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Zawsze popierała mnie publiczność, a nie krytyka. Kto 
z krytyków zna zakończenie Idioty, scenę tak silną, że 

drugiej takiej nie zna literatura. A publiczność ją zna ... 

F.Dostojewski 

, 

Czas pisania Idioty przypada na okres między 14 września 
1867 r. i 17 stycznia 1869 r. Pierwsza redakcja utworu powstała 
między 14 września i 4 grudnia 1867 r. Druga redakcja - po 18 
grudnia 1867 r. Była to w istocie nowa powieść z innymi posta
ciami i inną fabułą. Pierwsze trzy części powieści oraz rozdziały 
I - VII części czwartej ukazały się w czasopiśmie „Russkij 
Wiestnik", 1868, t. 73-78. Rozdziały VIII - XII części czwartej 
ukazały się oddzielnie jako dodatek do tegoż czasopisma w 
lutym 1869 r. 
Pierwsze i jedyne za życia autora wydanie książkowe ukazało 
się w r. 1874. 
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WYTRZESZCZAJĄ gały na woło#id:~~t,iq~nsa i zdaje 
im się, że są to Trzy Gracje, ponie\Yą~~ą~ppdano im 
do wierzenia w przewodniku. 

SZEKSPIR to prorok posłany nam p~i~~~Bk~; W celu 
objawienia tajemnicy człowieka i ta}ęffirugy .jego 
duszy. / =''=<' : =::::: 

HOMER to człowiek mityczny. Jest, by~ l~~~~ jjak 
Chrystus, wcielonym Bogiem,który ~§ti.PW rta 
ziemię. 

•=•= / ~~~a~1~1~ j~~:~~~~~1°~~~=:ł~. ~~~t:~~~li~&~~ 
) .. teraz. Dlatego też wszystkich pociąga, wszy$pkim się 
·:,:': podoba i ze wszystkimi jest za pan brat.. = < 

.t} :TERAZ nastała pora tylko na takich 
'?' 'Wierzą w odwieczny porządek. 

: : :~(;;~:: ... 

, , ) ,; }?l{ĄCĄ'. tj1ą pieniędzy i praca dla "4.L1.1n:1=:: 

• Ciwl~ rięg~y:tjię\ąą ppgodzenia. 
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II 
O kosmosie i moralności . .. 
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NIE zawsze nr!i1~~ ";di:~. ..$~i!z~lfa&1·!·~ !III!; 
przeciwnie, b%Ya.h\y rgfytlle~ ·~ świętyrt1L ·Gdyby 
było inaczej{ 4fk.Trtie móg!~Y: żyć. , . ...:; 

NA ~~y111pdlęg<fwólność ~@~~ hitym, a~~ oddawać 
się ~$?;ystkifu możliwym f{amiętnościom , czy też 
n<,i tY:~l '. ~l?Y panować nad sobą i nad swoimi 
pqpęąą9)1[. :.· 

. ;~~~i~i~ nie polega na samym szczęściu, lecz na 

.-------- .---.·.·.· <:::>>> 

. .i.ĄSĄDNICZA idea zawsze powinna być niedościgle 
wy.Żej niż możność jej spełnienia, na przykład 
chr2ę$djaństwo. 
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bE)"lfBY.I1a świecie wszystko działo się fłjz\_1mnie, to 
niĆ by six rlie działo . · 

NIE nia\ p.gwych idei. Idee są ci<igle te 
począw~~ybd Hioba . :: 

„•• >•' 

same, 

PRAWDA fuąŻę i sto lat leżeć jak na dfoj)i; ~ Judzię 
nie sięgnąpó hią, albowiem zdaje im §ię f<ofota~ją .. =· 

i utopią, podczas gdy oni wolą yg~t{J~9 się ~# 
wymysłaml . 

m 
O religi i ateiimie 
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. BRAKU Boga nie sposób Z&t$t.ąpiC:: miłością do 
ludzkości, albowiem człowiek n&tyc:l)miast zapyta: 
dlaczego mam kochać ludzkość? -·· r? <··; . 

