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,,Člol,ěk 1e htítlunku.'

F. M. Dostojevskij

Fjodor MichajIovič Dostojevskij, ruský spisovatel. jehoŽ tvorba dalekosáhIe

or'livnila vývoj světové literatury' se narodil Il. listopadu l82l v Moskvě. Jeho otec,

vojenský lékař v nen-rocnici pro c|rudé, se později znrohl na nevelký statek a získa|

šlechtický titul. Byl to prchlivý a hrubý nruŽ. S nevolníky kruté zacháze| a byl jimi

nakonec Zabit. Na své děti byl přísný. a|e nelitoval peněz na jejich vzdělání.

Dostojevskij tak navštěvoval jednu z nejlepších soukromýclr intemátních ško|

r Moskvě. Matka byla výjimečně dobrá. citlivá a néŽná Žena, náboŽensky za|oŽená'

|itcrámě a hudebně nadaIrá. Po jeji smrti roku l837 byl Fjodor spo|u s bratretl

Michailem' jediným blízkým člověkenr z celé početné rodiny, poslán do Petrohradu

na vojenské technické učiliště. Romantický' náboŽensky zaloŽený chlapec se zde setka]

s bezduchýnr drilem. Čím odpomější byla ,,hnusná skutečnost''' která ho obklopovala,

tínr více se přirnykal k tajemnónru světr'r knilr. ByI vášnivý čtenář' Četl Puškina.

Sandor,ou. E. T. A. Ho|Íjrranna. Huga. Goetha' SchiIlera a další autory. Mi|oval

Bal.zaca, jehoŽ EvŽenii Grandetovott přeloŽiI do ruštiny. Na vojenském učilišti patřil

k vynikajícírn Žákům. Vroce 1843 jako důstojník školu ukončil a krátce pracoval

na nrinisterstvu obrany v projekčním oddělení. Brzy však odešel do výsluŽby plně

rozlrodnut věnovat se literatuře.

Ve čtyřicátých |etech vycházejí Dostojevskému první |iterámí práce. V roce

l846 vyš|a romantická povídka psaná formou dopistt Chudí lidé (Bednyje ljudi)' Je to

psychologická ana|ýza zakíiknutého. poníŽeného' drobného úředníčka Makara

Dčvuškina, který Žije ve stálém strachu o své úřednické místo. a přitom se dojemně stará

o bezbrannou dívku Vareňku' která mu svou přízní ,'oztiřilu srdce i r/rrši ,'. Pro ni se

vzdává posledního, jen aby jí svými dárky udělal radost. Dostojevského zajímá



Makarťrv vnitiní Život, jeho snrutek' osantě]ost. vědomí vlastní nra|osti. jeho

pochybnosti o chodu sr,ěta' ''Crlli to jcnou jc':c Iiehu lukot,l1 lrctln{ r,loyěk žiie t'nou:i

a bíclě u jinénru se štěsIi sttnto nubi:i,|', ptá se v dopiSe hlar'ní hrdina a tuto otáZktl kladc

aÚor i v dalších svých povídkách a ror-tláneclr. Vzájemná korespondence Makara

a Vareriky Dobroselol,ové podává i obraz Života obyvatel petrohradských podkror'rrích

světniček. světa bídy a strádání. Dostoj evského .prr'otirra byla ttvítána s nadšenínl. Kritik

Bělinskij napsal: ', Cest a 'slávt nlrulénu htisníku, 'jeho: nni:a ntilu1a lili nu púdticlt

u vc sklepír.'h u řiká o nich ob.t't,utelůnt :Iacent.clt pulúc,ů: l,ždl't,'jsou to tuké litIé' yuši

Povzbuzen ohlasem sVé pr\,ní literárrri práce uveřejniI ještě v ténrŽc roce Iloveltt

Dvojník (Dvojnik' l84ó), prozaickorr báseň o rozpadu lidské osobnosti' Jakor' Pctror'rč

Gladkin objevu.;e ve své clroré nrysli svého dvojníka. ..mIadšího Gladkina''. jenŽ se

StáváJcho zkázou' Postupně ho vytlačuje ze zatrrěstrrátri' bere trru divku a vystar,uje lro

r 'šeobecnénru posměchu. Novela Dvojník je o depresi ,  o nedosaŽitc]nost i  cí|t l '  o Stracl]t l

z r,ýsměchu davu. z nadřízených' Je r'ýrazcnl hrůzy člověka z čloi,ěka. z jelro zákeřnosti.

