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Każdej nocy otwiera się przed nami historia snu - stara jak sam czas. Ponad 

trzy miliardy lat temu ewolucja wynalazła zegar biologiczny, który zmusza nas do 

zasypiania w jednakowym rytmie. Przed dwoma miliardami lat procesy neurobiologiczne 

. umożliwiły pojawienie się snu pełnego marzeń sennych. To właśnie one były 
przyczyną sformułowania tezy o dualizmie ciała i duszy, a ta z kolei stała się katalizatorem 

poglądów o życiu wiecznym i istnieniu Boga. Dopiero sto lat temu Sen został zauważony 
przez naukowców. Wcześniej interesowali się nim jedynie poeci i filozofowie. 

Michel Jouvet 
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reżyseria, ·adaptacja, 
opracowanie muzyczne 
Eugeniusz Korin 

scenografia 
Gilles Lambert 

ko st i un:iy 
Irena Biegańska 
kierownictwo muzyczne 
Jacek Skowroński 
asystent reżysera · 
Dorota Kuczyńska-Standełło 
inspicjent 
Agata Standełło 

W przedstawieniu wykorzystano fragmenty 
utworów Piotra Czajkowskiego: 1, 3, 4, 5, 6 
Symfonii, Uwertury 1812 i Marsza słowiań
skiego.w wykonaniu Filharmoników Wiedeń
skich pod batutą Herberta von Karajana oraz 
1 Koncertu fortepianowego w wykonaniu 
Marthy Argerich i Filharmoników Berlińskich 
pod batutą Claudio Abbado. 

Raskolnikow Radosław Elis 

Porfiry Mariusz Sabiniewicz 

Marmieładow Mariusz Puchalski 

Sonia Edyta Łukaszewska 

Katarzyna Antonina Choroszy 

Zamiotow Grzegorz Chołuj 

Kapitan Proch Roland Nowak 

Stróż Mirosław l<ropielnicki 

Starucha Bożena Borowska 

Czarna Dama; Lizawieta l<aja Bień 

Mikołka Waldemar Szczepaniak 

Malarz; Robotnik Andrzej Lajborek 

Dozorca; Klient Paweł Hadyński 

Kelnerka Daniela Popławska 

Pop; Policjant Rajmund Jakubowicz 

Gospodyni Agnieszka Różańska 

Pan; Ojciec Zbigniew Grochal 

Saszka Janusz Andrzejewski 

Pola dziecko: 

Sara Bień, Marika Mandys, Magdalena Stempniak 

Kola dziecko: 

Filip Buchalski, Damian Dobrowolski, Aleksander l<ubiak 
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Filozofia tragedii - czy nie oznacza to przypadkiem filozofii 

beznadziejności, rozpaczy, szaleństwa, a nawet śmierci?! Czy można ru mówić 

w ogóle o jakiejkolwiek filozofii? Uczono nas: pozostawcie umarłym 

grzebanie umarłych - i my zrozumieliśmy od razu, i radośnie 
zgodziliśmy się przyjąć tę naukę. Wielki idealista i znakomity poeta minionego 

wieku na swój sposób wyraził re wyzwalające słowa: - und der Lebende hat recht, 

„ Ten, co żyje, wygrywa ... " - wołał Fryderyk Schiller. My poszliśmy jeszcze dalej: 

nie wystarczyło nam oddzielić się od umarłych, nie wystarczyło nam ustanowić 

prawa żywych . Wśród nas zostali jednak ludzie, którzy zawstydzali nas swoim 

istnieniem i nadal zamierzają to czynić tak, jak pochowani, zgodnie z nauką, 

umarli. Zostali pośród nas ci wszyscy, którym odebrano prawo do doczesnej . . . 
nadziei, wszyscy zrozpaczeni, wszyscy, których groza zycza doprowadziła do 

szaleństwa . Cóż z nimi począć? Kto weźmie na siebie nieludzki obowiązek 

pogrzebania ich żywcem? 
Lew Szestow 
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Sergiusz Sterna-Wachowiak 

i cudowna błahostka istnienia 

11 l<ażdej nocy otwiera się przed nami historia snu, stara jak sam czas - pisze Mi che I Jouvet 

w przedmowie do Czarownego świata snu Peretza Lavie. - (.„) Dopiero sto lat temu sen zo

stał zauważony przez naukowców. Wcześniej interesowali się nim jedynie poeci i filozofowie". 

Sen, koszmar, maligna według poetów i filozofów są może progami, po przekroczeniu których 

odsłania się głębsza prawda o człowieku i.jego rzeczywistości. Rodion Raskolnikow, bohater 

Zbrodni i kary. Powieści w sześciu częściach z epilogiem (1866) Fiodora Dostojewskiego, 

porusza się na granicy między snem a jawą i wciąż przekracza próg, wchodzi do domu snu, 

przemierza terytoria koszmaru, pogrąża się w gorączce i malignie. 11 Góra, dół, próg, przed

pokóL podest nabierają funkcji »punktu« - pisze Mi cha ił Bachtin, autor słynnych Problemów 

poetyki Dostojewskiego-w którym odbywa się kryzys, radykalna przemiana, nagły zwrot losu, 

gdzie bohaterowie podejmują decyzje, przekraczają zakazaną granicę, odradzają się lub giną. 
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Nieuchronność snu 
skłaniała do przypuszczeń, że może on 

być czymś w rodzaju krótkotrwałej 

śmierci. W żydowskim modlitewniku 

możemy znaleźć przejaw takiego 

przekonania; każdej nocy, przed 

udaniem się ria spoczynek, pobożni 

Żydzi powierzają duszę swojemu 

Stwórcy(. . .). Budząc się z rana 

pozdrawiają zaś Pana słowami: 

„ Wznoszę dzięki do Ciebie, Królu 

żywy i wieczny, który litościwie 

przywróciłeś mi duszę". Nie tylko 

w judaizmie sen jest postrzegany 

jako forma śmierci: · 
w greckiej mitologii sen (hypnos) 

i śmierć (thanatos) są opisywane 

ja~o bliźniacze siostry nocy, 
które przebywają w zaświatach. 

Pererz Lavie 

Właśnie w tych »punktach« rozgrywa się zazwyczaj akcja w powieściach Dostojewskiego. 

Natomiast niemal całkowicie pomija on wnętrza domów i pokojów, czyli przestrzeń oddaloną 

od swoich zewnętrznych granic, od progu". 

Na progu, na zewnątrz, w świecie jawy przebywa hipnotyzer, manipulator uzurpujący so

bie władzę boga snu, Hypnosa. Śmiejąca się, zabita Starucha i śmiech sąsiadów za ścianą przy

pominają przebudzenie na seansie hipnotycznym i Raskolnikow, widząc Staruchę i słysząc 

śmiech, ociera się o jawę. Dostojewski dostrzegł za progiem duszę świata, duchową zasadę rze

czy, wewnętrzny sens człowieczeństwa. Czy znalazł tam ewangeliczną miłość, czyste dobro, 

anielstwo? Ujrzał raczej, jak ciemna namiętność, wc;a mocy, własna racja, mocne 11 ja
11 wyz

wala w człowieku bożka, pyszałka, prometejskiego herosa. Idea i misja takiego człowieka -

czyż nie obrócą się w końcu przeciwko życiu? W imię wyższej racji, jedynie słusznej sprawy, 

żelaznej logiki czy szukanej w dobru i złu idei? 

W połowie dziewiętnastego wieku, w czasach Dostojewskiego poeci i filozofowie nie uwa

żali już, że wewnętrzny sens człowieczeństwa, duchowa zasada rzeczy, dusza świata są w swej 

pomroce, tajemnicy, niedostępności we władzy absolutnego zła czy- przeciwnie - nieskończo

nego dobra. Rzeczywistość istotna, świat za progiem, wody podświadomości należą do dzie

dziny 11 poza", do trzeciej strony, poza dobrem i złem. 11 Dopiero tedy we śnie - pisze Ryszard 

Przybylski w Dostojewskim i ,,przeklętych problemach" - uwolniony od zaciemniających 

prawdę wrażeń zmysłowych, człowiek słuchając swego niezależnego już od materii »ja«, 

dociera do prawdziwej wiedzy o własnej jaźni. (. .. ) »Myśli ciemne« na jawie stają się nagle 

»jasne«". Na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku poeci i filozofowie odbyli dys

kusję nad hipnozą, magnetyzmem i mesmeryzmem, z której niemiec'cy romantycy wyprowadzili 

wiedzę o ludzkiej psychice, napotkanej w domu koszmarów. Pytanie romantyków o dobro i zło 

dotyczyło człowieka· o 11 słabym sercu". Co stanie się z nim we władzy złego człowieka o sile 
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Wydaje się więc, że niekcórzy ludzie 

mogą zdawać sob'ie sprawę z paraliżu 

'ruchowego wyscępującego w czasie snu 

(. .. ) i z pewnością nie jtsc co dlq nich 

przyjemne. Osoba taka budzi się 
z uczuciem całkowicego porażenia : nie 

może ruszyć ręką ani nogą, ma crudno

ści z rozpoznaniem własnych ruchów 

oddechowych, boi się, że przestanie 

oddychać lub nawec ma wra*enie, że się 

dusi . 1Y lko oczy. posłuszne jej woli, 

rzucają przerażone spojrzenia, jakby 

błagały o pomoc. U większości ludzi 

scan porażenia przysennego wywołuje · 

uczucie panicznego lęku. Kiedy próbują 

wołać o pomoc, nie mogą wydobyć 

żadnego dźwięku , a lęk przed udusze

niem się jesc odczuwany jako lęk 
przed śmiercią w pełnym cego 

słowa znaczeniu. 

