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Karamazowowie jako nosiciele świadomości 
kryzysowej. Twórczy „dialog” 

Mykoły Chwylowego z Fiodorem Dostojewskim

Problemy, jakie podejmuje w swojej twórczości Fiodor Dostojewski, zapewniają mu 
trwałe miejsce pośród myślicieli zajmujących się naturą ludzką, o której autor Sobowtó-
ra powiedział: „Tu brzegi się schodzą, tu jest harmonia wszystkich przeciwieństw”1. 
Utwory Dostojewskiego nie utraciły swojej aktualności zarówno w ideowym, fi lozo-
fi cznym, psychologicznym, jak i w artystycznym wymiarze. Nie dziwi zatem ideowo-
-estetyczna orientacja wielu niezależnych od siebie twórców odwołujących się do 
„wiecznych” obrazów stworzonych przez pisarza rosyjskiego, którego śmiałość ar-
tystyczna nie pozwala na unikanie pytań ostatecznych.

Obecność Fiodora Dostojewskiego w artystycznym świecie pisarza ukraińskie-
go Mykoły Chwylowego (Fitiliowa) jest widoczna zwłaszcza w konfrontacji między 
powieściami Bracia Karamazow (1880) i Waldsznepy (Słonki, 1926). Skłonny do mistyfi -
kacji Chwylowy nawet imię swojemu bohaterowi nadał takie, z jakim spotykamy się 
w powieści pisarza rosyjskiego – Dmytrij Karamazow. Ważniejsze jest jednak tutaj 
spotkanie obu twórców na innej, znacznie głębszej płaszczyźnie. Pisarza rosyjskiego 
i pisarza ukraińskiego dręczyły podobne w swej istocie pytania („przeklęte prob-
lemy”). Z tą różnicą, że Chwylowemu było sądzone obmyślać je w zupełnie innej 
sytuacji historycznej, w czasach bowiem, kiedy powstawali Bracia Karamazow, modele 
socjalistyczne stanowiły tylko przedmiot tendencyjnych dyskusji, w połowie zaś 20. 
lat XX wieku Chwylowy miał do czynienia z ich praktyczną realizacją.

Na czym polega sens owego „dialogu” na przestrzeni półwiecza, który prowadził 
z Fiodorem Dostojewskim Mykoła Chwylowy?

Jak wiadomo, po przewrocie bolszewickim Dostojewski nie był w modzie. Przy-
pisywano mu wszelkie grzechy, nazywano go „złym geniuszem”, „okrutnym talen-
tem”. Nie dziwi sporządzenie przez bolszewików szczególnej listy win rosyjskiego 
pisarza, biorąc pod uwagę jego negatywny stosunek do socjalizmu. Fiodor Dosto-
jewski, jako pierwszy spośród twórców uczynił spostrzeżenie: jeśli polityka będzie 
ingerować w moralność, ludzkość znajdzie się na skraju przepaści. Dla Dostojew-
skiego socjaliści to ludzie żyjący tylko według logicznych schematów. Schematy zaś 
są dla nich ważniejsze od samego życia. Toteż celem ich jest przetworzenie czło-

1 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, Wrocław 1998, t. 1, s. 131.
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wieka na mechanizm, co – według antropocentrycznej myśli Dostojewskiego – nie 
sprzyja harmonii całokształtu życia.

Pisarz daleki był od zachwytu nad projektami socjalistycznymi, w których nie 
było miejsca dla człowieka jako indywidualności mającej do odegrania pierwszopla-
nową rolę w wielopłaszczyznowym i wieloaspektowym spektaklu, jaki niesie życie. 
Życie jest nazbyt złożone, aby można je było przeżyć według nawet najlepiej, jakby 
się mogło niektórym wydawać, zaprojektowanego szablonu. Schemat pozostaje tyl-
ko schematem i w obliczu – często niosącej zaskakujące zwroty akcji – otaczającej 
rzeczywistości człowiek nie jest w stanie do końca przewidzieć biegu zdarzeń. Jak 
pisał Borys Pasternak w wierszu Hamlet: 

Ucichł gwar. Wyszedłem zza kulisy
O drzwi wsparty, z pochyloną twarzą,
nasłuchuję w coraz większej ciszy,
co za mego życia się wydarzy2.

Nieprzypadkowy jest główny motyw twórczości Dostojewskiego, mianowicie 
– złożoność ludzkiego charakteru, zachowania. Pisarz stworzył fi lozofi ę człowieka 
ukierunkowaną na uświadomienie przede wszystkim ludzkiej istoty. 