Velkou roli tu opět hraje nlěsto Petrolrrad. jcho podnebí, které přivádí citlivého člověka

k dcpresi  a šílenství '

Ani Dvojník' ani povídka dénronické láskv Bynti (Chozjajka. 1847).

seIrt in lerrtá lní příběh dvou ostýchavých rrr i lcnct l  B// l  l raci  (Be|1,1c noči. l848)

čj Nětočka Nězl'anovol,ti (Netočka Nčzr'anor'ova. 1849) uŽ tak pŤíznir,ý oltlas u kritiky

jako Chudí | idé nezaznamenaly.

Mladý nadějný spisovatel  Dostojc l ,ski j  se l ,polovinč 40. let hlás i l  k idejínt

utopickó|ro socia l isnlu. od roku 1847 rrar 'štěvoval krouŽek M' V. Petraševského. jehoŽ

rer.oluční část se stavěla proti Sanroděržar'í a nevolnict'"'í ."'Rttsktt. Za vci.cjné Čtení

zakáZaného dopisu Bělinskélro Gogolovi' kde mu vyčitá zradtr ideálťr a příklon k carské

pol i t ice '  byl  Dostojevski j  s dalšími petrašovci Zatčen. VySlýchán carskou poIic ií

a po nlěsících vazby r' Petropar,'lor'ské pel'nosti odsouzen v dubnu 1849 k trcstu Smrtl

Zastře lenínr.V poslední chví] i .  uŽ na poprar ' išt i .  dostal  nl i lost.  která nrísto popraVy

Znanlenala čtyř i  roky káznice vonlsku ( l850-1854) a od roku l854 do roku 
. l859

těŽkou vojenskou sluŽbu degradovaného důstojníka v Senlipalatinsktr na Sibiři. Strašná

zlma, ÍěŽká práce' zánět nervťr, zhoršu1ící se epilepsie a úplný duševní rozvrat



. takové jsou jednotlivé ZastáVky spisovatelovy kříŽové cesty. na jejímŽ konci stanul

úplnč jiný č|ověk' Svému bratrovi napsal: ,,Co se sÍalo s mou duší, ntou t,irou' s tnÝnt

ro:|lItIc||1 u .snlcent : |0 čtl.l. i létu, to ti nepol,ínt' ule t'ěčné sottsIředěttí y sohě santént,

kunt jsent se utíkul před lnř'kou skutečností' přineslo ol,oce'.. Dostojevskij přestal věřit'

Že by se poměry v Rusku daly znrěnit bojem' a proto se obrátiI k rráboŽenstr,í

a ntysticisnru a v křest'anské pokoře hledal prostředek, který nrě| vyřešit sociá|ní

ncsror'na|osti a lidské utrpení r'ůbec.

DostojcvskéIro náboŽenstr,í vlastně není ani tak klanční se Bohu. jako spor

s Bohen]. Existuje-li Bůh. proč je Žir'ot tak nerozunrný.l JestliŽe však Bťrh neni. s kýnl

Se poton] přít. koho činit odpovčdným? Dostojevskij vyzýva| k víře' ale sám ncbyl

schopcn včřit  bez výhrad, jakkol i  po tom touŽi l .  Mohl i  bychom ho tedy nazvat věřícínr

ncr'čřícínr nebo nevěřicínr věřícírrr. Po ce|ý sr,ťrj dospč|ý Život popíra| r'íru' zázrak.

aLltor i tu '  a př i tonl stá le hledal oport l  Ve r,íře. zázraku a autor i tě '

