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DOSTO.TEWSKI Fiodor M1ch·11lnw1c7. ur. Il XI 1R21 w Moskwie, zm. 
fi Il IRl11 w Petersburgu, p1sm·7. rnsvJski. .!Hko syn s7.lab-lekarza szpi
tala maryjskieqo wczesni z 1knął i' z l i dol<) wielkomiejskq, która 
stała się pntem tematem Jegn p1l•rwszvch u worow. W\'C}J!)wanv w su
rowej alm<J fNz dnmm\ ei. po sm1erc1 ma k1 zoslat przez ojca oddanv 
tio pensjonatu; lato lR:l.J spi:dzil w mahleczku ojca w tulskiej guber
ni. gdzie po raz piet-w zy zetknt1I się z ludem rosyjskim. Następni 
wysiano go do szkoły inżynierskiej w PPtersburgu. w l\'ITI czasie ojciec 
jego został zamnnlowan • prze7. chłopów; pozbnwwny srndków do życia 
Do:toj •\\ski pOL7.ąlknwo larabial lumac::z ·ni:imi (przeło;iyl nun .. Euge-
11i.; Granrl •t Bałzac:1 l .. T !;O plt•rw~za „po\\ i f: \\' l:<> ·ich" „Biedni lu
dzie" (lR.J.51, kontynuujqca pozorniP tratl 'CJ ~n~olow kie, zn tala ent u
ZJastyc:mie pr,wjc;ta przez !·n·t •kę (Niekrasow Bielinski) i pos awila 
młodego autora w ri •cizie nćłJW •b1!n1ep;zych pisa1 . • ni. yjskich „szkoly 
naLL1ral11ef '. W f1<1$fGpllych swydi utwnr <.:h ( .Sobnwlor" 1846, ,B1ałt: 

noc ·· 18411 . . N1etoczka Niezwannwa· llHfl) od lal il się od dominującego 
kierunk.u m.vczesne,j proz: ros 'Jsl·iej, prą:tlębinF c ps. chologiczną ana
lizt: postaci. zac1cra1<1c granice międzv rzec. •w1stosc1q .zewnęh·znq" 

i „wewnętrzną„ . odslaniaj04c 1rrnc1onaln zl11za p ychiki ludzkiej. Szcze
gólnie charakterrst.vc;ma J ·1 dla utwod1w problematyka rozdwojenia 
wewn( lrzne!l,n 1 temat .. marz~·c1 •Lc;t W< • • po11·.1!v st one 7. surow}j <>cenq 
kn vki 1 przez dlu~i nh·es tworczn c D1JSl11wwskiego nie znalazła na
leż •tegr> uznania w Rosji . (cl lfl-!7 D11 tnJ wsi i n I •"al do kolka tzw. 
p1elraszewcnw rod nazw1 k.i :\1 W . 
1.1gadnieni.1m1 .·pnłecznym t 

I\ li! ·zcz;i frJl!l'L1•k1m ncj il zmcm u opijnyrn: 
z i;rn nli obi "Ili p1 .iw z k11flll't Zrl!O i.: cl 1k narna gruntownej 

reformy rns .1shegu s ·~temu pan t wowc n 1 ustroju polec7.nego. Aresz
towany '.'.~IV 1114!! D11sto1ewsk1 został wraz z inn ml c;rJonkami kółka 
skaianv nn ~m1er · 2.! XH 1114H; ula. k.-m 1 nie carskie przyszło w ostat
niej chwili prz 'd egzekucja (np is uczekiw:mm na wvknnanie wyroku 
w powiesci •. ldi•ita · lflliU) . Z~mlnil' z nowym wyrokiem Dostojewski 
dbył karę J łat t:1i;żk1ch rubcit w Omsku na Syberii, następnie zosta.I 

