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FIODOR DOSTOJEWSKI 

Z LISTU DO ZOFII ALEKSANDROWNV IWANOWEJ 

Z 13 STYCZNIA 1868 ROKU 

Główna myśl powieści - to ukazanie prawdziwie dobrego człowieka . jest to rzecz 

najtrudniejsza na świecie, szczególnie teraz. Wszyscy pisarze, nie tylko nasi , lecz 

nawet wszyscy europejscy, którzy się w ogóle zabierali do ukazania po z y ty w -

n ego piękna - zawsze kapitulowali. jest to bowiem bezkresne zadanie . Dobro, 

absolutne dobro jest ideałem , a ideał - ani nasz, ani cywilizowanej Europy - nie 

jest jeszcze bynajmniej ustalony. jest na świecie tylko jedna absolutnie pozytywna, 

piękna postać - Chrystus, tak że już samo pojawienie się tej bezkreśnie, nieskoń 

czenie pięknej postaci jest niewątpliwym cudem (cała Ewangelia Jana ma ten wła

śnie sens: on cały cud widzi w samym ucieleśnieniu, samym zjawieniu się piękna) . 

Ale za daleko się posunąłem . Wspomnę tylko, że z pięknych postaci w literaturze 

chrześcijańskiej jako najbliższa doskonałości zarysowuje się Donkiszot. Ale on jest 

piękny tylko dlatego, że jednocześnie śmieszny. Pickwick Dickensa (bez porównania 

słabsza myśl niż Donkiszot, lecz jednak ogromna) też śmieszny i tym tylko ujmuje. 

Zjawia się współczucie dla wyśmianego i nie doceniającego siebie piękna - a więc 

zjawia się sympatia u czytelnika. Otóż wzbudzenie sympatii jest właśnie tajemnicą 

humoru . Jean Valjean też jest morną próbą wzbudzenia sympatii, ale on ją budzi 

swoim strasznym nieszczęściem i niesprawiedliwością społeczeństwa w stosunku 

do niego. U mnie nie ma nic podobnego, absolutnie nic, i dlatego się strasznie boję, 

że będzie zdecydowane fiasko. Może niektóre szczegóły wypadną nieźle . Obawiam 

się, że w sumie będzie nudne. Powieść jest długa. 

[Fragment z tomu : Fiodor Dostojewski, O literaturze i sztuce, Wybór i przekład Marii Leśniew
skiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s.326] 



KS.PROF. HENRYK PAPROCKI 

KSIĄŻĘ MYSZKIN JAKO ZBAWICIEL FAŁSZYWY 

Dostojewski w swych notatkach do powieści Idiota nazwał Myszkina „książę Chry

stus''. Tytuł ten, na pierwszy rzut oka pochlebny dla Myszkina, jest przecież w grun

cie rzeczy bluźnierczy. jak można kogoś nazwać Chrystusem, gdy „jeden tylko jest 

wasz nauczyciel, Chrystus" (Mt 23, 10), a tym bardziej jak Chrystusa można nazwać 

„ księciem" (chyba że „książę" nawiązuje do tytułu rodowego Myszkina) . W osta

tecznej natomiast redakcji powieści Myszkin został nazwany „idiotą ' '. Nazwa ta, 

sięgająca swymi korzeniami do greckiego słowa idiótes - „ specyficzny charakter ", 

„szczególna cecha ", oznacza człowieka niespełna rozumu od urodzenia, jurodiwego 

(por. Kor 4, 10 - „my głupi dla Chrystusa"). W średniowieczu „idiotą" często nazywa

no człowieka niezbyt wykształconego lub dalekiego od „ mądrości książkowej", ale 

legitymującego się idealnymi cechami charakteru i głęboką duchowością. W począt

kowych redakcjach powieści Myszkin jest postacią pełną dumy, duchowym bratem 

Raskolnikowa. Wszystkie te cechy zanikają w procesie formowania się powieści 

i Myszkin w ostatecznej redakcji powieściowej zaczyna zbliżać się do „pozytywnego 

bohatera", „ idealnego człowieka", jakim zamierzał przedstawić go autor. („.)Można 

zauważyć, że książę Myszkin jest zagadkowy („sfinks" według notatek), niewinny, 

przypominający Don Kichota i święty. Otóż , czy święty? („.) 

