
 
artykuł pobrany ze strony: 

www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl 
 
 
 
Janusz Dobieszewski 
FIODOR DOSTOJEWSKI. KILKA UWAG 
 
 

Inspiracją do poniższych rozważań, dotyczących myśli i dzieła Fiodora 
Dostojewskiego, była niewielka objętościowo książka Henryka Paprockiego Lew i mysz czyli 
tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego1; książka niewielka objętościowo, na 
tyle wszakże znacząca, na tyle stanowiąca nową jakość w polskiej literaturze o 
Dostojewskim, że poprzedzić chcemy jej prezentację i dyskusję z jej tezami, pewną 
ogólniejszą refleksją. 
 Spoglądając na recepcję twórczości Dostojewskiego w ciągu ostatniego półwiecza, 
stwierdzić należy, po pierwsze, niezmienną fascynację pisarstwem i myślą autora Braci 
Karamazow, po drugie zaś wyróżnić można, jak sądzimy – ryzykując tu oczywiście pewne 
uproszczenia – trzy następujące po sobie typy recepcji jego dzieła i poglądów: 
 1. Okres lat 50-tych i 60-tych to postrzeganie Dostojewskiego w perspektywie 
święcącej wówczas triumfy filozofii egzystencjalnej. Dostojewski jawił się tu jako genialny 
psycholog, penetrator niezwykłych głębi i zakresów osobowości człowieka, szczególnie 
najbardziej mrocznych, sprzecznych, tragicznych i absurdalnych zaułków ludzkiej duszy. 
Dostojewski dochodził tam, gdzie inni nie śmieli nawet spojrzeć; pokazywał rzeczywiście 
nieskończoność i wolność człowieka, złożoność ludzkiej psychiki, w której nawet granica 
między zbrodnią a świętością może być płynna i zamglona. U żadnego innego pisarza 
egzystencja tak ewidentnie – i zgodnie z podręcznikową formułą egzystencjalizmu – nie 
poprzedza esencji. W perspektywie egzystencjalizmu Dostojewski to zarazem także 
demaskator zagrożeń, przed którymi staje człowiek jako istota społeczna; Biesy i Wielki 
Inkwizytor z Braci Karamazow to zdumiewające proroctwa katastrof społeczno-politycznych 
XX wieku. W takiej przede wszystkim postaci – w kontekście absurdu, samobójstwa, 
metafizycznego nieugruntowania, nicości i wolności – pojawia się Dostojewski w eseistyce 
Sartre’a2 i Camusa3; przez Jaspersa uznawany jest za współtwórcę tradycji filozoficznej, 
której pozostałymi punktami orientacyjnymi są Pascal, Kierkegaard  i Nietzsche4. Jeden z 
badaczy egzystencjalizmu, autor antologii o znamiennym tytule Existentialism from 
Dostoevsky to Sartre, pisał: „spośród wszystkiego, co zostało napisane, pierwsza część 
Notatek z podziemia jest najlepszym wprowadzeniem do egzystencjalizmu. Z niezrównaną 
siłą i finezją wysunięte w nich zostały podstawowe tezy, które znajdujemy czytając innych 
tak zwanych egzystencjalistów od Kierkegaarda do Camusa”5. W naszym przekonaniu 
najbardziej może znaczącym i spektakularnym wyrazem owej fascynacji egzystencjalistów 
Dostojewskim była adaptacja sceniczna Biesów, dokonana przez Camusa w roku 1959; to 
tutaj zbiegał się najwyraźniej psychologiczno-egzystencjalny aspekt myśli Dostojewskiego z 
jej aspektem proroczo-totalitarnym. Nie od rzeczy będzie przypomnieć w tym miejscu, że 
właśnie adaptacja Camusa była podstawą dwóch znakomitych polskich inscenizacji Biesów, 
które miały miejsce w połowie lat 70-tych: w Starym Teatrze w Krakowie, w reżyserii 
Andrzeja Wajdy, z Janem Nowickim w roli Stawrogina, oraz w Teatrze Ateneum w 
Warszawie, w reżyserii Janusza Warmińskiego i z Krzysztofem Chamcem jako Stawroginem. 
 2. Lata 70-te i 80-te, w których filozofia egzystencjalna wyraźnie przestała odgrywać 
tak dominującą rolę jak w okresie poprzednim, charakteryzują się w interesującym nas planie 
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recepcji dzieła Dostojewskiego centralną pozycją interpretacji zaproponowanej przez 
Michaiła Bachtina, przede wszystkim w pracy Problemy poetyki Dostojewskiego. 
Interesujące, że książkę tę opublikował Bachtin po raz pierwszy – aczkolwiek w wersji 
ograniczonej i pod innym tytułem (Problemy twórczości Dostojewskiego) – już w roku 1929; 
jednak dopiero jej wydana w roku 1963 wersja poszerzona i pod nowym tytułem, a w jeszcze 
większym stopniu wznowienie tej wersji w roku 19726, rozpoczęły okres niezwykłego 
zainteresowania i wręcz triumfalnej obecności Bachtina w literaturoznawstwie światowym, co 
dotyczyło zresztą nie tylko badań Bachtina nad Dostojewskim, lecz całości jego spuścizny 
(Bachtin zmarł w roku 1975). Bachtinowskie odczytanie Dostojewskiego było niezwykle 
sugestywne, odświeżające i inspirujące, umożliwiające kontynuację badań w najróżniejszych 
kierunkach. Propozycja Bachtina pozwalała również uniknąć pewnych zagrożeń związanych 
z interpretacją egzystencjalistyczną, zagrożeń skupiających się w pojęciu 
„dostojewszczyzny”, a oznaczającym intelektualną i emocjonalną prowokację, pozerstwo, 
histeryczność, manieryczność. Choć „moda na Bachtina” z początkiem lat 90-tych nieco 
osłabła, to wydaje się, że nie wszystkie możliwości zawarte w jego koncepcjach zostały 
wykorzystane, szczególnie jeśli chodzi o problematykę filozoficzną i możliwości interpretacji 
filozoficznej. Pozwala to oczekiwać w przyszłości jakiegoś „renesansu Bachtina”. 
Bachtinowską recepcję dzieła Dostojewskiego sprowadzić można, jak sądzimy, do 
następujących elementów: 
 - wskazania i skonceptualizowania swoistości, nieredukowalnej oryginalności dzieł 
Dostojewskiego – chodzi tu oczywiście o koncepcje powieści polifonicznej, wielogłosowości 
i słowa dialogowego; 
 - ukazania filozoficzno-antropologicznej podstawy idei polifoniczności, gdzie 
człowiek, podobnie jak w egzystencjalizmie, postrzegany jest jako wolny, niesubstancjalny, 
dynamiczny podmiot, ale podmiot określany nie przez trwogę, absurd, samotność, alienację 
(jak w egzystencjalizmie), ale przez dialog, „drugiego”, „innego”; 
 - wyswobodzenia dzieła Dostojewskiego z uwikłania w osobę i osobowość pisarza 
oraz w wydarzenia epoki; Dostojewski sam jest tu jednym z uczestników dialogu toczącego 
się w kreowanej przez niego rzeczywistości, zaś dana sytuacja społeczna pewną konfiguracją 
nieskończonej wielogłosowości. 
 3. Kolejna recepcja dzieła Dostojewskiego, obejmująca lata 90-te, związana jest z 
renesansem rosyjskiej filozofii religijnej w kulturze rosyjskiej i europejskiej. Renesans ten 
jest w znacznej mierze rezultatem przeobrażeń politycznych zachodzących w ZSRR, a 
następnie w Rosji od końca lat 80-tych. Ich rezultatem było między innymi zarzucenie 
marksizmu jako ideologii państwowej, powrót do przedrewolucyjnych korzeni rosyjskiej 
kultury i duchowości, udostępnienie obiegowi intelektualnemu Rosji literatury emigracyjnej. 
Efektem tego była i jest wielka fala reedycji lub nowych opracowań dzieł takich autorów jak 
Sołowjow, Bierdiajew, Szestow, Bułgakow, Łosskij, Rozanow, Mereżkowski, Florenski, 
Fiodorow, Frank, Zieńkowski i wielu innych, a także znaczna ilość analiz i studiów 
dotyczących całej tej, spychanej poprzednio na margines, plejady myślicieli i tworzonej przez 
nich płaszczyzny problemowej. Oczywiście w znacznej mierze oznacza to powrót do 
dawnych tekstów, jednak zarówno zakres tego ożywienia, jak i nowe otoczenie historyczne i 
myślowe, w którym pojawiają się stare teksty, tworzy autentycznie nową jakość. W 
odniesieniu do interesującej nas kwestii recepcji dzieła Dostojewskiego, ta nowa tendencja 
ma również w znacznej mierze charakter retrospektywny, ale też jest powrotem do samych 
źródeł, do odczytań pozostających w bezpośredniej styczności z samym Dostojewskim lub z 
rzeczywistością społeczną i duchową przez niego i jego dzieła bezpośrednio kształtowaną. 
Chcielibyśmy tu zwrócić uwagę na dwa szczególnie reprezentatywne dla tej recepcji teksty: 
Trzy mowy ku pamięci Dostojewskiego Włodzimierza Sołowjowa (1881-1883), oraz 
zamieszczony w almanachu Wiechi (1909) artykuł Nikołaja Bierdiajewa Filozoficzna prawda 
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i inteligencka racja. Sądzimy, że w przestrzeni myślowej zarysowanej przez te teksty 
mieszczą się wszystkie późniejsze ujęcia należące do prezentowanej tu trzeciej recepcji dzieła 
Dostojewskiego. Dla Sołowjowa Dostojewski był zwiastunem nowej sztuki łączącej w sobie 
realizm (ale nie ciasny realizm faktów, lecz realizm ducha ludzkiego) z wiarą (z ludzkim 
dążeniem do transcendencji); autor Biesów był jednocześnie mistykiem, humanistą i 
naturalistą7. U Bierdiajewa z kolei Dostojewski uzyskał miano „największego metafizyka 
rosyjskiego”8, z tym, że i tutaj chodziło o taką metafizykę, która dzięki inspiracji religijnej 
przezwycięża abstrakcjonizm dotychczasowego idealizmu i osiąga całkowicie nową postać 
„idealizmu konkretnego”. W obydwu tekstach akcentuje się – co w ogóle stanowi najbardziej  
charakterystyczną cechę tej recepcji dzieła Dostojewskiego – religijne źródła  i religijne cele 
pisarstwa Dostojewskiego, z możliwością wszelako daleko niekonfesjonalnego 
interpretowania tej religijności. 
 Ale też ten kierunek odczytywania ani nie wyczerpuje problemu recepcji dzieła 
Dostojewskiego, ani też nie osiąga, w swej odrębności wobec wcześniejszych recepcji, 
jakiegoś spełnienia, spokoju, poczucia dotarcia do poszukiwanego celu. Przeciwnie, rysuje się 
tu potrzeba i szansa osiągnięcia takiej wizji dzieła Dostojewskiego, która będzie w stanie 
uwzględnić i docenić interpretacje omówione wcześniej. Pod warunkiem wszakże, że 
recepcja religijna nie odrzuci zbyt pochopnie psychologicznego, antropocentrycznego, 
humanistycznego (i to jako opozycji do teocentrycznego) obrazu Dostojewskiego. Są zresztą 
po temu solidne racje, ujawniające się w momencie, gdy uświadomimy sobie, że jeden z 
najważniejszych przedstawicieli religijno-metafizycznej recepcji Dostojewskiego był 
jednocześnie swego rodzaju nauczycielem egzystencjalistów w dostrzeżeniu i rozumieniu 
Dostojewskiego; co więcej - w licznym ujęciach historyczno-filozoficznych bywa wprost do 
egzystencjalizmu zaliczany. Chodzi oczywiście o Nikołaja Bierdiajewa. W ten sposób - 
gdyby zaakceptować rysującą się tu możliwość - historia współczesnych recepcji 
Dostojewskiego zataczałaby koło, powracając od najświeższej recepcji religijnej do 
wyjściowej recepcji egzystencjalnej, a następnie cofając się w ogóle do źródeł interpretacji 
Dostojewskiego jeszcze w wieku XIX, i zarysowując horyzont nowej, prawdziwie 
Heglowskiej czy Sołowjowowskiej syntezy lub jedności (oczywiście jedności w całej gamie 
różnorodności) recepcji dzieła Dostojewskiego. Nadzieja takiej syntezy wydaje się tym 
bardziej realna, że również Bachtinowska „polifonia” okazać się może jakoś współmierna z 
recepcją religijną, poprzez choćby narzucające się  wręcz odniesienie do centralnej w teologii 
prawosławnej, a pochodzącej jeszcze od Chomiakowa, idei „soborowości”. Bez takiej 
uniwersalizującej i jakże twórczej perspektywy interpretacyjnej groziłoby najnowszej 
tendencji religijnej w odczytywaniu dzieła Dostojewskiego „osunięcie się” w prostą, banalną i 
ubogą alternatywność, konkurencyjność, w wykluczającą odrębność wobec dwóch 
pozostałych recepcji. 
 

