysztof Gawlikowski stwierdził ongiś, że z czterech słów tworzących oﬁcjalną nazwę tego ruchu – Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna – tylko jedno nie było kłamstwem: wielka.
42
http://www.kosciol.pl/article.php/20040717204723974 (26.06.2011).
43
http://www.orthodox.cn/localchurch/pozdnyaev/4_ru.htm (26.06.2011).
44
ChRL oﬁcjalnie zamieszkuje 56 narodowości, z tym że Hanowie – czyli ci, z którymi utożsamiamy Chińczyków – stanowią ponad 90% społeczeństwa. Reszta to tzw. mniejszości etniczne. Rosjanie są
jedną z owych 55 mniejszości narodowych Chin, http://www.china.org.cn/e-groups/shaoshu/mix.htm
(26.06.2011).
38

Michał Lubina

326

cych religii sprawia, że Dostojewski musiał napotkać problemy w zrozumieniu swego przekazu w tym kraju. Co więcej, jak pisze Tatiana A. Kasatkina, „spośród rosyjskich pisarzy XIX-wiecznych Dostojewski jest najodleglejszy od kultury chińskiej.
Jego wielcy współcześni – Tołstoj, Turgieniew czy Czechow – byli bliżsi estetycznym i etycznym tradycjom kultury chińskiej”45. Brało się to stąd, że jeden z dwóch
głównych nurtów ﬁlozoﬁczno-kulturowych Chin, taoizm uznawał „za idealny dla
człowieka stan bytu w spokoju i harmonii, gdy nie trzeba i nie należy do niczego
dążyć, a pozostać należy w obecnym stanie”46. Centralną ideą kultury chińskiej było,
jak twierdzi rosyjska badaczka, „wyzwolenie człowieka drogą estetyczną, tymczasem chrześcijańskie pojęcia – grzeszność, odkupienie i zbawienie przez cierpienie
– są jej obce i przez to przeszkadzają chińskim czytelnikom wniknąć głębiej w świat
Dostojewskiego”47.
Zhan Bianhe z Pekińskiego Uniwersytetu Lingwistycznego dodaje, że „większość
Chińczyków źle rozumie Dostojewskiego, co bierze się z tego, iż chińska kultura jest
oparta na konfucjanizmie, a rosyjska – na prawosławiu”48. Prace Dostojewskiego,
szczególnie idea duchowego realizmu, podejmują ważne kwestie człowieczeństwa:
ludziom podoba się żyć w iluzji, próbują oni uchronić się od problemów i realnego życia. Prawdziwe życie jest namacalne i mnóstwo w nim pokus, a Dostojewski
radzi ludziom iść po drodze systemu wewnętrznego, mając nadzieję na duchowe
zmartwychwstanie. Nietrudno więc zrozumieć, dlaczego Dostojewski nazywa siebie
realistą w wyższym sensie”49.
Tymczasem Chińczycy rozumieją Dostojewskiego zupełnie inaczej, co wiąże się
z kwestią epistemologiczną. Jak twierdzi Liu Wenfei, „ludzie czytają literaturę obcą
nie tylko z ciekawości lub dla rozrywki, ale i dlatego, by głębiej zrozumieć swoje
społeczeństwo i swoje życie, żeby rozwijać i wzbogacać swoją literaturę i kulturę”50.
Dlatego badanie literatury obcej musi mieć specyﬁczny charakter. Rosyjska literatura w Chinach charakteryzuje się przede wszystkim dwoma tendencjami: polityzacji
i socjologizacji.
Pierwsza cecha – polityzacja – wiąże się bezpośrednio z komunistycznym ustrojem Chin. Literatura więc jest częścią nadbudowy i orężem w walce ideologicznej.
Literatura, szczególnie rosyjska, jest dla Chińczyków „podręcznikiem życia”, ma służyć przykładem i wzorem51. Stąd też, gdy w ZSRR jedynym słusznym stylem był
„socjalistyczny realizm”, w Chinach był to „rewolucyjny realizm”. Chociaż tendencja ta jest coraz słabsza, wraz ze zmianami i reformami rynkowymi w Chinach oraz
45
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idącymi za nią zmianami społecznymi, jest wciąż obecna, a jej wpływu nie sposób
przecenić. Drugą cechą, ważniejszą, jest tendencja socjologizacji. Tutaj znów warto
przytoczyć słowa Czernyszewskiego, że literatura ma być „podręcznikiem życia”,
występuje jako praca od podstaw, działalność społeczna. W pierwszym okresie zainteresowania i badania literatury rosyjskiej Lu Xun, twórca nowożytnej literatury
chińskiej, stwierdził, że „rosyjska literatura wiele znaczy dla rozwoju społeczeństwa
chińskiego”52. Pisał: „zaczynamy poznawać rosyjską literaturę z całą jej mocą. Od
początku zobaczyliśmy w niej przewodnika i przyjaciela. Ujrzeliśmy w niej silny duch
prześladowanego narodu, jego gorycz i walkę”53.
To znaczenie – przewodnik i przyjaciel – będzie decydujące dla rozumienia literatury rosyjskiej w Chinach. Właśnie w takim kontekście jest rozumiana twórczość
Dostojewskiego. Większość Chińczyków uznaje Dostojewskiego za „krytycznego realistę”54. Wspomniany Lu Xin w 1926 roku sam napisał wstęp do chińskiego przekładu Biednych ludzi55. W okresie Ruchu 4 Maja56 na plan pierwszy wysunęły
się: obraz „małego człowieka”, rola literatury w realnym życiu i związek literatury
z wyzwoleniem prześladowanego ludu57. Tym samym zainteresowanie Chińczyków
Dostojewskim wzbudza przede wszystkim pierwszy okres twórczości pisarza, a nie
ten najbardziej znany, w którym zajmował się „przeklętymi problemami”. Metaﬁzyczne, religijne i eschatologiczne wątki twórczości pisarza, tak ważne dla zrozumienia jego przekazu, są, z wyjątkiem jednostek, Chińczykom obce, gdyż poznanie ich
uniemożliwia im kompletnie inna kultura, o odmiennym podłożu aksjologicznym.
Wśród Chińczyków Dostojewski jest jednym z najpopularniejszych pisarzy, ale istnym paradoksem pozostaje, że zainteresowanie nim wynika ze zwrócenia uwagi na
pierwszy okres twórczości pisarza. Można zaryzykować stwierdzenie, że sam pisarz
nie byłby takim odbiorem swojej twórczości zachwycony.

