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Bardzo pragną! bym, 
aby powieść godna byfa tej, 
której jest dedykowana. 

Fiodor Dostojewski 

Zofia Aleksandrowna Iwanowa, siostrzenica 
pisarza, córka jego siostry Wiery. Dostojewski darzył 
ją szczególną sympatią i zaufaniem . Odstania! przed nią 
swoje słabości, co w jego przypadku należało do rzad
kości. Ta „nić porozumienia" zrodziła się między nimi 
w I 866 r., kiedy pisarz spędzał wakacje u Wiery w pod
moskiewskim Lublinie i „wplątał się w makabryczną 
farsę". Poznał tam bratową siostry, piękną i smutną 
Helenę lwanową . czuwającą przy umierającym mężu . 

Dostojewski, za namową rodziny, dającej mu do 
zrozumienia. że wszystko jest już uzgodnione, uderzył 
w konkury. Oświadczył się jednak zbyt prędko i zbyt 
obcesowo. Helena wymijająco nie data mu żadnej 
odpowiedzi . Wtedy to bardzo zbliżył się do Soni, 
swojej „wyrozumiałej powiernicy". Byt to związek 
czysto platoniczny. Przyjaźń z Sonią trwała 5 lat. Po 
śmierci ciotki, Aleksandry Kumaniny (w młodości, tak 
jak Nastazja Filipowna, utrzymanki bogatego kupca), 
Dostojewski pokłócił się z siostrą o spadek. Sonia sta
nęła po stronie matki . 

Pozostała dedykacja, pamiątka tej historii: 
„Idiota. Powieść. 

(Poświęcone Zofii Aleksandrownie lwanoweJ)'' 
i postać Agtaji Jepanczyn, którą obdarzył rysami Son i. 

Genewa, 28/ I 6 sierpnia 186 7 r. 
(„.) do Genewy przyjechałem mając pełno pomysłów w gt w ie . Układają 

się w po i ś ' 1 jeś l i Bóg da. będz ie to po ieść duza, być może niezła. 

Przywiązany do nrej j stem bardzo i prsać ją będę z przyjemnością. choć 

ró niez z bojaźnią. 
Katk sam m1 powiedział jeszcze w kwietniu, ze chc iałby . tak byłoby 

zresztą najlepiej . zacząć druk mojej powieśc i w styczniu 1868 roku. 
Zapewne bę zie trzymać się tego terminu. choć rękopis syłać będę 

partiami i zacznę znacznie cześ rej. ( ... ) Teraz czeka mnie co najmniej sześć 

mres1ęcy nieprzerwanej pracy. 
(z /1 tu do Apollona Majko 'a) 

Genewa, 12 stycznia 68/31grudnia67 
(„.) Po pobraniu znacznych zaliczek w „ usskim w 1estniku" koszmar! 

4500 rubli) na początku roku miałem jeszcze nadzieję, ze muza nie opuści 
mnre, że myśl twórcza błyśnie i ukształtuje s ię artystycznie do końca roku, 
ab m mógłwywiązać sięzewsz stkichzobowiązań. Wydawało mi s iętotym 

bardziej prawd podobne, ż gło i duszę zawsze mam przepełnione 

przebłyskami zaczątków artystycznego zamysłu. Niestety są to tylko 
przebłyski zacząt ów , a potrzebny jest przecież ostateczny ksztalt, kt ' ry 
zawsze objawia się niejako mimochodem i niespod iewanie, lecz nigdy nie 
mozna przewidzieć, kiedy to nastąpi. Gdy bowiem ma się już w sercu 
całościowy obraz, to można już przystąpić do jego artystycznej realizacji. 
Wówczas można juz też planować nie narażając s rę na popełnienie błędu. 
A więc przez całe lato 1 jesień zbierałem najrozmaitsze pomysły (niektóre 
były nawet arcywymyślne), lecz doświadczenie , które posiadam, zawsze 
pozw ł Io mi wyczuć bądż fałsz. bądź ociężałość, bądź tez nieżyciowość 
moich idei. Wreszcie zatrzymałem się na jednym pomyśle i zacząłem 
pracować, napisałem już nawet sporo. lecz 4 grudnia zagranicznego stylu 
rzuciłem wszystko w diabły. Zapewniam Pana, że powieść byłaby 

przecięt , lecz obrzydła mi do ni emożliwości właśnie dlatego, ze była tylko 
przeciętna, a nie co ajmniej dobra. Mnie to nie zadowalało . 

Następnie (ponieważ cała moja przyszłość od tego zależała) zacząłem 
w mękach straszliwych rozmyślanie nad nową powieścią. Starej za nic nie 
chciałem pisać dalej . Po prostu nie mogłem . Nad planem nowej powieśo 
myślałem od 4 do 18 grudnia włącznie. Sądz , że średnio miałem po sześc 
(nie mniej) planów na dzr ń . W głowie m1 się kręciło jak w młynie . Dziwię się , 



że nie zwariowałem. Wreszcie 18 grudnia zacząłem pisać nową powieść, 
a 5 stycznia (nowego stylu) wysłałem do redakcji 5 rozdziałów części 
pierwszej (około 5 arkuszy) z zapewnieniem, że 18 stycznia (nowego stylu) 
wyślę pozostałe dwa rozdziały pierwszej części. Wczoraj, I I stycznia, 
wysłałem owe dwa rozdziały i w ten sposób odesłałem całą pierwszą część 

- około 6 lub 6 \/2 arkuszy. 
Pierwszą przesyłkę powinni otrzymać 30 grudnia (naszego stylu), a drugą 

dostaną 4 stycznia. Jeśli więc zechcą, to pierwszą część zdążą jeszcze 
wydrukować w styczniowym numerze. Część drugą (nie napisałem jeszcze 
ani linijki) pod słowem honoru obiecałem przysłać ostatecznie i nieodwo

łalnie do I lutego (naszego stylu). 
(„.) W istocie sam nie bardzo wiem, co im posłałem. Ponieważ jednak 

mam prawo do posiadania o nieJ własnego zdania - to ' jest to rzecz 
niepozorna i zgoła nieefektowna; od dawna nie dawała mi spokoju pewna 
idea, lecz obawiałem się uczynić ją myślą przewodnią powieści . Obawiałem 

się, gdyż zbyt jest trudna do wyra.Zenia, a ja nie byłem do tego przygotowany. 
Idea to kusząca i bardzo przeze mnie umiłowana. Chodzi mianowicie 
o przedstawienie absolutnie doskonałego człowieka. Moim zdaniem nie 
może być nic trudniejszego. zwłaszcza w naszych czasach . („.) Już dawniej 
idea ta pojawiała mi się w głowie jako pewien przebłysk obrazu artystycz
nego, nie chciałem jednak, aby stanowiła tylko część czegoś, potrzebowałem 
jej jako całości. Moja rozpaczliwa sytuacja zmusiła mnie wyłącznie do tego. że 
uchwyciłem się tej niezbyt jeszcze ukształtowanej we mnie myśli. 

Zaryzykowałem jak na ruletce: „A może pod piórem się rozwinie!" To było 

niewybaczalne. 
Z grubsza więc plan miałem zarysowany. Następnie zaczęły mi błyskać 

w głowie szczegóły, które zdały się być tak kuszące, że podtrzymywało mnie 
to na duchu. A całość? A bohater? Bo całość uzależniłem od postaci boha
tera. Tak to już wyszło . Powinienem więc stworzyć postać bohatera. Czy 
ukształtuje się jednak ona pod piórem? I proszę sobie wyobrazić, jaki wynikł 
z tego koszmar. Okazało się najpierw, że oprócz bohatera jest również 
bohaterka, a następnie, że jest właściwie dwóch bohaterów. A oprócz nich 
są jeszcze dwie postacie, niemal główne, prawie bohaterowie. Postaci 
ubocznych, którym poświęcać muszę znaczną uwagę, jest niezliczona ilość, 
zresztą i powieść jest duża - będzie mieć 8 części. Z czworga bohaterów 
dwoie ukształtowanych mam w duszy wyraziście, koncepcji jednej postaci 
nie mam wcale, a o czwartej postaci, to znaczy o głównym bohaterze 

wyobrażenie bardzo jeszcze słabe . Może nawet w sercu tkwi mi mocno, 
lecz to straszliwie trudna postać . W każdym razie trzeba by minimum dwa 
razy więcej czasu. aby to należycie napisać . 