CHRZEŚCIJAŃSTWO jest dowodehj/f~~q, że Bóg 
może się zmieścić w człowieku . Topaj\'\1'!ęł?$~a idea 
i największa chwała, jaką człowiek móg(bsiagnąć . 

PRZECIEŻ nie wierzę w Chrystusa i jegÓ np.qkę jak 
dziecko. Hosanna moja przeszła przez ógfiistY piec 
zwątpienia, jak wyraża się w mojej powieSfl fozataą 

:·-· 

JEŚLIBY mi ktoś udowodnił, że Ch1ystl)$ ·nfę( Jest. 
prawdą, i rzeczywiście by tak było, to I .tą!{ .hJe 
wybrałbym prawdy, lecz Chrystusa; [Ćpiej : , ) , 
pozostać z pomyłką . z Chrystusem, niż zwami. \. 

BIBLIA nmeży. dó . ~1~zystkich, zarówno do ;J.t~J$t6W,/ . 
.:•· . :< J::tk i do ludzLwierząsysh. Tdksięga całej ltld~kÓści. 
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· iJ'yLKO Bóg wie, Kim jest i świadomość. ~ęgo nie 
· :Zabija Go. 

/ .. JEDYNYM trybunałem jest moje sumienie/ to znaczy 
q.nieszkający we mnie Bóg. 

. .... :\., 

· ~~ ~~jeśfpiękło? Pragnienie, aby znowb .kokocflać 
t q , czw pogardziłeś i czego nie kochałeś@li. ZiemL 

.· \VSZY j'k d / co prawdziwe i piękne, i~~f8;~tlje • r1~ 
<ałkowiĘę ·wybąq?:ęnie. " ·· ···· · ··· · · 

·::. ·::;{·. 

· ... BRAĆ J tak, jakbyś triiał zyc wietihie; ó~tomiaśt 
mc?cir się tak, jakbyś miał umrzeć naty~~rpiast~ ····. .. :ii::=) 
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GŁUPICH jeszs:z~ ::: ti'.::: nas 

łajdaków. Do .gł9J?ś?~j~szcze 

ISTNIEJĄ - takie rii:orherify hi~ióryczpe; .- w których 
javvrl1ę. i brntalne przestępSiwó wygl~da na wielko
du~t#.9$s } ą~l~chetną odwagę . --

zt\~SZ~ ~b;~owano proroków. 

}~RZĘ,PQS,TATNI zabije ostatniego. 

KIEDY nie ma prawdziwie wielkiej sprawy, 
c;lzi?-łacze drą ze sobą koty i zaczynają wieść spory 
p $woję zasady i przekonania. 

ĘGOIZMU jest u nas dużo, ale poszanowaniem 
*Yht$r:iy~h poglądów nikt u nas nie grzeszy. 

~<:Fq ~~ = bardzo kocJ:i~1 sp()łeczeństwo jako takie, ten 
<:<. '\V'' 'wj~,kszości . fjtzypadków gJezdolny jest 
y ;,> = pgK;c:)c:Jjąnia konkni triego c~~~wieka. 

·:-; .. ·.· 

iM si~ j~st głypszym, tym cę! ?Ciaje srę ,plitszy . 
::::·;:>i ·.····::;„ 

WlAPQMO, że wyrazić skruchę znacz~··u nas rzucić 
się n~tJ'.Fhi'Iliast na kogoś z oskarżeniem. · -