Na zákIadě r'lastní zkušcnosti Z pobytu v ontské káznici vznikl urrrělecký

dokunlent na roz|rraní krásné literatury a publicistiky Zúpisky z Mrtvého tlonu (Zapiski

iz nljortr,ogo dorna. 
.l 
8ó1). Je to řada příběhů o Životě. zvyklostech a nrraveclr

t.|ádnoucích v káznici a řada portrétů vězriti i dozorců. Dostojevskij zde dokázal odha|it

I idské srdcc a l idskou důstojnost i  v nejhorších z ločincích. Nechce své trestance Soudit '

Vidí r'nich občti porrrěrů panujícich v Rttsku a skIárrí se před jejich zde|orrlor,anýnr

lidstvím. ,'KoIik ntludosti b.l'io :b.l,tcčně pohřheno Y IčchIo : ech, kolik yclih.t'h sil

lu nudunno uhl.nulo'.. A kdo je Íím |'inen? ,', p|á se.

Po anlnest i i  Alexandra II. '  byI Dostojevskénlu vrácen šlecht ický t i tu l

idťrstojnická hodnost a nrohl se roku l86l vrát i t  do Petrohradu. Nevrát i l  se sánr '  Př i je|a

s rrínr je lro Žerra Marie Dmitr i jevna Isajer,ová. se kterou se oŽeni l  r .  l856 za pobytLr

na Sibi ř i .  ManŽelství s nemocnou Ženou však nebylo pří| iš št 'astné' Dostojevski j  se r ' rh|

do práce. S bratrem Michailem a kritiky crigorjevenr a Straclrovenr vydával časopis

Vrenrja (186l- l863) a pozděj i  Epocha ( l8ó4- l8ó5) '  kde publ ikoval své pol i t ické

if i lozof ické názory- Prosazoval např.  návrat intel igence kpůdě' vyzýval j i '  aby se

pokoř i la před I idem a př i ja la jeho ideály (tzr. .  počvenictví) '  Bojoval i  prot i  omezo\,ání

un]ění vytyčováním rťrzných cilů. Pro časopis Epocha napsa| Zápisk}, z poíIzen,í

(Zapiski iz podpolja, l8ó4). Jsou por,aŽovány za jakýsi prolog k velkýnr románovýnr



skladbánr konce šedesátých a začátku sednrdesátých Iet' Próza' která otevřcla

problematiku ,,psychologie podzenrí'' se sk]ádá ze dvou částí. V první s názvenr

Podzenrí seznamuje Dosto1evskij čtenáře s hrdinovými fi|ozofickýnri názory. Druhá část

Mokrý snih sc skládá ze dr'ou por.ídek. r' nichŽ se hrdirra r,'rací-rlo sr'é nrinu|osti. Příběh

r,ečírku vypráví o potupě a poníŽení. kterého sc hrdinor'i dostalo od společnosti. Drrrlrý

příbčh ukazLrje hrdinu ve vykřičenénr donč' kde mu sctkání s prostitutkou dovoIuje

odreagovat se od utrpěrrélro příkoří tínr. Že krutě uráŽí její city. že ji psychicky týrá'

Díl.ka nru odpouští jeho uráŽky, vyvěrající z r'|astniho utrpení. a|e on rrení ochotcn její

odpuštění přijmout a sr,ou krutost ještě stupňÚe.

V časopiseclr se objevtrjí i další litcrární práce Dostojcr'ského. hlavnč por'idky

a novely' Y ycházi povídka MaIý hrdinu. příběh uráŽenóho ntalóIro clrIapce. r,c ktcré

autor citlivě vystilrl dětskou duši. Por'ídku napsal r. l849 ve r'yšetřovaci r'azhČ.