Pierwsza część moim zdaniem jest słaba. Wydaje mi się. że w szystko 
można jeszcze uratować, gdyż jeszcze nic nie jest stracone i akcja może s ię 

potoczyć w sposób zadowalający w dalszych częściach (oby tak było !) . 

Pierwsza część to właściwie wprowadzenie. Potrzebna jest po to, aby 
wzbudzić choć trochę zaciekawienia dla dalszego ciągu. Trudno mi powie
dzieć, czy tak jest rzeczywiście . ( ... ) 

W drugiej części wszystko powinno się ostatecznie zawiązać (wciąż jednak 
nic nie zostanie wyjaśnione). Przewiduję tam pewną scenę Gedną z głów
nych), lecz nie wiem czy mi wyjdzie. Na brudno mam ją dobrze zapisaną. (.„) 
Druga część zdecyduje o wszystkim. Jest najtrudniejsza. ( „.) 
Wysyłając pierwszą część Katkowowi napisałem mu o powieści mniej więcej 

to samo, co Panu. Powieść nazywa się Idiota. Zresztą nikt nie może być sędzią 
samego siebie, zwłaszcza pod wpływem emocji. Możliwe, że pierwsza część 
wcale nie jest zła. Jeśli nie ukazałem w całej okazałości głównego bohatera. to 
zapewne musiało tak być wedle prawideł kompozycyjnych cal ości. Dosyć 

jednak o powieści. Praca nad nią począwszy od 18 grudnia do tego stop~ia 
mnie pochłonęła, że nie potrafię myśleć i mówić o niczym innym.( ... ) 

(z listu do Apollona Majkowa) 

Genewa, I I 12 stycznia 1868 
(„.) Ideę powieści noszę w sobie od dawna i bardzo jestem do niej 

przywiązany. Jest do tego stopnia trudna do wyrażenia, że długo nie miałem 
odwagi przenieść jej na papier i jeśli uczyniłem to teraz, to wyłącznie dlatego, 
że znalazłem się w sytuacji niemal rozpaczliwej. Myśl przewodnia powieści 

- to przedstawienie człowieka doskonałego. Nie ma nic trudniejszego na 
świecie, zwłaszcza obecnie. Wszyscy pisarze, nie tylko zresztą nasi, lecz 
również europejscy, którzy próbowali przedstawić piękno doskonałe, 

zawsze ponosili klęskę ze względu na bezmiar tego zadania. Piękno jest 
ideałem, a ideał zarówno nasz, jak i cywilizowanej Europy nie został jeszcze 
wypracowany. Na świecie jest tylko jedna doskonale piękna postać - to 
Chrystus - i już pojawienie się tej bezmiernie, nieskończenie pięknej postaci 
samo w sobie jest cudem niepojętym (cały sens Ewangelii Janowej polega 
właśnie na tym, że dopatrzy! się on cudu w samym wcieleniu, w samym 
objawieniu się piękna). Chyba jednak trochę za daleko się posunąłem. 



Wspomnę tylko, że w literaturze chrześcijańskiej wśród postaci pięknych 
najbliższą ideałowi zdaje się być postać Don Kichota. jest on jednak piękny 
tylko dlatego. że równocześnie jest śmieszny. Pickwick Dickensa (postać 
nieporównanie słabsza od Don Kichota, ale wciąż jeszcze ogromna) też Jest 
śmieszny i ty ko dlatego ujmujący. Wzbudza wspołczucie do piękna, które Jest 
wysmiane i samo nie zna swoiej 1Vartości, a co za tym idzie, wzbudza również 
sympatię czytelnika. W owrm wzbudzaniu współczucia z warta jest tajemni
ca humoru Jean Valiean też stanowi uwienconą sukces m próbę takiego 
wzbudzania spółczucia, lecz wzbudza on sympatię ze względu na swoje 
straszliwe nieszczęśoa i niesprawiedliwe trai<towanie go przez społeczeń
stwo. U mnie zdecydowanie me podobnego nre będzie , dlatego boję się 
straszliwie. ze czeka r1nie absolutna klęs~a. iektóre szcz góły są chyba na
wet ri 1ezłe . Boję się , ze po •eśc będzie jednak. nudna. Jest bowiem długa. 
Pierwszą część napisa1em ciągu 23 dni i już wrsłałem do redakcji Jest 
zdecydowanie nieefektowna. Oczywiście jest to dopiero wprowadzenie. Nic 
jeszcze nie zostało stracone, jak też prawie nic nie zostało jeszcze W(jaśnione, 
żaden problem nie został jeszcze zarysowany. Moim jedynym pragnieniem 
jest, aby wzbudziła ona choć trochę zaciekawienia u czytelnika po to, aby sięg
nął on po drugą część. Druga część, której pisanie właśnie dzisiaj rozpoczy
nam, skończona zostanie za miesiąc (przez całe życie w ten sposób pracowa
łem) . Wydaje mi się , że będzie lepsza i istotniejsza od pierwszej. Droga 
przyjaciółko , życz mi, proszę Cię , choć odrobi nę sukcesu' Powieść nazywa 
się Idiota i dedykowana jest Tobie, czyli Zofii Ale~sandrownie lwanowej ( ... ) 

(z listu do Zofri lwanowej) 

Genewa, 2114 marca 1868 
(.„) Trzecią część skończę i oddam do I kwietnia. Napisałem już 11 i pół 

arkusza dokładnie w oągu dwóch miesięcy ' Błagam Pana, mój drogi przy
jacielu, gdy tylko przeczyta Pan fi nał 2 części (w lutowrm zeszycie) niech Pan 
napisze do mnie natychmiast. Proszę mi wierzyć , że słowa Pańskie są dla mnie 
ozywcze niczym woda ze źródła. Finał ten pisałem w natchnieniu i kosztował 
mnie dwa ataki pod rząd . Mogłem więc coś wrolbrzymić i stracić miarę i dla
tego oczekuję od Pana bezstronnej krytyki . Ach, mój drogi przyjacielu, proszę 
nie uważać mojego niepokoju za urażoną ambicję Ambicję, oczywiście mam, 
jakze można by bez niej żyć? Jednak tutaj główne motyvvy są, jak mi Bóg miły, 
inne Zbyt wiele bowiem od tej powieści z lezy pod każdym względem . 

(z listu do Apollona Majkowa) 

Florencja, 6 luty/25 stycznia 1869 
(.„) Ostatnie rozdziały pisałem dzień i noc w rozterce i najstraszliwszym 

niepokoju. Miesiąc temu napisałem bowiem do redakcji „Russkiego wiestnika", 
że gdyby zdecydowali się na niewielkie opóźnienie I 2 zeszytu to umieszczę 

w nim zakończenie . Jako termin przysłania osta niego zdania powieśc i wy
znaczyłem 15 stycznia naszego stylu i przysiągłem, ze go dotrzymam. I coż? 
Miałem dwa ataki i niestety spóźniłem się o I O dni w stosun ~ u do wrznaczo
nego przez sieb•e terminu. Chyba dopiero dzisiaj, 25 stycznia, nadeszły do 
redakcji dwa ostatnie rozdziały powieści. Możesz sobie chyba wrobraz1c. jak 
się niepokoję teraz o to, czy nie stracrli cierpliwości i nie majac do I 5 stycznia 
zakończenia nie wrdali numeru wcześrnej! To będzie dla mnie straszne. 

(„.) Z powieśc nie jestem zadowolony. Nie wyraziłem w riiej nawet 
dziesiątej części tego, co chc:ałem wrrazić, choć nie wrrzekam się jej i nadal 
kocham moją myśl mimo ze wrraziłem ją w sposób koślaWf. Chodzi 1ednak 
o to, że dla publiczności powieść jest nieatrakcyjna, a więc drugie wrdanie, 
jeśli nawet dojdzie do skutku, przyniesie m1 tak mało, że za tę sumę niczego 
się nie wrmyśli. Na 1asem mówi c. siedząc tutaj o powieści nic nie wiem, 
żadne bowiem opinie publiczności czytającej w Rosji do mnie nie docierają. 
Na samym pacz tku przysłano mi ze dwa razy wrcinki z różnych gazet pełne 
zachwytów i pochwał na temat poweści. Teraz jednak wrgląda na to, że 
wokół powieści od dawna panuje cisza. Najgorsze ze wszystkiego jest to, że 
absolutnie nie wiem, jakiego zdania są o niej sami wydawcy „RussKiego 
wiestni~ a" Pieniądze przysyłają mi regularnie, począwszy od pierwszej mojej 
prośby, a skończywszy na ostatniej. Na tej podsta,vie poniekąd wrc1ągam 

korzystne dl s1eb1e wniosk1 . Bardzo się jednak mogę mylić . 