Pererz Lavie 

hipnotyzera? Według Przybylskiego Dostojewski uwalnia wiedzę o naturze woli człowieka i ana

lizę psychologiczną od moralistyki, której nie potrafili się wyzbyć romantycy.,) ta pozbawiona 

już moralistyki romantyczna wiedza o » Słabych sercach«, które pragną za wszelką cenę »Od

przedać« swą wolność, stanie się w przyszłości podstawą poglądów Wielkiego Inkwizytora na 

sposób rządzenia duszami, pragnącymi zrzucić z siebie odpowiedzialność za wybór". 

11 Słabe serce" Raskolnikowa poszukuje oparcia w idei, która staje się jego hipnozą. Czy 

dom koszmarów, sen, maligna, rzeczy\Nistość za progiem pozwala się kształtować idei? U szczę-. ' 

śliwiający ludzkość, naprawiający za wszelką cenę świat jawy - nowy Prometeusz czy jego 

parodia jak Raskolnikow może popełnić albo wyśnić zbrodnię. Toteż chociaż figurą ludzkiego 

losu jest nasz brat Abel, także Kain bywa kuzynem człowieka. Mimo wszystko świat budzi się 

do życia dzięki świętemu Syzyfowi, nie zadufanemu Prometeuszowi i jest w tym pochwała 

wszystkich ludzkich codziennych, niepozornych trudów, całego naszego powszednie~o krzątac

twa, cudownej błahostki istnienia. 

Raskolnikow to nieszczęśnik, uwiedziony, zahipnotyzowany i zdaje się, że Dostojewski podjął 

się w Zbrodni i karze kreacji bohatera romantycznego, idealisty, prometejskiego herosa na to 

tylko, aby tym mocniej wyprowadzić człowieczeństwo z romantyzmu, idealizmu i prometeizmu. 

W ten sposób Zbrodnia i kara, arcydzieło wieloznaczne, jest jedną z najbardziej aktualnych 

lektur na koniec dwudziestego wieku, nazywanego wiekiem ideologii. Czy spotykamy tu siebie? 

Siebie Raskolnikowa, siebie Marmieładowa, siebie, siebie, siebie? Sonię? Porfirego? Razumi

china? Katarzynę? Zamiotowa? To są lud~ie współcze_śni, bliscy mieszkańcom dwudziestego 

wieku: mają rację i usprawiedliwienie zawsze według siebie, ze swojego punktt,.J widzenia, i ich 

świat zaludniają miliony bogów, własnych 11 ja
11

• Wielki paradoks istnienia polega według Do

stojewskiego na doświadczeniu raczej, niż tylko na zrozumieniu, ze ratunkiem dla 11 słabego 
serca" nie jest wcale mocne 11 ja

11
• Przeciwnie, ratunkiem jest 11 ja

11 pokorne, syzyfowe, nie 
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Północnoamerykański Indianin, 

któremu przyśniło się. że został 

ugryziony przez węża, natychmiast po 

obudzeniu zażywał odtrutkę przeciw 

jego jadowi. Niektóre plemiona 

wierzyły, że źródłem marzeń 

sennych jest dusza, która we śnie 
opuszcza ciało i wędruje po świecie, 

a oznaką jej powrotu jest przebudzenie 

się śpiącego. Dlatego nie wolno było 

gwałtownie budzić śpiącej osoby -

jej dusza mogłaby nie zdążyć 
powrócić do ciała. Ludy starożytne, 

od Sumeryjczyków i Babilończyków 

aż po Greków wierzyły, że za 

pośrednictwem ,snów bogowie 
porozumiewają się ze śmiertelni~ami . 

Peretz Lavie 

prometejskie, 11 ja
11 ustępujące miejsca drugiemu, bliźniemu 11 ja

11 i przede wszystkim 11 ja
11 Bożej 

łaski. W Zbrodni i karze spotykamy co prawda siebie, lecz mamy w jej świecie ujrzeć także na

sze człowieczeństwo wyprowadzone z egoizmu, z idealistycznego natchnienia i porywu, z kon

sekwencji i żelaznej logiki zimnego rozumu. Przeciwieństwem domu koszmarów jest cudow

na błahostka istnienia i degra.dacja romantycznego idola wcale nie oznacza intronizacji 

czystego rozumu, racjonalizmu, logiki. Syzyf nie jest krewnym Prometeusza, lecz i Promete

usz i Syzyf nie są racjonalistami. Marzyciele ci tylko śnią inaczej; zdegradowane u Dostojew

skiego marzenie Prometeusza dotyczy szczęścia ludzkości, które jest utopią, podczas .gdy ma

rzenie Syzyfa dotyczy łaski BożeL przebaczenia i zmartwychwstania do zwyczajnego życia. 

Raskolnikow-Prometeusz ma swój dom koszmarów i swoją cudowną błahostkę istnienia, któ

re są różne od domu koszmarów i cudownej błahostki istnienia Raskolnikowa-Syzyfa. 

Raskolnikow-Prometeusz popełnia zbrodnię filozoficzną, zbrodnię jako najwyższy przejaw 

wolności, jako akt niezależności jednostki od obowiązków społecznych, zbrodnię idealizującą 

przestępcę i grzesznika. Nawet dla Raskolnikowa-Syzyfa zbrodnia Raskolnikowa-Prometeusza 

nie jest ani przejawem wyższej misji, ani rezultatem sytuacji socjalnej i wpływu środowiska, 

lecz po prostu nieszczęściem. Ale Raskolnikow-Prometeusz znajduje się w stanie hipnozy, ide

alistycznego zaczadzenia, które - to kolejny wielki paradoks Dostojewskiego - jest nieodróż

nialne od zakusów czystego rozumu i żelaznej logiki. 11 Moim zdaniem - tak Raskolnikow do 

Porfirego - gdyby odkrycia l<eplera i Newtona, wskutek jakichś okoliczności, żadną miarą nie 

mogły stać się wiadome ludziom inaczeL niż przez ofiarę życia jednego człowieka, dziesięciu, 

stu i tak dalej ludzi, którzy by temu odkryciu przeszkadzali lub stawali mu·w poprzek, wów

czas Newton miałby prawo, owszem, byłby obowiązany ... usunąć tych dziesięciu czy stu ludzi, 

ażeby całą ludzkość zapoznać ze swymi odkryciami. Wszyscy prawodawcy i założyciele fun

damentów ludzkości, poczynając od najstarożytniejszych, poprzez Likurgów, Solanów; Maho-
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metów, aż do Napoleonów i tak dalej -wszyscy nie wzdragali się przed rozlewem krwi, 'jeżeli 

tylko ta krew mogła im być pomocna." To rozum podsuwa te wszystkie niewinne słowa - 11 gdy

by", 11wówczas", 11 ażeby" - bo rozum szuka logiki nawet tam, gdzie logika nie leży wcale 

w naturze zjawiska. Co znaczy 11 pomocna krew", przelewana przez Dżyngis Chana, Hernana 

Corteza, Josifa Stalina, Adolfa Hitlera? Raskolnikow-Prometeusz odpowiada: 11 Wierzę tyl

ko w moją myśl zasadniczą. Polega ona na tym, że ludzie podług prawa przyrody dzielą się 

ogólnie na dwie klasy: na klasę ludzi niższych, będących że tak powiem materiałem, który służy 

wyłącznie do wydawania na świat sobie podobnych, oraz na ludzi właściwych, to znaczy posia

dających dar czy talent, który im pozwala wygłosić w swoim środowisku now~ słowo. Je

żeli takiemu człowiekowi do ziszczenia jego idei wypadnie stąpać po trupach, przez krew, to 

sądzę, że może on wewnętrznie, w zgodzie z sumieniem zezwolić sobie nawet na pochód po

przez krew. Pierwsza klasa jest zawsze władczynią teraźniejszości, druga klasa -władczynią 

" prŻyszłości. Pierwsi zachowują świat i pomnażają go liczebnie; drudzy pchają świat naprzód 

i kierują go ku oznaczonym celom. Jedni i drudzy mają zupełnie równe prawa istnieć. Słowem, 

u mnie wszyscy posiadają prawo wyboru i. .. vive la guerre eternelle ... aż do Nowego Jeruza

lem, rzecz jasna". 

Tymczasem owa pozornie 11 pomocna krew" niczemu tak naprawdę nie pomaga, niczemu -

poza nicością - nie służy i to nie kategorie moralne, idee dobra, zła, teorie i utopie społeczne 

wyjaśniają pochodzenie żądzy krwi w wymiarze masowym. Dostojewski z genialną intuicją 

odkrywa, ż·e zbrodnia w wymiarze masowym jest z domu koszmaru, z rzeczywistości snu, 

maligny, zza progu, spoza dobra i . zła. Można zrozumieć i ocenić zbrodnię w wymiarze jednost

kowym - zbrodnia masowa, zagłada plemion, ludów, mas nie podlega rozumowi i przekracza 

nawet możliwość, chciałoby się powiedzieć, wytrzymałość oceny. Raskolnikow-Prometeusz 

najpierw usiłuje przypisać zbrodni masowej cechy zbrodni jednostkowej, a w końcu uspra-
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wiedliwić zbrodnię jednostkową swą teorią ,;pomocnej krwi". Ale sen o mordzie Staruchy i sen 

o mordzie Lizawi ety tak samo, jak mord na jawie budzi sumienie, z którym co zrobić? W świe

cie Zbrodni i kary, w życiu wewnętrznym Raskolnikowa-Prometeusza rzeczywistość sumienia 

także okazuje się spoza dobra i zła. Jest pomazaniem grzechem, wstrętem do samego siebie 

pomieszanym z przypływem litości i żalu; sumienie odzywa się nie tylko w duszy, także w cie

le i krwi, jakby miało nie tyle swoją moralność, ile swoją fizjologię. Zbrodniarz odczuwa mdło

ści, gorączkę, owładnia nim szloch albo histeryczny śmiech, paraliżuje go strach, który nic nie 

ma wspólnego z wizją ewentualnej kary. U kojenie, ponowne wyprowadzenie Raskolnikowa

Prometeusza z domu koszmarów do jedynego azylu na tym świecie, gdzie trwa istnienie, cudow~ 

na błahostka, możliwe będzie tylko dzięki łasce niebios. Raskolnikow nie przebudzi się z.hip

nozy, z zaczadzenia, z urojeń rozumu ani pod wpływem 11 mesmerycznych" pytań śledczego 

Porfirego, ani pod czarem biedneL dobrej Soni Marmieładówny. I czy otrząśnie się po wysłu

chaniu ewangelicznej historii o wskrzeszeniu Łazarza? 