wcielony de j lnostki wojskower w Semipalatvnsku: 1857 otrzymał 

ułaskawienie Jlł'i!I zezwolenie nn powrnt do nos.ii europejskiej. W la
tach zeslania dntvchcznsnwe pogl;1clv Dostojewskiego uległy zmianie. 
Po powrncie do przerwanej dzin!atnosc1 pisarskie.i potępił swe dawne 
. inteligenckie" ideały . zwrucajqc si· ku chrześcijaństwu, l tóre - je.go 
zdaniem - w najc7.)'slszeJ postaci zachnwtiln s1ę w prawosławne] wie
n;c ludu rosv.1skiego. \V ut"wor:ich pisanycl1 1Jezpn„redn10 po powrocie 
z Syberii („Sieto Stepanczikowo 1 jego ob1taliell !8;i!J. „Skrzywdzeni 
1 puniżeni " 181ll , „Wspomnienia z dornu umarłych" 1800-62} idee te 
nic znalazły jcszc7.e pełnego w r.izu . Dostr•i wski kontynuował w nich 
gtu\\ ne mot ·wv swej l won:z1hci z lat 40- ·eh , klnd11c szcze~(1lny nacisk 
na pr11blt•m' spolec7.ne. Nowe pogl11d • pisar"n WYkr ·stallzowaly się 

ostateczni w okresie reda~owa11111 przez nie o <wspolnie z bratem 
Micha1leml czasopism .. Wriemi. (1Hfil-fi3l 1 „Epocha" (1864-6ii); 
przyczynił ~·i~ do leg rnwniez wpl~ \\' .-1< w1::111 filów i odbyta 1862 
podróż du zachodnieJ Eurnpv. Pierwszym ar ystycznym ujęciem nowej 
problemat vki <l „Zapiski iz podpołja" (1 UH I). ukazujące destrukcyjny 
wpl ·w int!vwidualizmu na psychikę ludzi <1 . W lll!l:i . po śmierci brala 
Michaiła ktory był wydnwcą .. Epochi', Dostojewski znalazł się w wy
j;.i kown trudne.i sytuacji mnterinln ·j. , a jej poprawę nie wpłynęło 

wydanie nowej powicsc1 .. Zbrodnm i knra · (Jfl!l!l) . Zmuszony d uciecz
ki przed wierz)·cielami. Dosto1ewsk1 wy,iechal z Hosji. W 11167-71 prze
bywał kolejno w Dreznle IIambur~u. Baden-Baden. Genewie, Veyey. 
Florencji. Kole.1 nq 1ego pnw1esć . Id1nta" lllfilł) kn tyka przy Jęła mil
czeniem. dopiero wydane 1870 .. Bies~· .Z\'. J..aly mu popularnosć na Za
chudiie. Do Rosji powrócił Jako i den z naibard7.iej znanych za granicą 
pisarzv ros •jskicl1. W następn ·eh lalach oglosil dalsze pow1esc1. entu
zjastycznie przyjmowane przei kr tykę rosyjską: .. Miodzik'' (1875) 
i , Bracia Kar;m azow' r1879-8Jl. .'wni tym komentarzem do 11ich 
jest .. Dniewnik pisatiela ' , pubitkownn • LIJ7:l-Rl w redagowanym przez 
Dosio 1ewskiego konserwatywnym czasopiśmie , Grużdanm". Zdaniem 
Dnstr>jewsl"iego wsp6!czesnn cywilizacja porzuciła drogę Chrystusa, 
Boga-człowieka, i wybralu w zamian drogę CzłrJwieka-boga, drogę 

ubiisl\\ ienia istoty ludzkiej . UJmowan1e probtematyh n · 'spr wicdl1-
wosci i zła spolccznego \' aspekcie ps ·cholng1i 1 melat"izyk1 znalazło 