(.,. listu do Zofii /wanowej) 

Florencja, 8/20 marca 1869 
Z Petersburga mpisano mi szczerze, że Idiota, chociaż wielu ludzi pomstu

je na niego, chociaż ma wiele braków, wywołuje wielkie zainteresowanie (to 
znaczy, in+eresują się nim ci, ~1órzy czytają). Bardzo mnie to podniosło na 
duchu. A jeśli chodzi o braki, to absolutnie ze wszystkich zdaję sobie sprawę . 

A naJ ażniejsze, że sam na ~1ebie tak się złoszczę o owe niedociągnięcia, 
iż chcę sam siebie skrytykować na piśmie.( ... ) 

(z listu do Zofii lwanowej) 



„Dostojewszczyzna". Tak dziś nazywamy ludzi stoją

cych na granicy obłędu, nie umiejących opanować swych 
namiętności szaleńczych lub dziwacznych. Dostojewski 
uprawiał swoją analizę psychiczną jak gdyby za pomocą 
mikrokosmosu: przywary ludzkie, aby im lepiej się 

przypatrzyć, lepiej je poznać i lepiej je wytłumaczyć, 
wyolbrzymiał do rozmiarów fanatycznych. 
Powieści Dostojewskiego to stały krzyk i skandal ( ... ) 

Bohaterzy jego nie dzielą się na ludzi dobrych i złych, na 
„typy" skąpców, tchórzy, prostytutek oraz rycerzy, filan
tropów i bogobojnych matron. Wręcz przeciwnie! 
Dostojewski jest przekonany, że natura ludzka, że istota 
natury ludzkiej to bezgraniczne sprzeczności moralne, 
które wewnątrz człowieka z sobą walczą, które w duszy 
człowieka staczają ustawiczny, wściekły bój . 
Dostojewski nie zna, nie rozumie, nienawidzi wreszcie 
pojęcia ludzi-monolitów, ludzi z jednej bryły. Dla Dosto
jewskiego natura ludzka to magazyn sprzeczności moral
nych, to postać o psiej paszczęce, skrzydłach anioła i ogo
nie wieloryba. Cnota i podłości walczą zawsze wewnątrz 
człowieka i o panowanie nad tym człowiekiem. Dwo
istość, troistość, wielojakowość charakteru ludzkiego - oto 
najbardziej dominująca cecha dostojewszczyzny. 

Zycie Dostojewskiego wskazuje, że nieobecna była 
jemu samemu ta wewnętrzna gra i wewnętrzna walka 
skłonności dobrych i pięknych, i złych i nikczemnych. 
Anioł i szatan walczyli także w nim i o niego (.„) 

Stanisfaw Mackiewicz (Cat) 
„Dostojewski" W-wa 1993 



Zbyt wiele od tej powieści zależy pod każdym względem 
Fiodor Dostojewski~ 

W kwietniu 1867 r., opromieniony sławą ukazującej się w Russkim wiest
niku, Zbrodni i kory, z młodą, poślubioną właśnie drugą żoną-Anią - Fiodor 
Dostojewski wyjeżdża zagranicę. 

Nie była to jednak romantyczna podróż poślubna, ale„. ucieczka przed 

więzieniem. W chwili wyjazdu jego długi sięgały około I 5 OOO rubli i istniał już 
nakaz aresztowania pisarza, bowiem w Rosji dłużników sadzano za kraty. 

Zartował co prawda, że uwięzienie go miałoby i dobre strony, bo „ten drugi 

Dom umorfych, dostarczyłby mi materiału na co najmniej 4-5 tys. rubli, lecz 
przecież dopiero co się ożeniłem"; a poza tym było to stanowczo za mało. 

Uratować go mogła tylko wielka powieść, a cała zaistniała sytuacja i po

jawiające się coraz częściej ataki epilepsji, nie sprzyjały pisaniu. 
. Skąd tak wielka suma do spłacenia? Po śmierci brata Mikołaja, wydawcy 

pisma Epoko, Dostojewski zobowiązał się spłacić wszystkie jego długi, 

utrzymywać liczną rodzinę brata i nadal wydawać pismo. Pomagał też 

drngiemu bratu, alkoholikowi i utrzymywał pasierba Paszę, który nie kwapił 

się ani do nauki ani do żadnej pracy, mimo że ukończył już lat 20. Do tego 
doszły jeszcze zagraniczne wojaże po modnych kurortach z wymagającą 

kochanką, a przede wszystkim hazard, którego nie potrafił opanować. 

Chociaż w tym czasie ukazały się Notatki z podziemia, Gracz, drukowano 
w odcinkach Zbrodnię i korę - wszystkie honoraria szły na pokrycie długów, 

a Dostojewski, który jako „proletariusz umysłowy", poza pisaniem nie miał 

żadnego innego źródła dochodów-żył na kredyt, zaciągając kolejne pożyczki. 
W clnwili wyjazdu miał 46 lat i za sobą tyle przeżyć, że mógłby ubarwić nimi 

niejeden życiorys. Lata katorgi w Omsku, zesłanie na koniec świata do Semi
pałatyńska, śmierć pierwszej żony, liczne niezbyt szczęśliwe romanse. Po

znał wtym czasie smak sławy i gorycz „literackiej ciszy". I kiedy wydawało mu 

się, że już nic dobrego go nie spotka, w jego życiu pojawiła się Ania - „anioł, 

przy którym się odrodził". 
I maja 1867 r. Dostojewscy przyjeżdżają do Drezna. Są z dala od wszyst

kich trosk i kłopotów, które osaczały ich w Moskwie, pisarz ma znakomite 
warunki do pracy, ale zamiast pisania całkowicie pochłania go ruletka. 

* Wszystkie śródtytuly sq cytatami z utworów i pism Fiodora Dostojewskiego. 

W Hamburgu przegrywa I 200 funtów, które miały im starczyć do końca 
roku. Opętany szaleństwem gry i sprawdzaniem swojego „systemu", który 
miał mu przynieść fortunę - wyjeżdża w lipcu z żoną do Baden. Ania 

przeżywa gehennę, zastawia w lombardzie biżuterię i prosi matkę o pie
niądze. W atmosferze próśb, płaczów i kłótni o kolejne sumy, Dostojewski 

przegrywa wszystkie pieniądze żony. Dopiero 23 sierpnia, jakimś cudem 
udaje się jej namówić męża do wyjazdu z Baden. Z 18 frankami w kieszeni 

rozpoczynają nowe życie w Genewie. 
„Zakończył się burzliwy okres naszego życia( ... ). Wybawiła nas jak zwykle, 

redakcja Russkiego wiestniko - pisze w swoim Notatniku Ania. - Wydawca 

pisma Michał Katkow przesyła zaliczkę na nową powieść". 

Dostojewski nie umiał pisać na zamówienie. „Nigdy nie przystępowałem 

do projektowania książki po to tylko, by dotrzymać zawartej wcześniej 
i ustalonej terminem umowy. Angażowałem się i brałem zaliczkę tylko 

wtedy, kiedy miałem już twórczy zamysł, kiedy naprawdę pragnąłem pisać 

i miałem o czym pisać („.). Gdybym tylko miał dość czasu, by pisać bez 

pośpiechu, bez ustalonego terminu, być może, za każdym razem, wynikłoby 

z tego coś lepszego". 
Tematem, który „nosił w sobie od dawna", była „nauka Chrystusa i teolo

gia moralna chrystianizmu". Chciał napisać powieść o rosyjskim Chrystusie 

-potrzebował tylko bodźca. 