Zbrodnia i kara jako opowieść o życiu wewnętrznym i losie Rodiona Raskolnikowa nie jest 

przecie prostą próbą przedzierzgnięcia l<aina w Abla czy - jeszcze inaczej - Prometeusza w 

Syzyfa, podjętą poza dobrem i złem, ich odwieczną grą, w . świecie skazanym na cierpienie 

i tragicznym. Nawet wierna pokora Abla czy radosna rozpacz Syzyfa, przeciwieństwo i zrówno

ważenie woli mocy Prometeusza i czarnej rozpaczy l<aina, buntowników wypowiadających 

posłuszeństwo bogom i Bogu chciwym cierpienia i krwi ludzi - nie są znakami końca historii 

czy ostatecznego spełnienia się człowieczeństwa. Abel i Syzyf to ludzie pragnienia, zawierze

nia, czyli także nadziei. Ich sytuacja - ofiary i katorżnika - symbolizuje co prawda los czło

wieka, ale los człowieka na ziemi, nad którą powinno się jeszcze unosić niebo. Dostojews~ie

go - cenili go za to rosyjscy bogoiskatiele, Mikołaj Bierdiajew i Lew Szestow - zupełnie nie 

frapuje jednak idea królestwa Bożego na ziemi; jego niebo jest w niebie. Życie na ziemi, w które 
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W późniejszych czasach uważano, 

że sny są rezultatem oddziaływania 

na śpiący mózg procesów 

zachodzących w organizmie 

lub bodźców docierających z otoczenia. 

(. .. ) Zainteresowanie snami wzrosło 

w XIX wieku, kiedy uznano je za 

ogniwo między 
prawidłowym myśleniem 
a halucynacjami 

szaleńców 

i obłąkanych. 
Peretz Lavie 

·niebo może interweniować za sprawą łaski, opisują więc nie tyle mistycy i profeci, ile poeci i fi

lozofowie spod znaku laickiego tragizmu. Znakiem końca historii, apokatastazy, ostateczne- . 

go spełnienia się człowieczeństwa jest międzyludzkie współczucie i głębokie, duchowe brater

stwo ludzi, nazywane przez autora Domu umarfych wszechczłowieczeństwem; wierna pokora 

i radosna rozpacz są tylko doń drogami. Być może sen, maligna, wejście do domu koszmarów, 

gdzie następuje obnażenie człowieczeństwa w jego najgłębszej prawdzie, zgłębienie duszy 

świata, duchowej zasady rzeczy, wewnętrznego sensu człowieczeństwa - jest jak przejście przez 

trudny labirynt do wyjścia, przebudzenia się w rzeczywistości spełnionego wszechczłowieczeń ~ 

stwa? 

Dost9jewski wizjoner nie był utopistą i wchodząc za Raskolnikowem potępieńcem do domu 

koszmarów, a za Raskolnikowem wskrzeszonym ja·k Łazarz kontemplując cudowną błahostkę, 

istnienie, mówił o sobie, że czuje się realistą, nie psychologiem. Ten realista wciąż przesuwa 

i przekracza granice rzeczywistości, przekracza progi, znajduje materię, konkret życia, ciało 

i krew już nawet w sferze ducha, w wewnętrznej istocie rzeczy, na pograniczu nazwanego i nie

wyrażalnego, widzialnego i pozazmysłowego, wymiernego i eterycznego. Twarz śpiącego, przy

pominająca zagadkową maskę Sfinksa, jest jak zamknięta, napisana w niezrozumiałym języ

ku księga. Twarz śpiącego, wyrzeźbiona przez sny i przez samo życie, sklepienie czoła, krój 

warg, cienie na powiekach, linie zmarszczek są jak pismo, list z domu koszmarów, przez któ

ry przebija się z trudem zapis życiowej codzienności, pismo losu, doświadczenia i egzystencji. 

Maska snu jest jak pieczęć rzeczywistości na pograniczu życia i śmierci, może zapowiadać zła

manie pieczęci na bramach krainy śmierci tak samo, jak przebudzenie, wskrzeszenie, powsta

nie ze snu do życia, istnienia, cudownej błahostki. Bohaterowie Zbrodni i kary, która jest księgą 

snów, poruszają się w rzeczywistości pogranicza, nie są martwi, ale nie zostali też przebudzeni. 

Autor Biednych ludzi rozmył i przekroczył granice jawy i snu, naruszył granice życia i śmierci, 
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. . 
Podczas zasypzanza, które 

przebiega stopniowo i trwa kilka minut, 

największe zmiany dokonują się 

w procesie myślenia. Myśli stają się 

coraz bardziej rozproszone, a w końcu 

przekształcają się w obrazy. Treść 

omamów(. .. ) jest często związana . 

z tym, czego doświadczamy 

bezpośrednio przed zaśnięciem, 

i (. . .) może. zmieniać się pod wpływem· 

bodźców zewnętrznych. 

Peretz Lavie 

· aby z maligny, z domu koszmarów, z projekcji stanu umysłu Raskolnikowa - człowieka zma

gającego się z chorobą duszy -wyprowadzić świadomość ciemnej,_ odpychającej tajemnicy czło

wieczeństwa, popchniętego na skraj ostateczności. 

11 Chciałem zostać Napoleonem - tak Raskolnikow do Soni. - No i dlatego zabiłem.<. .. ) Ja 

zapragnąłem zrównać się z wiei kim i, poważyć się i zabiłem! Chciałem się tylko po w aż y ć ! 

Oto jedyny powód!". Raskolnikow przypisuje sobie i usprawiedliwia się ambicją i zawiścią. 

Mówi o 11wszach, jak wszyscy" i o )udzia~h", nielicznych i wyjątkowych. 11 0śmielę się schy

lić po władzę, czy nie? Czy jestem drżącą kreaturą, czy też mam prawo ... ". Zew ambicji, za

wiść, 11 uwiedzenie przez diabła" nie przynoszą Rodionowi władzy, lecz potępieńczą 11 śmierć na 

wieki", za życia, od której ratunek, wskrzeszenie przyjść może tylko przez łaskę nieba, zaskar

bioną poprzez przyjęcie cierpienia i odkupienie się prze.z cierpienie. Rodion przyjmuje od Soni 

łańcuszek z krzyżykiem. Ale śni też sen o dzie_ciństwie w rodzinnym miasteczku i spacerze 

z ojcem za miasto, gdzie siedmioletni jest świadkiem zatłuczenia batogiem na śmierć małej, 

chudej chłopskiej kobyłki przez pijanych mężczyzn, /1 Chłopczyk z krzykiem przedziera się przez 

tłum do kobyłki; obejmuje ramionami jej martwy, skrwawiony łeb i całuje ją, całuje jej oczy, 

pysk". Słynny 11 rachunek Raskolnikowa" sprowadza się do kalkulacji: 11 sięgnąć po władzę" czy 

pozostać )udzką wszą", dać się zatłuc, zajeździć jak kobyła u woza czy zająć miejsce woź

nicy, mocno chwycić bat? 

Dylemat dwudziestoczteroletniego Raskolnikowa-w czasach, gdy snami zajmowali się tylko 

poeci i filozofowie - rozwinie do postaci wielkiego traktatu jego rówieśnik, dwudziestodwuletni 

w 1866 roku, roku. wydania Zbrodni i kary, Fryderyk Nietzsche. Autor Narodzin tragedii, Ludz

kiego1 nazbyt ludzkiego, Poza dobrem i ziem, Genealogii moralności, Ecce Homo, czyli dzieł, 

które napisałby Rodion Raskolnikow na stare lata. 