OPIS : k~~datka dokonany z miłościąj;·:ab przyrody 

~~~;i!lii~,~Fc~::~~::~~~;,~~~~~=~~ ·••·.· 
cło przyropy.. Ten, kto nie kocha pczyropy, +nie 
kocha i cz~p\yJęl(g, Ten też nie jest oby:wątefomitd. 

PODCZ~~;o~ar~ ~hł9pi ratują nie c~t~l~~, 1eG~~~fi J < 
czmy. 

WSZYSTKIE H~~Żeręfqfq:Iy. spfowąg~P,j'l =~ię :w)§to-
cie rzeczy d(> tnnoże11i~t $iurokratów. ·-

.„. ,·,, '·'·":<,:::::::::::::::::::. 

ZŁY to zn~k, J<i~ąy Wdzię ptzestają rozumieć frotj(ę, 
alegorię , żart / : -·-· 
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V 
O człowieku 

lub coś osiągnąć, nie 

CZłOWIEK współczesny . - N:f~9L $ię za wszystkie 
krzywdy, których nikt mu nid wYt?49f:ił i ani myśli 

- d .; :-:: .. -:.:;:::::: .. : ::::.:.::-:\·,:,-,·-··---wyrzą zac. }···: ) 
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JAKIEŻ to śmieszne, że każdy , · kiÓ bez wahania 
podejrzewa kogoś o głupotę, nigdy< pię zapyta 
siebie, czy to czasem on nie jest gfopf \ - -----

SAMODZIELNOŚĆ i poczucie wł;1il<ó!filłhości 
można osiągnąć tylko pracą i tylko w walc~ : 

\VZIĘLI k]ucz mądrości, sami nie w~s~~ !]! '. a~ą1}11 
wejść nie pozwolili. u:;:= -

-. TAJEMNICĄ ludzkiego bytu jest nie sam6 ,Ży~i;;lecz 
cel życia. -

ŻYĆ to przekształcać siebie w dzieło sztyki. 

,,,,,,,,„,,.,,::=:=:.,:=::::::=:::.:-N_„, IEDZIWIENIE się niczemu to oznaka g~~~ot:y, a nie 
·:;:::;.::::: :::: .· 

·"" •' 

il~=~~~~ 1~~:'~;r~~fi~ł~;'.;~,~!1~~~i~!1rTuiiI r 
prędko. 

U~~QIWI mją więcej wrogów ~linfoddi~f~j . 
-·-· ~i~i~Y niezależność 



Mogę powiedzieć o sobie, że jestem dziecięciem wieku,dzieckiem 
niewiary i zwątpienia, aż do teraz, a nawet (wiem to), do 
grobowej deski. Ile straszliwych mąk kosztowało i kosztuje 
mnie to pragnienie wiary, które jest tym silniejsze w mej duszy, 
im więcej we mnie dowodów przeciwnych. A jednak Bóg zsyła 
mi czasem chwile, w których jestem spokojny; w takich 
chwilach kocham i wiem, że inni mnie kochają i w takich 
chwilach stworzyłem sobie symbol wiary całkowicie jasny dla 
mnie i święty. Ten symbol jest bardzo prosty, oto on: wierzyć, 
że nie ma niczego piękniejszego, głębszego, sympatycz
niejszego i doskonalszego od Chrystusa - i nie tylko nie ma, ale 
z zazdrosną miłością mówię sobie, że nawet nie może być. 
Mało tego, jeśli by ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza 
prawdą i gdyby rzeczywiście tak było, że prawda jest poza 
Chrystusem, to wolałbym zostać z Chrystusem niż z prawdą. 

z listu do Fonwiziny 
luty 1854 

N ie ma nic trudniejszego na świecie niż przedstawić 
pozytywnego, pięknego człowieka, zwłaszcza teraz, kiedy 
wszyscy pisarze - nie tylko nasi, lecz także wszyscy 
Europejczycy, kto tylko brał się za przedstawienie pozytyw
nego pięknego człowieka - zawsze pasował. To zadanie 
ogromne. Piękno jest ideałem, a ideał - ani nasz, ani cywili
zowanej Europy - jeszcze nie został wypracowany„. najwyżej 
ze wszystkich jest Don Kichot, ale on jest piękny jedynie dla