Powróćmy teraz do książki Henryka Paprockiego. Otóż jej znaczenie i ranga polega na 
tym, że jest to zapewne pierwsza w Polsce praca sytuującą się właśnie w owej trzeciej, 
najnowszej, religijnej tendencji interpretacyjnej dzieła Dostojewskiego. Jest w tym też pewna 
„sprawiedliwość dziejowa”, gdyż to właśnie H. Paprocki – autor licznych prac z zakresu 
prawosławnej teologii i rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej, a także tłumaczeń z tej 
dziedziny – jest najwłaściwszą osobą do zainspirowania w Polsce tego kierunku badań nad 
Dostojewskim. Co do takiej perspektywy odczytywania myśli Dostojewskiego nie pozostawia 
zresztą wątpliwości sam autor, który w zakończeniu swej książki pisze: „Podjąłem próbę 
zinterpretowania twórczości Fiodora Dostojewskiego w tej perspektywie, która pisarzowi 
była najbliższą, w perspektywie teologii i myśli filozoficznej prawosławia”9.  

O wartości książki H. Paprockiego świadczą również wątpliwości, pytania, 
kontrpropozycje, które wzbudza i ku którym prowadzi, spośród których kilka chcielibyśmy tu 
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przedstawić, starając się szczególnie odpowiedzieć na pytanie o obecność w analizach autora 
owej syntezującej, jednoczącej perspektywy, gdyż to dopiero ona nadaje temu typowi recepcji 
dzieła Dostojewskiego szczególną wartość. 