Dylemat Nietzschego-Raskolnikowa zaprowadził go do przewartościowania wszystkich 

wartości na rzecz 11 moralności panów", zakładającej bezwzględną wartość życia, wolność na-
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leżną tylko tym, którzy posiadają siłę, aby ją sobie zapewnić, i nierówność ludzi lepszych i gor

szych, słabych i silnych. Nietzsche-Raskolnikow wyprowadził swą myśl poza dobro i zło mo

ralne, nazwał siebie amoralistą, zakwestionował prymat dobra, altruizmu, ducha, współczu

cia w relacjach międzyludzkich i inaczej niż Rodion powołał się na instynkt, wolę mocy, nie na 

rozum i żelazną logikę, przeciwstawione duchowemu cierpieniu. Prawi i nieprawomyślni spad

kobiercy filozofii Nietzschego-Raskolnikowa nabrali przekonania o schyłku czasów i jutrzen

ce nowego eonu, Oswald Spengler wieszczył zmierzch cywilizacji Zachodu, Adolf Hitler wró

żył narodziny Nadczłowieka. Dostojewski na przykładzie Rodiona Raskolnikowa ukazuje 

niemożliwość i klęskę racjonalnej Europy jako antytezy bezdennie cierpiącej duszy rosyjskiej, 

ale Nietzsche-Raskolnikow ponosi klęskę i popada w obłęd w samym sercu Europy. Sny bywają 

prorocze, lubią się powtarzać na jawie i sen siedmioletniego Rod i ona Raskolnikowa powtórzył 

się 3 stycznia 1889 roku na Placu Carlo Alberto w Turynie, gdy przechodził tamtędy Nietz

sche-Raskolnikow: batożenie konia, łzy filozofa, tulenie końskiego łba, początek obłędu. 3 stycz

nia 1988 roku sen małego Rod i ona Raskolnikowa i sen na jawie starego N ietzschego-Raskol

nikowa nawiedził mnie wcale nie jak wspomnienie z przeszłości: 

Już oddaiony nie sfyszy wrzasku1 nie czuje śmiertelnych 

razów. Sam. Zaszyty w zazdrosnych ostępach1 pięknogrzyiNy1 bez 

zniecierpliwienia. Koniu o wardze miękkiej jak plastelinowy 

obfok w dfoni dziecka1 Koniu pastewny roniący grudki , 

przenajświętszej son Koniu placzący aniele -

módl się za nami 

grzesznymi 
(3 I 1889, Plac Carlo Alberto, Turyn) 
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Za oknami domu koszmarów toczy się bowiem życie, istnienie, cudowna błahostka. /1 Pra

dusza rosyjska, ukryta pod brudem, muzyką, gorzałką, pokorą i osobliwym smutkiem - pisał 

Oswald Spengler- jest dla nas niezgłębiona." Zagadka twarzy śniącego Rodiona Raskolnikowa 

pozostaje nie wyjaśniona tak samo, jak zagadka twarzy pogrążonego w obłędzie, śnie na·ja

wie, Nietzschego-Raskolnikowa. Rzeczywistość może jednak przebijać się do świata· snów, 

podszywać je i zmieniać .. Przeznaczeniem człowieka jest 11 brud, muzyka, gorzałka, pokora 

i osobliwy smutek", codzienne krzątactwo, małe, wesołe i smutne sprawy, trafy, drobne przy

padki i przygody, zmartwienia i radości. Egzystencja barwna, ale na ogół szara, jędrna, lecz 

nieoczywista. Paradoksalna jak życie mordercy Raskolnikowa, prostytutki Son i, sadysty Por

firego, pijaka Marmieładowa, którzy szukają prawdy. Dwuznaczna jak ich świat: dom koszma

rów i cudowna błahostka istnienia. 
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Lew Szestow 

11 Rozpadła s·ię 

Dobrze było Prometeuszowi - on nigdy nie był samotny. Zawsze słyszał go Zeus, miał swoich 

przeciwników, miał kogo złościć i drażnić swoją nieugiętą postawą i dumnymi oracjami, sło

wem miał 11 sprawę". Lecz współczesny człowiek, Raskolnikow czy Dostojewski, w Zeusa nie 

wierzy. l<iedy opuszczają go ludzie, kiedy zostaje sam, zaczyna mimowolnie mówić prawdę 

i, Boże mój, jaka to straszna prawda! Jak mało w niej zachwycających i cudownych obrazów, 

które użnawaliśmy, kierując się poetyckimi legendami, za nieodłącznych towarzyszy samotnych 

ludzi! Oto dla przykładu jedno z rozmyślań Dostojewskiego (właściwie Raskolnikowa, ale, jak 

wiemy, to wszystko jedno): /1 Dlatego, dlatego stanowczo jestem wesz - dodał zgrzytając zębami .. 

- dlatego, że sam jestem może haniebniejszy i plugawszy niż zabita wesz i z góry przecz u -

w a ł em, że powiem to sobie już po zabójstwie! Czyż z taką okropnością da się cokolwiek po

równać! O szkarado! o podłości!„.Och, jakże rozumiem »proroka« z szablą, na koniu: Allach 

rozkazuje, więc masz być posłuszny, »drżący« stworze! Słuszność, słuszność ma »prorok«, kie

dy gdzieś w poprzek ulicy stawia dobr-r-rą baterię i rąbie winnych czy niewinnych, nawet nie 

racząc wyjaśnić, o co chodzi! Bądź posłuszny, drżący stworze, i n ie pragnij, bo - to nie 

20 

twoja rzecz! ... O, za nic, za nic nie daruję tej starej!". Jakie upokarzające i wstrętne stowa 

i obrazy! Nieprawdaż, że Raskolnikow musiat kąniecznie 11 dla poezji" zarąbać staruchę i Li

zawietę, aby dać przyzwoite wyjaśnienie takich nastrojów? W rzeczywistości zaś krew nie zo

stata przelana i zbrodni nie byto. Jest to zwykła 11 kara", oczekująca prędzej czy później wszyst

kich )dealistów". Wcześniej czy później przyjdzie czas na każdego z nich i oni z przerażeniem 

i zgrzytaniem zębów zawotają: 11 Słuszność ma prorok, bądź posłuszny, drżący stworze! /1 Już 

trzysta lat temu największy z poetów wydał straszny wyrok na największego z i deal istów. Przy

pomn ij cie sobie szalony krzyk Hamleta: /1 Rozpadła się więź czasów"! 

* * * 
Raskolnikow - 11 jest winien", zgodnie z jego własnym, choć wymuszonym i tym samym nie 

zastugującym na zaufanie wyznaniem popełnit zbrodnię, zabił. Ludzie zrzucają z siebie· odpo

w.iedzialność za jego cierpienia ze względu na ich potworność. Iwan l<ara.mazow zna tę logikę. 

Wie, że gdyby zgodził się na osądzenie swojego własnego losu, to wówczas tak czy inaczej do

wiedziono by, że 11 zerwał jabłko", jak wyraża się Dostojewski, to znaczy, że jest winien, jeśli 

nie w czynach, to w intencjach. Dlatego nie zamierza opowiadać o sobie. Zadaje swoje znane 

pytanie o nie pomszczone łzy dziecka. 11 Powiedz mi bez ogródek- zwraca się do brata- wzy

wam cię, odpowiedz: wyobraź sobie, że sam budujesz gmach przeznaczenia ludzkiego, aby 

w rezultacie uszczęśliwić ludzi, dać im wreszcie pokój i ład, ale że w tym celu należy koniecznie 

zadręczyć tylko jedną drobną istotkę, choćby to biedne dziecko, które biło się piąstkami w pierś 

(o którym wcześniej opowiadał Aloszy ), i na jego nie pomszczonych łzach zbudować ten gmach 

- powiedz, czy zgodziłbyś się za taką cenę zostać budowniczym, mów prawdę, nie kłam! /1 

Alosza odpowiada na to pytanie równie cichym głosem, jak książę Myszki n Hipolitowi, ale od

powiedź jest inna. Słowo 11wybacz 11 nie pada, i Alosza bez wahania odpowiada, że nie zgodziłby 

się na przedstawiony projekt. Dostojewski powiedział więc w końcu ostatnie słowo. Jawnie wy

powiada teraz to, co z takimi zastrzeżeniami i uwagami wyraził wcześniej w Notatkach z pod-
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ziemia: żadna harmonia, żadna idea, żadna miłość i łaska, słowem nic z tego, co od starożyt

ności po czasy dzisiejsze wymyślali . mędrcy, nie może usprawiedliwić bezsensu i absurdu w losie 

poszczególnego człowieka. M.ówi o dziecku, ale tylko dla 11 uproszczenia 11
1 po to, aby rozbroić 

przeciwników, tak zręcznie posługujących się w sporze słowem 11wina 11
• I czy w rzeczywisto

ści to biedne dziecko, bijące się piąstkami w pierś, jest bardziej przerażające niż Dostojew

ski-Raskolnikow, który nagle poczuł, że 11 odciął się od wszystkiego i wszystkich jak gdyby no

życami"? Przypomnijcie sobie, co stało się z Razumichinem, kiedy wyszedł za Raskolnikowem 

po- niesamowitej, niesłychanie bolesnej scenie pożegnania z matką i siostrą i w jednej chwili 

pojął, jaka gehenna rodzi się w duszy jego nieszczęśliwego przyjaciela. 11Teraz rozumiesz? -

rzekł znienacka Raskolnikow z wykrzywioną twarzą" - od tego pytania włos jeży się na głowie. 

* * * 
Gdy Raskolnikow po dokonaniu zabójstwa przekonuje się, że powrót do poprzedniego życia 

jest przed nim na zawsze zamknięty, kiedy widzi, że rodzona matka, kochająca go ponad 

wszystko, przestała być dla niego matką (kto przed Dostojewskim mógł wymyślić takie.okrop

ności?), że siostra, zdecydowana dla 11 jego przyszłości" oddać się na wieki Łużynowi - nie jest 

już jego siostrą, instynktownie zwraca się do Soni Marmieładowej. Dlaczego? Co może zna

leźć u tej nieszczęśliwej dziewczyny, która niczemu się nie dziwi i o niczym nie wie? Czemu 

przełożył tę milczącą Sonię nad wiernego i oddanego przyjaciela, który potrafił tak doskona

le rozprawiać o wzniosłych sprawach? Lecz o Razumichinie nie wspomina nawet! Przyjaciel 

ten mimo całej swojej ofiarności nie będzie wiedział, co zrobić z tajemnicą Raskolnikowa. l<to 

wie, jeszcze każe mu się zajmować dobrymi uczynkami, aby w ten sposób uspokoić biedne su

mienie! A Raskolnikowa każda myśl o dobru doprowadza do wściekłości. W jego rozmyślaniach 

czai się już ten desperacki odruch, który podpowiedział później Iwanowi l<aramazowowi jego 

straszne pytanie: 11 Po co poznawać to piekielne dobro i zło - skoro nie jest ono nic warte?" 