tego, że jednocześnie śmieszny. Pickwick (nieskończenie 

słabsza myśl niż Don Kichot, ale też ogromna) także śmieszny 
i tylko tym bierze. Pojawia się współczucie do ośmieszonego , 

nie znającego swej ceny piękna. To współczucie jest tajemnicą 
humorn. Jean Valjean - też mocna próba, ale on wzbudza sym
patię ze względu na swoje nieszczęście i niesprawiedliwość 
społeczeństwa wobec niego. U mnie niczego takiego nie ma, 
zupełnie nic i dlatego boję się bardzo, że będzie pozytywna 
klapa . 

Bibliogr;1fia: 

Z listu do Soni Iwanowny 
luty 1868 

Dns1ojcwsb Anna ; MÓJ BIEDNY flEDIA, PIW W-wa 1971 
Dnslojcwski Fiodor; AfOHYZMY, PIW W-wa 1976 

l)os1ojcwski Fiodor; IDIOTA.PIW W-wa 1977 
Doslojcwski Fiodor; Z NOTATNIKÓW, Czytelnik W-wa 1979 

Gorssman Leonid; DOSTOJEWSKI, Czy1clnik W-w:1 196H 
OKHUTNY TALENT, Dostojewski we wspomnicniJch kryiycc i dokumemach, Wyd. 

Literackie Krakc'>w, Wrocbw 198·1 
llrbanikowski llohdan; DOSTOJEWSKI, DRAMAT I IUMANIZMÓ W, KAW W-wa 1978 

Ogromnym wydarzeniem w twórczym życiorysie 
Dostojewskiego staje się malarstwo najszlachetniejszego nurtu 
Odrodzenia. 

Dzieła malarstwa światowego interesują Dostojewskiego 
przede wszystkim przez swoją zawartość filozoficzną, stając się 
dlań potężnymi bodźcami przyszłych zamysłów, interesują go 
jako genialne realizacje odwiecznych idei, które również 
w nowoczesnej powieści mogą stać się natchnieniem dla 
najbardziej szlachetnych ludzkich typów. 

„Nie wysychającym źródłem" nazwał Galerię Drezdeńską 
Goethe. Tak właśnie odczuł ją w swych namiętnych poszuki
waniach wielkiego tematu i hieroicznego charaktern twórca 
księcia Myszkina. 

Co najbardziej fascynowało Dostojewskiego w tych zbiorach 
największych skarbów malarstwa renesansu? 

Przede wszystkim poetycki mit o jawnogrzesznicy, odro
dzonej dzięki niedosiężnej czystości duszy człowieka 

doskonałego. Jest to jeden z najpopularniejszych epizodów 
Ewangelii, który niezliczoną ilość razy stawał się tematem sztu
ki, zwłaszcza malarstwa. „Skruszoną Magdalenę" malował 

Tycjan, Veronese, Murillo, Rubens, van Dyck, Rembrandt, 
Correggio, Ribera, Claude Lorrain, Fra Bartolomeo, Carlo Doki, 
Greuze, Poussin, Delacroix i wielu innych największych 

malarzy świata. Temat ten, jak widzieliśmy, nurtował już 

młodego autora, który w „Nietoczce Niezwanow" "''Ymienia 
obraz współczesnego malarza francuskiego Emila Signola 
„Chrystus przebaczający jawnogrzesznicy". W dwadzieścia lat 
później ta prastara poetycka legenda ponownie objawia się 
Dostojwskiemu w całym dramatyzmie i głębi w obrazach 
Galerii Drezdeńskiej. Ujrzał tutaj obraz Batoniego „Magdalena 
pokutująca", który dał mu „najwyższą rozkosz"; 
,jawnogrzesznicę " Bartolomeo Biscaino, ową strojną kur
tyzanę, wstrząśniętą wyrokiem śmierci, wydanym na mędrca 
sprawiedliwego; „Żal Marii z Magdali" Leysa, obraz, na którym 
młoda kobieta załamując ręce, z głową wzniesioną ku górze, 