Abstract
Dostoyevsky and China. The Place of China in Dostoyevsky’s Writings and the Reception of
Writer’s Work in China
The article Dotstoyevsky and China. The Place of China in Dostoyevsky’s Writings and the Reception of Writer’s Work in China, consists of two parts. The ﬁrst one tells about Chinese motives in Dostoyevsky’s work – there was only one, however signiﬁcant. In the Writer’s Diary
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1873 Dostoyevsky made a note about Chinese Emperor’s wedding. He compared Chinese
conditions and philosophy to Russian equivalents. From conservative positions of normative constancy and unchangeable he criticized the 19th century Russian reality. Therefore the
Chinese motives in his works as symbolic, however interesting. Much more sophisticated is
the reception of Dostoyevsky’s work in China. Due to cultural factors, particularly different
understanding and attitude towards religion in the Chinese culture, combined with historical
ones (the unfortunate fate of Orthodox Christianity in Chinese history) Dostoyevsky has
never been understood properly. The Chinese readers, with few exceptions, are unable to
understand deepen meanings of Dostoyevsky’s work because the lack the elementary knowledge about Christianity and its conceptions. Particularly the eschatology is impossible to understand by Chinese as their culture has never developed the conception that reach beyond
this world. Chinese culture is stick to the present and is unable to transcendent into different
than human perspective. Therefore Chinese are able only to understand the ﬁrst stage of
Dostoyevsky’s writing, the so called „critical realism”. The consider him as a realistic, even
socialist at times, and on this ground show a signiﬁcant likening towards him. This interpretation of Dostoyevsky played a signiﬁcant part in Chinese literature’s history, inﬂuenced
such writers as Li Xun and helped to strengthen the „4 May Movement”. Consequently,
Dostoyevsky is quite important in Chinese cultural life, but on the same time, due to factors
mentioned above, he is completely misunderstood. Treating his writing as a “critical realism”
is a reduction of the deeper meaning that his books present. This unfortunate fact in rather
a sorry conclusion of this article.

Nota o autorze
Michał Lubina – absolwent rosjoznawstwa i studiów dalekowschodnich UJ, doktorant
w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowuje dysertację doktorską na temat związków Rosji z Chinami. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Pekinie w latach 2009–2010, ekspert w Centrum Studiów Polska – Azja,
członek Rady Towarzystwa Doktorantów UJ. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się przede wszystkim szeroko rozumiane relacje między Rosją a Chinami, jak również
problematyka Azji Południowo-Wschodniej.