Piekielne dobro i zło - pojmujecie, na co targnął się Dostojewski. 
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* * * 
11 01 jakże byłby szczęśliwy, gdyby mógł siebie winić! Zniósłby wtedy wszystko, nawet wstyd 

i hańbę. Sądził siebie surowo, ale zatwardziałe jego sumienie nie znajdowało w przeszłości 

żadnej szczególnie okropnej winy, chyba tylko zwykłe chyb ie n ie, które każdemu mogło się 

przytrafić ... nie . czuł skruchy z powodu swej zbrodni". Słowa te są finałem całej przerażają

cej historii Raskolnikowa. Został zmiażdżony nie wiadomo za co. Wszystkie jego dążenia ogni

skują sję na jednym: usprawiedliwić swoje nieszczęście, powrócić do dawnego życia- i nic, ani 

szczęście całego świata, ani triumf żadnej idei nie jest w stanie nadać w jego oczach sensu jego 

osobistej tragedii. Oto dlaczego, gdy tylko zauważa u Soni Ewangelię, prosi ją, aby przeczy

tała mu historię wskrzeszenia Łazarza. Nie interesuje go ani Kazanie na Górze, ani przypo

wieść o faryzeuszu i celniku, słowem nic, co zostało przez współczesną etykę zapożyczone 

z Ewangelii według tołstojowskiej formuły mówiąceL że 11 dobro, miłość bliźniego jest Bogiem". 

(. . .) Raskolnikow próbuje skierować swój wzrok w stronę tych nadziei, którymi żyje Sonia. 

11 Przecież ona - rozmyśla - podobnie jak i ja należy do marnych ludzi, doświadczyła, co zna- · 

czy żyć takim życiem. Być może, dowiem się od niej tego, czego nie potrafi wyjaśnić mi uczo

ny Razumichin, czego nie domyśla się nawet bezmiernie kochające, gotowe na każdą ofiarę 

matczyne serce". Postanawia wskrzesić w sobie to rozumienie Ewangelii, które nie odrzuca 

nadziei i modlitw samotnego, zagubionego człowieka pod pozorem, że myśleć o sobie znaczy 

11 być egoistą", jak powiadają we współczesnym naukowym języku. Wie, że skarga jego będzie 

wysłuchana, że nie odeślą go z powrotem na tortury w świat idei, że pozwolą mu wyjawić całą 

wewnętrzną, straszną prawdę o sobie, tę prawdę, z którą przyszedł na świat Boży. I wszyst

kiego tego może oczekiwać od Ewangelii, którą czyta Sonia, jeszcze nie przemielonej i zredu

kowanej przez naukę i hrabiego Tołstoja, od tej Ewangelii, w której obok innych nauk przecho

wała się opowieść o wskrzeszeniu Łazarza. 
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* * 
„O, jakże był szczęśliwy, gdyby mógł sieb· 

i hańbę. Sądził ebie surowo, ale zatwardzi 

żadnej szczegól okropnej winy, chyba tyl 

cej historii Rask nikowa. Został zmiażdzo 

skują się na jed 

wiata, ani triumf żadneJ 1d n 

1. Oto dlaczego, gdy tylko za 

wskrzeszenia Łazarza. N ie inter SUJ zanie 

zu i celniku, słowem nic, co zostało przez współcz1'"'"· ;,-_„„.v„ 

ug tołstojowskiej formu ły mówiącej, że 11 dobro, miłość bliir)i~IO 

v próbuje skierować swój wzrok w stronę tych nadz1e1 

·ozmyśla - podobnie jak i ja należy do marnych ludzi, doSV11ła4ilciYła 

e 
naukowym J zy u. W , z rg j go będzie 

tury w świat id i, i pozwol mu wyjawić całą 

dę, z którą przyszedł na świat Boży. I wszyst

rą czyta Soni , jeszcze n e przemielonej i zredu

~ Ewan elli, w której obok innych nauk przecho-
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Michaił Bachtin 

powieść 

i możliwość życia 
Oto jak Otto l<aus charakteryzuje wyjątkową wielostronność i wieloplanowość dzieła Dosto

jewskiego: 11 Dostojewski to taki gospodarz domu, który doskonale obcuje z gośćmi najrozma

itszego autoramentu, potrafi przykuć do siebie uwagę najróżnorodniejszego towarzystwa 

i utrzymać wszystkich w napięciu. Realista starej daty z pełnym uzasadnieniem może zachwycać 

się opisem katorgi, ulic i placów petersburskich czy bezprawia panującego w ustroju samo

władztwa, mistyk zaś z nie mniejszym uzasadnieniem może pasjonować się kontaktem z ·Alo

szą, z księciem Myszkinem i z Iwanem l<aramazowem, którego odwiedza diabeł. Utopiści 

wszelkich odCieni mogą czerpać uciechę z marzeń »śmiesznego człowieka« , Wiersiłowa czy 

Stawrogina, zaś ludzie religijni - umacniać ducha śledząc walkę o Boga, którą wiodą w tych 
' ' . 

powieściach zarówno święci jak grzesznicy. Krzepa i słabość, skrajny pesymizm i płomienna 

wiara w odkupienie, żądza życia i żądza śmierci - wszystko to kłębi się w walce, której nigdy 
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nic nie rozstrzygnie. Przemoc i dobroć, pycha i poświęcenie - cała niezmierzona pełnia życia 

jaskrawo występuje w każdej cząstce jego utworów. N ie rezygnując z najsurowszej rzetelno

ści sądu, każdy może na swój sposób interpretować ostatnie słowo autora. Dostojewski jest 

wielostronny, a drogi jego myśli twórczej są nieodgadnione; dzieła jego aż się roją od sił i za

mierzeń, pomiędzy którymi, jak by się zdawało, leżą otchłanie nie do przebycia". 

*** 
Leonid Grossman pisze: 11 (...) biegunowo przeciwstawne elementy narracji podporządkować 

jednolitej koncepcji filozoficznej i zawrotnemu pędowi wydarzeń. Zespolić w utworze artystycz

nym spowiedź filozoficzną z przygodą kryminalną, wmontować dramat religijny w fabułę ro

mansidła, poprzez sensacyjne perypetie poprowadzić ku objawieniom nowego misterium - oto 

jakie cele stawiał sobie Dostojewski. (. . .) Dlatego też Księga Hi oba, Objawienie św. Jana, teksty 

biblijne i ewangeliczne oraz wszystko, co zasila karty jego powieści i nadaje ton poszczegól

nym rozdziałom, w sposób swoisty łączy się tu z tekstem gazetowym, z anegdotą, parodią, 

scenką uliczną, z groteską lub pamfletem." 

*** 
Bohater Dostojewskiego- pisze o tym B.M. Engelhardt-to inteligent-raznoczyniec oder

wany od tradycji kulturalnej, od gleby i ziemi, przedstawiciel 11 przygodnego plemienia". Taki 

człowiek .w obliczu idei ma postawę szczególną: czuje się wobec niej bezbronny, całkowicie 

ulega jej władzy, bo nie zapuścił głębokich korzeni w bytowaniu, brak mu tradycji kulturalnej. 

Staje się więc 11 człowiekiem idei", opętanym przez ideę. Idea zagarnia go wszechwładnie, za

mienia się w siłę, która urabia i kaleczy jego świadomość, całe życie. Idea prowadzi w świa

domości bohatera żywot samoistny: właściwie żyje nie on, lecz idea, pisarz zaś przedstawia nie 

życiorys człowieka, tylko życiorys bytującej w nim idei; historyk 11 przygodnego plemienia" staje 

się 11 dziejopisem idei". 
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*** 
Wyjątkowa zdolność artysty do ujmowania wszystkich zjawisk w kategoriach współistnie

nia i wzajemnego oddziaływania stanowiła jego największą siłę, ale zarazem i największą sła

bość. Ona to czyniła go ślepym i głuchym wobec wielu spraw, niekiedy bardzo istotnych; nie

jeden aspekt rzeczywistości musiał pozostać poza jego widnokręgiem artystycznym. Ale, 

z drugiej strony, zdolność ta niezwykle wyostrzała jego wrażliwość na sytuację w danej chwi

li, pozwalała mu ujrzeć mnóstwo różnorodnych spraw tam, gdzie inni widzieli jedną lub jed

nakowe. Gdzie dostrzegano jedną myśl, Dostojewski umiał zgadnąć i wyłowi~ dwie myśli, roz

dwojenie; gdzie widziano jakość jednorodną, ujawniał obecność innej, przeciwstawnej. 

Wszystk_o, co wydawało się proste, w jego świecie stawało się złożone, wielowarstwowe. 

W każdym głosie umiał dosłyszeć dwa głosy skłócone, w każdym nastroju dojrzeć pęknięcie 

i gotowość przemiany w nastrój odwrotny; w każdym geście dostrzegał pewność i niepewność 

zara:z:em; wnikał w podskórny, dwojaki i wieloraki sens każdego zjawiska. 

28 

*** 
Owszem, idea jako przedmiot przedstawienia spełnia w powieściach Dostojewskiego rolę 

ogromną, nie ona jednak jest bohaterką jego powieści. Ich bohaterem był człowiek, ostatecz- · 

nie pisarz ukazywał nie ideę w człowieku, tylko - posługując się własnym jego wyrażeniem -

11 człowieka w człowieku". Idea natomiast służyła mu jako probierz przy sprawdzaniu człowieka 

w człowieku, czy jako kształt, w którym ten człowiek się przejawia, czy wreszcie - i to najważ

niejsze - jako 11 _medium", jako strefa duchowa, w której świadomość człowieka odsłania naj

głębszą swą istotę. 