wydaje się błagać otaczających ją ludzi , by jej pomogli w chwili 
bolesnego buntu jej obudzonego sumienia. 

Wszystkim tym syci swą wyobraźnię Dostojewski w ciągu 
owych pełnych niepokoju i udręki tygodni gdy obmyśla nową 
książkę, w której zamierza przenieść tę dramatyczną legendę 
starożytności na tło swojej okmtnej epoki. Od jesieni 1867 roku 
tworzy plan ,,Idioty". 

W notatkach do powieści Dostojewski niejednokrotnie 
wskazuje na analogię swego tematu z ową legendą i v.-yjaśnia 
swoją myśl: „Książę to Chrystus"; „Pełna namiętności i dobroci 
scena z księciem (ewangeliczne przebaczenie jawnogrzesznicy 
w kościele)„. Agłaja przychodzi do Nastasji Filipowny i mówi, 
że to podłość odgrywać rolę Magdaleny", i temu podobne. 

Na początku 1868 roku krystalizuje się ostatecznie myśl 
przewodnia nowej powieści: stworzyć postać pozytywnego , 
wspaniałego człowieka. Dostojewski wyznaje, że jest to jego 
najdawniejsze i najdroższe mu marzenie, którego realizacja 
nastręcza niesamowite trndności. Myśl tę wiąże z czystą i drogą 
mu postacią uroczej i promiennej dziewczyny, bliskiej mu 
przez więzy krwi i serca : „Powieść zatytułowana ·Idiota" 
poświęcona zostanie pani, to znaczy Sofii Aleksandrownie 
Iwanowej. Droga moja przyjaciółko , jakże bym pragnął, aby 
powieść okazała się bodaj w nikłym stopniu godna osoby, 
której ją poświęcam. " 



Życie było dla Dostojewskiego artystycznym materiałem, dwuzna
cznym darem losu. Ten materiał, właściwie surowiec, musiał potem 
zostać przerobiony, wlany w odpowiednie formy sztuki, a na końcu 
przetworzony raz jeszcze, przeniesiony w trzeci wymiar myśli. Bo 
pisarzowi nie wystarczyło zwykłe pisanie książek; on chciał pisać od 
razu księgi święte, mówiące prawdy ostateczne o świecie 
i o Judzkiej duszy. I takie księgi stworzył, których bohaterami 
są filantropi , prorokami - kajający się zbrodniarze, a aniołami ... 
damy kameliowe. 

Bohdan Urbanikowsk.i 

W literaturze rosyjskiej nie było dotąd przykładu tak błyskawicznego 
osiągnięcia sławy, jak w przypadku Fiodora Dostojewskiego. Siła, 

głębia i oryginalność talentu Dostojewskiego zostały uznane przez 
ogół i - co ważniejsze - Czytelnicy wyrazili natychmiast swóje nie
umiarkowane wymagania wobec pisarza i nieumiarkowany brak cier
pliwości w stosunku do wszelkich niedostatków, co zawsze ma 
miejsce w wypadku niezwykłych talentów. Prawie wszyscy 
jednogłośnie odkryli, że Dostojewski posiada niezwykłą wprost 
umiejętność zainteresowania , a nawet porwania Czytelnika. 

Wissarion Bieliński 

Dostojewski był pisarzem z urodzenia. Należy przypuszczać, że 
będąc kilkunastoletnim zaledwie chłopcem wiedział już , co znaczy 
płomienna wiara we własny talent, wiara w literaturę jako działalność 
wzniosłą i piękną. Wiarę tę przeniósł przez całe życie, dlatego wydała 
ona wspaniałe owoce. Owszem, cenił własny talent wysoko, ale miał 
do tego pełne prawo; zresztą bez pewności siebie nie mógłby pełnić 