\\ .T.:iz w bu::lowie arl~'. t .• t:zn •ci utw11rów 1) • tnj w k1egu. Bohatero
wie jego powie.lei sq nosic1elamt idei. ktore nie r·edukujq się do stanów 
psychicznych, ale istn1e.ii1 ub1el·t.vwnie w toku akcJ powie:;ci wej ujaw
niai<l swq wewnętrzn; uialekt.rkt;, zd . rz:iJ się z innymi i ule ają w ten 
spo ób .. sprnwdzeniu"'. Przeniesieni zaś prolJ!emalvki konniktu we
wnętrzne;.:o na płaszczyznę metaf1zycznq. nieuniknione u pisarza wi
c.lzqcel!,o z Jednej struny zło rozpac!ai<1cego się swiata i broniącego wat·
tości humanistycznych z drugiej zas lękajqcego się rad •lralnego prze
wrntu społecznego, niepokóJ mnraln •, rozsadzaJący pi·awoslawną uto
pil;, w klorej pisarz. u51!owal ;mależc rozv;U)zanie drr czących go pro
l~lemów - nadaj szczegolny niepowtanaln ton twórczo.ki Dosto
jewskiego: wywarl;1 ona duży wplyw na wielu ptsarzy w Ro ji, i z 
jej granicami Donioslosć je0 o wkładu dncenwnu - choć niejednocześ

nie - zarówn(J w Rosji, Jak 1 w zachodniej Europie (F. Nietzsche, 
A. Gide. P Claudel M. Proust, / . Cumus). 

BORYS BURSOW 
„OSOBOWOSC DOSTO.TEWSKJF:GO' 

PIW WARS'l.A\\ l!J83 

W koi'lcu 1867 rnku praeClwa! Do ·t i 'Wski nad „Idioli\". 
ap1 a wszy okolo dzie-. ~<.:.tu arku ·zy, stwierdzi!, że ~ą nieudane. 

Należalo przemyśleć poprzed1m1 koncepCJt.;. ktora zm1cmla !iiG ai tak. 
że autor .:acziił mówic " niej J<tkn o i.:zym~ i.:alktcm nowym. Musi.al to 
zrnb·c::, b~ l bowiem zależny od Katk<>W<l, redaktora pisma „Russkij 
WiPstnik "'. Zadnpgo innego Wyjsci;1 nil' było Nadszedł grudllt~ń. miną! 

\\ yznacznn).· termin: p0\\'1eść m1ala ukazac si..; \\ ·tyczninwym numerze 
i;i-;ma. Dostoje„vski znow rn~tanawia si<; nad dawnym z<.lm~· ·!em; m
formuje 0 tym MaJkowa w dmu :'Il grudnia 1867 roku. 
Nad plan em nowej pou-ie.~c1 m11.~lalem nu 4 do Jll grticlnia włqczn1e . 

Sqdzr: , że śreclnio mia/em po s::c~ (nie nm11Cj) planow na cl;;:ień. W gło

wie mi w: krqcilo iak w mlun1c. Dziwi•? sH'. ::c nie zwariowałem. 

W wszcie 111 griidnia ::ar:qlem µ1sm' rtowa powidc'. a .i st11c::nza <no

wego styltt) wysiał m <Io reclakc11 ;i rozd::ialów cz •st'! pierw ·::ej (okolo 

5 arkus::y ) ::: zapewnzemem, .::e I st11c::11w tnoweon stylu) wy.~lę po;;;o
stale du:a rozd.::ial11 pierws::e; c::<;sc1. Wc~ora;, 11 stycznia. wysiałem 

owe dwa ro ::dzialy , u• !1'1! .~posob r)deslalem cala pceru:szq cz<;Ś<~ -
o koŁo (i lub 6 112 arkusza. P1t'rws::q 11r::es11lk • pou·innz otr::ymat .JO 
grudnia (na szego stylu). a c1rugq 1/osta11q ./ .~111c::n1a . .Tesle u•i •e ::et:hcq, 
1 o pierwszą c;;:qi;{ zdq::q jeszc::e wydrukowar, w si 11c:::rimu·ym rwmcr::e 

· ="~ <' lrugq (nie nap1salem ;eszc.::e an lnujkl) por/ slnwem honoru 

obiecałem przesla1" ostatec::nil' 1 ruem/u•olalnr<' eto I /1aew1 (naszego 

Styl tL). 