Książę Myszkin należy do plemienia marzycieli. Wędrując po Rosji zrozumiał , że 

istota religii nie podlega żadnym osądom i uwierzył w „rosyjskiego Chrystusa''. Tym 

samym znalazł grunt pod nogami i zapragnął działać . Przemienia się w mistycz

nego narodnika i z żarem oskarża katolicyzm jako religię Antychrysta . Pozostając 

jednak ciągle człowiekiem „nie z tego świata" nie potrafi zrozumieć otaczającej go 

rzeczywistości i jego działania, w zamierzeniu idealne, wywołują tragiczne skutki. 

Można powiedzieć, że przypomina świętych-jurodiwych : zawsze wini siebie, na nie

nawiść i zazdrość Rogożyna odpowiada braterską miłością , współczuje [Nastazji 

Filipownie] Baraszkowej, rozdaje spadek. Jednakże Myszkin wchodzi w nową rolę , 

której nie może i nie potrafi zrealizować, w rolę, która nieskończenie przerasta jego 

możliwości. Myszkin spotyka na swojej drodze Nastazję Filipownę Baraszkową . 

W planie metafizycznym Baraszkowa jest obrazem idealnej piękności , trzymanej 

w niewoli przez księcia tego świata i oczekującej zbawienia . Baraszkowa, jak i Du 

sza Świata w sofiologicznym systemie Sołowjowa , odpadła od Boga i wykorzystała 
wolność ku czynieniu zła, ale nigdy nie zapomniała o niebie i nie straciła poczucia 

winy. To właśnie do niej przychodzi książę Myszkin głosząc wieść o jej niebiańskiej 

ojczyźnie. Baraszkowa pragnie i poszukuje zbawienia (jej imię pochodzi przecież od 

greckiego słowa anastasis - „zmartwychwstanie", a nazwisko od rosyjskiego bara-

szek - „baranek") i Myszki n rzuca się jej na pomoc, ale w sposób zupełnie niewłaści

wy. Dlatego też Baraszkowa wyjeżdża z Rogożynem. „Niebiańska niewiasta" stała 

się „ziemską" i na braterską miłość księcia odpowiada erotycznym pożądaniem 

- „przecież jestem dziewką uliczną''. Piękno wezwane na zaślubiny z Oblubieńcem 

stało się zdobyczą nierządu, ale tęsknota za Zbawicielem wciąż stanowi tragedię 

Duszy Świata. Współczucie Myszki na nie rozwiązuje tej tragedii. Baraszkowa - ofia

ra popędów - pozostaje ciągle Duszą Świata, wieczną kobietą, czekającą na Oblu

bieńca i Zbawiciela: 

„Oto Oblubieniec nadchodzi o północy 

i błogosławiony sługa , 

którego zastanie czuwającym" (por. Mt 25,6) . 

Tym Oblubieńcem-Zbawcą jest tylko Chrystus. Tymczasem to książę Myszkin 

walczy z Rogożynem o duszę Baraszkowej . Do realizacji tego celu Myszkin wzywa 

także swoją narzeczoną, gdyż nie można zbawiać się w pojedynkę, wszyscy poprzez 

swoje współuczestnictwo i współczucie biorą udział w dziele zbawienia. Jednak 

ontologicznie Myszkin nie może zrealizować swego zadania, gdyż przerasta ono 

nieskończenie jego siły. jest to bowiem wyłącznie misja Chrystusa. Dlatego też, 

chociaż Baraszkowa tak pragnęła zbawienia, pozostała w ziemskim raju Rogożyna 

i zginęła . Książę Myszkin nie jest więc autentycznym zbawicielem. 

Los Myszkina jest przyczyną tragedii - ontologiczny związek łączący go z Ba

raszkową okazuje się nierozerwalny. Ale ktoś Inny jest autentycznym Zbawicielem 

- to Chrystus, którego Myszkin jest jedynie symbolem. Myszkin pokazuje nam, że 

zwykły człowiek nie może już być doskonałym człowiekiem , że to przekracza jego 

możliwości, że prawdziwym człowiekiem może być jedynie Bóg. Myszki n przegrał, 

ponieważ był tylko człowiekiem. Duszę Świata może zbawić wyłącznie Bóg-Czło-
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wiek, ale pod warunkiem, że będzie to proces obopólny. Tylko Chrystus jest Zbawi

cielem i każdy, kto pretenduje do tej roli (dobrowolnie lub mimowolnie, świadomie 

lub nieświadomie) , musi zginąć. W Myszki nie tkwi metafizyczna pycha przyswoje

nia sobie obrazu Oblubieńca i Zbawiciela, który to obraz przynależy komuś Innemu. 