misji profety, do której czuł się powołany. Zgodnie z tym, co 
powiedział poeta, 

Strzala daleko leci wredy, 
Gdy mocna, zdrowa jest cięciwa. 

Powinien był zatem zdawać sobie sprawę z własnych możliwości. 
A jednak, choć miał mocne przeświadczenie o wartości swego talen
tu, choć w chwilach natchnienia gotów był nadawać swym myślom 
znaczenie wzniosłe, niemal prorocze, ograniczał swe pole działania 
wyłącznie do literatury - i to nie literatury w ogóle, tylko współczesnej 
mu rodzimej prozy. 

Mikołaj Strachow 

Ocenić działalność Dostojewskiego , to znaczy ocenić przyświeca
jącą mu ideę, to, w co wierzył i co miłował. Dostojewski miłował 
człowieka oraz wierzył, że wszyscy jesteśmy ludem Bożym, wierzył 
w nieskończoną moc duszy ludzkiej , tryumfującej nad wszelk:1 
zewnętrzną przemocą i nad wszelkim wewnętrznym upadkiem. 
Poznawszy zło oraz wszystkie czarne strony ludzkiej egzystencji, 
Dostojewski przeciwstawiał mu nieskończoną potęgę miłości i we 
wszystkich utworach głosił jej zwycięstwo. Dostojewski wyczuwał 
w duszy człowieka przebijająq się przez jego słabości boską potęgę, 
przez co doszedł do poznania Boga i Bogoczłowieka. Obecność Boga 
i Chrystusa objawiła się Dostojewskiemu w wewnętrznej mocy miłości 
i przebaczenia. Tę pełną łaski moc przebaczającą głosił autor Zbrodni 
i kary również jako podstawową zasadę realizacji na ziemi Królestwa 
Prawdy, którego pragnął i do którego dążył przez całe życie. 

Włodzimierz Sołowiow 

Konsultant programowy 
MARIA SKWIRUT 
Korepetytor muzyczny 
ELtBIETA KUZEMO-RAUSZ 
Reklama i poligrafia 
GRAtYNA WIATR 

Kierownicy: 
Biura Obsługi Widzów 
MARIA KRAWCZYK 
Techniczny 
RYSZARD ZAPRZAłKA 
Administracyjny 
EWA ROSA 
Pracowni plastycznej 
BOGUSłAW BILIK 
Pracowni krawieckiej 
MARIA KAŃDUłA 
Pracowni stolarskiej 
JÓZEF KIEŁBASA 
Garderobiane 
ZOFIA CZAJA, MAłGORZATA OKOŃ 
Rekwizytorka 
KRYSTYNA FUDYMA 
Fryzjerka, perukarka 
MARTA DYBAłA 
Brygadier sceny 
JERZY PRZYSTUPA 

Tarnowski Teatr im.L.Solskiego 
ul.Mickiewicza 4 
33-100 Tarnów 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne od 8 do 15 

tel 22-14-77 I 22-12-51 /52 
kasa: od 8 do 15, 

w soboty od 8 do 13 
oraz na dwie godziny przed spektaklem 

wYDAwN1crwo-DRuK: AsteriAS 
ul.Zgłobicka 69 

33-113 Zgłobice tel.(0- I 4) 74-33-39 



SERDECZNIE WITAMY 
w 

NASZYM TEATRZE 

Zapraszamy do Kawiarni Teatralnej 
codziennie oprócz poniedziałków 

w godzinach 10-14; 16-20 

W repertuarze 

- duża scena 

Juliusz Słowacki 
BALLADYNA 

Krzysztof Wójcicki 
KSIĘGA BAŁWOCHWALCZA 

William Szekspir 
SEN NOCY LETNIEJ 

Włodzimierz Glocer 
KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU 

Andrzej Stalony-Dobrzański 
POWTÓRKA Z CZERWONEGO KAPTURKA 

Michael Frayn 
CZEGO NIE WIDAĆ 

Voltaire 
KANDYD CZU OPTYMIZM 

-mała scena 

Tennessee Williams 
SZKLANA MENAŻERIA 

Barbara Terebus 
DZIECKO MOJE, MÓW ... 

Aleksander Fredro 
MĄŻ I ŻONA 

- scena foyer 

Krzysztof Wójcicki 
ŁAZARZ 