'z11:: takw; s11tuac11. clrog1 prz1uaczel11. moglem my.~/cu: o pisani ( 

l i:tow'' .Jako czlounek u·yro.::umwl11 po1m1I' mruc Pan, a ;ako pr;:llJat 1d 

wybac::;y m'lje pr;:ymusowe nulc::enw. Zr •s::tq c aasy byly bardzo c1 ::
kie . T c.'rn:: o PrJWiesci, aby sko1ic::yr :: tum !!'matem . W 1.,to<·ze sam 
1 ie barclzo inem. co 1m po. la/em. 

Poniewn:: Jednak mnm nra1rrJ 

do /.JQs1nrla11ia o nie; win nl'O" ::danin -
to ;est rzec:: mepQ::orr1a 1 ::gr1!11 nr' •fr•ktrHt'un; 

od dawna nec da wala mi spoko111 peu·nn i I a, lc>cz 

obawia.lenn Si<! t1c2ynić Jq muśtq prz •wocl rnq powieści. Obawwlem su;. 
gdy:: zbyt jest trudna do wyra::enia, a ja nie bylem do tcgfJ w~11onro 
wan y . Idea ta kusząca i bard::o pr::eze mnw umilowann. Chodzi mia 
nowicie o przedsraw1 ·n ie abso/u.tme doskonałego c:lowzekn . Moim ::da
niem nie mo::e być nic trucln1c1szego, zwlaszc::a u; naszych czasach 

Oczywi.~cie . pod tym w::gli;dem ::goclzi ,,.,„ Pc111 ze mnq . .lu.z dawniej 
idea ta pojawi/a mz su: w glmme Jako pewlt!11 pr::eblysk obrazu. arty
st ycznego, nic chcialem 3ed11ak . ab11 stnnou.>ila iy!krJ cz<::k czego;;, po
trzebo w ctlem jej ;akQ calości . MoJrt ro::riuC'zl.1wa .· 11t iiac1a zmu.sila mnie 
w ylqc;;:nic do tego, ::e ttchwyciłem .m: tej niezbyt 1es::c::e u.ksztaltowa
ne1 u. e mn ie muślt. Zaryzukowalem 1ak 11n rtlłetce: . .il mo::e pod pio-

em się ro2w1 11 ie " ' T o bylo niewubacza/ne. 
O tym samym pi ze Dostrijewski w łiscie do Zof11 lwanoweJ z dnia 
13 stycznia. 868 roku. Jde po wieści noszt; u: 1ml.i1 e od dawna 1 bardzo 

Jestem do niej przywrq::an11 . .fest do tego .~topnia t rndna do w11ra:':enia, 
że <Hugo nie mialem odwagi przeniesć jej na papi •r i jeśli uczy 11 ilem 
to teraz to wylqc.:nie dlatego, .::e znal n::lem :ię 1.r sytu.ac11 niemal roz
paczliwej. 

P rzez aly ren cza .~ /]racowalem prze::ywajqc istne mi:ki. Czy Pan wze , 
co to znac::11 pracou:ac -na zamówienie? Chwata Bogn, :e Pan nie wie.' 
Sq d"'ę, ::e Pan nigdlJ na zamówierne, am ars::uny n11.' p1sal i nie .::nane 
sq Panu owe piekielne m~ki . Po pobrnn i 1~ znc( c:rn11clL ::alrr::ek u> „Ru.s~ 

kan Wiestniku ·• (koszmar ' l.500 rubli) na poczqtku. roku mwlem jes::c::e 
nad zi j..; . .:;;e muza nie opuści mni". :::t mysi twńrc::a błyśnie i uk~ztal 

t aje s ię ar fy.st ucznie do kMtca roktL . c1b11m mógl wuw1q::a1· si· ze wszy
stkich zob owiqzmi. W11dawalo mr s1~· to tum bar lz1e1 prawdopodobne, 
::e głowc 1 Lltis::r: zawsze mam przepl'lnione pr::ebl11skam1 zaczatkow 

rtystuczn.ego zamusłu . ,\ 1 >ste1y sc1 to tylko pr::cbl11sk1 ::ar·::qtkow. a po
trzebny )eot przed ::: ostatec::11u ks::talt. k1ory ::au.·:ze objawia sit: nie
jako mimochotlem i ncespocl::rnnit!, /ee: 1ngcl11 nic mo::na prz:ew1dz1ec, 