*** 
U kresu drogi pisarskiej Dostojewski w notatniku tak określa osobliwości swego realizmu: 

11W ramach pełnego realizmu znaleźć w człowieku ·człowieka„. Nazywają mnie psycho

l ogi em; to nieprawda, jestem tylko realistą w sensie wyższym, czyli przedstawiam 

wszystkie głębiny duszy ludzkiej". 

*** 
Na przykład prototypem idei Raskolnikowa były idee Maxa Stirnera wyłożone w traktacie 

Der Einzige und Sein Eigentum (Jedyny i Jego wfasność) oraz idee Napoleona III rozwinięte 

w książce Histoire de Jules-Cesar (Historia Juliusza Cezara, 1865). 

*** 
Sen z osobliwą (inną niż w epopei) funkcją artystyczną po raz pierwszy zjawia się w lite

raturze Europy w 11 satyrze menippejskiej" (i w ogóle w domenie powagi-śmiechu). W epopei 

sen nie rozsadzał jedności przedstawionego życia, nie tworzył drugiego planu dzieła; nie bu

rzył też prostej jednolitości w obrazie bohatera. Nie przeciwstawiano tam życia zwykłego 

marzeniu sennemu jako innej możliwości życia. 
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Przeciwstawienie takie (pod różnymi kątami widzenia) występuje dopiero w menippei. Sen 

wprowadzano tam właśnie jako moż I iwość życia zupełnie innego, ułożonego na całkiem in

nych zasadach (niekiedy wręcz jakó 11 świat na opak"). Życie ze snu udziwnia życie zwykłe, zmusza 

nas do jego przewartościowania w świetle dostrzeżonych innych możliwości. Sam człowiek we 

śnie staje się inną istotą, odkrywa w sobie inne możliwości (lepsze czy gorsze), przechodzi nie

jako próbę. Niekiedy konstruuje się sen wprost jako koronację-detronizację człowieka i życia. 

Tak więc we śnie powstaje sytuacja wyjątkowa, w życiu normalnym niemożliwa, stwo

rzona do spełnienia tegoż podstawowego celu menippei: wypróbowania idei i człowieka idei. 

(„.) W całej bodaj literaturze europejskiej nie ma innego pisarza, który by przyznał snom tak 

samo znaczną i ważną rolę. 

*** 
Pamiętamy słowa Dostojewskiego w Śnie śmiesznego czfowieka: 11 Człowiek p rzeskaku

je nad przestr'zenią i czasem, nad prawami bytu i rozsądku, zatrzymując się je

dynie na punktach wymarzonych w głębi jego serca" . 

*** 
N ie którzy badacze stosują do utworów Dostojewskiego arystotelesowski termin katharsis 

(oczyszczenie). („.) Katharsis, którym zamyka pisarz swoje powieści, można by - oczywiście 

w sposób nieadekwatny, nieco racjonalistyczny - wyrazić następująco: w świ ee ie n ie sta

ło się jeszcze nic rozstrzygającego, ostatnie słowo świata i o świecie jeszcze 

nie zostało wypowiedziane, świat nadal ma drogę otwartą i wolną, wszystko 

jeszcze jest przed nim i zawsze tak będzie. 
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Ryszard Przybylski 

,,Rachunel< Rasl<olnil<owa'' i 

Po napisaniu kilku fragmentów, przy końcu listopada 1865 roku, Dostojewski zniszczył do

tychczasowy rękopis. 11Wszystko spaliłem - donosił później baronowi Wranglowi w liście z 18 

lutego 1866 roku. - N ie podobało mi się. Zafascynowała mnie nowa forma i nowy plan. Za

cząłem od początku. Pracuję dniami i nocami, a mimo wszystko pracuję mało". 

Nową formę przybrała przede wszystkim narracja powieści: /1 O powieść prowadzić od 

siebie, a nie od niego-notowałwbrulionie.-Jeżelibowiemmatobyćspowie.dź,to 

należy wyjaśnić wszystko aż do os ta te cz n ości, ażeby w kaźdej chwili opowieści wszystko 

było jasne". 

Nowa idea przedstawiała się natomiast w sposób następujący: 11 Człowiek nie rodzi się dla 

szczęścia. Człowiek może zasłużyć na szczęście cierpieniem. Tylko cierpieniem .. Takie jest prawo 

naszej planety. Nie ma w tym żadnej niesprawiedliwości, albowiem pełną wie.dzę życiową (od-
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czuwaną bezpośrednio przez ciało i ducha w procesie życiowym) uzyskuje się poprzez doświad

czenie pro i contra, które należy przeżyć w sobie. Ale też ta bezpośrednia świadomość odczu

wana w procesie życiowym jest ogromną radością, za którą można zapłacić latami cierpienia". 

Zbrodnia i kara miała być teraz powieścią o cierpieniu, z którego - jak przykazywał 11 praw

dziwy", prawosławny Chrystus - płynie nauka, że 11 najlepszy użytek, jaki może uczynić czło-
. ' 

wiek ze swej osobowości, ze swego ja, jest zniszczenie tego ja, jest ofiarne i całkowite odda

nie go wszystkim i każdemu". Taka też miała być istotna treść moralnego zmartwychwstania 

zbrodniarza. Nowa, 11 prawosławna 11 
- jak ją określał pisarz w brulionach - idea związana więc 

była jak najbardziej z wnioskami, które Dostojewski wysnuł z rozważań nad postulatem 11 na

śladowania Chrystusa", nad zasadniczym przykazaniem 11 pozytywnego prawa bożego". Cen

tralnym konfliktem powieści stał się konflikt rozumu i wiary, główny problem Dostojewskie

go w latach sześćdziesiątych. Mniej więcej w tym samym czasie stanął przed Dostojewskim 

problem ironii i kpiny. 

Bunt Raskolnikowa przeciw moralnemu porządkowi świata wykazuje pewne związki z bun

tem bohaterów romantycznych, zwłaszcza z bayronowskim l<ainem. Raskolnikow, jak l<ain, 

skłonny jest przypuszczać, iż zbrodnia jest ostateczną konsekwencją panującej w świecie nie

spraWiedliwośd i k_rzywdy. 

U podstaw gniewu i rozpaczy l<aina tkwiło przekonanie, że Bóg jest niesprawiedliwy, że 

upodobał sobie w cierpieniu ludzi niewinnych, że jest twórcą zła, a nawet lubi widok krwi: 

Cóż to jest za mifość: . 

Upodobanie w kurzącym się mięsie, 

32 . 

W krwawym popiele bez względu na skargi 

Beczących matek, które dotąd pfaczą 

Za swymi dziećmi ? W cierpieniu niewinnych 

Ofiar, które rżnie twój nóż bogobojny? 

(Byron, Kain, tł. J. Paszkowski) 

l<ain Byrona buntował się jak romantyczny bohater, przeklinając Boga przede wszystkim 

za to, że wtrącił człowieka w krzywdzącą, niesprawiedliwą sytuację egzystencjalną. Darował 

mu życie, skazując go jednocześnie na śmierć. Był to 11 krzyk rozpaczy" wywołany przez nie

sprawiedliwy, acz nieunikniony los. Zabójstwo zaś było aktem zr.ównującym, w mniemaniu 

l<aina, człowieka z Bogiem. Tę walkę z Bogiem, jako twórcą zła i niesprawiedliwości, podej

mie później w twórczości Dostojewskfego Hipolit Tierientiew z Idioty. Raskolnikow natomiast 

swą wielką nienawiść i gniew obróci nie tyle przeciw Bogu, ile przeciw stworzonemu przez 

Niego porządkowi świata. Z l<ainem łączyło go przede wszystkim uczulenie na łzy, katusze 

i nieszczęście niewinnych. 

Kompozycja powieści pozwala również zrozumieć, że zbrodnię swą traktował Raskolnikow 

przede wszystkim jako bunt przeciw bezmia~owi cierpienia, w jakim zostali pogrążeni miesz

kańcy nędzarskiego Petersburga. Zanim czytelnik pozna teorię zbrodni, zetknąć się musi już 

w pierwszej części powieści z 11 tragedią niewinnych" skazanych na nędzę i poniżenie. Prześle

dzenie czynów i myśli Rodiona przed zabójstwem pozwala też stwierdzić, że główna przyczy:

na, która skłoniła Raskolnikowa do ostatecznego zrealizowania uprzednio wymyślonej idei, 

tkwiła właśnie w rozjątrzeniu męką niewinnych. 

33 



34 

Główną cechą rozważań Raskolnikowa jest dążenie do rozumowego prawa, pozwalającego 

oprzeć zasady życia społecznego na rzeczywiście sprawiedliwej i racjonalnej podstawie, któ

ra człowiekowi, postawionemu w sytuacji wybo.ru między mniejszą lub większą zbrodnią, mniej

szym lub większym złem, pozwoli podjąć właściwą decyzję. Dążenie do prawa, które stałoby 

się „nowym sumieniem". Raskolnikow rozumiał bowiem dobrze, że współczesny świat stawia 

człowieka wobec „nierozwiązanych zagadnień", „przeklętych pytań", na które naturalne prawo 

boże, teologia moralna chrześcijaństwa daje odpowiedzi stanowczo niewystarczające. 