Właśnie w czasach, kiedy poglądy rosyjskiego pisarza były najmocniej atakowane 
i lekceważąco nazywane przez bolszewików „dostojewszczyzną”, pisarz i komunista 
ukraiński, Mykoła Chwylowy, świadomie i celowo odnosi się do jego ostatniej, nie-
dokończonej powieści Bracia Karamazow, aby podjąć „dialog” ze swoim duchowym 
rozmówcą.

Waldsznepy narodziły się z dyskusji literackiej lat 1925–1928, którą rozpoczął sam 
Chwylowy, szukając dróg duchowego odrodzenia swojego narodu. Duch polemiki 
przesiąkł w sam utwór twórcy ukraińskiego, treść Waldsznepów zachowuje bowiem 
w sobie najbardziej aktualne problemy doby porewolucyjnej z jej głównym pyta-
niem o narodowo-kulturowy szlak odrodzenia ukraińskiego. Wydarzenia odbywa-
ją się w „zacisznym miasteczku, które stoi od Nie-Paryża w odległości sześciuset, 
w przybliżeniu, kilometrów”3. Tutaj przebywają na urlopie główny bohater utworu 
– wspomniany wyżej Dmytrij Karamazow, jego małżonka Hanna oraz przyjaciel – 
towarzysz Wowczok. Lato, słońce, rzeczka, przyjemne oczekiwanie na polowanie 
na „ognistopióre” słonki (tytułowe waldsznepy). Już od pierwszych jednak stron 
odczuć możemy pewne napięcie w relacjach między bohaterami, a zwłaszcza pomię-
dzy Dmytrijem i Hanną. Powodem takiego stanu rzeczy jest sam Dmytrij. To właśnie 
w nim kryje się przyczyna nieporozumień. Od dwóch bowiem tygodni „błąka się po 
nocach z jakimiś przypadkowymi mieszczaneczkami i przez cały czas demonstruje 
swoją bezsensowną konspirację”4 – stwierdza Hanna, którą fakt ów niepokoi. 

2 B. Pasternak, Hamlet [w:] Doktor Żywago, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1995, s. 385.
3 М. Хвильовий, Вальдшнепи [w:] Новели, Оповідання, „Повість про санаторійну зону”, „Вальдшнепи”. 

Роман, Поетичні твори, Памфлети, „Наукова думка”, Київ 1995, s. 583 (tłumaczenie – jeśli nie podano 
inaczej – J.B.)

4 Ibidem, s. 584.
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Kim są owe „mieszczaneczki”? Dmytrij zapoznał się z nimi nad rzeką, na statku. 
Jedną z nich nieostrożnie trącił łokciem, za co usłyszał: „Niedźwiedź`” (Ведмідь). 
Dmytrij nie obraził się, wręcz przeciwnie, zgodził się z takim epitetem, „bo i cały 
jego naród jest trochę niemrawy”5. 

Myśl o nieruchliwości własnego narodu pojawia się u Dmytrija dużo wcześniej, 
jako rezultat jego ciągłych rozmyślań o „zmieszczanieniu” rewolucji. Dmytrija nie-
pokoi jego naród. Dla narodu bowiem brał czynny udział w rewolucji, dla niego 
zabijał swoich bliźnich – wyznając zasadę: „cel uświęca środki”. A naród? Pozostał 
obojętny wobec jego wysiłków. 

Świadome zapożyczenie przez pisarza ukraińskiego imienia bohatera z utworu 
rosyjskiego, z którym mamy do czynienia w Waldsznepach, wyjaśnić można tym, że 
obydwaj autorzy – co prawda w różnym czasie – poruszyli ten sam problem – prob-
lem bycia człowiekiem oraz miejsca człowieka w świecie.