 
Jednym z najsilniej rzucających się w oczy motywem książki H. Paprockiego jest 

przykładanie przez autora ogromnej wagi do symboliki w powieściach Dostojewskiego – 
szczególnie do symboliki imion i nazwisk bohaterów, a nawet do znaczącej roli tych samych 
numerów rozdziałów, w których dana postać się pojawia. Dowiadujemy się więc na przykład, 
że nazwisko Goladkina, bohatera Sobowtóra, „pochodzi od rosyjskiego słowa golijada, 
goljadka – «bieda», «nędza» i wskazuje na człowieka «bez dialogu»”10; że imię „Sonia” 
„zawiera wyraźną aluzję do Sofii – Mądrości Bożej (od greckiego sophia – «mądrość»), co 
dodatkowo podkreśla fakt, że w powieści” – Zbrodni i karze – „Sonieczka pojawia się 
przeważnie w czwartym rozdziale poszczególnych części utworu”, i co odpowiada czwartemu 
miejscu Sofii w porządku boskim według systemu Sołowjowa, aczkolwiek także pojawianie 
się Soni w rozdziale siódmym (siódemka to symbol soboty i śmierci) oraz w ósmym (ósemka 
symbolizuje niedzielę i zmartwychwstanie) jest metafizycznie znaczące11; że z kolei nazwisko 
Soni (Marmieładow), „pochodzące od rosyjskiego słowa marmiełeda – marmolada” 
świadczyć ma o jej przynależności „do grupy «niezauważalnych kobiet» w powieściach 
Dostojewskiego”12; że – idźmy dalej – nazwisko  Swidrygajłow (negatywny bohater Zbrodni i 
kary) oznaczało w XIX-wiecznej Rosji „człowieka z ciemną przeszłością, osobę odpychającą 
i podejrzaną”13; że z kolei osoba upośledzona i chora „jest symbolem niedoskonałości”14; że 
nazwisko Nikołaja Stawrogina „pochodzi od greckiego słowa stauros – «krzyż», co wskazuje 
na cierpienie, natomiast imię Nikolaos – «zwycięzca ludu», mówi o charyzmacie 
wielkości”15; natomiast nazwisko Piotra Wierchowieńskiego „pochodzi od rosyjskiego słowa 
wierch – «szczyt», wierchowienstwo – «przewodzenie», «panowanie»”16; że Andrzej 
Wirsiłow, bohater Młodzika, posiada nazwisko „pochodzące od rosyjskiego słowa wierziła – 
«drab», «dryblas» i imię – od greckiego Andreas – «odważny»”17, zaś imię Makarego 
Dołgorukiego, z tejże powieści, ma swe źródło w greckim słowie makarios – „szczęśliwy”, 
„błogosławiony”18, co odnosi się zresztą także do Makarego Diewuszkina z Biednych ludzi19; 
że imię Dymitra Karamazowa pochodzi „od imienia Demeter, macierzy Ziemi, bogini ziemi 
uprawnej, płodności i urodzaju”, ale w tym wypadku oznacza przede wszystkim „chaos, brak 
idei”; że „Iwan nosi imię ewangelisty Logosu (Iwan kocha logikę bardziej niż życie)”, Aleksy 
ma swe źródło w greckim alekseter – „obrońca”, „pomocnik”, zaś imię ich ojca Fiodora 
pochodzi od greckiego Theodoros – „dar Boży”20; jednocześnie „nazwisko Karamazowych 
pochodzi od turecko-greckiego słowa kara – «czarny», i oznacza «czarne rejony» psychiki 
oraz charakteru”21; że imię starca Zosimy „pochodzi od greckiego słowa dzoon – «żywa 
istota»”22; że – kończymy już to wyliczenie – w przypadku księcia Piotra Wałkowskiego ze 
Skrzywdzonych i poniżonych „nazwisko wskazuje w tym wypadku na bezwzględny, wilczy 
charakter bohatera, a imię pochodzące od greckiego słowa petra – «skała», «opoka», mówi o 
stałości tej «wilczej cechy»”23. 

Pozwoliliśmy sobie na tak długą listę przykładów rozszyfrowywania przez H. 
Paprockiego symboliki imion bohaterów Dostojewskiego z dwóch powodów. Po pierwsze, by 
ukazać erudycję, literacką, filozoficzną i teologiczną swobodę poruszania się autora po dziele 
Dostojewskiego. W pierwszej chwili to objaśnianie symboliki wydaje się pociągające, 
sugestywne i rzeczywiście objaśniające, jednak z każdym kolejnym takim rozszyfrowaniem 
narastają wątpliwości. I właśnie one są drugim powodem przytoczenia tu tak długiej listy 
przykładów owej deszyfracji. Chcielibyśmy, by nasze wątpliwości nie wydały się 
gołosłowne, by skupienie ich źródła w jednym miejscu ujawniło pewną wadę samej metody 
zastosowanej tu przez H. Paprockiego. 
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Objaśnienia symboliki imion bohaterów Dostojewskiego budzą więc podziw dla 
erudycji H. Paprockiego, ale także niepokój i wątpliwości związane z arbitralnością, 
pospiesznością, sztywną jednoznacznością objaśnień. Przecież nazwisko „Marmieładow” 
odnieść należy nie tylko do Soni, ale także do jej ojca; czy w tej sytuacji kryjąca się za tym 
nazwiskiem treść wskazana przez H. Paprockiego nie staje się wątpliwa? W jeszcze 
większym stopniu dotyczy to nazwiska Piotra Wierchowieńskiego, które to nazwisko nosi 
przecież również stary Wierchowieński – Stiepan Trofimowicz. Czy symbolika nazwiska 
zachowuje także tutaj swoje znaczenie? Nie wydaje nam się, żeby można było łatwo odnaleźć 
tak silną płaszczyznę podobieństwa między Sonią i jej ojcem, Piotrem Wierchowieńskim i 
jego ojcem, lub między Makarem Dołgorukim i Makarem Diewuszkinem, by do 
identyczności ich imion i nazwisk przywiązywać jakieś rozstrzygające i objaśniające 
znaczenie, by nadawać tym imionom i nazwiskom rangę większą niż tworzenie nastroju lub 
wskazywanie wieloznacznych i skomplikowanych powiązań między osobami i ich 
charakterami. 

Chodzi nam więc nie o całkowitą negację skojarzeń i odniesień, które proponuje H. 
Paprocki w związku z symboliką imion; chodzi raczej o wagę, jaką autor im przypisuje, 
traktując nie jako własne akcenty interpretacyjne, jako zaproszenie do pewnego kierunku 
poszukiwań, którego ciężar wyboru interpretator bierze na siebie, lecz jako rozszyfrowywanie 
obiektywnej treści, jako wyjaśnienie zagadki, posiadającej jedno właściwe rozwiązanie, znane 
wtajemniczonym lub wyćwiczonym w interpretowaniu. Zbliżamy się tu nawet do swego 
rodzaju „talmudyzacji” Dostojewskiego, co nie jest z pewnością dobrym kluczem, i to 
szczególnie do Dostojewskiego.  

To zagrożenie jest tym większe, że H. Paprocki traktuje ową znaczącą i jednoznaczną 
symbolikę imion także jako świadomy i precyzyjnie realizowany zamysł samego 
Dostojewskiego, czego potwierdzeniem zdaje się być fakt, iż „Dostojewski bardzo poważnie 
interesował się etymologią imion i nazwisk, korzystając w tym z kalendarzy, które 
znajdowały się w jego bibliotece”24. W niczym nie negując tego faktu, twierdzilibyśmy, że 
odgrywa on rolę co najwyżej „dodatkowego smaczku” dzieł Dostojewskiego, że pisarstwo 
autora Biesów nie jest żadnym „pakowaniem w symbole”, żadnym „szyfrowaniem”, za 
którym kryje się jednoznaczna, rozstrzygająca i kojąca odpowiedź. Pisarstwo Dostojewskiego 
jest pisarstwem wprost, jest szczytem realizmu, nie potrzebującym posiłkowania się żadnym 
dodatkowym komplikowaniem swej treści, gdyż ona sama jest wystarczająco, bo 
nieskończenie, skomplikowana. Dostojewski dotyka samej rzeczywistości, rzeczywistości 
osoby, i rzeczywistości tej nie imituje w żadnej symbolice. Jest to oczywiście rzeczywistość 
złożona, nieskończenie złożona, i dlatego wymaga wielosetstronicowych objaśnień, nie 
osiągających w dodatku kresu, nie zaś symboli do rozszyfrowania. Przypisywanie zbyt 
wielkiej wagi do etymologii imion grozi zubożeniem wieloaspektowości, wielostronności, 
dynamiki osób-bohaterów Dostojewskiego, wtłoczeniem ich w gorset schematu, wraz z 
którym całe pisarstwo Dostojewskiego pozbawione zostaje swej nad-zwykłości. 