kiedu to nastqp1. Gdy bowiem ma ~111 JIL: w ;;ern1 c·ulo.'cwwu obra::, 
to mo~ na pr;;:yscqp1i· dri jego artus171c.:ne1 real1z(ICJi. Wówczas mo::rw 

j11:: te:: planować 1111! 11ara::a1ae st• na pope/111enn• bl~du . ,1 w1 •c przez 
ente latrJ i jesie1i zbierałem riajro::maic~z· r1amus!u (11iekiore l.iyl11 nawet 
o rc ywymyślne). lee:: cln.'wiac/czenie, ktore posinclam, ::nu;s::e pozwala/o 
mi wyrzuć bqcl:: fals::, bqd:: ori · ::alo .~c'. bącl- te:: r11e::yciowo~ · moich 
idei. 
W :--·znanie, że „glow.; 1 dusz..; ma zaw:ze prwpelnionL przebły~kam1 

znczqtkow artystyc.znegn zamy lu" j •st N\\'11ozm1u.:ne ZL stwierdzeniem. 
że na leży cio twórców, któr,vch zumy~ly rodzą sit; belwied111e . Tvmcza
~em talent Do tojewsk11cgci wcale nip bvl ży,viołmvy . . Jak małn który 
sposród wielkich pisarzy kierował własnym talentem. rzec można ste
rował nim kieruJąc ::;o ku okr ślnnym lematom i pr,iblemom. Nie mu 
siał Jednak podejmowa w tym i.:elu . ZC7.{'gólnyd1 wy!<1lkó'\\, gd~·i. całą 

ncrgi~ umysłu 1 du. ty fl'.)~w•1;cał analizie zagndki ludzkieg•J bytu. a wi~e 
problemów nie do rovtrzygnii;c·a, Zaw„ze pisał o tym samym, flleza
lcżnie od lematów, jak·e podejmował. W rezultacie żadne zamówienie 
na ksiqżkG nie zaskakiwalo go; nigdy :pr1.1.1claż 111e istniej4<.:ego, ni• 
zaczGtego je:zcze dzieła nil' stawJ.Ja ·> 7.drad<\ artvslyi.:z iegu p<1wola
n..ia. Zawsze gotow był siąść przy biurku i p1sac kolejn<\ pow1esc. Był 
gotów, ale i n iegotów zaraz n -111e nnstrzygnii;l • problemy wymagnł.v 
''ąg lych przemysł i1. Zacząc pi unie było Do tojew~kiemu bardzo trud
no . Myśl, która nil' ma końca. z z.asady b_vwa nicJa~na. Toteż Do ·tojew-
k i byt po r,rostu w rozpacz,\', gdy sr< dal do 11owej pnv.1e ·ci. 

I stn i ała tf'i inna, chyba nawel wic:k ·za p1·zeszkoda Znakorrnty ob~erwator 
i znawca t.:poki, Dostojewski uważał ,1;a . kuteczm1 tylko analizG wiecz
nych problemów, która odzwierciedla ;iktualny obraz świata oraz stan 
umysłów i SL'rc \Vc·pókze ·nych. Ogólnie b10rąc, sedno ~prawy polegało na 
przenikaniu sit; problemów wiecznych /.. obrazem otaczającej rzcczy
wistosci i proble,11am1 dnia. 
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,.FIODOR DOST .TF. SKI" 