Za pobytu na Sibiři 'i'zrrikla i satirická nor'ela Srr1čklir' .scll (Djadjuškin son. l859).

karikLrjící nlaloměstskó plostředí. a satirický ronlán /cs Stěpančikovo a její ob1l,atalé

(Selo Stepančikovo i  jego obitatel i .  l859). v nělr lŽ je na postavč Fonra Fonl ičc podán

typ vesnického tyrana, pokrytce a Iháře. Dostojevskrj se zde předstar'rrje jako nristr

povahokresby. Ronlán Uražení a ponížení (UniŽonny.je a oskorbljonnyjc. l86l)

se odelrrává v kulisách zirrrního PetrolrradLr' .le to přiběh intrik bohatých a utrpeni

chudých' uráŽerrých a poniŽovaných. ktcří s\ 'é Ži\ 'otní štěstí vykupují nesnesitc lnýrrr i

mukanti' Dostojevskij \,tol,t,lto lon]ánu hIcdá odpor'ěd' na ponrčr nrezi clobrenl a z|enl'

V očistrré úloze bolesti a utrpení. r'osobni čestnosti. krajni scbeobětar'ost i. r,ěrné |ásce

a srrriření se s nepřiznivýlrr osudem vidí zbraň všech uráŽenýclr a poniŽor,aných protr

záplavč neřest i .  bídy a nási|í '

V ''strašnénr roce'' l8ó4 unrírá Dostojel,skénru Žena a pak i bratr Michail.

.,Zůstul jsem súnt u pudlu na ntě hrů:u. CeI{ žit,ot se ntihle :Ionil t'cdl'i'.' Vcden

sottcitcnr a pocitem odpovědnosti vůči bratrově rodině vzal na sebc r'šechny jeho

finanční závazky a od té doby by| neustále pronás|edován věřitc|i a příbuznými.

Aby j im unikl ,  odje| do c iz iny'  Byla to uŽ jeho t řetí zahraniční cesta'  Pobýval

r,Něnrecku. navštíviI Angl i i  a Franci i '  Na sr,ých cestách se seznámil  s Apo|l inar ií

Sus|ovovott, svobodonryslnoLr Ženou' která se později Stala prototypenl nejednó Ženské

postavy vjeho díle' Jejich vztali přincsl Dostojevskénru I]ekoncčné citové ťrtrapy



a nakonec ho přil,edl hledat zaponlnění do kasin a heren. Stal se náruŽivým hráčem

ru]ety a tato vášeň pro lrazardní hry ho pronásledovala celý Život. Ale nebyl by to

Dostojevskij. kdyby i z této S\,é zkušenosti nevytěŽil nán]ět na romátr. Tak vzntk| Hrtič

(Igrok, l8ó6) s podtitu|enr Zápisky nrladého nruŽe. Vypráví o nrladénr ruském šlechtici,

který pod r.|ir,errr nlilostrrélro zklanrání propadne hráčské vášni

Za svólro pobytu \'e Wiesbadenu začal psát jederr zc svých velkých

psychologických rornántt Zločin Í, Ír"sÍ (Prestuplenije i nakazanije. l8(16)' Tento ronrán

je o individualisnru, o lidsként svědorní. Dostojevskij zde vypráví příběh chudého

Studelrta RaskoIrrikova. kteý z,a..raŽdí starou Iichvářku a její sestru. Svůj hrůzný čin

si teoreticky zdr]rr,odní tínr' že existtqí dr'ě kategorie Iidi. ti obyčejní' kterýnr je dáno

tryět a podrobo\'at se. a ti silní. sr'obodni. por'o|ani k tomu aby vlád|i. aby tl'ořili

zákony. které r,šak satrri nelllusi dodrŽo\,at' Zdťrvodní si. Že..zabití škod|ivé vši'' rrerrí

r'raŽdott, protoŽe lrrtro|ro lidi pocítí ťtlevu' Po spáchanénr z|očirru v něnr procitá svědomí.