W drodze do Genewy, Dostojewscy zatrzymali się na dobę w Bazylei, aby 
w tamtejszym muzeum obejrzeć obraz Hansa Holbeina Młodszego, o któ

rym pisarz wiele słyszał. „Obraz przedstawia Jezusa Chrystusa po zdjęciu 

z krzyża, nieludzko skatowanego, z piętnem śmierci na twarzy - notowała 

Ania. - Jego opuchła twarz pokryta jest krwawymi ranami i wygląda 

przerażająco. Obraz wywarł na Fiodorze Michajłowiczu przytłaczające 

wrażenie, mąż stał przed nim jak porażony. Nie mogłam patrzeć na ten 

obraz, zbyt wstrząsające wrażenie czynił na mnie( ... ). Gdy po jakichś 15 min. 

wróciłam, zobaczyłam, że Fiodor wciąż stoi przed obrazem jak przykuty. Na 

jego wzburzonej twarzy malowało się przerażenie, które nieraz zdarzało mi 

się obserwować w pierwszych chwilach ataku epilepsji( ... ). Na szczęście atak 
nie nastąpił, F.M. uspokoił się nieco i wychodząc z muzeum nalegał, abyśmy 

Jeszcze raz poszli popatrzeć na obraz, który wywarł na nim tak wstrząsające 
wrażenie". 

To na widok tego obrazu jego Książe „idiota" wykrzyczy słowami pisarza: 
„ Można stracić wiarę!" 



Jest tylko jedna doskonale piękna postać- to Chrystus 

„Chrystus był wiecznym, odwiecznym ideałem - czytamy w Notatniku 
pisarza - do którego człowiek dąży i - według prawa natury - dążyć 

powinien." 
Jak pisze w swoich wspomnieniach baron Wraingel, „duch opiekuńa:y" 

Dostojewskiego na zesłaniu w Semipałatyńsku, po wyjściu z katorgi w życiu 

pisarza „rozpoczęła się epoka niezwykłej fascynacji postacią i nauką 
Chrystusa." Podczas 4 lat pobytu w Omsku, jedyną książką jaką wówczas 

czytał „i dogłębnie studiował" była Ewangelia, którą na postoju w Tobolsku 

podarowała mu jakaś arystokratka. 
Dostojewski szedł na katorgę jako przekonany ateista i wywrotowiec 

-wyszedł z niej jako człowiek głęboko religijny, uznający wy±szy sens i ko
nieczność pokory. Chrystus stał się dla niego idealnym wzorem ofiarności 

i wszechprzebaczenia, widział w nim najpiękniejszy symbol etyczny. 
Do końca życia, w licznych wypowiedziach powracał do ,,fenomenu 

Chrystusa". Uważał, że Bóg przyjął postać człowieczą i został ukrzyżowany, 
aby wskazać człowiekowi jedyną drogę zbawienia- drogę cierpieinia i ofiary, 

przynoszącą zniszczenie egoizmu właściwego ułomnej naturze ludzkiej. 
Ofiara z samego siebie to wg. pisarza zmaganie się z własną naturą, dotarcie 

do jej głębin, wyzbycie się „ja". To wreszcie „cierpienie, które uszlachetnia 

w drodze do piękna i doskonałości." 
Nauki Chrystusa i jego postać miały być według niego antidotum na 

wszystkie „przeklęte problemy" czasów mu współczesnych. Jednocześnie 

zdawał sobie sprawę, że „prawdę Chrystusa" trudno pogodzić „z prawdą 
rozumu". Postępować w myśl przykazań Boga, to postępować właśnie 

wbrew rozumowi „głupio". 
Kiedy więc jesienią 186 7 r. robi w Genewie pierwsze przymiarki do nowej 

powieści, porusza się w kręgu Ewangelii. Głównym dramatem powieści 

czyni walkę przykazań boskich z naturą ludzką i jej ułomnościami, będąc 
całkowicie przekonanym, że „celem człowieka jest upodobnienie się do 

Boga-człowieka". 

Piękno, zbawi świat. .. 

Zanim tytułowym bohaterem swej powieści uczynił Księcia-Chrystusa, 

upodobnionego do Jezusa „głupca bożego" wtrąconego w konflikty i na

miętności drugiej połowy XIX wieku -szkicuje kilka jej wersji. 

Dostojewski doskonale zdawał sobie sprawę, że moralne dylematy i „pog
lądy natury ogólnej", nie zainteresują przeciętnego czytelnika, potrzebna była 
atrakcyjna fabuła z romansami, zbrodnią, nieoczekiwanymi zwrotami akcji. 
Drukowane wówaas w odcinkach jego powieści, niczym telewizyjny serial 
musiały zachęcać czytelników do dalszego śledzenia losów bohaterów. 

Fabularnych pomysłów dostarczała Dostojewskiemu, jak i w przypadku 

innych powieści, jego własna przebogata biografia, poznani ludzie i gazety 
„niewyczerpane źródło wszelkiego dobra". Od powrotu z zesłania prenu
merował „Wiadomości Sanktpetersburskiej Policji Miejskiej", a zagranicą czytał 

całą dostępną tam rosyjską prasę. 
Olbrzymie wrażenie wywarl na nim artykuł o zbrodni1 Mazurina. Prze

stępstwo to opisał i1 w całości wykorzystał w powieści - czyta o niej Nastazja 

w gazecie, a potem ... sama staje się jej ofiarą. 
Mazurin był zabójcą moskiewskiego jubilera Kałmykowa. Trupa ukrył w swo

jej sypialni za sklepem, nakrył tak jak Rogożyn Nastazję, obok ciała ustawił flaszki 
z płynem Zdanowa, aby zabić fetor. W pokoju znaleziono nóż ze śladami krwi. 

Mazurin dostał wyrok, jak Rogożyn - 15 lat katorgi. Proces toczył się w listopa

dzie 1867 r. Pod jego wpływem pisarz zmienia początkowy pomysł powieści. 
Pierwotny, tytułowy bohater, który swój przydomek „idiota" zawdzięczał 

temu, że utrzymywał swą pracą rodzinę - istny „człowiek z podziemia", ma

jący na swoim koncie zamęczenie żony, podpalenia a nawet gwatt - prze

staje być „idiotą" i zmienia się w „kupca". Do jego charakterystyki Dostojew

ski wykorzystuje drukowane przez siebie we Wremii i Epoce kartki z pamięt

nika Mielriikowa. Był w nich przedstawiony moskiewski kupiec K., który po 
śmierci swego niezwykle skąpego ojca, zadziwił Rosję hulankami i szastaniem 

pieniędzmi. Postać bardzo zbliżona do Rogożyna. Dopiero potem Do

stojewski wymyśla Myszkina i z niego właśnie czyni „Idiotę" filantropa i epi

leptyka. 
Jednym z jego prototypów był wydawca Russkiego St owa, gdzie pisarz dru

kował Sen wujaszka, znany z dobroczynności hrabia Kuszelew-Bezbo

rodko. Jak i Myszkin ostatni z dość zacnego rodu, jak i on odziedziczył 

majątek, wreszcie podobnie jak Książę chory na chorobę św. Wita. Hrabia 
ów w pewnym momencie wywołuje skandal żeniąc się z piękną awanturnicą 

L. Król. 
Jednocześnie Myszkinowi, jak żadnemu innemu ze swoich literackich bo

haterów, przydaje Dostojewski własne biograficzne szczegóły. Żadna z jego 

powieści nie zawiera tylu autobiograficznych wątków. 



Ale nie chodziło mu wcale o to, by opisać zwariowanego hrabiego, cz:y też 
siebie jako młodzieńca. Początkowo miał to być ktoś w rodzaju Don Kichota, 

tym bardziej, że wcześniej oglądał sztukę W.I. Rodisławskiego Idiota, czyli 
heidelberskie podziemie. „historię «idioty» wychowanego poza ludzkim spo
łeczeństwem." 

I O kwietnia I 868 r. - pisze w swoim Notatniku dwa decydujące słowa: 

Kniaź Chrystus. Czyta wówczas po raz trzeci Żywot Jezusa Renana i pod jego 

wpływem przerabia swojego Kniazia.Tworzy „idiotę" - prostaczka bożego, 

dziewiętnastowiecznego Chrystusa, który zjawia się w Petersburgu, by głosić 

miłość, a ponieważ „musi być trochę śmieszny" bo „patetycznych postaci 

publiczność nie polubi", przydaje mu uroku Don Kichota, który dość żałośnie 

konfrontuje swoje marzenia ze światem. 
Książę Myszkin chce naśladować Chrystusa, chce być człowiekiem 

przepięknym, ale wikła się w sieciach, które zastawia na niego złość i ludzka 

pożądliwość. Chce czynić dobrze, a przynosi ludziom zło. 

Dostojewski stwierdza- „dążenie do ideału to utopia". Ten, który chce to 

osiągnąć staje się „obcy" aż do „przerażenia własną samotnością". 
„ Dążymy do piękna- pisał po latach - ale tylko nieliczni go osiągną." 