Siergiej Askoldow dzielił literaturę rosyjską na: 
a) literaturę typu (Gogol, Ostrowski, Leskow); 
b) literaturę charakteru (Turgieniew, Tołstoj); 
c) literaturę osoby (Dostojewski). 
O ile w dwóch pierwszych wyróżnionych rodzajach literatury rosyjskiej osoby są 

zawsze „nośnikami” pewnych ogólnych idei czy wartości, o tyle u Dostojewskiego dominuje 
wyjątkowość osób, a wszelkie próby typizacji (na przykład przez etymologię imion) są 
błędne25. Symbolika imion może być istotna, jak się wydaje, w odniesieniu do literatury typu, 
ewentualnie charakteru, ale z pewnością nie do literatury osoby. Rozszyfrowywanie może tu 
odgrywać rolę co najwyżej anegdotycznego „punktu zaczepienia” na drodze do objaśniania, 
ale nie może być samym objaśnianiem. 
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Powyższe rozważania mogą robić wrażenie nieco małostkowych, skupiających się na 
pewnym tylko motywie książki H. Paprockiego, i to – przynajmniej na pierwszy rzut oka – 
zapewne nie najważniejszym. Jeśli pozwoliliśmy sobie na tak długi passus poświęcony tej 
kwestii, to w przekonaniu – będącym wynikiem długiego namysłu – że właśnie w kwestii 
symboliki imion (bardzo mocno rzucającej się jednak w oczy w trakcie lektury) odbija się 
rzeczywiście głębsza i, jak się wydaje, centralna dla H. Paprockiego idea interpretacyjna 
dzieła Fiodora Dostojewskiego. Było zresztą dla nas oczywiste, że H. Paprocki jest zbyt 
wytrawnym autorem i znawcą Dostojewskiego, by odwoływać się do być może efektownej, 
lecz przecież w końcu dość powierzchownej jako takiej, metody rozszyfrowywania symboliki 
imion bez głębszego powodu. 

Istnieje pewna dziedzina, w której objaśnianie czy rozszyfrowywanie symboliki 
stanowi centralną metodę działania i rozumienia; dziedziną tą jest interpretowanie ikon. 
Objaśnianie kolorów, postaci, światła, takiej a nie innej kreski jako oznaczających określony 
nastrój, określoną wartość, określony przekaz, to zapewne sedno czytania ikony. I gdy 
twierdzi się jednoznacznie i w sposób, by tak rzec, nie znoszący sprzeciwu, że kolor żółty 
oznacza w ikonie to a to, zaś kolor czerwony to a to, choć ewentualnie w nieco innym 
kontekście może oznaczać również coś innego, to w objaśnianiu takim czuje się 
zobowiązujący i onieśmielający ciężar wielowiekowej tradycji kulturalno-artystycznej i 
religijnej, a także surową wzniosłość wymagań, jakie ikona stawia ludzkiej subiektywności (i 
to zarówno subiektywności twórcy, jak i odbiorcy)26. Jeśli więc H. Paprocki metodę 
interpretowania ikony stosuje do dzieła Dostojewskiego, to nasuwa się oczywisty wniosek, że 
dzieło to traktuje on jako ikonę. I nie jest to wcale jakaś przekraczająca miarę nasza 
nadinterpretacja. Znajduje ona całkiem solidne, bo dosłowne, potwierdzenie w tekście samego 
H. Paprockiego. Pisze on w związku ze starcem Zosimą: „każda powieść Dostojewskiego jest 
właściwie «ikoną świętego z żywotem», w tym wypadku Zosimy, ponieważ człowiek został 
stworzony na obraz Boży i samo słowo jest ikoną, a ewangelia jest «słowną ikoną 
Chrystusa»”27.  

Mimo że takie postrzeganie przez H. Paprockiego dzieła Dostojewskiego jest 
najwyraźniej wyrazem uznania czy wręcz uwielbienia dla autora Braci Karamazow – które 
zdecydowanie podzielamy i popieramy – to jednak koncepcja „ikononiczności” 
Dostojewskiego budzi nasze wątpliwości. Nie przynosi ona, naszym zdaniem, twórczych 
rezultatów ani w odniesieniu do Dostojewskiego, ani do ikony; niepotrzebnie rozmywa jedno 
i drugie, podczas gdy zarówno ikona, jak i dzieło Dostojewskiego stanowią – w dowolnej 
perspektywie interpretacyjnej, zarówno religijnej, jak i świecko-kulturalnej – jakości swoiste, 
oryginalne, nieredukowalne do siebie. Ikona jest w wymiarze artystycznym czymś 
doskonałym, spełnionym, dokończonym, nieskończone jest natomiast uczucie religijne, które 
wzbudza; natomiast utwory Dostojewskiego są – zarówno w warstwie artystycznej, jak i 
filozoficzno-religijnej – wiecznie niedokończonym czy nieskończonym dialogiem, nie tyle 
realizują jakiś wzorzec lub normę estetyczną, co normę taką ustanawiają.  

Literackim odpowiednikiem ikony mogłaby być może (choć nie na pewno) jakaś 
postać intensywnej, natchnionej, a zarazem precyzyjnej poezji; nigdy jednak proza. Proza ze 
swej istoty nastawiona jest na immanentną różnorodność i niedokończoność świata, na 
perspektywę antropocentryczną. Jeśli określić ikonę – za znawcami problemu – jako okno 
nieskończoności (wieczności, transcendencji), to Dostojewski w swych powieściach wcale nie 
chce, i zapewne nie może, oferować przedstawienia tego okna wraz z rozpościerającą się za 
nim rzeczywistością wyższą. Jego dzieła są penetracją oświetlanego przez owo okno 
pomieszczenia (czyli świata doczesnego), w którym trwa ciągły spór o istnienie i rolę owego 
okna, i w którym zarazem nic bez owego okna nie mogłoby się odbywać. Sensem zaś 
wszystkiego, co dzieje się w owym pomieszczeniu, jest osiągnięcie porządku, harmonii i 
jasności, która nastanie wyłącznie wtedy, gdy owo okno odnalezione czy dostrzeżone zostanie 
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przez każdą osobę samodzielnie i zaakceptowane przez nią absolutnie wolnym, wręcz 
samowolnym, aktem woli. Powiedzielibyśmy, że dzieło Dostojewskiego nie jest ikoną, ale 
świadectwem ludzkich reakcji na ikonę, wśród których jest zachwyt, oddanie, służba, ale 
także odwrócenie, zapomnienie, zawód, bunt, jak również powrót, pokora, przebaczenie. 
Dostojewski nie zajmuje się transcendencją i oknem transcendencji, ale jej promieniami we 
wnętrzu świata, niekiedy załamanymi, niekiedy ledwo obecnymi, ale zawsze niewątpliwymi. 
Jest to wizja świata nie transcendentnego i nawet nie organizowanego przez transcendencję, 
ale immanentno-transcendentnego, w którym z nieusuwalnej, nieprzezwyciężalnej 
immanencji, z jej napięć, sprzeczności, absurdów i tęsknot, wykuwa się transcendencja28. 
Określając to inaczej: dzieło Dostojewskiego nie jest teocentryczne (jak ikona), ale 
antropocentryczne, choć w jego horyzoncie prześwituje idea bogoczłowieczeństwa (a nie 
człowiekoboskości). Przy czym jest oczywiście u Dostojewskiego tak, że człowiek pytając o 
siebie, próbując zdać sobie sprawę z siebie samego, nieuchronnie natyka się na Boga; jednak 
autor Braci Karamazow nie chce pozwolić, by zapomniane zostało, kto pyta; by nie stało się 
tak, że w którymś momencie, na przykład w obliczu świetności odpowiedzi, znika 
perspektywa pytania. Uczynienie Boga całkowicie samoistnym obiektem analiz, poszukiwań 
duchowych czy adoracji grozi pychą, kwietyzmem i abstrakcjonizmem w myśleniu, zaś 
dogmatyzmem, schematyzmem i mechanizmem w działaniu. Tak jak człowiek niemożliwy 
jest u Dostojewskiego do wywikłania od Boga, tak Bóg niemożliwy jest do wywikłania od 
człowieka. 

