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piekielne dobro zło Helena Radzikowska 

Podziemny świat powieści Dostojewskiego ... Świat, w którym nie sposób oddzielić dobra od zta. Lepkie ściany tych lochów ulepione są 
z kilku fundamentalnych dla myśli i wyobra:Zni Dostojewskiego haset. Raskot. Katorga. Epilepsja„. 

Mający miejsce w połowie XVll wieku rozłam w Cerkwi spowodował trwale rozszczepienie ducha rosyjskiego. Konflikt pomiędzy 
zwolennikami reform patriarchy Nikona a wyznawcami „starej wiary" skupionymi wokół Protopopa Awakuma pogrążył Rosję 
w wielowiekowym chaosie. Starowierzy, nazywani też raskolnikami uznali proponowane przez Nikona zmiany w obrzędzie za herezję. 
Chociaż w obozie patriarchy doszło do dalszych podziałów, a on sam został skazany na wygnanie, Cerkiew kontynuowała jego reformy. 
Kontrreformatorom nie pozostało zatem nic innego, jak zejść do podziemia„. Fizycznie i duchowo. Raskolnicy uciekają od świata. 
Skupiają się w małych wspólnotach z dala od dużych ośrodków i czekają nadejścia Antychrysta. W swoich odludnych siedzibach 
dokonują, wynikających z przekonania, że tylko śmierć może dać zbawienie, masowych samospaleń. Swoją ofiarę porównują z ofiarą 
Chrystusa. Fanatyków jednak nie ubywa, przeciwnie - liczba raskolników systematycznie się zwiększa, pojawiają się kolejne sekty„. 
W rzeczywistości ruskiej apokalipsy poruszanej ciągłymi spięciami między prawosławną powierzchnią a starowierczymi i sektanckimi 
lochami zanikają obiektywne wartości. Wszystko· jest tu względne: dobro-zło, sacrum-profanum, Chrystus-Antychryst. 

System relacji między tezą a antytezą przemieszczony zostaje w dynamiczną przestrzeń transgraniczności, w której1 binarna gra międ,zy 
Chrystusem a Antychrystem rozbita jest na wiele refleksów w labiryncie przeglądających się w sobie nawzajem coraz bardziej krzywych 
zwierciadeł. (C. Wodziński, Trans, Dostajewski, Rosja, czyli o filazafowaniu siekierą, stowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005) 

Chociaż masowe autoeksterminacje zdarzają się już nieco rzadziej, a część starowierów okazuje teraz swoją pogardę dla otaczającej 
ich rzeczywistości przez protestancką niemal pracowitość i maniakalne gromadzenie dóbr na wypadek nadejścia ciągle spodziewanego 
Antychrysta, duch Raskola utrzymuje się w Rosji do czasów Dostojewskiego. Pisarz wielu swoich bohaterów wywiódł z podziemnego 
królestwa. Wystarczy wymienić Raskolnikowa, Dymitra Karamazowa i... Rogożyna. 

Kolejnym, po Raskole kluczem do twórczości Dostojewskiego jest fakt z życia pisarza - doświadczenie syberyjskiej katorgi. 
Za przynależność do zdekonspirowanego przez władzę prozachodniego Kola Pietraszewskiego autor Idioty został, wraz z innymi 
członkami organizacji, skazany na śmierć. W ostatniej chwili przed wykonaniem wyroku, najwyższy wymiar kary zamieniono na katorgę. 
Dostojewski spędził na Syberii cztery lata. Nazywał ją później „podziemiem", jej mieszkańców i zesłanych - „podziemnymi ludźmi". 
Doświadczenie zesłania uzmysłowiło pisarzowi, źe idealizm jest jedynie mrzonką filozofów, że dobro i litość są wobec prawdziwego 
cierpienia bezradne i żałosne, a bezkompromisowa walka o swoje prawa nie jest zła, nawet jeśli wymaga ofiar. Myśliciel i znawca 
twórczości Dostojewskiego Lew Szestow twierdzi, że zaobserwowany w „podziemiu" zanik wartościowania dobra i zła przeniósł pisarz 
do świata swoich mrocznych powieści. Iwan Karamazow mówi o „piekielnym dobru i złu''. Dostojewski, który włożył mui w usta te słowa 
okazuje się, na co wskazuje Szestow, pobratymcą myślowym Nietzschego - autora filozofii „poza dobrem i złem''. A świat prozy 
rosyjskiego pisarza, świat, w którym nie obowiązują żadne uniwersalne wartości, to przecież literacka eksplikacja stwierdzenia o śmierci 
Boga. Bo to przecież On byt jedynym gwarantem rozróżnialności dobra od zła. „Podziemiem" byta dla Nietzschego pogłębiająca się 
w ostatnich latach jego życia choroba psychiczna. 