Święta choroba 

Dostojewski obdarzył swojego Księcia własną chorobą, bo wg. niego, 

epileptyk widzi więcej i lepiej, ociera się wręcz o boskość. 

„Wy wszyscy zdrowi ludzie - pisał - nawet nie podejrzewacie, co to jest 

szczęście, którego doświadczamy my, epileptycy na sekundę przed atakiem. 

Mahomet głosi w swoim Koranie, że widział raj i był w nim. Wszyscy rozumni 

idioci są przekonani, że to po prostu kłamca i oszust. Tymczasem nie! On nie 

kłamie! On rzeczywiście był w raju w ataku padaczki, na którą cierpiał jak i ja. 

Nie wiem, czy ta rozkosz trwa sekundy, czy godziny, ale wierzcie, iż nie 

wziąłbym za nią wszystkich radości, jakie może dać życie." 
W Rosji istniał wielki kult dla „wszelkich odmieńców. Lud rosyjski zabo

bonną czcią otaczał epileptyków, wariatów i ludzi niespełna rozumu", tzw. 
jurodiwych. Książę Myszkin, przez to, że wyszedł z zakładu dla umysłowo 

chorych, staje się jednym z nich. Za takiego uznano też Dostojewskiego 

w czasie pobytu na katordze. Jego wspóttowarzyszami niedoli, obok zesła

nych tam Polaków, byli pospolici przestępcy i kryminaliści, którzy nienawidzili 

więźniów ze szlachty, znęcali się nad nimi i prześladowali. Szlachetnie 

urodzony Fiodor Michajłowicz cudem uniknął śmierci. Uratował go atak 

epilepsji. Przekleństwo choroby okazało się więc jego błogosławieństwem. 

Słowa jurodiwych przyjmowano za przepowiednie i proroctwa, mogli 

bezkarnie głosić swe szalone poglądy. Z ust Myszkina także padają ostre 

słowa i są to poglądy samego Dostojewskiego. Nienawidził on katolicyzmu, 

który zrodził socjalizm i ateizm, zabił poczucie moralności, pogodził się z po

działem świata na sytych i głodnych. Nienawidził liberałów, „którzy zatracili 

wszelkie poczucie rosyjskiej rzeczywistości". Nienawidził zachodniej 

Europy. Uważał, że prawdziwym Chrystusem jest tylko, Chrystus prawo

sławny, rosyjski.Twierdził, że tylko prawosławna Rosja uzdrowi świat, o ile 

pozostanie odrębnym ciałem. „W zażenowaniu i w strachu, że tak się 

spóźniamy w stosunku do Europy, zapomnieliśmy, że w gtębiach rosyjskiej 

narodowej duszy mieści się zdolność powiedzenia nowego słowa całeml!.l 

światu, pod warunkiem utrzymania odrębności naszego rozwoju." 

Był to więc typowy mesjanizm. „Jestem przekonany- czytamy w Notat
niku pisarza - że sędzią Europy będzie Rosja. Przyjdzie ona do nas wraz z ko

munizmem i wtedy Rosja będzie ją sądzić. Rosja sprawę rozstrzygnie, nie 

kierując się korzyścią dla jakiegokolwiek kraju. Żaden kraj nie będzie zado

wolony z tego rozstrzygnięcia." 

Tak jak Lebiediew uważał, że świat jest już o krok od zagłady. „Nawrócenie 

jest jedyną szansą, jedynym ratunkiem Europy", bowiem „zły duch jest blisko: 

nasze dzieci być może, już go ujrzą.( ... ) Idzie do nas Antychryst! Idzie i koniec 

świata jest już blisko." 

Poglądy te rozwijał Dostojewski w licznych artykułach, Notatniku, Dzien
niku pisarza, listach do przyjaciół, które bardzo często przypominają filozo

ficzne traktaty oraz w kolejnych powieściach. Suma tych przemyśleń tworzy 

swoisty mikrokosmos, w którym porusza się wraz ze swymi bohaterami. 

Powróćmy jeszcze na chwilę do epilepsji. Dostojewski uważał, że to nie 

tylko „święta choroba", ale także reakcja na świat. I właściwie wszyscy jego 

bohaterowie otoczeni są ową „chorobliwą aurą", idą o krok dalej tak w do

brym jak i zlym kierunku. Ich cechą są tak charakterystyczne dla epileptyków 

„reakcje paradoksalne", szamotanie się między dwoma sprzecznymi1 uczu

ciami, żądanie czegoś tylko po to, by za chwilę to odrzucić, reakcje 

przeciwne do ogólnie oczekiwanych. Nastazja Filipowna żąda pieniędzy, by 

za chwilę rzucić je w ogień. Zakochana w księciu Aglaja wzywa go na 

spotkanie i ... nie chce wyjść do niego. Potem rani go, obraża, prowokuje. 





To jest właśnie jej szyfr, paradoksalny język dla wybranych. Zakłada, że ten 
kto kocha, potrafi wbrew jej słowom odczytać prawdziwe uczucia. Jeśli nie, 
będzie nim gardzić. 

Jego bohaterowie przeżywają wszystko z wielką zachłannością, popadają 
z nastroju w nastrój, z szaleństwa w szaleństwo. Tak, jakby chcieli przeżyć 
wszystko najmocniej, najprędzej, jakby i ich podświadomie ścigał lęk przed 
śmiercią, jakby nie tylko Myszkin widział trupią twarz i wątpił w zmart
wychwstanie. Dostojewski zanotował w Notatniku, że jest „w każdej swojej 
postaci". Wszystkie więc twarze tej powieści są twarzami pisarza. 

Wydobyć to wszystko, co ukryte w mym sercu 

„Myślę o tym, że wkrótce umrę" - powtarzał stale Dostojewski. Obsesja 
śmierci zaczęła prześladować go już w dzieciństwie. Wtedy, wg. świadectwa 
brata, odczuwał tę obawę, którą potem przypisze Myszkinowi, natrętną 
myśl, że właśnie w nocy umrze. Albo też, że nie umrze, tylko zostanie 
pogrzebany żywcem. Ten lęk sprawiał, że podobnie jak jego bohaterowie 
Dostojewski żył „z nerwami na wierzchu". Bojąc się świata otaczał się 

„istotami delikatnymi" - kobietami. I to z kobietami i tylko z nimi potrafi 
rozmawiać Myszkin. Mężczyźni go oszukują jak rzekomy „syn Paw

liszczewa", bądź jak Rogożyn czyhają na niego z nożem. Kobiety go 
rozumieją i on je rozumie i wszystkie naraz chce kochać. To „otulanie się 

kobiecością" było cechą samego Dostojewskiego. Do mężczyzn mógł 
przemawiać lub ich pouczać, ale tylko z kobietami potrafił się komunikować. 
„Fiodor Michajłowicz - pisze Anna - miał wiele szczerych przyjaciół wśród 
kobiet. („.) Z serdeczną dobrocią wczuwał się w problemy kobiece, 
wypowiadał swoje zdanie, nie zważając na to, że niekiedy może sprawić 
przykrość swej rozmówczyni. Lecz te, które mu ufały, czuły, że mało kto tak 
zgłębił tajniki duszy kobiecej, tak odgadywał i rozumiał jej cierpienia." 
Jednocześnie pisarz przydał swojemu księciu wszystkie te cechy, które były 

jego ideałem. Książę Myszkin jest cichy, spokojny, ustępliwy, nigdy nie 
podnosi głosu, z nikim się nie kłóci, a jednak umie bronić swej godności. 
Pisarz nigdy taki nie był. Chciał być taki jak Książę, a jednocześnie taki jak 
Rogożyn, bogaty - to było jego obsesją, umiejący zdobywać wymarzone 
kobiety. Chciał uchodzić na salonach za Don Juana, a był „nerwowy, drażliwy 

i zbyt zażenowany". 
Dążył usilnie by „zbliżyć się do człowieka Boga", ale jego ideały rozmijały się 

z rzeczywistością. 

„Był zawistny i rozpustny- pisał o nim Michał Strachow, przyjaciel i pierw

szy biograf pisarza - całe życie strawił na dawaniu ujścia namiętnościom, co 

czyniło go godnym pożałowania i ośmieszałoby, gdyby nie był przy tym tak 

zły i tak mądry. Sam zaś podobnie jak Rousseau uważał się za najlepszego 

i najszczęśliwszego z ludzi". 