Podstawę fabuły Braci Karamazow stanowi zabójstwo ojca dokonane przez jed-
nego z synów, wskutek czego cierpi niewinny syn. Na tle ojcobójstwa rozgrywa się 
walka ideowa, której centralną postacią jest z kolei drugi syn Fedora Pawłowycza 
– Iwan Karamazow. Iwan to socjalista i ateista, którego światopogląd koncentruje 
się na rozumie. Mamy zatem tutaj do czynienia z rozumem stanowiącym podstawę 
organizacji życia człowieka. W tym miejscu należy uściślić pojęcie rozumu i zwrócić 
uwagę na jego istotne rozróżnienie (w fi lozofi i) – rozumu jako rozsądku, który śle-
dzi jasno sformułowane zasady i prawidła („Verstand”), oraz rozumu zdolnego do 
stawiania pytań na temat wszystkich zasad i prawideł, czyli rozumu jako krytycznej 
transcendentnej refl eksji („Vernunft”). Z pozycji krytyki etycznego formalizmu ro-
syjskiego z jego poglądem na człowieka jako na racjonalnie zbudowaną konstrukcję 
można badać moralno-etyczną koncepcję życia Fiodora Dostojewskiego.

Szczególną uwagę zwraca podjęty przez Dostojewskiego – powracający w jego 
twórczości wielorazowo i w różnych wariantach – temat „sobowtóra”6 – „dwijnyka”, 
czyli „rozdwojenia” wewnętrznego, duchowego życia człowieka wskutek podpo-
rządkowania jego osobistego i społecznego bytu racjonalnie ustalonym przepisom 
i prawom bądź systemowi stosunków społecznych. Życie jednostki jest sprowadzo-
ne do wykonania określonej funkcji w racjonalnie urządzonym czy zorganizowanym 
społeczeństwie. Jak zauważył Dmytro Czyżewski podczas sympozjum zorganizo-
wanego z inicjatywy Alfreda Bema w Rosyjskim Narodowym Uniwersytecie w Pra-
dze w 1925 roku: „Ta idea w pewnym rozumieniu – to echo, odbicie najgłębszych 
duchowych problemów XIX wieku, jest ona aktualna i dla fi lozofi i współcześnie”7. 
Wypowiedź ta pochodzi z połowy lat dwudziestych XX wieku, a więc z czasu, kie-

5 Ibidem, s. 585.
6 Sam pisarz, zdając sobie sprawę z wyjątkowej wartości odkrytej dla siebie idei, podkreślał konieczność 

jej rozwinięcia w dalszej twórczości. W liście do swego brata Michaiła Michajłowicza pisał: „Na cóż miałbym 
tracić cudowną ideę, potężny typ pod względem społecznej ważności, który jako pierwszy odkryłem”. Cyt. 
za: Д. Чижевский, До проблеми двійника у Достоєвського [w:] Філософські твори, Київ 2005, t. 3, s. 361.

7 Ibidem., s. 360–361.
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dy swoje rozważania wokół „przeklętych problemów” snuje Mykoła Chwylowy. 
Racjonalizm i pozytywizm (naturalizm) jawi się wówczas jako przeciwwaga inne-
go stanowiska – antropozofi cznego, w którym dominuje akcent na takiej duchowej 
substancji bytu, którą można osiągnąć nie tylko przez metody logiczno-analityczne 
czy też przez racjonalnie uprzywilejowane pojęcia, ale również za pomocą bezpo-
średnich odczuć i rozumnej refl eksji. Mykoła Chwylowy pozostawał w tym okresie 
pod wpływem myśli antropozofi cznej Rudolfa Steinera, o czym świadczą jego liczne 
nawiązania w twórczości literackiej do wykładów austriackiego mistyka8. 

Postawiony przez Dostojewskiego problem rozdwojenia nie tyle w psychologicz-
nym, ile w etycznym aspekcie odnosi się do takiego najistotniejszego dla człowieka 
zadania, jak poszukiwanie „własnego miejsca”, ontologicznej jedności indywiduum. 
Bohaterowie utworów Dostojewskiego – Goliadkin (Sobowtór), Stawrogin (Biesy), 
Wiersiłow (Młodzik), Iwan Karamazow (Bracia Karamazow) – to typowi przedsta-
wiciele etycznego racjonalizmu, których łączy to, że autor ukazuje ich w związku 
z jednym i tym samym problemem rozdwojenia. Niedostatek krytycznego samo-
uświadomienia uczynił ich rozum pozbawionym wolności i niezależności, przez co 
przetworzyli się oni w założycieli pewnych stereotypów oraz ideologemów, racjo-
nalnie sformułowanych zasad i prawideł, które przysłoniły ich osobisty i społeczny 
byt. Jako czynnik „zubożenia ludzkiego życia na drodze sprowadzenia go do pewnej 
jednostronności, abstrakcyjności”, wskutek czego „życie traci konkretność – w ro-
zumieniu zjednoczenia i pełności (całokształtu) wszystkich swoich przejawów”9.