PWN-W·\RSZAW -KRAKOW t9n 

humanizmu Fiodora Dostoj wskiego polega na ukazy
waniu wewn trzn j p ,·awdy o czło wieku, niej dnokro tnie 
sprzeczn j z pozorami zew n trznymi, na przenikaniu w głąb 
j go du. zy . Klasyczną i lustracją tego m że b. ć p ostać Nastas ji 
Filipown . Tragizm lej ko i ty tkwi ni tylko w j j wa lc 
o p rzyw óc n i s bie d rego imienia w oczach in nych ludzi: 
ona wa lczy przede wszystkim o si ~ bie. Ogromna moralna wraż
l i wość i urażona godność są źródłem jej ekscentryczn go za
chowa ia, wewn trzni zaś - przyczyną nieustannej samo
udręki. 
Jed nym prz. kł dem spok ju i harm on ii jest książę. Mim o tego 
równ i ż jemu los nie szczędzi gorzkie rozcza rowań i przeżyć, 
on również znajduje ·ię wie lokrotnie w sytuac j i. kiedy zmuszo
n. r je ·t dokonać trudn go w. boru. Wynika to po cz ści z faktu, 
że znalazł si on m i dzy dwiema k bietam1, lak ba rdzo różnymi, 
.iak Naslas ja Fi lipowna i Agłaja J epanczyna . Również córka 
generała Jepanczyna zdaje . bie sprawę, jakim n iezwykłym 
człowiekiem jest książę . 
Ksią ż c; nie móg ł nie \ ydać s i anor naln m w środowisku , 
gdzie w cenie najwyższ j by ł , zawsze pi n iąd.ze i ka ri ra. 
Miejscem akcji „Idioty" j sl Petersburg drugiej połowy XIX 
stulecia, w którym coraz int n ywniej dochodzą d gł su ka
pilalistyczn stosunki. opar te na moral ności pieniądza. To 
' ła;nie pieniądz je 'l przyczyną di::mora lizacji człowieka, z zi
czenia obyczajów i podeptania wszelki h zasad . „Wydaj ą si 
wszyscy tra.:ić głowę, d Leg st pnia są chci i" - m ówi t raf 
ni Nastasja F ilipowna o sw. m otoczery iu. Przyk ładem t go 
pi eniężn ego obłędu je t w powieści Gan ia Iwolg in . Ten „nie
derpli wy ż brak" go tów j s t na każdą dłość , b le tylko zdo
być pieniądze, które zap~ wnilyby m u n i zależność i stanowi:
~o . Wie on dos,_onale , że boga tym się wszystko wybacza. 
S wia „Idiot .. •" to króle:>two drapieżn . eh in.· ynktów, nieoki ł
zna .· eh . namiętności i w Lym tkwi przyczyna n ieprzystoso
wa.11a się natur podobnych do aslasj i F ilipowny i księcia 
Mv zk ina, źródło ich tragiczn go losu. 

Książę Mysz.kin poniósł porażkę . 
Opanowuje go coraz wi kszy smutek na 

widok świata, który zwykł był kierować si wyłączni 
, ,niegłównym" rozumem, dla którego normalne i w pełni 

zrozumiałe są zjawiska na jbardziej o ległe od norma lnego ide
ału . Okazuje się bezradny wobec konfliktów, któr doprowa
dziły do tragiczne o finał u , a ponadto am powtórnie popada 
w •hor bę umysłową i wraca do szpitala. Pozostaje on jedn ak 
j edną z najpiękniejszych postaci literaturv świa t wej symbo
lem chrześcijanskiego humanizmu. 
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Centraln y m odel osobowo.;ci w powieści „Idiota ' ' - k iążę 
M sz ·in us ta wiczn ie oscyluje między dwiema kraj nościa i: 
vnnioslośc ią a śmiesznością, skra jną na i wnością a „wyższą" 
mą·d ro.;;: i ą , postawą b iernej wstrzemięź liwośc i a porywami 
w obronie sł sznej sprav y. „żywego ż . cia" (charakteryslyczn 
jes t j uż sa mo ze tawienie imienia Lew z nazwiskiem Mys21kin) 
Z t go wlaśni2 wzg! du opinie o ksi ciu, rozpowszechnian 
i.: ota:::z j ą cym go świecie, okazują się n iezgodne ze sobą 
i zmienne, a s ilna rozbieżność zasad wartościowania w tym sa
m yn środowisku dopuszcza zarówno moż liwość uznania bo ha
t era za id i tę (Rogożyn, Gania Iwolgin, ksi ężna Bielokońska). 
jak za święteg (Szwa jcar ka Maria, Lebiediew) cz. też za „do
rosł e dzi cko" (Lizawieta .Jepanczyn, astasja F ilipowna bądź 
za szlachetnego ryc rza - a c te; (Aglaja) 