Jego życie to ustawiczne zmaganie się dobra ze złem, stąd - dopiero 

Myszkin z Rogożynem razem wzięci tworzą pełnię człowieczeństwa. Ich 

ustawiczna rywalizacja przypomina moralitet, w którym Chrystus z Szata

nem walczą o błąkającą się duszę. 

Człowiek pasjami lubi cierpienie ... 

„Fiodor Michajłowicz powtarzał to zdanie z masochistycznym zadowole

niem". I rozdrapując po raz kolejny własne rany „powracał z lubością" do 

wszystkich ciemnych momentów swojego życia, obdarzając nimi swojego 

księcia. 

Książę Myszkin wciąż jest ohydnie upokarzany. Wierszyki, którymi ośmie

szali go źli ludzie, są albo te same, albo bardzo podobne do wierszyków, 

którymi grupa Sowremiennika wyszydzała Dostojewskiego. Było to w okresie 

gdy popadł w niełaskę Wissariona Bielińskiego. 

Po sukcesie jego pierwszej powieści Biedni ludzie ( 1846), wszechwładny 

krytyk kreował go „na nowego Gogola". Dostojewski od razu znalazł się w krę

gu wybrańców rosyjskiego Parnasu. Niestety nie posiadał daru zjednywania 

sobie ludzi, nie chciał też podporządkować swojej twórczości wskazówkom 

Bielińskiego. Szybko więc zraził do siebie otoczenie literackiej wyroczni i jego 

samego, który po ukazaniu się noweli Gospodyni stwierdził - „ależ nabra

liśmy się swego czasu na Dostojewskiego geniusza". 

„Dostojewski jakby naumyślnie prowokował swoją popędliwością i pychą, 

już samym tonem dając do zrozumienia jak dalece góruje nad innymi 

talentami - wspominała A Panajewa, w salonie której spotykała się literacka 

elita. - No i wzięli go na języki„. zwłaszcza Turgieniew umiał wciągać 

Dostojewskiego do polemiki i doprowadzać do pasji, tak, że ten tracił 

panowanie nad sobą i zaczynał wygadywać bzdurne opinie". 

W Sowremienniku ukazują się satyryczne wiersze pióra Niekrasowa, który 

wyśmiewa go i nazywa „czerwonym pryszczem na nosie literatury 

rosyjskiej". 



Obrażony pisarz opuszcza „salony" i wiąże się z kółkiem Pietraszewskiego. 
Nie był to jednak dla niego krąg ludzi tak interesujących jak tamci. Nie zach
wycał się ich poglądami, chcąc jednak w jakiś sposób zaistnieć w ich gronie 
czyta na jednym z zebrań list Bielińskiego do Gogola. W kwietniu I 849 r. 
zostaje aresztowany, wraz z całą grupą Pietraszewców i oskarżony „za 
uczestnictwo w przestępczych zamysłach i rozpowszechnianie listu („.) 
pełnego obraźliwych wyrażeń przeciw cerkwi i najwyższej władzy." 

Pisarz zostaje osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej i skazany na śmierć 
przez rozstrzelanie. To on jest tym znajomym księcia, który miał za chwilę 
umrzeć. Rankiem 22 grudnia 1849 r. więźniów przewieziono na plac 
Siemianowski i ustawiono przy szafocie. Oficer odczytał wyrok. Ustawiono 
pierwszą czwórkę. Dostojewski z masochistyczną rozkoszą notował każdy 
szczegół przygotowania do śmierci - mimo, że już wiedział, iż wszyscy 
zostaną ułaskawieni. To zdanie wypowiedział po francusku jeden z ge
nerałów. Dostojewski, tłumacz Balzaka, wierzył jakby nie do końca. 

„ Kto powiedział, że człowiek potrafi to wytrzymać i nie postrada zmysłów. 
Po co to znęcanie" - mówi ustami Myszkina. Tak bawił się ludźmi car, któ
rego mimo wszystko Dostojewski wielbił. 

Wreszcie odczytano nowe wyroki - 4 lata katorgi w Omsku i degradacja 
do stopnia szeregowca. Dostojewski, który ukończył Wojskową Szkołę 
Inżynieryjną miał stopień porucznika. 

„Dzisiaj trzy kwadranse byłem w ręku śmierci- pisze do brata- żyłem z tą 
świadomością, dotknąłem chwili ostatecznej - i oto żyję po raz drugi. Nie 
jestem przygnębiony, nie upadłem na duchu, („ .) być człowiekiem wśród lu
dzi i nim pozostać w każdych okolicznościach, nie słabnąć mimo cierpień i nie 
marnować się- na tym polega życie, jego sens i zadanie ... ". 

Po powrocie z zesłania podszedł do pisarza na ulicy, pijany człowiek 
mówiąc: „kup pan krzyż, potrzebne mi pieniądze na wódkę!". Dostojewski 
przechowywał ten miedziany krzyżyk jak relikwię, upatrując coś mistycznego 
w pohańbieniu krzyża tego rodzaju sprzedażą. W ten sam sposób Myszkin 
kupuje na ulicy krzyż, który ofiarowuje Rogożynowi. 

Wreszcie Dostojewski obdarza swojego księcia dwiema kobietami 
swojego życia - Poliną i Aniutą. Książe kocha je obie i obie unieszczęśliwia, 
Nastazję i Aglaję. 

W przypadku pisarza, to one unieszczęśliwiły jego. 

Przysięgam, gdyby można było powoli wbijać w jej piersi ostry nóż, 
uczyniłbym to z rozkoszą 

Apolinaria Susłowa (Polina), to kobieta spod uroku której nie potrafił się 
wyzwolić mimo, że zadała mu tyle bólu i cierpienia. Powracał do niej przez 
całe życie. Sportretował ją w Graczu, jej cechami obdarzył Nastazję Filipow
ną w Idiocie i Gruszeńkę w Braciach Karamazow, wiele z niej' mają właściwie 
wszystkie bohaterki jego utworów, np. Liza w Biesach. 

Była najbardziej skomplikowaną, pociągającą i nieobliczalną kobietą jaką 
znał, nigdy niczego nie był przy niej pewien. Zawsze pociągała go złożoność 
ludzkiej natury, a Polina była pod tym względem niezwykła. Gdyby była 
„normalna" na pewno nie „nękałaby z takim uporem jego wyobraźni". Cały 
ich romans przebiegał w atmosferze autentycznej „dostojewszczyzny", 
brzemiennej w najrozmaitsze konflikty i komplikacje. 

,,Apolinaria jest wielką egoistką- pisał do jej siostry Nadzieji w 1865 r., kie
dy ich romans już się dopalał. - Jej egoizm i ambicje są wprost monstrualne. 
Żąda od ludzi absolutnej doskonałości, żadnej wady nie przebaczy w zamian 
za dobre cechy, sama zaś uwalnia siebie od wszelkich obowiązków wobec 
innych. Do dziś dnia wypomina mi, że nie bylem godzien jej miłości, ciągle 
narzeka i robi mi wyrzuty. („.) Kocham ją jeszcze dotychczas, kocham bar
dzo, ale już nie chciałbym dalej jej kochać. Nie jest warta takiej miłości. („.) 
Zawsze mnie postponowała. („.) Nigdy nie doznałem od niej odrobiny 
człowieczeństwa. Ach, gdyby była dobra?! („.) Po cóż mnie dręczy? Może 
nie kochać, ale niech nie zadręcza. („.) Żal mi jej, bo zgaduję, że zawsze 
będzie czuła się nieszczęśliwa!" 