Jeden z głównych argumentów Raskolnikowa wyglądał w sposób następujący: człowiek po

dejmujący wielkie zadanie historyczne, „człowiek niezwykły", „ma prawo„. właściwie nie 

prawo urzędowe, tylko sam sobie może w sumieniu pozwolić na przekroczenie„. niektórych 

zapór, i to jedynie w razie, gdy tego wymaga urzeczywistnienie jego idei (niekiedy może zba

wiennej dla całej ludzkości)". Taka była główna myśl artykułu napisanego na pół roku przed 

morderstwem. 

Raskolnikow był przeświadczony, że jego teoria jest bezwzględnie słuszna. Słuszna jak sy

logizm. Jak prawo arytmetyczne. A mimo to jednak, właśnie dlatego że przelał krew i że nie 

potrafił przejść spokojnie nad swoim rachunkiem, który odtąd nosić będzie nazwę „rachunku 

Raskolnikowa", czekał go upadek. Umiał- jak sam powiadał- „zabić zasadę", ale nie potrafił 

jej „przekroczyć". Umiał odkryć, liczyć i spełnić. Ni~ umiał żyć ze świadomością zbrodni, osta

tecznej konsekwencji swego buntu. Jego wyliczenie było słuszne i zabójcze. Zbrodnia odsunę-
. I 

ła go natychmiast od ludzi. Dusza jego stała się jak pusty i 11 umieciony dom", który powinien 
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w zasadzie ulec zniszczeniu. Sam Dostojewski rozumiał, że taki koniec historii Raskolnikowa 

byłby zupełnie nielogiczny i konsekwentny. W jednej z trzech różnych wersji zakończenia po

wieści znalazła się więc również i taka, w której Raskolnikow popełnia samobójstwo. Ponie

waż jednak 11 prawosławna idea" powinna odnieść tryumf, pisarz zdecydował, że w duszę Ra

skolnikowa, w ten 11 umieciony dom" wejdą nie demony, lecz Bóg miłości, Chrystus. 

Niektórzy bohaterowie Dostojewskiego twierdzą, że prawdę można poznać tylko rozumem. 

Dla innych ponad tą prawdą rozumu, ponad 11 piekłem wiedzy ludzkiej" istnieje 11 samo życie" 
bez dociekań intelektualnych- 11 żywe życie''., jak je często określa Dostojewski. Byt bliski szczę

ścia, spokój wewnętrzny, który jest więcej wart niż wszystkie, przynoszące tylko rozdarcie 

i pustkę, prawdy intelektu. Obok Raskolnikowa mamy więc Sonię; obok Hipolita- księcia Mysz

ki na; obok Wiersiłowa - Marka Dołgorukiego; obok Iwana l<aramazowa - starca Zosimę. 

11 Żywe życie", przedsionek. szczęścia, byt niemal boski, 11 prawda boża" była zawsze u pra

wowiernych przedmiotem ogromnej troski. Ideę tę pielęgnowały wszystkie wielkie monastery 

rosyjskie. Po nią ciągnęły tłumy ludzi do cel i skitów, gdzie rezydowali mądrzy starcy, do sza

łasów pustelniczych zamieszkałych przez 11 głupich w Chrystusie". U stóp wyzna.wców 11 bożej 

prawdy" wielcy pisarze, kupcy, oficerowie, tak zwani 11 qczytani chłopi", wielkie damy-wszyscy 

zostawiali swą świecką wiedzę, przynoszącą w mniemaniu prawosławnych rozterkę duchową. 

Główny konflikt Zbrodni i kary, konflikt Raskolnikowa i SMi jest więc bardzo oryginalną 

wersją starego dramatu przenikającego życie umysłowe wschodniego chrześcijaństwa. W łaciń

skiej Europie Zachodniej dramat ten nie miał nigdy tak wielkiego zasięgu, nie zszedł ~o warstw 

ludowych, nie pasjonował dosłownie wszystkich ludzi myślących, nie przeniknął równie gł~boko 

w życie kulturalne żadnego narodu. 
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e ku. Obok Raskolnikowa mamy więc Sonfę; obok Hip - ks cia ysz-

11 wielcy pisarze, kupcy, o 

iecką wiedzę, pr no z 

Zbrodni i kary, konflikt Rasko 

wersją sta tu przenikającego życie umysło w ńs wa. W łaciń

skiej Europie Za hod dramat ten nie miał nigdy tak wielkiego zasięgu, n zszedł do warstw 

ludowych, nie paSJono at dosłownie wszystkich ludzi myślących, nie prz niknął równie gt~boko 

w życie kulturalne żadnego narodu. 



Obok Raskolnikowa, w którego umyśle zogniskowała się cała 11 świecka
11 mądrość wieku 

XIX, cała wiedza etyczna zgromadzona przez rozum, stanęła więc Sonia, córa Atosu, przeko

nana o nędzy Rodiona, wielbiąca 11 bożą prawdę", Sonia - spadkobierczyni chrześcijańskiej 

mądrości bizantyjskich mistyków. Zbrodnia i kara to jednocześnie pojedynek kultur i epok, po

jedynek czasów nowożytnych z chrześcijaństwem, filozofii z teologią, rozumu z etyką . 

· Raskolnikow nienawidzi w Soni pokory. Sonię dzieli od Rodiona jego pycha. 

· Sonia chciała nauczyć Rodiona odczuwania radości z 11 wyrzeczenia się własnego ja 11
• 

W ostatecznym wszakże rozrachunku spór i pojedynek Son i z Raskolnikowem nie toczył się tyl

ko o skruchę i 11 radość cierpienia". Sonia chciała doprowadzić Rodiona do Boga. Jak każdy 

zbrodniarz, Raskolnikow był, według ludowego prawosławnego wierzenia, tylko udręczonym, 

nieszczęśliwym człowiekiem, który winien odpocząć na łonie najwyższego spokoju. Ta zawzięta 

walka Sonio cierpienie dla Rodiona, godna córy Atosu, jest więc jednocześnie walką o utrzy

manie równowagi etycznej świata. 

Raskolnikow był wyjątkowo mocno przeświadezony, że jego teoria jest bezwzględnie słuszna. 

Stanowisko Son i wydawało mu się niedorzeczne: ;, „.a najgorszy twój grzech, to żeś n ad a

rem n ie umartwiła i zdradziła siebie. To najokropniejsze, że żyjesz w tym brudzie, którego· nie

nawidzisz, a zarazem wiesz sama (bo wystarczy mieć oczy), że nikomu tym nie pomagasz 

i nikogo przez to nie ocalasz!". Dopóki wytrwa w przekonaniu o swych racjach, Sonia wzbu

dzać w nim będzie obok podziwu i litości -wstręt. Nawet na katordze przez długi czas będzie. 
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· ją nienawidził. Raskolnikow nie chciał przyzna( że popełnił zbrodnię. Miał sobie do wyrzu

cenia tylko słabość. Mierziła go świadomość, iż jest nadal, jak wszyscy inni, 11 estetyczną wszą", 

która brzydzi się 11 przelaną krwią". Uważał do końca, że rachunek jego był prawidłowy. (.„) 

Teoria Raskolnikowa była arcysłuszna i nienaruszalna, albowiem - używając pojęć Maksyma 

Wyznawcy - spoczywała na 11 prawie rozumu". Dopóki Raskolnikow 11 posługuje się sylogi 

zmem", prawo Chrystusa, lex Christi, jest dla niego nie tylko nie do przyjęcia. Jest przede 

wszystkim nie do pojęcia. Prawo Chrystusa, według chrześcijańskiej teologii moralnej, prze

wyższa bowiem siły rozumu. Prawo Jezusa nie tyle się rozumie, ile się według tego prawa żyje. 

Żyje się zaś wówczas, kiedy po dostąpieniu łaski naśladuje się czyny i myśli Chrystusa, kiedy 

prowadzi się 11 życie w Chrystusie". Wyrzeczenie się zbrodniczej teorii, przyznanie się do winy, 

przyjęcie 11prawdy Chrystusa"- przypomnijmy terminologię Maksyma - nie może nastąpić me

todą racjonalnej, rozumowej spekulacji. Dostojewski wielekroć podkreślał, że 11 sylogizm" nie 

zaprowadzi nikogo do Boga. Jest więc rzeczą całkowicie zrozumiałą, że 11 zmartwychwstanie 

moralne" Raskolnikowa nie może nastąpić w wyniku przemyślenia, w wyniku nowego rachunku 

logicznego. Musi nosić charakter mistyczny. 

Wielekroć pisano, że epilog Zbrodni i kary jest słaby, blady, nieprzekonywający. Epilog ten 

nie mógł być inny. Odrodzenie moralne czy triumf Jezusa nie były dla Dostojewskiego sprawą 

11 dowodu" czy argumentów. Mogły być tylko dziełem cudu, którego dokona łaska na przekór 

11 rozumowej prawdzie" nowożytnego racjonalisty. („ .) 

Podczas pierwszej rozmowy Porfirego z Raskolni_kowem sędzia, mając na uwadze ciągłe za

stawianie pułapek psy.c:hologicznych, zadaje Rodionowi pytanie, czy wierzy on we wskrzesze

nie Łazarza. Wbrew własnym przekonaniom, a zgodnie - jak się wydaje - z taktyką, Raskol-
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nikow odpowiada, że wierzy. Z sytuacją tą koresponduje i.nna. Wchodząc do Son i Raskolnikow 

dostrzega Ewangelię, którą niegdyś zostawiła tu zamordowana przez niego Lizawieta. Zupełnie 

bezwiednie i znienacka Raskolnikow, który do cerkwi nie chodził, a Ewangelię czytał tyko 

w szkole (nie wiedział, że historii o Łazarzu nie ma w ewangeliach synoptycznych), poprosił 

Sonię, aby mu przeczytała o Łazarzu. 