Głoszo a przez y zk ina najczystsza chrześcijańska idea 
wsz :::hwybacz nia i miło;t:i o raca się przeciw niemu samemu, 
okazuje s i ę bowi m w isto:::ie rzeczy u lopią i prowadzić musi 
do nicości wobec Lmpiryczn J n i emożności pogodz nia racji 
d wóch róż o . eh miłości (do Aglai i Nastasji) oraz poczucia bez-
il noś ci w ob licz.u z ro ni popełn ion •j prz cież także za ~'Pra
wą wielkie j mi ło.;ci (Rogożyn) . Tak wi •c tytułowy bohater 
„Idio ty " zosta je nac chowany znam ieniem rozdar ia, ponieważ 
piękne j 1 i t. cznej idei dążet ia do lepsz go, wyż zego bytu (po
p rzez wiar w ż cie przyszłe) w warunkach ,.ni ·ki •j", zie 1-

skie j gzystencji zaw:ze stanie na przeszkodzie bądż widmo 
śmie rc i , n i cości (ateizm), bądż też sztuczne, karykaturalne d
bici , ma rny s ·b ·tytut tejże idei (np. rzymski katolicyzm ·w Eu
ropi Zachodniej czy k ult bożych gł upców w Ro~ji) . Tak więc 
zrozumiały s ta j si ę fakt, iż rozwiązanie „Idi ·· w planie lab u
larnym może stanowic l , lko 1 wvłącznw katastrofa, a więc -
samounic e.:; twien i osobow ści zbyt doskonałej , harmonijnej, 
by zdołała zachowac równo agę przy poddaniu zwykłej próbie 
życia. 

Alegoryczne o zytanie kol j ych 
określeń i przydomków My zkma oraz motywów 

zaw ieraj ąc . h wyraźnie aluzyjny sens: idiota - głupiec 
boży - dziecko - o ·01 - Oli ca - człowiek dziwnv - rycerz 
biedny - wyznawca pozy ty •vn j idei - bojownik - asceta
„po swojem u mądry" - szlachetny obrońca nieszczęśliwych 
p rowadzi do ł atwego rozpoznania szeregu oderwanych chara -
terys tyk. rozwi jającego się w kierunk u afirmacji wartości po
zy tywnych. a więc zm i rza do uwznioślenia centralnej postaci 
u tworu . 



Bohater powieści, książę L w Myszkin, to sam Dostojewski i j ednocześ

nie - J ezus Chrystus. Brzmi to jak blużn ierstwo, ale możemy się tu po
wołać na świadectwo samego pisarza, że tworząc „Id iotę" chciał osiągnąć 

rzecz niesłychanie trudną , stworzyć typ człowieka przepięknego , który 
by naśladował postępowan i e syna Bożego. Nie mamy danych pozytyw
nych, czy i kiedy czytał Dostojewski Tomasza a Kempis, a le widoczny 
jest wpływ te j książki na oma~ianą powieść. Skonstatujmy w ogóle, że 
źród ła tej powieści tkwią w katolickie j, a co najmniej zachodniej kultu
rze. W Dreźn ie, w Mediolanie, we Florencj i, czyli w epoce powstawania 
koncepcji względnie pisania „Idioty", zwiedza Dostojewski ga leri wiel
kiego malarstwa europejskiego, specja lnie interesuje go tematyka reli
gijna. 

c 
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STAN ISŁAW ~lACKrnwrcz CAT 
.. DOSTOJF.WSK I· • 