Polina była jedną z pierwszych w Rosji studentek uniwersytetu. Miała 22 lata, 
kiedy w 1861 r. poznała 40-letniego Dostojewskiego. Poznała go przynosząc 
do miesięcznika Wremia, który pisarz wydawał wraz z bratem Michałem, swo
je opowiadania. Zdobyła go sama. Wysłała do niego list miłosny, w którym pi
sała w bardzo inteligentny sposób, że jest jej bohaterem, czym go ujęła, zach
wycała się jego twórczością. Dostojewski opublikował jej słabiutką powiastkę 
Dopóty i ... zostali kochankami. Po raz pierwszy w życiu miał kobietę o jakiej ma
rzył „całą w jedwabiach", mądrą, inteligentną. Ale był przecież żonaty z Marią 
lsajewą, kobietą chorobliwie zazdrosną a wtedy chorą już poważnie na gruź
licę. Z obawy przed światem ukrywa ten związek „jak najdroższy skarb". 
Jesienią 1862 r„ Maria nie wstaje już z łóżka, mąż wywozi ją do Władymira, 
gdzie jest znacznie łagodniejszy klimat a sam natychmiast wraca do Peters-
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burga, gdzie ma swoją Redakcję i Polinę. Ich związkowi bardzo sprzyja brat 
pisarza Michał, który w Polinie widzi już następczynię Marii. Ale Dostojewski 
nadal nie ujawnia tego związku. Lęk przed vvyjawieniem tajemnicy był u niego 
silniejszy od uczucia, które zawtadnęło nim całkowicie. Polina czuła się poniżo
na. Przyzvvyczajona do powodzenia i triumfów nad rywalkami, po raz pierw
szy stanęła wobec kobiety, której wtadzy nad svvym kochankiem obalić nie 
mogła. Wzbierała w niej ślepa zazdrość, tym okrutniejsza, że bezsilna. To 
wszystko zrodziło w niej później nienawiść do kochanka i żądzę odwetu. 

Latem 1863 r. postanawiają vvyjechać oboje do Włoch, gdzie już nie będą 
musieli się ukrywać. Polina vvyjechała pierwsza. Z Paryża słała listy, że kocha, 
czeka i tęskni. Tymczasem komplikacje w związku z zamknięciem Wremii 

i zabiegi o zezwolenie na ponowne vvydawanie pisma, zatrzymały Dosto
jewskiego na dłużej w Petersburgu. Kiedy wreszcie w sierpniu dociera do 
Paryża, słyszy z ust kochanki: „spóźniłeś się, mój drogi". Polina zakochała się 
szaleńczo w hiszpańskim studencie, pięknym Salwadorze. Dostojewski 
zachował się tak jak kiedyś, gdy dowiedział się, że jego przyszła żona Maria 
ma kochanka. Poświęca siebie. Chce dopomóc szczęściu młodych 

zakochanych i obiecuje zabrać ich na swój koszt do Włoch . Niestety, okazuje 
się niebawem, że Salwadore ma już dość egzaltowanej Rosjanki i ucieka od 
niej. Pol ina jest załamana- zdradzony kochanek proponuje jej więc braterską 
podróż do Włoch. Jest przeświadczony, że nie może tknąć kobiety, która 
przeżyła dwie „tak straszliwe tragedie, unieszczęśliwienie jednego kochanka 
i rozczarowanie drugim". 

Polina wspaniałomyślnie przystaje na jego propozycję. Wyjeżdżają do 
Baden, gdzie Dostojewski zgrywa się doszczętnie. Polina zastawia swoją 
biżuterię. Ten gest sprawia, że namiętność pisarza vvybucha ze zdwojoną 
siłą. Za przesłane przez brata pieniądze jadą do Włoch. Zakochany do 
szaleństwa Dostojewski błaga o jej rękę, ale ani myśli rozwodzić się z chorą 
Marią. Polinaodmawia. 

Rozstali się w październiku 1863 r. na berlińskim dworcu. Polina jechała do 
Paryża, Dostojewski wracał do Petersburga. Zatrzymał się jednak po drodze 
w Hamburgu, gdzie ruletką chciał vvyrównać „deficyty szaleństwa z Poliną" . 

Nie vvyrównał. Śle do Poliny błagalne listy z prośbą o pożyczkę. W tym 
względzie zawsze mógł na nią liczyć, tak było i teraz. 

W Paryżu Polina łamie kolejne serca, a tymczasem Dostojewscy przeno
szą się do Moskvvy. W marcu I 864 r. ukazuje się pierwszy zeszyt nowego, 
wznowionego po Wremii pisma Epoko. W kwietniu umiera Maria, a w lipcu 
niespodziewanie brat Michał, vvydawca Epoki. Dostojewski bierze na siebie 



ciężar ponad siły. Chce wydawać dalej pismo, spłacić długi brata, utrzy
mywać jego rodzinę. Zycie pisarza zamienia się teraz w ustawiczną szarpa
ninę z wekslami ii komornikami. 

W swoim nagłym osamotnieniu zaczyna pisać powieść Gracz, której boha
terką czyni Polinę. Błaga ją, by choć na krótko przyjechała do Rosji - odpisała, 

że to on może przyjechać do Paryża, gdzie wiodła życie nader urozmaicone, 
„testując" kolejnych kochanków. Mściła się na nich za Salwadora, za Dosto
jewskiego, który „tak boleśnie zranił jej dumę. („.) Ja go wprost nienawidzę. 
Tak często zadawał mi ból, gdy można było obejść się bez cierpień. ( ... ) Będę 
powoli zatruwać go jadem. Odbiorę mu wszystkie radości." 

Dostojewski przekonał się, że w nieszczęściu nie może liczyć na wsparcie 
Apolinarii. A tak bardzo potrzebował wówczas przychylnej sobie duszy. 

I znalazł ją. Na jego horyzoncie pojawiła się Marfa Braun. Romans trwał 
jednak krótko. Marfa wróciła do poprzedniego kochanka, dziękując pisa
rzowi za „krótkotrwałe, ale ogromne szczęście, które na nią spadło". Dosto

jewski nie rozpaczał długo gdy odeszła, widział w niej przede wszystkim 
nieszczęśliwą kobietę, okrutnie doświadczoną przez los, która szukała jak 
i on „chwilowego zapomnienia". 

I chociaż nadal nie może zapomnieć „rozkoszy z Poliną", w jego życiu 

zaczyna się nowa miłosna fascynacja, na imię jej Ani uta. 

jedna z najwspanialszych kobiet, jakie spotkałem w życiu ... 

„Niezwykle mądra, inteligentna, o dużej kulturze literackiej, ma wspaniałe 
dobre serce. Jest to panna o wyjątkowych walorach moralnych, jednak 
przekonania jej są diametralnie różne od moich, a odstąpić od nich nie może, 
jest zbyt prostolinijna. Wątpliwe jest więc, czy nasze małżeństwo byłoby 
szczęśliwe. Zwróciłem jej dane słowo życząc z całego serca, aby spotkała 
człowieka podobnych co ona przekonań i była z nim szczęśliwa." Dosto

jewski lubił chełpić się przed żoną swoją „arystokratyczną narzeczoną", 
której rysów przydał Agłaji, jednak prawda co do ich rozstania wyglądała 
zupełnie inaczej. 

Anna Korwin-Krukowska pochodziła z polskiej rodziny szlacheckiej, 
zrusyfikowanej całkowicie po rozbiorach. Piękna, bogata, świetnie 

wykształcona postanowiła „bawić się w literaturę". jedną ze swoich nowelek 
przesłała do Epoki, zupełnie przypadkowo wybierając to pismo. Dosto
jewskiemu spodobał się utwór, wydrukował go i przesłał honorarium na imię 
panny służącej, pod którym ukryła się autorka, skrywając przed rodzicami 

swoją literacką pracę. Gdy sprawa wydała się, papa - generał w stanie 
spoczynku - był oburzony, że koresponduje po kryjomu z Bóg wie kim i zara
bia pieniądze jak byle szwaczka. Po ciężkiej awanturze Anna odczytała nowelę 
przed całą rodziną i w nagrodę wraz z matką i młodszą siostrzyczką wyjechała 
do Petersburga. Panie Korwin-Krukowskie postanowiły kurtuazyjnie zaprosić 
do siebie Dostojewskiego, który po spędzeniu u nich wieczoru, zaczyna je 
nachodzić prawie codziennie. „Pamiętajcie tylko - ostrzegał w listach generał 
-że Dostojewski nie jest człowiekiem z naszego towarzystwa. Cóż my o nim 
wiemy, że jest byłym katorżnikiem i dziennikarzem. Trzeba być z nim bardzo 
a bardzo ostrożnie." Generałowa pilnuje więc bacznie, aby ten człowiek 
spoza ich sfery, nie ośmielił się przekroczyć granic (wieloma jej cechami 
obdarzy potem pisarz Lizawietę Jepanczynę) - a Dostojewski jest coraz 
bardziej zafascynowany Aniutą. Wpatruje się w nią jak w obraz, najbardziej 
imponuje mu arystokratyczne pochodzenie panny. Aniuta, tak jak każda 
młoda osoba z jej sfery, jeździ na bale, bawi się z oficerami gwardii, a pisarz po 
raz kolejny przeżywa miłosne udręki. 