Myszkin reprezentuje chrześcijaństwo bez Chrystusa, przyjmuje ideał chrześcijań

ski w oderwaniu od Osoby, jak pewnik filozoficzny, i na tym polega jego błąd . 

Nie należy też zapominać o możliwych wpływach ideologii chłystów, w myśl 

której Chrystusem może zostać każdy, kto osiągnął wyższy stopień doskonałości -

tak zwane „tajemne zmartwychwstanie". 

Nie chcę posunąć się tak daleko w interpretacji , żeby wiązać postać księcia 

Myszkina ze słowami Apostoła Pawła z Drugiego Listu do Koryntian - „ sam bo

wiem szatan podaje się za anioła światłości " (11 , 14). Bardziej odpowiadają jego 

postaci słowa Chrystusa - „powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy" (Mk 13, 

22). Książę Myszkin, podobnie jak Dymitr Karamazow, chce uczestniczyć w zbaw

czym dziele Chrystusa. O ile jednak Dymitr Pawłowicz idzie na katorgę z przeświad

czeniem, że swoje cierpienia może ofiarować za nieszczęśliwe dzieci, o tyle Myszki n 

chce zbawić upadłą kobietę, będącą w sofiologicznym planie Duszą Świata. W tym 

tkwi fałsz jego postawy i dlatego Myszkin-jurodiwy po fiasku swych planów prze

mienia się w Myszkina- idiotę, pogrąża się w niebyt nieświadomości, ginie w planie 

empirycznym i duchowym jak i ta , którą chciał zbawić . 

Sam Dostojewski zdawał sobie sprawę z tego, że nie udało mu się zrealizować 

zamiaru napisania powieści o idealnym człowieku , ponieważ idealny człowiek nie 

istnieje i człowiek nie może być Chrystusem, ani też wchodzić w rolę Chrystusa. („.) 

Postaci Myszkina nie można więc uważać za powieściowy obraz Chrystusa, gdyż 

książę Myszkin jest zbawicielem fałszywym. („.) 

[Fragment z tomu: Henryk Paprocki, Lew i mysz, czyli Tajemnica człowieka . Esej a bohaterach 
Dastojewskiega, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997, s. 75-78] 



CEZARY WODZIŃSKI 

FIODOR MICHAJŁOWICZ DOSTOJEWSKI. LIST 

Przypomina mi Pan w liście, że kiedyś zamierzałem napisać powieść jurodiwyj. Tak 

ją nawet zatytułowałem w zeszycie z roku bodajże sześćdziesiątego ósmego. Ale 

rychło porzuciłem ten niedorzeczny zamiar. Pan się nawet nie domyśla, dlaczego, 

a to nietrudne. Powiedziałem już, że książka o jurodiwym byłaby zuchwałością 

i zmyśleniem. A może i świętokradztwem, jeśli był to prawdziwy święty. I tego jed

nak nikt nie może być pewien. 

Wie Pan, co napisałem w zamian? Wie Pan dobrze. Napisałem Idiotę i włoży

łem w tę powieść całą swą duszę. Wcale nie musi mi Pan podpowiadać, jak to robią 

ci różni niedouczeni specjaliści od Dostojewskiego, że Lew Nikołajewicz to jakby 

wcielenie jurodiwego. Niby sprytne, a durne.( ... ) 

Nie, Lew Nikołajewicz nie jest z jurodiwych. Zbyt on wykształcony, piśmienny, 

wyrafinowany, mimo powierzchownego nieokrzesania. Gdzie mu tam do prawdzi

wych prostaczków Bożych! Choć z zapałem rozprawia o naszym Chrystusie i Anty

chryście , daleko mu do tej prostej i niewzruszonej wiary ruskich Własów, co Boga 

w sercu noszą. Nie taki on głupi, za jakiego się podaje. ( ... ) 