Powyższy problem jest bardzo istotny w kontekście tej rzeczywistości, w któ-
rej żył i tworzył Fiodor Dostojewski, a zwłaszcza w warunkach kryzysu racjonali-
stycznej tradycji 60.–80. lat XIX wieku. Dostojewski ostro zaprzeczał możliwości 
racjonalizowania sfery etycznej i absolutyzowania znaczenia wyłącznie racjonalnych 
argumentów. 

Literaccy bohaterowie Chwylowego w aspekcie etyczno-psychologicznym są 
równie złożonymi, sprzecznymi, skrajnie dualistycznymi i zagadkowymi postaciami. 
To łączy go z Dostojewskim (a dalej z niemieckim romantyzmem oraz psychologicz-
ną szkołą Fryderyka Schellinga – Karolem Carusem i Franciszkiem Schubertem). 
Jak zauważa Wiera Agejewa, ukraińska neoromantyczna proza lat 20. rozwijała się 
w atmosferze nadziei na odnowę społeczną, na narodowo-kulturalne odrodzenie, 
w atmosferze zachwytu powstańczym heroizmem. Była to jednak specyfi ka zale-
dwie kilku lat, „historycznie nietrwałego odcinka czasu, który później występuje 
u Chwylowego jak krótka chwila wcielonego ideału”10. Krach romantycznych iluzji 
w zderzeniu z brutalną rzeczywistością stawia bohaterów Chwylowego w sytuacji 
„ludzi zbędnych” (зайві люди). Mamy tutaj do czynienia ze specyfi cznym rozdwo-

8 Szerzej zob.: Л. Плющ, Його таємниця, або „Прекрасна ложа” Хвильового, Київ 2006.
9 Д. Чижевский, До проблеми..., s. 361.
10 В.П. Агеєва, Проза Миколи Хвильового і літературний експресіонізм початку ХХ століття [w:] 

Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХIХ–ХХ ст.), red. Д.С. Наливайко, Київ 
1997, s. 185.
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jeniem, balansowaniem na granicy życia i śmierci, rozpadem iluzji i rujnowaniem 
ideałów, a zatem – jakby powiedział Albert Camus – absurdem istnienia. Dlatego 
wielu bohaterów Chwylowego jedyne wyjście widzi w samobójstwie. Anarch, Chło-
nia z Sanatoryjnej zony (1924), antybohater noweli Ja – Romantyczność (1922), wreszcie 
Karamazowowie – jako pewien typ – nosiciele świadomości kryzysowej, zrodzo-
nej przez wojnę i rewolucję, odkrywają w sobie tajemniczą, nocną, nieznaną dotąd 
stronę. Ambiwalentność tejże świadomości (dobra i zła, radości z poznania siebie 
i jednocześnie strachu przed sobą) prowadzi ich do świata zburzonej i rozdwojonej 
psychiki, która wywołuje stan głębokiej depresji, w jaką wpadł Dmytrij Karamazow, 
główna postać powieści Chwylowego (zakładamy, że Agłaja jest rzeczywistą posta-
cią, a nie wyobrażeniem wewnętrznych przeżyć Dmytrija). Istota utworu kryje się 
w ostrych dynamicznych dialogach dwóch głównych oponentów: komunisty Dmy-
trija Karamazowa, który zaczął mieć wątpliwości co do postępowania swojej par-
tii, oraz młodej Agłai – bezkompromisowego „nowego człowieka naszego czasu”, 
która ciągle jątrzyła sumienie Karamazowa. Agłaja, kierując się własnymi interesami 
i pragnieniami oraz lekceważąc społeczne reguły, staje się niejako reprezentantem 
naturalnego, nieujarzmionego człowieka woli – podobnym do obrazu człowieka 
typu „azjatyckiego renesansu” (faustowskiego) – o którym Chwylowy pisał w cy-
klu pamfl etów z 1925 roku (Quo Vadis?)11. Jej przymioty – aktywizm, ukierunkowa-
nie na silną, prężną jednostkę, nieobciążoną konwenansami, umownymi zasadami 
(konwencjonalnością) cywilizacji i różnorodnymi kulturowymi tabu człowieka. Na 
początku ten duchowy kryzys bohatera widzimy w jego zachowaniu: ciągłym zde-
nerwowaniu, rozchwianiu emocji, nieumiejętności jasnego formułowania myśli, co 
jeszcze bardziej potęguje niezrozumienie u bliskich, choć obcych osób. Jego niewy-
powiedziane myśli wyraża Agłaja, która po kolei wyjawia przed czytelnikiem powody 
głębokiej depresji Dmytrija. Karamazow natomiast, odczuwając szczególną więź do 
moskwianki, zachwyca się nią, zachwyt ten jednak wyraźnie akcentuje jego chorobę, 
z której zdaje się nie ma wyjścia. Otóż diagnoza brzmi: świadomość kryzysowa. 
A nosicielami jej stali się wszyscy Karamazowowie, czyli wieczni opozycjoniści, któ-
rzy rewolucję przyjęli przez pryzmat swojego romantycznego wyobrażenia o świecie.