Wszystko to oznacza centralną, kluczową pozycję osoby u Dostojewskiego i prowadzi 
do uznania, że ważniejszy dla prawdy jest samodzielny autentyzm przeżycia, nawet jeśli 
tymczasowo prowadzi do błędu, niż odtwórcze, niewolnicze lub leniwe powielanie „prawd” 
gotowych, słusznych i uznanych. Jest to zresztą motyw silnie obecny w tradycji zarówno 
prawosławia, jak i zachodniej oraz rosyjskiej myśli filozoficznej, znajdując w tym drugim 
przypadku szczególnie znaczący wyraz u Abelarda, Hegla oraz Włodzimierza Sołowjowa. 

 
Drugą kwestią, która obok symboliki imion rzuca się natychmiast w oczy przy 

pospiesznej nawet lekturze książki H. Paprockiego, jest tłumaczenie rosyjskiego „подполья” 
(„podpolja”) jako „lochu” i w rezultacie Записок из подполья (Zapisok iz podpolja) 
Dostojewskiego jako Notatek z lochu, nie zaś – zgodnie z polską tradycją – Notatek z 
podziemia. Słownikowo obydwa polskie odpowiedniki są prawidłowe, jeśli więc kierujemy 
uwagę na tę kwestię, to nie z powodu jakiegoś nadużycia translatorskiego i nie w poczuciu, że 
za zagadnieniem tym kryje się jedno właściwe rozwiązanie. Podobnie jak to było z kwestią 
symboliki imion, również tutaj doszukiwać się chcemy głębszego problemu filozoficznego. O 
ile kwestia translatorska jest, sama w sobie, dość umowna i – by tak rzec – estetyczna, o tyle 
konsekwencje wynikające z takiego a nie innego wyboru są niezwykle poważne. Daje temu 
wyraz sam H. Paprocki, pisząc że „Dostojewski buduje nową antropologię, której 
zasadniczym elementem jest istota ludzka traktowana jako człowiek «z lochu»”, i której 
istotnym punktem odniesienia jest jaskinia Platona („loch” Platona)29. 

Przyjrzyjmy się więc symbolice „jaskini-lochu” i zestawmy ją z symboliką 
„podziemia”. Zarówno loch, jak i jaskinia (szczególnie platońska) kojarzą się z więzieniem, z 
pomieszczeniem o twardych, nieprzenikalnych ścianach, w którym panują wyraziste, niemal 
precyzyjne reguły życia oraz pozór normalności, zwyczajności, zdroworozsądkowości. 
Platońscy mieszkańcy jaskini to ludzie bez większych wątpliwości, skutecznie kierujący się w 
życiu właśnie zdrowym rozsądkiem (określanym przez Platona jako doxa, mniemanie), nie 
bardzo dostrzegający swoje zniewolenie i nie bardzo cierpiący. Wcale nie znajdują w sobie, w 
swej woli, napięcia, które mogłoby ich motywować do wyjścia z jaskini; ruszenie ku wyjściu, 
poszukiwanie poznania (episteme) jest wynikiem odrębnej wrodzonej dyspozycji lub 
podporządkowania się przewodnikom. Otóż sytuacja postaci, które H. Paprocki umieszcza w 
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„lochu” – bohater Записок из подполья (Zapisok iz podpolja), a także Raskolnikow, 
Stawrogin, Wiersiłow, Karamazowowie – jest zupełnie inna; są to osoby, które utraciły grunt 
pod nogami, trwałą podstawę, punkt oparcia, osoby o skrajnie napiętej świadomości, 
przybierającej postać buntu, rozpaczy, melancholii, złości, ale też nadziei i ufności. 
Niezwykle interesująca jest tu koncepcja jednego z badaczy Dostojewskiego, zestawiającego 
подполье (podpolje) ze „świadomością rozdartą” z Fenomenologii ducha Hegla i 
twierdzącego, że подполье (podpolje) to jedna z modyfikacji i literackich konkretyzacji 
„świadomości rozdartej”. W obydwu bowiem wypadkach mamy do czynienia ze zwątpieniem 
we wszystkie dotychczasowe wartości, ze stanem napięcia, złości, bólu i zawodu, z 
bezradnym „za co?”, kierowanym do Boga, do świata, do ludzkości, do społeczeństwa30. 
Celem tych, którzy są в подполью (w podpolju)  nie jest wyjście, ale ukojenie, zakorzenienie. 
W naszym przekonaniu sytuację tę lepiej oddaje polskie „podziemie” niż „loch”. Podziemie 
to ruchome piaski, to męcząca i nieograniczona otchłań, wymagająca wewnętrznego 
skupienia, aktu woli, by się zeń wydostać. Człowiek jest tutaj podmiotem przezwyciężającym, 
przekraczającym swe ograniczenie (którym w tym przypadku jest nieokreśloność), nie zaś 
obiektem jakiejś Platońskiej manipulacji, mającej prowadzić do realizacji państwa 
doskonałego. 

Podziemie przypomina w znacznej mierze Szestowowską беспочвенность 
(biespoczwiennost’), którą polscy tłumacze przekładali jako „nieoczywistość”31, którą jednak 
trafniej byłoby oddać jako „niezakorzenienie”, „brak gruntu”, „bez-podstawność”. Szestow 
charakteryzował ją jako sytuację osuwania się gruntu pod nogami, zaś „przerażenie, jakie 
wywołuje poczucie braku gruntu pod nogami, szybko człowieka otrzeźwia. Zapomnieć o 
wszystkim, byle znowu wrócić na swojska ziemię”32, do zwyczajności. Jednak wobec 
„zwyczajności”, rozsądności ów stan przerażenia i rozpaczy staje się w oczach Szestowa wart 
pochwały. Wytrwanie w strachu rodzi filozofię i poezję, rodzi autentyczną myśl, co więcej – 
„wszelka głęboka myśl musi wywodzić się z rozpaczy”33. Nie inaczej jest z „podziemiem” 
Dostojewskiego. Jest ono ucieczką od świata zwyczajności, ugruntowanej normalności, 
dobrnięciem zaś do samotniczej, rozdartej wolności-podmiotowości, której autentyzm nie 
ulega żadnej wątpliwości; jest to wręcz podmiotowość chorobliwie autentyczna. Niewiele ma 
to wspólnego – jak się wydaje – z sytuacją niewolników w Platońskiej jaskini (lochu). 