Mówiłem już Panu, że błądzą po omacku ci wszyscy, którzy szukają jurodiwego 

w moich powieściach . Ma Pan czelność myśleć, że nie napisałbym powieści o ju

rodiwym, gdyby to było możliwe? Cała bieda w tym, że taka powieść musiałaby 

sama być jurodiwa. Szalona i święta zarazem. Musiałby ją napisać jurodiwy, a ju

rodiwi są, jak Pan wie, niepiśmienni. Nie ma takiej powieści i pewnikiem nigdy nie 

będzie. Nie uwierzy Pan, gdy zdradzę Panu istotny powód (jako że niepiśmienny 

piszący powieść to w końcu nic dziwnego w tym jurodiwym świecie). Trzeba by na

pisać prawdziwą powieść o Człowieku, a to nie jest ludzka rzecz. Nie w ludzkiej 

mocy taka opowieść. Nieszczęsny Hipolit, odchodząc tam, skąd przyszedł, a więc 

nie wiadomo dokąd, mówi do księcia w niejakim uniesieniu: Pożegnam się z Czło

wiekiem. Wymawia to słowo, wyobraź Pan sobie, dużą literą. I dyktuje mu to nie 

tylko jego histeryczne cierpienie chorego na śmierć. On patrzy w księcia jak w lustro, 

jedyne lustro, w którym chciałby dojrzeć twarz człowieka. Bo gdzie indziej ujrzeć jej 

niepodobna. Głupiec boży potrzebny jest, żeby dojrzeć Człowieka, którego nie widać 

pośród ludzi. A jak szalona Nastasja Filipowna żegna Lwa Nikołajewicza na odjezd

nym, z Rogożynem i jego pijaną bandą? Bądź zdrów - rzuca na progu - pierwszy 

raz w życiu widziałam człowieka! Dasz Pan wiarę? Pierwszy raz w życiu! Ta, która 

niejedno i niejednego widziała . Z kimże ona więc dotąd obcowała? I kogo widywała, 

patrząc w zwierciadło każdego dnia? Gdzie się podział człowiek? I kto zajął jego 

miejsce? Biedny idiota? Kto jest Człowiekiem? Kto tu pyta? Kto jest tym pytaniem 

• 

o Człowieka? A może tylko puste miejsce ... wypatrywane niecierpliwie i bezczelnie 

przez zastępy uzurpatorów i samozwańców? Przez Sobowtóra? Zresztą do diabła 

z tymi pytaniami! Dalibóg, daj Pan sobie spokój z nimi, nawet jeśli one Panu spo

koju nie dają. Po co dręczyć się skandalicznymi pytaniami, które pewnie sam bies 

podpowiada. 

[Fragment apokryficznego listu z tomu : Cezary Wodziński , św. Idiota. Projekt antropologii 
apofatycznej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 8, 11, 17-18] 



Z „ROZMÓW Z JERZYM NOWOSIELSKIM" 

Kim jest dla Pana Dostojewski'? 
Przede wszystkim teologiem. Dostojewski był i jest oczywiście wielkim pisarzem

myślicielem, ale również był i jest wielkim świeckim teologiem prawosławia. Świec 
ki teolog we wschodnim chrześcijaństwie jest zjawiskiem zupełnie naturalnym. 

(„.) 

Jaka jest wobec tego, Pana zdaniem, główna myśl teologiczna Dostojewskiego'? 
Zasadniczym zagadnieniem teologicznym w twórczości Dostojewskiego wydaje 

mi się problem łaski absolutnie darmowej , tak istotny dla wielu prawosławnych 

tekstów liturgicznych, na przykład dla Wielkiego Kanonu Pokutnego św. Andrzeja 

z Krety. Kanon będący z ducha swego egzystencjalny, zawiera różne koncepcje filo

zoficzne i tendencje moralne, jednakże najbardziej wyeksponowana jest w nim wła 

śnie sprawa grzechu sprowadzająca się do tego, że nie dobroczynność , nie uczynki 

pozytywne, lecz rozeznanie w negatywnych cechach własnej natury prowadzi do 

zbawienia . Innymi słowy, fakt , że człowiek grzeszy - otwiera dopiero drogę dzia