Tym, co najbardziej niepokoi Iwana Karamazowa – socjalistę i ateistę – jest 
sam człowiek. Iwan Karamazow od życia wymaga racjonalnej treści, ale i jego, jako 
przedstawiciela nieujarzmmionej Karamazowowskiej namiętności, odróżnia od in-
nych nadzwyczajne pragnienie życia. Iwan Karamazow kocha życie całym sobą – 
przed logiką. Pragnie wypić kielich życia do dna, a wówczas ten kielich rozbić. Do 
tego czasu będzie żyć, choćby i na przekór logice. W napisanym artykule o sądzie 
cerkiewnym, w którym wyraził swoje poglądy na temat Cerkwi i państwa, twierdził, 
że każde państwo musiałoby stać się niczym innym jak tylko Cerkwią, odrzucając 
wszelkie inne cele. Według niego przyszłość Cerkwi jest związana przede wszystkim 
z odrodzeniem człowieka, jego zbawieniem. 

11 М. Хвильовий, Твори у двох томах, Київ 1990, t. 2, s. 420–442.
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Tym, co niepokoi bohatera Waldsznepów – jest ich „niemrawy”, bezwolny na-
ród, który znajduje się na drodze do światowego postępu. Za część składową pro-
gresu uważa ukraiński Dmytrij Karamazow odrodzenie narodu (co koresponduje 
w sposób naturalny z pamfl etami Chwylowego – publicysty, których cykl ukazał 
się w 1925 roku, a zwłaszcza z treścią ostatniego – nieopublikowanego pamfl etu 
Ukraina czy Małorosja? Stąd utwór pisarza krytyka partyjna – Andrij Chwyla – uznała 
za manifestację poglądów politycznych pisarza – komunisty ukraińskiego12). Od-
rodzenie, które Dmytrij rozumie nie jako ostateczny cel, ale jako środek, który do-
pomoże w ustanowieniu dokładnej dyferencjacji społeczeństwa mogącego w ten 
sposób przybliżyć się do socjalizmu. Bohater powieści–dysputy uważa się za proroka 
swojego narodu. Daleki cel „literalnie uskrzydla go”, daje mu poczucie wyjątkowo-
ści, skutkiem czego zaczyna się on błąkać w swoich marzeniach, tworzyć zamki na 
piasku. Życie dla niego – to walka. Walczyć – to znaczy zbliżać się do wymarzonego 
celu. Pragnąc wywieść swój zdegenerowany i bezwolny naród z pustyni „rabskiej 
psychiki”, jednocześnie nie potrafi  porozumieć się ze swoimi bliskimi, odczuwając 
wobec nich głęboką niechęć, a nawet nienawiść, co widać zwłaszcza w jego rela-
cjach z małżonką Hanną, której nienawidzi „za to, że jest cicha i łagodna, za to, że 
ma takie łaskawe oczy, za to, że jest bezwolna, za to wreszcie, że nie jest zdolna, 
aby zabić człowieka”13. Dmytrij jest bowiem przekonany, że tylko przez zabójstwo 
(morderstwo) dojść można do pełnego społecznego oczyszczenia. „W dynamice 
progresu etykę społeczną można rozumieć tylko jako permanentne »przestępstwo«. 
Przestępstwo biorę w cudzysłów, bo świadome zabójstwo w imię ideałów społecz-
nych nigdy nie uważałem za przestępstwo i zły czyn”14. Takie przekonanie Dmytrij 
potwierdza w praktyce, gdyż jeszcze w czasach wojny domowej rozstrzelał kogoś ze 
swoich bliskich (wyraźne nawiązanie do wcześniejszego opowiadania Chwylowego 
z 1922 roku Ja – Romantyczność).