Ži.;c pronás|edor.án vidirranli a šilenýnr strachen] z proz'raz'ení. Ur,ědornuje si. Že zabít

člol'ěka znanrenl á z'abíÍ Vlastní lidskou důstojnost. ztratit ťlctu sám ksobě. Nešlo

lu o lítost |]ad starou lichvářkou, te nelitova|. ale ''poš|apa| |idskost' přetrhl své spojení

s Iidmi. r'yřadil se Z lidské společnosti'' ''Ne:ubil jsem buhku' sehe 'jsen :ubil',. tiká

RaskoInikov. Se svýrn čineIn se svěří prostitrrtce Soně Manrreladovové. která

ho přcsrČdči. aby sc př iznal pol ic i i  a př i ja l  trest '  protoŽe pod|c ní nrůŽe být z ločin

r'vkoupcn jcn utrpcnínl. Raskolnikor. se přizná a je odsouzen na trttccnó práce' Veřejné

přiznání, trcst a stlířcní s Bolrcnr pro nčj znanlenají vykoupení' Soňa s nínl odclrázi

na Sibiř a sr'ou r'írou a |áskou r,něm r'zbudí Ztracenotl víru v človčka. Terrto l,elký

román o šesti částeclr a epilogu je zasvěcen otáZkánl. jaká jsou práva osobnosti

r'e spoIcčnosti' kdc jsou hranice lidského chtění a lidských tuŽeb. .Ie moŽno obětovat

Žir 'ot č|or.ěka pro spásu t isíců Životů?

oba ronlány byly dobře přrjaty čtenáři i kritikou a přinesly nru tak potřebné

peníze. Dostoje\'ského však kočovný Život v cizině niči|. Stýska|o se n]u po Rusku.

,'Necluipu Rus1l,ci:ittě',, napsal. Vrátil se tedy do Petrohradu. Zde se r. l8ó7 podruhé

oŽenil sc sr.ou stenograÍkou Annou G' Snitkinovou. která n]u by|a oddanou pomocnicí

i r, literánrí práci. Po svatbě odjcli na s\'atební cestu do Evropy. která se však protáhIa

na dlouhé čtyř i  roky ( l8ó7- l871). V c iz ině (tentokrát Něnrecko' Itá l ie.  ŠVýcarsko)



unikI sice Věřitelům' ale čekalo na něj da|ší zlo. Jeho nlladá Žena nrč|a poznat.

kdo je to ,'hráč'' Dostojevskij. V ruletě vyhrával. ale hlavně prohrával velké sunly peněz'

a tak rodina Žila ve stálé nouzi. Také jcho epiIepsie se zhorŠor,ala' trpěl deprcsemi.

zv|áště po Smrti prvního dítěte. Nedostatck peněz ho rrutil k horečné literántí práci

( i  kdyŽ tínr velnr i  trpěl '  necít i]  se př i  psaní sr 'obodný)

Za pobytu v Ženevě a ve Florencii v roce 18ó8 a počátkenr roku l8ó9 psal sr'ůj

prosIu|ý ron.lán ldiot' v rrěmŽ zobraziI ideá| dokonalého a krásnóho člověka. KníŽc

Myškin svou nevinností, naprostou \,yrovnanosti a dětskou naivitott okouzluje prostředí

ruských měš1'áků a kupců. V lidech ko|cnr scbe. jcjiclrŽ utrpení rozumí. probouzí touhu

po dobru. |áscc a čistém Žir.otě. Myškinor.ýnt únryslerrr je pťrsobit dobro. alc svou

fi|ozofií pokory a všelásky přivádí do neštěstí ity, ktcré nliltrje. a Ilakonec i sánr sebe.

Vc svčtč, kdc rozhodující r.noc nra.ji penízc. kde peníze urču.;i vztalry nrezi lidrrri'

nemůŽe dobrý. ušlecht i lý člor 'ěk Žít '  A tak i  Myškin upadá opčt do šílcrrství a t i rrr

se Z 1ohoto s\'ěta oSl'obozÚe. Do postar'y kníŽctc Myškina vloŽil Dostojevskij svou

přcdsta\ 'u o pozit i r ,nínr Životnínl typu. ktcrý r,sot ' tc i t t t  s utrpenín] bl iŽních vidi  jediný

zákon bytí celého l idstva. Celá hloubka. krása a tragika Myškina.je obsaŽena r 'e víře.

že z|o |ze překonat |áskou.