Ale też nadzwyczaj ważne, być może najważniejsze, jest to, iż podziemiu towarzyszy 
u Dostojewskiego bliskość i powszechność wybawienia (wybawienia, a nie ucieczki), którym 
jest tak znaczące w jego powieściach ucałowanie ziemi, oznaczające „samozakorzenienie 
się”, samoprzekroczenie, samoprzemienienie, obumarcie w miłości, która „wielki owoc 
przynosi”. Ucałowanie ziemi szczególnie „od strony” podziemia jest świadectwem 
absolutnego zwycięstwa prawdy, wolności i miłości. I jeśli ziemia (inaczej: gleba – почва, 
poczwa) jest odpowiedzią na подполье (podpolje) – odpowiedzią o takiej randze u 
Dostojewskiego, że „poczwiennictwo” uznaje się niekiedy za właściwą formułę jego 
światopoglądu34 – to w polskim przekładzie właściwym pytaniem poprzedzającym tę 
odpowiedź jest zdecydowanie bardziej właśnie „podziemie”, niż „loch”. 

Podsumowując te rozważania powiedzielibyśmy, że antropologia Dostojewskiego 
oparta jest na „człowieku z podziemia”, a nie „człowieku z lochu”, i że, co jest tego 
konsekwencją, tytułowe „lwy” (osobowości silne, zaborcze, egoistyczne) z książki H. 
Paprockiego wtedy są określone trafnie i przekonująco, gdy pokazane są jako wewnętrznie 
rozdarte – albowiem „nieustanna walka lwa z myszą [mysz symbolizuje sumienie - J. D.] 
rozgrywa się w sercu człowieka”, „lew i mysz są nierozdzielni”35 – nie zaś wtedy, gdy lew i 
mysz personifikowane są jako odrębne, trwałe osoby. 

 
Wiąże się z tym bezpośrednio kolejna kwestia. Otóż tytułowa w książce H. 

Paprockiego opozycja lew-mysz jest opozycją dwóch rodzajów osobowości autentycznych, 
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podmiotowych; jeśli nawet głęboko zagubionych, to poszukujących, niekiedy heroicznie 
poszukujących, i w tym sensie będących na drodze do prawdy. Ich wspólnym 
przeciwieństwem są natomiast u Dostojewskiego postacie, które można by określić jako 
pozostające w „lochu” zdrowego rozsądku, braku wątpliwości, nieumiejętności empatycznego 
wczucia się w innych i w samych siebie, postacie rozważające świat jako przestrzeń do 
zbilansowania, do zrachowania zysków i strat.  Kimś takim jest Piotr Łużyn, odpychający 
narzeczony siostry Raskolnikowa, Gania Iwołgin z Idioty, Rakitin czy polski narzeczony 
Gruszy z Braci Karamazow.  

Bycie w podziemiu związane jest z udręką, rozpaczą, metafizycznym horrorem, czy 
choćby z ironią. To są uczucia, które targają Raskolnikowem, Iwanem i Mitią Karamazowem, 
Stawroginem, a nawet Swidrygajłowem i Fiodorem Karamazowem. Są to postacie 
pozbawione gruntu pod nogami, wewnętrznie rozbite, pęknięte, niedokończone36; pozwala to 
obserwować je ze współczuciem, także z nadzieją, niekiedy z solidarnością, czasem z 
poczuciem wzniosłości. Te zaś uczucia są z kolei solidną podstawą do umieszczenia owych 
bohaterów w perspektywie miłości chrześcijańskiej. Łużyn i Rakitin natomiast nigdy nie 
pozwolą sobie na te udręki, na docieranie do tych zakamarków duszy, co Raskolnikow, Iwan 
Karamazow, Stawrogin lub Swidrygajłow, ale też ta ich niemożność czyni raczej ich niż 
starszych braci Karamazow problemem dla miłości. Najdalszą zagadką miłości 
chrześcijańskiej byłoby nie to, jak pokochać Raskolnikowa, ale to, jak pokochać Łużyna. Nie 
bunt, nie samobójstwo, także nie karamazowowska lubieżność, a nawet nie brak wiary jest 
bowiem największym grzechem, ale martwota serca37. Martwota ta grozi co prawda 
Raskolnikowowi, Iwanowi Karamazowowi, Stawroginowi, Swidrygajłowowi; dostrzegają to i 
stąd ich szamotanie się z sobą i ze światem. Wynik tej szamotaniny – nawet wtedy, gdy 
prowadzi ich do samobójstwa – nie jest przesądzony. Łużynowi natomiast szamotania takie są 
najzupełniej obce; martwota serca o tyle mu nie grozi, że ma już ją za sobą, czyli w sobie. 

Omawiana kwestia prowadzi nas niemal wprost do kolejnego zagadnienia. W 
interpretacjach myśli Dostojewskiego dość często pojawia się opozycja wiara-rozum, z 
oczywistą negatywną oceną drugiej ze stron tej opozycji oraz z wyprowadzaniem stąd 
negatywnej oceny całości europejskiej tradycji racjonalistycznej. Otóż należy tu, naszym 
zdaniem, unikać zbyt łatwego wrzucania do jednego „worka” racjonalizmu (rozumu) całej 
różnorodności filozofii racjonalistycznej oraz wielokierunkowości tendencji racjonalistycznej 
w dziejach kultury. Jeśli więc nawet zgodzimy się z H. Paprockim, iż „podejmowane 
dotychczas próby zdefiniowania człowieka są w zasadzie cząstkowe, kładą nacisk tylko na 
jeden z aspektów złożonej konstrukcji, jaką jest człowiek”, i że „nawet klasyczna definicja 
Arystotelesa – Homo animal rationale est – podkreśla tylko dwa aspekty: zwierzęcość i 
rozum”, nie pozostawiając miejsca „na uczucia, pasje, marzenia, zachwyt i nienawiść”38, to 
przecież nie możemy natychmiast nie dodać, że u Arystotelesa rozum jest czymś istotnie 
innym niż u Platona, stoików, Augustyna, Tomasza, Kartezjusza, Kanta, Hegla, Milla, 
Husserla, i że z kolei również między nimi zachodzą głębokie różnice; że rozum Oświecenia 
francuskiego to zupełnie inny rozum niż Oświecenia niemieckiego. Skądinąd warto również 
łaskawiej spojrzeć na Arystotelesa, który proponował również inną definicję człowieka jako 
zwierzęcia politycznego, zaś polityczność oznaczała u Arystotelesa coś zaiste szczególnego, 
nieschematycznego, głęboko i wielostronnie humanistycznego, w każdym razie coś znacznie 
innego niż w czasach nowożytnych39. Wydaje się, że u samego Dostojewskiego racjonalizm 
występuje w różnorodnych szatach i nie powinien być pospiesznie sprowadzany do jednej 
płaszczyzny. Inny jest racjonalizm Raskolnikowa, którego miarą jest społeczna użyteczność 
życia ludzkiego, inny – Iwana Karamazowa, gdzie miarę tę stanowią łzy dziecka, a jeszcze 
inny – Kiriłłowa, dowodzącego racjonalnej konieczności samobójstwa. 