Problem miłości czy nienawiści do bliskich poruszał wcześniej Dostojewski 
w Braciach Karamazow. Iwan Karamazow w rozmowie z Aloszą zwierza się, że nigdy 
nie potrafi ł zrozumieć, jak można kochać swoich bliskich. Według Dmytrija z utwo-
ru Chwylowego akcent trzeba przenieść na nienawiść do bliskich, nie może jednak 
ich tak naprawdę do końca znienawidzić. Dlaczego? Bo na przeszkodzie do tego stoi 
ludzki uśmiech i „takie (...) miłe i piękne oblicze, jakby na ciebie patrzyła przepiękna 
Matka Boska”15. Dlatego – jak uważa Dmytrij – należy nałożyć sobie maskę mizan-
tropa i ukryć oczy, aby nie widzieć Matki Bożej (Богоматір).

W rozmowach na temat odwiecznych pytań o Boga i nieśmiertelność Dostojew-
ski powoli i konsekwentnie buduje w nas przeświadzenie, że nie jest możliwe zbu-
dowanie ogólnoludzkiego szczęścia na cierpieniu choćby jednego człowieka. W ten 

12 А. Хвиля, Від ухилу у прірву (Про „Вальдшнепи” Хвильового), Державне Видавництво України 
1928.

13 Ibidem, s. 588.
14 Ibidem, s. 589.
15 Ibidem, s. 601.
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sposób Iwan Karamazow odstępuje od wyższej harmonii, wyrzekając się jej przez 
miłość do ludzkości. Wyrzeka się też chrześcijaństwa. Pozostaje jeszcze jedna dro-
ga – socjalizm. Czy pójdzie tą drogą? I tutaj Dostojewski wprowadza do powieści 
poemat o Wielkim Inkwizytorze, aby wydobyć istotę socjalizmu. Przywołany obraz 
z Biblii o trzykrotnym kuszeniu na pustyni Chrystusa służy Wielkiemu Inkwizyto-
rowi do obwinienia Chrystusa za to, że odrzucił proponowane pokusy na przekór 
ludzkości. Sam Wielki Inkwizytor, manipulując imieniem Chrystusa, przyjmuje owe 
pokusy, aby zabrać ludziom wolę i podporządkować ich sobie. W zamian proponuje 
ciche i spokojne szczęście słabych istot – takich, jakimi zostały „stworzone”. Tym 
samym inkwizytor zaprowadza na ziemi despotyzm. Iwan Karamazow nie zgadza się 
z tym, ale sam innych wariantów nie widzi. Filozofi czne cierpienia doprowadzają bo-
hatera prawie do choroby psychicznej. W stanie halucynacji sprzecza się z czortem, 
rozprawia o miejscu zła w świecie. Czort jawi się tutaj jako wcielenie wątpliwości, 
dylematów, które rozrywają Iwanowi duszę, jest jego drugim „Ja”. Duchowe męki 
oraz cierpienia doprowadzają do halucynacji również bohatera Waldsznepów. Od cza-
su do czasu przywiduje mu się włochata istota, która zamieszkuje czarne pianino 
(być może to cień samego bohatera). Istota ta jest wcieleniem zła, pojawia się jako 
rezultat działań samego bohatera oraz jego spojrzenia na rzeczywistość. Jako komu-
nista Karamazow nie chce wierzyć w istnienie tejże włochatej istoty, ale jako zwykły 
człowiek musi uwierzyć, bo sumienie… nie milczy. Toż ona przemawia, wskazując 
na faryzeuszostwo przewodników „Błękitnej dali socjalizmu”: 

Dlaczego nie wstydzimy się mówić o purée i kotlecikach? Dlaczego mu, wreszcie, nie wsty-
dzimy się przejadać tutaj narodowe pieniądze (...) w tym czasie, kiedy dookoła nas ludzie żyją 
w niemożliwych warunkach, w takich, że aż chce się krzyczeć (...). Czemu wreszcie boimy się 
mówić gorzką prawdę ludziom (choć i bez nas ludzie o niej wiedzą) i chowamy się w tych 
naszych komitetach?16.