Minto Rusko vznikla i nove|a |/ěčnj, nanžel (Y ečnyj rnuŽ. l870). o<lchlár'ající

se na Irranici SkutečnoSti a lraIucinačrrích staVťl. o osamocenénl. přecitIir'č|énr nltrŽi.

který sc dovídá o smrt i  své bývalé nl l|cnky. nranŽelky sr,ého př i te le. Výsledkcnl .1eho

ccst do Západní Evropy byly t Zimní poznúmky o lctních tlojnech (Zinrnijc zanrctki

o letnich r 'pečat1eni jach' čas'  l8ó3). M.r.1i  poIcnr icko-publ ic ist ickou |onrru. Kr i t izLrje

tu trlodemí západoer'ropskou civilizaci' kreslí obrazy ze živoÍa rrrěst r'Něnrecku' Francii

a Ang|ii' kde lro nezajímají kuItunrí parrr/rtky arri tcc|rnické r.ynloŽenosti. a|c r.ztalry

nrczi spoIečcnskýnri třídanli. Dostojevskij zde odnlítá napodobor'áni západní cir'iIizace.

V roce 1871 se Dostojer 'ski j  vrát iI  do r ' last i .  V Petr.ohradč si  koupi l  důnl.

Nol'é knihy nrě|y úspěch' a tak se l]a čas rodina zbavi|a i Í.inančníclr problénlťr' V letech

l873.l881 si psal osobní denik Deník spisovatele (Dněvnik pisatělja). který vycházel

v jínl redigovarrénr časopise občan' Fonrluloval zde své náZoÍy na rťlzné otázky

poIit ické. krr l tunrí. ] i terární, f i  |ozof icko-náboŽenské i  osobní' Lze r.něnr na1ít

i \'YS\'čtli\'ky k jeho beletristickýnt pracint.



Po rontánech Zločin a trest a ldiot' které nlu přines|y vřelý oh|as doma i ve světě.

začal psát nový ronrán. Podněterrr rrru byla skutečná událost. sor-rdní proces

s Něčajeverrr' kteý nechaI ZastřeIit nrIadóho studenta. člena spiklerreckého spolku.

''To' co ted, 2lšlr 
'' (ur'ádí v dopise)' '' je věc tendenční, chce se ni y.l,slot,it se pěkně

od plic'' už butlou nude nnou l,šir'ltni nihilisti u :tirytdnici tipět ''. ^ vyslovil se.

Z poz'ice svéIro křest'anskélro hunranisnru a přcsvědčení. Že člověk je spiše nositelenr

svobodné vťrIc rrcŽ produktenr společenských pomčrťl' odnríÍl revoIucionáře (nihilisty).

kteří s i  podle nělro osobují právo nási línt vnucovat l idenr svorr Vú|i isVé představy

o nor,élrr uspořádání společnosti a zaťrtočil na rrě publicistickýtn ronránenr.panr fletenr

Bě.sj  (čas. l87l - l872).

Dostojcr.ski j  nr i lor 'a| dčti .  Chtč|. aby r,šeclrny získa|y r,zdělárrí. aby rrcnlusely Žít

r'bídě. bez s|unce' beZ radosti Z přírody. aby byly št'astné' Bojor,a| proti kruténlu

zacházcl'lí s <.lčtrli' proti tělesrrýnl trestťlnl. ktcró mrzačí dětskou duši. SnaŽiI se připotrtat

pozomosl vcřejnosti k sloŽitýnr citor'ýnr poclrodťrm. jeŽ se odehrávají v cluši ntladých

lidí. Na konci sr.é tvťrrčí dráhy napsal ''ronún o dne.šnich tlěteclt' ule ol'šent i o jejich

otcich u o v:tiiennént v:talru,' Vj,rostel (Podrostok. čas. l875 ) Je lo příbčh Arkadije.

společností r.yděděného' oponlíjeného a l'šenli opor'rlrovaného nen]anŽelského syna

š|echtice a nevoInice. Ten vidí kolenl sebe. Že základenr ťrspčšnosti jsou pcníze

a kariéra. a tak touŽí nrít milión. aby ho uŽ nikdy nikdo neponiŽova| a neuráŽel.