Za zbyt mocne i pospieszne uważalibyśmy również twierdzenie H. Paprockiego, że 
przed Dostojewskim istoty człowieka, jej ukrytej głębi, „nikt jeszcze nie badał”40. Trudno nie 
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przeciwstawić tej ocenie choćby Pascala, Schopenhauera, Kierkegaarda, ale także Sokratesa, 
Plotyna, Tertuliana, Orygenesa, Eckharta. Tym bardziej, że twórczość niektórych z tych 
myślicieli odgrywała znaczącą rolę w kształtowaniu się XIX-wiecznej teologii prawosławnej 
(Chomiakow, Sołowjow). Twierdzilibyśmy więc, że tradycja filozofii europejskiej niesie z 
sobą wiele miejsc i motywów wartych akceptacji, a nawet afirmacji przez najbardziej 
źródłowo-autentyczną duchowość chrześcijańską, w tym przez duchowość prawosławną, 
której eksponowanym wyrazicielem jest w książce H. Paprockiego Fiodor Dostojewski. 
Kultura europejska bez Dostojewskiego byłaby czymś zupełnie innym; nie wahamy się 
powiedzieć, że uboższym. Ale też Fiodor Dostojewski byłby bez kultury europejskiej kimś 
zupełnie innym; nie wahamy się powiedzieć, że nie byłby Dostojewskim. 

Efektem uproszczonego spojrzenia na tradycję racjonalizmu, pominięcia jego 
zniuansowań i różnorodności, są w książce H. Paprockiego dość pochopne oceny niektórych 
innych zjawisk intelektualnych i kulturalnych. Nie zgodzilibyśmy się więc, że „tragedia jest 
proweniencji religijnej”41, o ile autor tej tezy uważałby, że owa proweniencja religijna 
oznacza proweniencję chrześcijańską. Tragizm człowieka został solidnie rozpoznany i 
wyrażony już w przedchrześcijańskiej kulturze greckiej, osiągając tam poziom pewnych 
wręcz kanonów tragizmu. Również epoka najnowsza ukazała (w filozofiach 
egzystencjalnych, chętnie odwołujących się do Dostojewskiego) różnorodne niereligijne 
możliwości ujawniania tragizmu kondycji człowieka, nie cofając się nawet przed poglądem, 
że dopiero perspektywa areligijana, odrzucenie transcendencji, pozwala tragizm ów pojąć w 
sposób adekwatny. Można by w tej sytuacji powiedzieć nawet, nieco przewrotnie, że to raczej 
„chrześcijaństwo jest proweniencji tragicznej”, że jego sukces kulturowy był wynikiem 
kontynuacji pewnej palącej kwestii duchowości człowieka oraz specyfiki próby rozwikłania 
tej kwestii, z tym, że szczególną szansą chrześcijaństwa byłoby maksymalnie 
uniwersalistyczne jej rozwikłanie. 

Podobne wątpliwości wzbudza – rzeczywiście dość często wiązany z Dostojewskim – 
sąd, iż „moralność nie jest możliwa bez religii”42. Również w tym wypadku trudno nie 
przytoczyć dziejów filozofii europejskiej od Sokratesa po współczesny utylitaryzm jako 
argumentu przeciw owej wykluczającej formule, a na rzecz personalistycznej wizji 
moralności jako syntezy miłości i wolności, która to wizja przenika całe dzieło 
Dostojewskiego43. Kwestia stosunku moralność-religia staje się tym bardziej niejednoznaczna 
i pasjonująca, jeśli przyjmiemy, choćby za Kierkegaardem, możliwość „religii bez 
moralności”, lub też – na drugim biegunie – wyznawania Boga z „martwotą serca”. 

 
Trzecim, po symbolice imion i kwestii lochu-podziemia, najbardziej rzucającym się w 

oczy i spektakularnym elementem książki H. Paprockiego jest jego ocena księcia Lwa 
Myszkina. Jest to ocena krytyczna. Rzecz wszakże w tym, że „książę Chrystus” jest tu nie 
tyle – jak to się często mu zarzuca – rzeczywiście po prostu idiotą; jest nade wszystko 
Antychrystem. Myszkin „nie potrafi zrozumieć otaczającej go rzeczywistości i jego działania, 
w zamierzeniach idealne, wywołują tragiczne skutki”, „wchodzi w nową rolę, której nie może 
i nie potrafi zrealizować, w rolę, która nieskończenie przerasta jego możliwości”, działa „w 
sposób zupełnie niewłaściwy”. W rezultacie „Myszkin pokazuje nam, że zwykły człowiek nie 
może już być doskonałym człowiekiem, że to przekracza jego możliwości, że prawdziwym 
człowiekiem może być tylko Bóg. Myszkin  przegrał, ponieważ był tylko człowiekiem”. Jego 
działania świadczą o tym, że „tkwi w nim metafizyczna pycha”, że „reprezentuje 
chrześcijaństwo bez Chrystusa, przyjmuje ideał chrześcijański w oderwaniu od Osoby”; w 
sumie więc „jest zbawicielem fałszywym”44.  

Najwyraźniej H. Paprocki ocenia księcia Myszkina wedle reguły „poznacie go po 
owocach”, nie mając przy tym wątpliwości, że są to owoce fatalne. Jednak ta ostatnia kwestia 
skłania do dyskusji, której początkiem mogłoby być pytanie następujące: jeśli książę Myszkin 
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ratował Agłaję i Nastazję (a dalej także inne postacie) w sposób niewłaściwy, to na czym 
polegałoby właściwe ratowanie Agłai i Nastazji? Jak w całej tej zapętlonej sytuacji działałby 
Chrystus? Zaryzykowalibyśmy – nieco eksperymentalnie – twierdzenie, iż działałby tak jak 
Myszkin, mówiąc dokładniej: w tej samej intencji, w imię tych samych celów, co Myszkin. W 
szczegółach mogłoby to przynieść nieco inne rozwiązania, jednak w sprawach istotnych 
owocowałoby tymi samymi skutkami. Miarą bowiem sukcesów Chrystusa nie jest 
powodzenie i rozwikływanie problemów, ale miłość i troska, a więc to samo, co jest źródłem 
działania księcia. Problem świata (patetycznie można by powiedzieć: problemat świata) 
polega na tym, że również Bóg nie zamienia jego kłopotów i cierpień w sukcesy i 
zadowolenia. To może dziać się dopiero w wymiarze metafizycznego, religijnego 
przemienienia świata, gdzie w jakiś niewyobrażalny dla nas sposób tragiczny węzeł Myszkin-
Nastazja-Agłaja-Rogożyn (z licznymi postaciami w tle i po bokach) znajdzie jakieś 
niemożliwe ukojenie, nie redukujące zarazem osobowości tych postaci. Jeśli coś miałoby 
wskazywać na Antychrysta, to – jak się zdaje – nie tyle klęski, porażki i życiowa 
nieudaczność, ale właśnie zdumiewające sukcesy i „udawanie się” wszystkiego, czego ów 
geniusz się dotknie, a czego świadectwem jest na przykład Krótka powieść o Antychryście 
Włodzimierza Sołowjowa. 

Chrystus o tyle nie może być przeciwstawiany Myszkinowi, że również on nie może 
być wyzwolony z podstawowego problemu człowieczeństwa (zło, cierpienie, błąd, 
niepewność, zawód, śmierć). Gdyby było inaczej, to wszelkie rozterki Chrystusa, wołanie 
„czemuś mnie opuścił”, ukrzyżowanie, byłyby marną zabawą, kiepskim teatrem, nie zaś 
centrum i miarą istnienia. I o ile Myszkin nie może aspirować do boskiej substancjalności 
Chrystusa, to jak najbardziej aspirować może (jak każda osoba) do rozterek, rozpaczy i wiary 
Chrystusa, poprzez to zaś (choć tylko w perspektywie niewyobrażalności i „niemożliwej 
możliwości” zmartwychwstania) również do boskiej substancjalności. W związku z tym 
twierdzeniu H. Paprockiego, iż „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”45 przeciwstawilibyśmy tezę, iż nieidealność – wiara (a nie wiedza), błąd, 
niepewność, ciągłe zagrożenie złem i cierpieniem (zadawanym i otrzymywanym) – należy do 
istoty człowieka doskonałego, o czym zaświadczają opowieści o Chrystusie; że w takim razie 
wiara każdego człowieka może nie różnić się od wiary Chrystusa; że każdy człowiek może 
być powtórzeniem Chrystusa, o czym zaświadcza całość dzieła Dostojewskiego46. Jeśli 
Myszkin miałby nas zawodzić i oburzać tym, iż jego działania przynoszą w rezultacie chaos 
w domu Jepanczynów, zawód miłosny Agłai, szaleństwo Nastazji, zbrodniczą zazdrość 
Rogożyna, skandale towarzyskie, to czyż również efektem działań Chrystusa nie były rozbite 
rodziny, skandale, negacja wielowiekowych reguł i obyczajów, śmieszność, niepraktyczność, 
wreszcie śmierć i cierpienia tych, którzy postanowili wytrwać w wierze w obietnicę 
Chrystusa.  