On kocha Aniutę, a tymczasem w nim „kocha się namiętnie i po kryjomu" 
jej 13-letnia siostra Sonia. Czyta jego książki, notuje w pamięci każde słowo 
pisarza i kiedy słyszy, że ten lubi sonatę Patetyczną, uczy się jej w tajemnicy 
przed wszystkimi na pamięć. Pewnego wieczoru gdy jej „miłość" weszła do 
salonu, siada do fortepianu. Grała „z zapamiętaniem i w gorączce, wkładając 
w tę grę całe serce." Gdy skończyła, zobaczyła że jest sama. Wbiegła do 
sąsiedniego pokoju - jej „wyśniony ideał klęczał przed Aniutą i prosił o jej 
rękę" - zanotowała w swoich Pamiętnikach, późniejsza światowej sławy 
matematyczka Zofia Kowalewska. 

Ta podniosła scena zakończyła się jednak banalnie, 44-letni pisarz dostał 
kosza i nie kwestia wieku była tu przeszkodą. 24-letnia panna, grzecznie lecz 
stanowczo, dała mu do zrozumienia, że nie jest kobietą, której potrzebuje. 

„Szanuję go bardzo, kocham jego geniusz. Ale on potrzebuje kobiety, 
która żyłaby tylko jego osobą, która poza nim nie miałaby innego życia. On 
jest taki nerwowy, drapieżny. On chce wessać mnie w siebie" - zanotowała 

w swoim Pamiętniku Aniuta. I miała rację, Dostojewski szukał kobiety, która 
uległaby mu we wszystkim. 

Żegnaj, przyjaciółko moja wieczna ... 

Fascynacja Ani utą nie przeszkodziła jednak Dostojewskiemu na spędzeniu 
lata roku 1865 z ... Poliną. Tak jak Myszkin ma wówczas serce rozdarte 



między dwie kobiety. W sierpniu, po miesiącach rozłąki, spotykają się w Wis
baden. Dobrych chęci starczyło Polinie tylko na kilka dni, potem znów 
zaczęły się pretensje i wzrastające, tym razem obustronne, rozdrażnienie. 
Dostojewski pracował wówczas nad pierwszą wersją Zbrodni i kary i nie miał 
czasu ani ochoty na ulubioną przez Polinę „szarpaninę", na ciągłe kłótnie 
i powroty, łzy i kwiaty. Po raz kolejny proponuje jej małżeństwo. Susłowa 
odrzuca oświadczyny i chcąc go dotknąć i poruszyć, wdaje się na jego oczach 
w nowy flirt. Tym razem nie odnosi to skutku, a na domiar wszystkiego 
Dostojewski znowu zgrał się doszczętnie. Pożycza od Turgieniewa, Poliny, 
znowu przegrywa. Grozi mu więzienie. Trochę pieniędzy przesyła mu przy
jaciel-wydawca Katkow, który z góry zakupuje nie napisaną jeszcze powieść. 
Pisarz wraca do Petersburga. Pol ina przyjeżdża do Rosji późną jesienią, nie 
ukończywszy za granicą studiów. Spotkali się jeszcze kilkakrotnie, ale rok 
1866 był już tylko ich łabędzim śpiewem. 

W kwietniu 1867 r. Dostojewski pisze do niej po raz ostatni. Zawiadamia 
o swoim ślubie z Anią, ale rozkosz jaką z nią przeżył „prawdziwa, rozpustna, 
arcygrzeszna" powracać będzie w jego marzeniach do końca życia. Umiała 
„ugodzić go na zawsze". „Była jak Bogurodzica chłystków, która bezwzględ
nie wierzy, że naprawdę jest matką Boga ... Lubiła dręczyć kochanka, ale też 
lubiła go wynagradzać. Potępiała surowo rozpustę, a sama była rozpustna„. 
Dwa razy dwa nie miały dla niej znaczenia." Anna Dostojewska, przez całe 
życie obawiała się Poliny, wiedziała doskonale kim jest dla Dostojewskiego.To 
przecież jej, przyszły mąż dyktował Gracza, „gdzie każda strona wyła z tęskno
ty i nostalgii po straconych pieszczotach Susłowej." Kiedy w pierwszych mie
siącach ich małżeństwa pisarz przegrywał w ruletkę kolejne sumy, Ania znosiła 
to z pokorą „dziękując Bogu, że to tylko ruletka, a nie Polina." Zdawała sobie 
sprawę z tego, że „wiadoma osoba", gdyby tylko chciała, z łatwością mogłaby 
odebrać jej męża. „Za nic na świecie nie chciałabym, aby Fiedia znów ją 
spotkał." 

Apolinaria Susłowa także wyszła za mąż. Poeta Wasilij Rozanow, wielbiciel 
twórczości Dostojewskiego, który wsławił się oryginalną interpretacją jego 
dzieł, kiedy dowiedział się, że Polina była jego kochanką, „z czci dla Dosto
jewskiego" natychmiast się jej oświadczył. On miał lat 24, ona 40. Małżeń
stwo przetrwało sześć lat, mimo licznych kryzysów i wstrząsów, a zakończy
ło się wielkim skandalem. Pani Rozanowa porzuciła męża wiążąc się ze skle
powym subiektem. Przez lata prowadzili ze sobą wojnę - on odmawiał jej 

wydania osobnego paszportu, ona zemściła się odmawiając mu rozwodu, 
kiedy założył drugą rodzinę i miał dzieci. „Była to w każdym calu Katarzyna 
Medycze ... Takiej Rosjanki jeszcze nie widziałem" - powiedział o niej mąż. 

Nastazja Filipowna ma tak wiele cech Pol iny, że mówi nawet jej językiem 
- wystarczy porównać Pamiętniki Apolinarii. 

Prawdziwa miłość dąży do unicestwienia ukochanej osoby 

W myśl tej zasady, w którą wierzył, Fiodor Michajłowicz decyduje się na 
czyn, na który nie odważyłby się nigdy w realnym świecie. „Bywały minuty, 
że oddałbym pół życia aby ją udusić". W powieści mógł sobie na to pozwolić 
- rękami Raskolnikowa zabija Nastazję-Polinę. 

Ale śmierć Nastazji Filipowny, to nie tylko chęć uwolnienia się od Poli ny, to 
także klęska jego idealizmu. Nastazję, której daje na nazwisko Baraszkow 
(baranek) - składa na ofiarnym stole. Kreuje ją na wzór biblijnej jawno
grzesznicy Marii Magdaleny. Chociaż w jej życiu zjawia się „prawdziwie 
szlachetny mężczyzna" - „jej Zbawiciel", porzuca go uciekając z Rogożynem, 
którego prowokuje do zbrodni. Jej śmierć, która miała być symbolem 
moralnej odnowy, staje się tylko aktem absurdalnej zemsty, tragicznym 
węzłem nie do rozwiązania. Śmierć ta nie osiąga zamierzonego celu, nie 
rehabilituje ofiary, nie jest ,,fundamentem odnowy". Zamiast tego mamy 
symboliczny gest „złożenia głowy" przez księcia. 

„ (. . .) Książę patrzy/ i czeka/, czas plynąl, zaczyna/o świtać. Rogożyn v.,ykrzy
kiwal coś chwilami, gfośno, ostro i bezsensownie; z rzadka mamrota/ coś śmial 
się; książę wtedy v.,yciągnąl do niego swoją drżącą rękę i lagodnie dotyka/ jego 
glov.,y, jego Vv'iosów, gfaskal je i glaskal jego policzki ... nic więcej nie mógl zrobić' 
Sam znowu zacząf trząść się i znowu jakby zdrętwialy mu nogi. Jakieś calkiem 
nowe uczucie smutku boleśnie gniot/o mu serce. Tymczasem dzień się już zrobi/; 
książę przyfożyf się na koniec do poduszki, jakby zupelnie v.,yczerpany 
i zrozpaczony i przytul il twarz do bladej, nieruchomej twarzy Rogożyna. (. . .)" 

Piękno jest zbyt słabe by mogło „zbawić świat", opętany przez biesy, obłą
kany „szaleństwem idei". 

Dostojewski pisząc Idiotę, miał już wizję kolejnej powieści. Początkowo ma 
to być Ateizm, następnie cykl powieściowy Zywot wielkiego grzesznika 
- w efekcie tych przemyśleń rodzą się Biesy, których adaptację mogliście 
Państwo oglądać na naszej scenie. 
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