Vrcholnýnl ( i  když nedokončcnýnr) dílenr Fjodora Micha|joviče Dostojevského

je čtyřdí|ný spo lečerrsko.psychologický rontán s cpiloger-rl Brutři Karnnazovot,i (Brat1a

Karanrazor.y. l880). Je to jakási  syl]téZa rodinné' kr inr inálni '  psychoIogickó

a náboŽensko-nrystické prózy. otcor.raŽda je tu příleŽitostí k rozl,inutí autoro\'ých

poh|edti na nrravlrí a společerrské problérrry doby' na problémy otcri a děti. \.ir]y a lrestu.

indir'iduá|ní Vzpoury a indir'iduální odpor,ědnosti - pokání. Ronrán líčí osudy rodiny

statkáře Fjodora Karamazova. cynika. hrubého. nenlravného čloi'ěka. a jeho čtyř synťt:

hrdého, racionálnílro bezr,ěrce Ivana. ci1ovč labilního Dnritrije. náboŽensky ZaloŽeného

Aljoši a nenranŽelského syrra Smerd'akova. Všichni mají důvod statkářc Zabít.

ale Srnerd'akov to udělá. Vinu na sebe bere Dmitrij. ale trestu neujde Žádný. Snlerd'akov

spáchá sebevraŽdu' Ir'an dušer.ně onelttocttí a jeho líčení případu nikdo nevěří. Dmitrij

odcház'i z'a čin. který nespáchal. na Sibiř a nrladý náboŽenský b|ouznir,ec Aljoša



do kláštera. Součástí díla je Legenda o Velikém inkvizitorovi' jakýsi román a románě,

kterou vypráví Aljošovi Ivan. Je to ostrá kritika křest'anství. jeŽ se odchýlilo

od původního Kristova učení. Dostojevskij zde chtěl upozomit na to' Že sebelepší idea.

tedy i Kristovo pojetí křest'anství, se v lidských rukou můŽe Změnit v nástroj moci.

ovládání a násilí. Román Bratři Karanrazovovi je jedním z triurnfů ruské realistické

literatury 2. poloviny 19' století'

Půl roku před svol"t smrtí pronesl Dostojevskij při odhalování Puškinova

panrátníku významný projev pozoruhodný rozborem Puškinova díla a úvahou

o budoucnosti Ruska. Zemřel v Petrohradě 9. února l 881 .

Urnění Dostojevského je uměním bolestné lásky k Životu, úcty k lidské

důStojnosti a soucittt s trpicími' Byl to spisovatel výlučně ruské tématiky' i kdyŽ v jeho

románech ož'iva1í ce|é dějiny lidského rrryšlení a kultury. Byl to mistr v zobrazování

stinných stránek rozporuplné skutečnosti, byl anaIytikenl lidské duše. mora]istou

ikazatelem. Byl lyrik. Všechny jeho povídky a romány jsou jediná Žhavá řeka jeho

vlastních proŽitků. Je pevně spjat se svýnri hrdiny. Jeho krev teče vjejich Žilách.

jelro srdce bije ve všech postavách' které Vytvořil. Jde spáchat zločin se svými hrdiny.

s ninri trpí a činí pokání. Hrdinové jeho ronránů. deklasovaní šlechtici, zchudlí měšt'ané,

chudí studenti' drobní úředníčci s početnýnli rodinami, Ženy přinucené jít na ulici.

osiřelé děti i příslušníci privilegovaných tříd' ti všichni řeší morální. náboŽenské

i společenské problémy' hledají, poučují, vychovávají, zachraňují viníky a hubí nevinné.

mučí se, trápí a týrají jiné' Rádi se vyznávají, Že jsou hříšní. a hledají. jak za své hříclry

zap|atit. Jsou zboŽní, myslí na Bo|ra tírn častěji, čín víc páchají zla na lidech. Věři.

Že utrpení má vykupitelský význam' Jsou výjimeční a proŽiva1í výjinlečné situace

a Dostojevskij do největších hloubek zkounrájejich rozpolcené lidství.