łania łaski Bożej . Człowiekowi dopiero wówczas , gdy przestaje mieć jakąkolwiek 

nadzieję na odrodzenie duchowe za sprawą własnej woli , gdy ma świadomość , że 

jest największym z grzeszników nie tylko wśród otaczających go ludzi, ale i w całej 

historii ludzkości, grzechy zostają odpuszczone. Można by posądzić Andrzeja z Kre

ty o niesłychaną hipokryzję , ale tak nie jest, bo u podstaw jego rozumowania leży 

głębokie przekonanie , że człowiek dopiero wówczas, gdy znajdzie się na samym 

dnie upadku, może dostąpić łaski Bożej. Publiczne przeczytanie Wielkiego Kanonu 

Pokutnego, przy równoczesnej akceptacji treści poszczególnych wersetów, stanowi 

dla mnie ideę spowiedzi chrześcijańskiej. Inna spowiedź jest w ogóle niepotrzebna. 

Wszystkie spowiedzi publiczne, ułożone przez innych autorów, zawierają jakieś 

niedomówienia, podczas gdy u św. Andrzeja wszystko jest powiedziane do końca. 

jeśli za pomocą gestów zewnętrznych, widocznych dla otoczenia , człowiek wyra

ża akceptację wszystkich zarzutów, które w stosunku do samego siebie wypowia

da słowami Wielkiego Kanonu Pokutnego - właściwie spowiada się publicznie ze 

wszystkiego. Takim „ zbeletryzowanym" kanonem pokutnym jest właśnie dla mnie 

twórczość Dostojewskiego. Czytając jego utwory, odnoszę wrażenie, jakbym przeży

wał własną spowiedź. Cały czas doznaję uczucia obiektywizacji własnego upadku, 

zerwania ze światem . Sprawę wyjaśnia może trochę fakt, że w Kościele prawosław

nym spowiedź nie tyle jest aktem woli, aktem samooskarżenia się, ile aktem prze

miany świadomości. Spowiedź w Kościele prawosławnym odbywa się najczęściej 

przed ikoną Chrystusa. Ogólna tendencja interpretacji tajemnicy żalu , tajemnicy na

wrócen ia, przemiany świadomości jest taka : kapłan to tylko świadek tajemnicy spo-

tkania świadomości ludzkiej z bogoczłowieczeństwem . W żadnym wypadku nie jest 

sędzią . Dzieło Dostojewskiego, który też nikogo nie sądzi , odbierałem już dawniej 

na zasadzie tak pojętej spowiedzi , dopiero jednak po przeczytaniu dzieł Szestowa 

o Lutrze uświadomiłem sobie dlaczego. Zrozumiałem, że ideą przewodnią twórczo

ści Dostojewskiego jest uświadomienie nam prawdy, że każdy człowiek znajduje się 

na dnie upadku, a dno to jest dnem absolutnym. Uświadomienie sobie tego statusu 

może nas doprowadzić do prawidłowego spotkania z Chrystusem''. („.) 

Jaka myśl Dostojewskiego jest, Pana zdaniem, najważniejsza dla naszych cza
sów'? 
Co najmniej kilka idei Dostojewskiego uważam za bardzo istotne dla siebie, a więc 

może i dla naszych czasów. Zacznę od tego, że Dostojewski był pierwszym człowie 

kiem, który uświadomił mi znaczenie piękna w procesie zbawienia człowieka . Mam 

na myśli głęboki teologiczny sens zawarty w zdaniu : „ Piękno zbawi świat''. Nikt 

wyraźniej niż Dostojewski nie uzmysłowił mi, że piękno jest elementem weryfiku 

jącym dobro i odwrotnie, że dobro bez piękna jest dobrem niepełnym. Oczywiście , 

myśl łączenia piękna i dobra jest bardzo stara, przeszła do nas wraz z dziedzictwem 

hellenizmu. Dzięki jednak Dostojewskiemu zrozumiałem , że rozłączne traktowanie 

piękna i dobra stało się przyczyną głębokich rozdarć w chrześcijaństwie, zaś uwa

żanie piękna za przeciwieństwo dobra prowadzić może w ogóle do negacji kultury 

jako takiej. Inną ważną dla mnie myślą Dostojewskiego jest ta , że przed wielkim 

grzechem należy się jak najgłębiej pokłonić , ponieważ jest to pokłon przed najwięk

szym cierpieniem. 

[Fragmenty z tomu : Zbigniew Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim , Wydawnictwo 

Znak, Kraków 2009, s. 184-187] 
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