Prośbę swoją Raskolnikow skłonny jest uznać za irracjonalny bezsens. 
11

Za jakie trzy tygo

dnie proszę nas odwiedzić u czubków!" - komentuje w duchu swą bezwiedną decyzję. I wła

śnie podczas lektury tego rozdziału · Raskofnikow usłyszy słowa Chrystusa, które określą jego 

los: 11 Jam jest zmartwy°chwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyw będzie" (Jan 

11,. 25). Raskolnikow nie zdaje sobie z tego sprawy, że wszystkie przypadki oznaczają w isto

cie czuwanie łaski. 

Wbrew prawdzie. rozumu, nie wiedząc właściwie dlaczego, bez żadnego wewnętrznego prze

konania Raskolnikow idzie 11 wydać siebie". Rola Soni w podjęciu tej decyzji, dokonanej wbrew 

rozumowi, nie wiadomo właściwie dlaczego, jest decydująca. Sonia zawiesza krzyż na piersi 

Raskolnikowa, za jej namową idzie Rodion ucałować i przeprosić matkę-ziemię. Raskolnikow 

zgodnie ze swym rozumem uważa to zachowanie za dziwne. Ale za każdym razem spełnia te 

na pół magiczne gesty, przyjmuje liturgiczne symbole, które przecież- jak wierzą chrześcija

nie - oddziałują na duszę człowieka niezależnie od jego woli. 

Za ostateczny objaw łaski należy uznać sen proroczy, jaki Rodion miał na katordze. Ujrzał 

w nim wizję zagłady cywilizacji rozumu, którą sam pragnął niegdyś zbudować. Wizję końca 

świata, kiedy ludzie nie umiejący odróżnić dobra od zła poczęli się zabijać wzajemnie z pychy 

i poczucia bezkarności. 

I nagle, jak to bywa w przełomach mistycznych, w sposób racjonalnie niewytłumaczalny na- · 

stąpiło 11 zmartwychwstanie moralne". Raskolnikow nie potrafił nazwać ani określić tego, co 

się z nim działo: 11 ••• a i nie umiałby teraz nic rozstrzygnąć świadomie - czuł ty I ko". Na-
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gie zupełnie niezależnie od swej woli opuścił 11 sferę rozumu": 11 zamiast dialektyki przyszło życie 

i w świadomości musiało się wypracować coś zupełnie innego". Miejsce prawdy rozumu zaję

ła łaska żywota. Sięgnął po Ewangelię. Tę samą, która należała do Lizawiety, a później do Soni. 

Tę samą, z której Sonieczka czytała mu opowieść o Łazarzu. Odczuł, że ponad wszystkie 11 praw-

. dy rozumu" mądrzejsza jest ta 11 księga żywota". W ten sposób spełniło się działanie łaski, bez 

której - jak wierzył Dostojewski - żaden człowiek nie jest w stanie zbawić samego siebie od 

zła, jakie stworzył w świecie rozum. 

Za lojalność wobec racjonalistycznej etyki Dostojewski płacił posądzeniem o sceptycyzm re

ligijny. Płacił zresztą chętnie. Tak barpzo zależało mu bowiem na ukazaniu 11 ciemnych ście

żek" etyki laickiej, moralności bez Boga. I jeśli prawosławny pozytyw Dostojewskiego łatwo 

powitać dziś wyrozumiałym uśmiechem, to trudno przejść bez niepokoju i przerażenia obok ra

cjonalistycznego systemu etycznego Raskolnikowa. Zbyt bliski jest on moralności współczesnego 

dwudziestowiecznego człowieka zarówno tam, gdzie zniewala celnym teoretycznym argumen

tem, jak też i tam, gdzie ociera się o zbrodnię. Raskolnikow zapoczątkował bowiem epokę 11 la

ickiego tragizmu", który stał się jednym z głównych problemów literatury naszego stulecia. 

W końcu przecież dla wierzących bez wahania w prawdę Objawienia 11 rachunek Raskolniko

wa" nie stanowi istotnego zagadnienia. Jest on udręką ludzi, dla których etyka jest ty°lko i wy

łącznie sprawą rozumu. Dlatego powieść ta stała się księgą rozpaczy dopiero dla tych poko

leń, które zrozumiały i odcierpiały antynomie systemu moralnego bez Boga. I wszystko 

wskazuje na to, że nadal w każdej epoce powieść ta burzyć b~dzie naiwne przekonanie, iż laicka 

etyka jest systemem prostym, radosnym, nie obarczonym ciężarem rozdartych sumień i 11 prze

klętych problemów". 
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Lew Szestow 

na ziemi? 
U nas, jak wszędzie - a może nawet bardziej niż wszędzie - spotkać można mnóstwo najróż

niejszych tendencji myślowych. Są wierzący chrześcijanie, są pozytywiści, materialiści, spirytu

aliści - wszystko w wielkim wyborze. l<ażdy pisarz rosyjski jest przede wszystkim filozofem. 

Nawet dzi.ałacz polityczny czy partyjny troszczy się bardzo o filozoficzne uzasadnienie własnych 

twierdzeń. I, powtarzam, różnorodność poglądów filoZoficznych bije u nas rekordy. Lecz w jed

nej sprawie zgadzają się wszyscy. Nie będę. wymieniać nazwisk - zwłaszcza że zagranicznym 

czytelnikom niewiele one powiedzą- lecz, podkreślam, wszyscy pisarze najbardziej bali się tego, 

by Rosja przypadkiem nie urządziła się pomyślnie w ziemskim tego słowa znaczeniu. 

11 N ie chcę, za nic nie chcę Królestwa Bożego na ziemi!" - krzyczał, odchodząc od zmysłów, 

przedstawiciel rosyjskiej myśli chrześcijańskiej. 11 Niech lepiej Rosja zginie, niżby miała urządzić 

się po mieszczańsku, na modłę odrażającej zachodniej Europy!" - z nie mniejszym patosem 

wykrzykiwał działacz partyjny ze skrajnej lewicy, a jeden z najbardziej czczonych w Rosji po

etów pozwolił sobie nawet w obecności wielu ludzi - w tym pisarzy - tak zakończyć swoją 

mowę: 11 Cara obaliliśmy. Lecz pozostał jeszcze ten car (tu wskazał na swoją głowę). Kiedy 

z głowy przepędzimy cara, wówczas nasze dzieło zostanie doprowadzone do końca". (. .. ) 

Mieszkańcy Europy myśleli nie o niebie, lecz o ziemi - urządzali się na dziś i na jutro. Wal

czyli z nędzą, chłodem, głodem, z epidemiami, budowali fabryki, zakłady, koleje żelazne, par

lamenty, sądy. Wydawało się, że jeszcze chwila i ludzie się urządzą, a na ziemi zaprowadzą l(ró

lestwo Boże. Czy może być coś straszniejszego?! 
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Fiodor Dostojewski 

i braterstwo ludzi 

O tak, misja Rosjanina jest bezsprzecznie misją ogólnoeuropejską i ogólnoludzką. Stać się 

prawdziwym Rosjaninem, zupełnym Rosjaninem może znaczyć tylko (w ostatecznym rachun

ku, trzeba to podkreślić) stać się bratem wszystkich ludzi, wszechczłowiekiem, jeśli się tak 

można wyrazić. O, całe to nasze słowianofilstwo i okcydentalizm jest tylko jednym wielkim nie

porozumieniem, co prawda historycznie nieuniknionym. Dla prawdziwego Rosjanina Europa 

i los całego wielkiego aryjskiego plemienia są równie drogie, jak sama Rosja, jak los własnej 

ziemi ojczystej, gdyż naszym losem jest właśnie powszechne zjednoczenie, ale nie mieczem zdo

byte, lecz siłą braterstwa i braterskiej dążności naszej do połączenia ludzi. Jeśli zechcemy 

wgłębić się w nasze dzieje po reformie Piotrowej, znajdziemy już ślady i oznaki tej idei, czy teź, 

powiedzmy, tego mojego marzenia - w charakterze naszego obcowania z plemionami europej

skimi, nawet w naszej polityce zagranicznej. Cóż bowiem robiła Rosja przez całe te wieki 

w swej polityce, jeśli nie służyła Europie, może znacznie bardziej niż samej sobie? Nie sądzę, 
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żeby to wynikało tylko z nieudolności naszych polityków. O, narody Europy wcale nie wiedzą, 

jak są nam drogie! I z czasem, wierzę w to, my, to znaczy oczywiście nie my, lecz przyszli Ro

sjanie, zrozumieją już wszyscy bez wyjątku, że stać się prawdziwym Rosjaninem będzie wła

śnie znaczyło: dążyć do definitywnego złagodzenia europejskich sprzeczności, znaleźć ujście dla 

europejskiej tęsknoty w swojej duszy rosyjskiej, ogólnoludzkiej i wsiechjednoczącej, zmieścić 

w niej z braterską miłością wszystkich naszych braci, a wreszcie może nawet wymówić osta

teczne słowo wielkiej, powszechnej harmonii, ostatecznej braterskiej zgody wszystkich plemion 

podług ewangelicznego przykazania Chrystusa! ( ... ) 

No cóż, czy ja mówię o sławie ekonomicznej, o sławie miecza lub nauki? Mówię tylko o bra

terstwie ludzi i o tym, że do powszechn.ego, ogólnoludzkiego, braterskiego zjednoczenia serce 

rosyjskie nadaje się może najbardziej z serc wszystkich narodów.(. . .) Zgoda, że nasza ziemia 

jest nędzna, ale tę nędzną ziemię 11 przewędrował jako nędzarz, błogosławiąc, Chrystus''· Cze

muż byśmy nie mieli wcielić Jego ostatniego słowa? A cży On sam nie urodził się w żłobie? 
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