Gdyby Myszkin miał być Antychrystem, to oczywiście byłoby lepiej, gdyby nie 
przybywał do Petersburga i nie naruszał, nie gmatwał stałych, od lat obowiązujących reguł 
życia rodzinnego, towarzyskiego, społecznego bohaterów Idioty. Jak wyglądałoby wówczas 
życie Agłai? Zgodnie z najsolidniejszymi wzorcami porządnego życia pięknej panny: 
„Możliwe, iż nieco ślepa miłość i nazbyt gorąca przyjaźń sióstr ujmowały sprawę przesadnie, 
jednak los Agłai był przez nie z góry i jak najszczerzej przesądzony: miał to być nie jakiś 
zwykły los, tylko idealny raj na ziemi. Przyszły mąż Agłai musiał być wzorem wszelakich 
doskonałości i sukcesów, no i oczywiście posiadaczem wielkiej fortuny”47. Zgodnie z 
właściwymi sobie regułami potoczyłoby się również życie Rogożyna: „gdyby nie te twoje 
utrapienia sercowe, nie ta twoja nieszczęsna miłość, byłbyś chyba kubek w kubek taki jak 
twój ojciec, i to w przeciągu krótkiego czasu. Zamieszkałbyś w tym domu sam jeden z żoną, 
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posłuszną i milczącą, odzywałbyś się rzadko, poważnie i surowo, nie wierzyłbyś nikomu i nie 
odczuwał nawet takiej potrzeby, i tylko byś gromadził pieniądze, milczący i pochmurny”48. 
Trudno, by naruszenie prawideł tego świata (społecznego i duchowego) mogło odbyć się w 
powszechnej radości i harmonii, bez burz, upadków i złości. Niezależnie od tego, czy w świat 
ten ingerowałby Myszkin, czy Chrystus. 

Księciu Myszkinowi dość powszechnie zarzuca się dziecięcość, a więc naiwność, 
bezinteresowność, prawdomówność, spontaniczność. Zauważmy wszakże, że prawie nigdy 
nie jest to jednak zarzut zdziecinnienia czy infantylizmu. Co więcej, zarzuty stawiane 
Myszkinowi łatwo przechodzą w pochwałę, a nawet zachwyt, potwierdzany przez biblijne 
„stańcie się jako dzieci”. Chodzi tu bowiem o taką dziecięcość, która nie jest tchórzliwym 
trzymaniem się luksusu nieodpowiedzialności i kurczowym, choć bezradnym, stawianiem 
oporu przemijaniu, ale o zachowanie dziecięcej wrażliwości mimo doświadczenia i 
doświadczania samej istoty dorosłości (dojrzałości). Za dziecięcością Myszkina kryłaby się 
synteza chrystianizmu (który w swej odrębności grozi infantylizmem, inną postacią którego 
jest kwietyzm) i dorosłości (która w swej odrębności grozi zgorzknieniem, cynizmem i 
pesymizmem). Synteza ta polegałaby na świadomości, że świat wymyka się naszym 
intencjom i zamiarom, i że wynika to z jego istotowej struktury, nie zaś z naszej słabości 
poznawczej; że w świecie nie wszystko idzie po naszej myśli, że jego złożoność nie poddaje 
się pełnej konceptualizacji, opiera się wszelkim kluczom; że świat i człowiek nie są do siebie 
doskonale dopasowani49 – i tylko w jakiejś niemożliwej przestrzeni, w jakiś niewyobrażalny 
sposób można takie dopasowanie poważnie postulować i poważnie weń wierzyć. Zarazem ta 
„skaza” świata w niczym nie zmienia troski, starań i miłości, dziejących się w tym świecie; 
przeciwnie, to właśnie ta skaza uzasadnia i potrzebuje troski, starań i miłości wobec świata. 
Sytuacja ta stwarza płaszczyznę, z jednej strony, dla patosu Heglowskiej filozofii historii 
(której jedną z modyfikacji była na przykład myśl Włodzimierza Sołowjowa), z drugiej – dla 
pochwały cnót ewangelicznych: pokory, wybaczenia, wspaniałomyślności, tolerancji. 

Zarówno postać księcia Myszkina, jak i całe pisarstwo Dostojewskiego jest 
niezwykłym obrazem jednoczesnej udręki, jaką niesie człowiekowi wiecznie wymykający mu 
się świat, oraz potęgi zatroskania, jakie bierze na siebie człowiek w świecie. Zatroskanie to 
bierze na siebie także Bóg, stawiając się poprzez Chrystusa w sytuacji antropocentrycznej, i 
dopiero poprzez to doświadczenie potwierdzając swą boskość i wskazując człowiekowi 
perspektywę przemienienia i zmartwychwstania. O ile cała opisywana tu sytuacja jest w 
perspektywie człowieka kwestią nieredukowalnego wymykania się świata człowiekowi, o tyle 
w perspektywie Boga jest to kwestia nieredukowalnej roli doczesności i skończoności w 
porządku boskim. Przekładając to na problematykę książki H. Paprockiego 
powiedzielibyśmy, że nie tylko mysz jest niezbędnym dopełnieniem lwa50, ale i lew 
niezbędnym dopełnieniem myszy; że twierdzenie, iż „mysz otwiera przed lwem perspektywę 
nieskończoności”51 uzupełnić należy formułą, iż lew otwiera przed myszą perspektywę 
skończoności. Tylko wówczas pełni treści nabiera końcowa teza książki, „iż lew i mysz są 
nierozdzielni”52. 

Powtórzyć chcielibyśmy w tym miejscu opinię, od której rozpoczęliśmy niniejszy 
tekst: książka H. Paprockiego zapoczątkowuje nowy kierunek w polskich badaniach nad 
Dostojewskim. Otwierając nową perspektywę, bynajmniej jej nie wyczerpuje, zachęcając 
raczej do uzupełnień i dyskusji. Jeśli więc zakończyliśmy nasze rozważania swego rodzaju 
pochwałą czy rehabilitacją skończoności, to w przekonaniu, iż ten aspekt twórczości 
Dostojewskiego znalazł się w analizowanej książce w wyraźnym cieniu w stosunku do 
wymiaru nieskończoności. Tymczasem bez dostrzeżenia właściwej wagi tej sfery nie sposób 
docenić, wykorzystać i zsyntezować tych osiągnięć w badaniach nad Dostojewskim, które 
były dziełem nurtu egzystencjalnego oraz szeroko rozumianej szkoły Bachtina. Bez tego zaś 
tendencji interpretacyjnej związanej z książką H. Paprockiego grozić może charakter jedynie 
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wykluczającej alternatywy, co byłoby – naszym zdaniem – szczególnie niesprawiedliwe 
wobec dzieła Dostojewskiego. 
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