Dmytrijem stale kieruje chęć dokonania zmiany czegoś na lepsze, za każdym 
jednak razem widzi on sytuację bez wyjścia. To „tragiczna postać” – tak nazywa Ka-
ramazowa towarzysz Wowczok – tragiczna, bo „wszędzie pojawia się brak wyjścia”, 
„nieszczęśliwy człowiek”. W takiej sytuacji bez wyjścia Dmytrij spotyka Agłaję – 
przedstawicielkę tych młodych ludzi, którzy jak grzyby po deszczu wyrastają obok 
komitetów”. Agłaja – to człowiek nowych czasów, silna, pewna siebie, kierująca się 
rozsądkiem, całkowite przeciwieństwo Dmytrija patrzącego na świat oczyma roman-
tyka, lubiącego mówić o odwadze i woli, lecz w tym okresie będącego tchórzem i bez-
wolnym człowiekiem. Agłaja charakteryzuje Karamazowa jako pewien określony typ 
człowieka. Jest rok 1926 – takich Karamazowów na Ukrainie sowieckiej jest tysiące. 
Na początku lat 20. byli to ludzie, którzy „wyskoczywszy z szarych gimnazjalnych 
spodenek, od razu wskoczyli w epokę wojny i rewolucji” (to pokolenie Chwylowe-
go). Dmytrija Karamazowa jako romantyka zachwyciła rewolucja społeczna swoim 

16 Ibidem, s. 609.
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rozmachem i społecznymi ideałami, w konfrontacji zaś z rzeczywistością kolejnych 
lat – przyniosła gorycz rozczarowania. 

W imię tych ideałów szedł on na śmierć i poszedłby jeszcze na tysiące śmierci. Ale jak musiał 
czuć się Dmytrij Karamazow, kiedy, trafi wszy w tak zwane socjalistyczne otoczenie, ujrzał, że 
z rozmachu nic nie wyszło, a jego komunistyczna partia po cichutku i pomalutku przetwarza 
się w zwykłego zbieracza ziemi ruskiej17.

Tragizm Karamazowa, jak i całego pokolenia, polega na tym, że nie może on się 
pozbyć drogiej mu idei odrodzenia narodowego, która przeczy ofi cjalnej ideologii 
i partyjnej praktyce. 

Ze swoją partią zerwać nie można, bo byłaby to zdrada nie tylko partii, ale i tych społecznych 
ideałów, w imię których tak romantycznie [komuniści ukraińscy – przyp. J.B.] szli na śmierć, 
bo byłaby to w końcu zdrada samego siebie. Ale nie zrywać też nie można18.

Choć są to słowa postaci literackiej – Dmytrija Karamazowa – opinię tę, mającą 
zapewne podtekst autobiografi czny, możemy odnieść do sytuacji, w jakiej znalazł się 
sam pisarz. W artykule Jak najdalej od Moskwy! (1925) Mykoła Chwylowy, publicznie 
demaskując porewolucyjną politykę Kremla wobec Ukrainy, stanął w obliczu tragedii 
będącej zarazem udziałem całego pokolenia inteligencji ukraińskiej, która uwierzyła 
bolszewikom. Chwylowy nieprzypadkowo nazywa to pokolenie – w swojej ostatniej, 
niedokończonej powieści – Karamazowami. Niebezpieczeństwo „karamazowszczy-
zny” polegać miało na „duchowym nihilizmie” narodu ukraińskiego, bezkrytycznie 
zapatrzonego w Moskwę, co miało – zdaniem autora – prowadzić do wynarodo-
wienia i wynaturzenia. Nie znamy drugiej części powieści Chwylowego – rok 1926 
to rok początku ograniczania procesu ukrainizacji na Ukrainie sowieckiej, a następ-
nie niszczenia wszelkich oznak kulturalno-narodowego odrodzenia ukraińskiego. 
Biorąc pod uwagę, że ukraińskiemu pisarzowi zależało na wyraźnym porównaniu 
jego powieści z dziełem Fiodora Dostojewskiego, można przyjąć, że obydwa utwory 
opierają się na tym samym schemacie: idea – cierpienie – oczyszczenie. Nietrudno 
zatem wydobyć paralelę: Dmytrij Karamazow, popadając w niewolę idei (Iwan), a da-
lej przez cierpienia dochodząc do oczyszczenia (Mitia), staje się głosicielem dobra 
(Alosza). 

(...) Lecz się teraz toczy inny dramat,
więc odmówię, jeżeli pozwolisz.

Bo porządku rzeczy się nie zwalczy
droga już ku swemu fatum bieży.
Jestem sam – dokoła pełno fałszu
to nie takie proste – życie przeżyć19.