Osoba głównego bohatera posiada wiele przymiotów wspomnianych 
w Ewangeliach, a j ednocześnie tenże książę Myszkin j st samym Dosto
jewskim; żadnego ze swych bohaterów nie poubierał tak we własne 

szczegóły biograficzne, jak owego człowieka przepięknego. Księżę Mysz
k in pochodzi z bardzo stare j, choć znędzniałej rodziny (znów się odezwali 
uroj ni Dostojewscy herbu Radwan), a le matka jego była kupcówną 

moski::. wską , jak ma tka Dostojewsk iego. 
W pierwszych rozdziałach mowa jest o kimś, kto stał na placu stracenia 
i miał . umrzeć za chwil ę. Kiedyś do Dosto jewskjego podszedł jakiś pi
jany człowiek i powiedział mu: „Kup krzyż, potrzebne mi pieniądze na 
wódkę" . Dostojewski przechowywał kupjony wówczas miedziany krzy
żyk, upatrując coś mistycznego w pohańbieniu krzyża przez tego rodzaju 
sprzedaż. Książę Myszkin kupuje krzyż na ulicy w ten sam sposób. 
Książę Myszkin wciąż jest ohydnie upokarzany, tak jak Dostojewski był 

upokarzany. Wierszyki, którym~ źli ludzie ośmieszają księcia Myszkina, 
są albo te same, albo bardzo podobne do wierszyków, którymi grupa 
„Sowriemiennika" wyszydzała Dostojewskiego. Wreszcie książę Myszkin 
posiada całe mnóstwo cech upodabniających go do osoby Dostojewskie
go w sposób, w jaki negatyw fotograficzny upodobniony jest do fotogra-
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W Bazylei obraz Holbeina przedstawia jący martwego Chrystusa robi 
na nim tak silne wrażenie, że Ania obawia się ataku epi leps ji; o obra
zie tym czytamy szereg stronic w powieści „Idiota". A więc dzieło To
masza a Kempis i katolicka sz t uka plastyczna stanowią pierwsze źródło 
tego utworu Dostojewskiego. Innymi źródłami będą Don K ichot Cervan
tesa i Dickens. 
Ze źródeł rosyjskich wzi ął Dostojewsk i samą nazwę powieśc i „Idiota". 
Parni tamy, że w Rosj i zawsze był ku lt lud zi niespełna rozumu, tak zwa
nych „jurodiwych", ksią~ę Myszk in przez to, że wyszedł z zakładu d la 
umysłowo chorych, nabiera podobieństwa do tych ., ju rodiwych" . 
Głównym dramatem tej powieści jest walka przykazań Boski:; h z naturą 
lu dzką , z ułomnościami natury ludzkie j, jak by powiedział katechizm . 
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fowanego przedmiotu, to jest prawem kontrastu. Książę Myszkin jest 
cichy, spokojny, ustęp l iwy, nigdy nie podnosi g ł o su , z n ikim się nie kłóci , 

a jednak umie broni ć swej godności . Przymioty te nie cechowały Dosto
jewskiego w życi u codzien nym, a le oto dowiadujemy się, że były jego 
ideał em . Wolno mu było idea l izować swój port ret , jak idealizował por
t re ty innych sób. Książę Myszkin che naśladować Chrystusa, chce być 
człowiek i em p rzep ięknym , ale oto wik ł a s i ę w sieciach, które na niego 
rozstawia zło3ć i pożądli wość ludzka. Wikła :ię jeszcze bardziej w ludz
kości swej natury, koc ha się jednocześnie w dwóch kobietach, w owej 
Nastasj i F ilipownie, która jest Susłową, i w owej Aglai, która jes t Kru
kowską, i unieszczęśliwia obie te kobie ty. W ogóle ks iążę Myszkin chce 
czyn ić dobrze, a przyn osi zło ludziom. 
Jeśli chodzi o artyzm wzbudzania pewnego nastro ju, to ta właśnie scena, 
to jest noc, którą książę Myszkin spędza kolo trupa, Nastasji Filipowny, 
wraz z jej mordercą, stanowi najlepsze stron ice, jakie kiedykolwiek wy
szły spod pióra Dostojewskiego, i jest j ednocześnie najstraszliwszą być 

może sceną literatury świata. Jest w niej jakaś moc diabelska . Prawdzi
wa miłość dąży zawsze do unicestwienia osoby ukochane j, ta maksyma 
szatańska wyrywa się z tej sceny. 
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