17 М. Хвильовий, Твори у двох томах, Київ 1990, t. 2, s. 262.
18 Ibidem, s. 262.
19 B. Pasternak, Hamlet..., s. 385.
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W dniu 13 maja 1933 roku – roku masowych represji wobec społeczeństwa ukra-
ińskiego – pisarz i komunista Mykoła Chwylowy popełnił samobójstwo. W przed-
śmiertnej notatce w taki sposób pożegnał się z przyjaciółmi: 

Areszt Jałowego [Mychajło Jałowy – założyciel organizacji artystyczno-literackiej „Waplite” 
– przyp. J.B.] – to rozstrzelanie całej generacji (...). Za co? za to, że byliśmy najszczerszymi 
komunistami? Niczego nie rozumiem. Za Pokolenie Jałowego odpowiadam przede wszystkim 
ja, Mykoła Chwylowy.
Okrutnie bolesne. Niech żyje komunizm, niech żyje socjalistyczne budownictwo, niech żyje 
partia komunistyczna!20

Mykoła Chwylowy szczerze wierzył w idee komunizmu, które rozumiał jak te 
powstałe na gruncie humanizmu. Komunizm nigdy jednak nie zunifi kuje się z hu-
manizmem, gdyż deformuje moralne źródło życia, przetwarzając człowieka w śro-
dek, a nie cel. Tym samym niszczy potężną energię rozwoju człowieka – duchowość. 
Nieprzypadkowo czort zwierza się Iwanowi w powieści Fiodora Dostojewskiego, 
mówiąc o nowych ludziach, którzy chcieli zrujnować wszystko: 

Moim zdaniem, nie trzeba nic burzyć, trzeba jedynie zburzyć w ludzkości ideę Boga, od tego 
trzeba zacząć! (...) Skoro tylko ludzkość wyrzeknie się Boga (...), runie cały dawny światopo-
gląd, a przede wszystkim cała dawna moralność, i przyjdzie wszystko nowe21.

Chwylowy dostrzegł „karamazowszczyznę” w kontekście ukraińskim i natych-
miast uprzedził, że narodowi zagraża duchowy nihilizm, który może doprowadzić 
do jego ostatecznego zdegenerowania. Karamazowowska siła gubi Dmytrija, i właś-
nie temu chciał zapobiec Chwylowy.

Waga rozpoczętego przez pisarza ukraińskiego dialogu z pisarzem i myślicielem 
rosyjskim polega na odwadze stawiania kropki nad „i”, na pragnieniu poznania praw-
dy. Fiodor Dostojewski jako twórca „nie w swoim czasie” wskazywał na te problemy, 
które z całą mocą ujawniły się w czasach Mykoły Chwylowego, zbyt często żądając 
tragicznej ofi ary.

Summary
The Karamazov brothers as bearers of  a crisis consciousness. Creative „dialogue” of  Mykola 
Khvylovy with Fyodor Dostoevsky

Problems that Fyodor Dostoyevsky takes up in his work, assured him a lasting place among 
the thinkers concerned with human nature. Dostoevsky’s works have not lost their validity in 
the ideological, philosophical, psychological, as well as the artistic dimension. It is not a sur-
prise then when we discover a common esthetic and ideological orientation of  many authors, 
independent from one another, referring to the „eternal” image created by the Russian writer, 
whose artistic audacity does not allow to avoid the fi nal questions. One of  the authors, who 

20 http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=127 .
21 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, Warszawa 1984, s. 609–610.
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joins the „dialogue” with the author of  The Brothers Karamazov at the ideological level, is 
a writer and journalist of  Ukrainian national-cultural revival of  the twenties of  the twentieth 
century – Mykola Chwylowy (1893–1933). Ethical and philosophical refl ections on the my-
stery of  the dualism of  human nature, the resulting problem of  humanitarianism and hence 
the question of  the man’s place in the world – present in the work of  nineteenth-century 
Russian writer – have found their tragic reality refl ected in the post-revolutionary practice. 
In the novel-dispute of  1927 (The Woodcocks), prone to mystifi cation Mykola Chwylowy 
refers the reader to well known Dostoevsky’s characters (Dmitri Karamazov, Aglaja) carrying 
the essential notions.

Both writers were plagued with similar problems, however in a totally different historical 
situation. Dostoevsky writes his last novel in a time when socialist models are merely the 
subject to a biased discussion, whilst Chwylowy is facing their practical implementation.
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