O wpływie choroby Dostojewskiego na jego związki z podziemiem rosyjski filozof nie wspomina. A może warto. Epilepsja. Wywołało ją 
oczekiwanie na egzekucję i ostateczne złagodzenie wyroku. Można powiedzieć, że pisarz przypłacił tą uciążliwą chorobą przeżycie 
własnej śmierci. Atak u wrót Hadesu„. I każdy kolejny atak jako uobecnienie tej sytuacji granicznej. Pisarz „zaraził" padaczką wielu 
swoich bohaterów, między innymi księcia Myszkina. Zarówno doświadczenie ocalenia od kary śmierci, jak i opis epileptycznego ataku 
zawarł pisarz w powieści. Atak Myszkina jawi się jako przeżycie mistyczne, dające choremu jednocześnie rozkosz i bolesną świadomość 
zagłady: 

W jego epileptycznych stanach jest pewna krótka faza prawie tuż przed atakiem, kiedy nagle wśród smutku, ciemności duchowych 
i przygnębienia jakby rozpłomieniał się jego mózg i z niezwykłą mocą natężały się wszystkie jego siły witalne. Wszystkie niepokoje uciszają 
się, przechodzą w jakiś idealny błogostan, pełen jasnej, harmonijnej radości i nadziei, Łączą się z Najwyższym Rozumem i Ostateczną 
Przyczyną.(„.) Cóż 2 tego, że to choroba? To jest „piękno i modlitwa", to jest „najwyższa synteza życia".( ... ) Zawsze w takiej chwili zdąża 
sobie powiedzieć, że z uwagi na nieskończone szczęście, które w pełni odczuwa, chwila ta mogłaby być warta całego życia. W owym 
momencie stają się dla niego zrozumiałe słowa, że czasu więcej nie będzie. 

Epileptyk książę Lew Nikołajewicz Mysz:kin przybywa z zagranicy do świata, którego gospodarzem jest Parfion Rogożyn, depozytariusz 
ducha Raskola - syn starowiera, spadkobierca jego uzbieranego przez lata ciężkiej pracy i oszczędnego życia majątku. Rogożyn to 
„podziemny człowiek'', jego mieszkanie, w którym spotkają się nasi bohaterowie z powodzeniem możemy nazwać „podziemiem". 
Hipolit mówi o nim: „Uderzył mię wygląd jego domostwa; dom podobny jest do cmentarza, ale jemu najwidoczniej się podoba". 
Jak przystało na raskolnika, ojciec Rogożyna sprowadził do swojego podziemia Chrystusa. I to jakiego! Martwego Chrystusa Hansa 
Holbeina Młodszego - obraz, który „wyraża owo pojęcie o mrocznej, zuchwalej i bezmyślnie wiekuistej sile, której wszystko podlega; 
i to pojęcie mimo woli udziela się każdemu, kto patrzy na obraz." W tym podziemnym raskolniczo-katorżniczym świecie, przekonany 
o zbawczej mocy piękna, Myszkin jawi się jako Antychryst. „Przyszły Antychryst będzie mamił pięknem" czytamy w Aforyzmach autora 
powieści. Jego nauki przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego - zamiast przywracać Ład - sieją jeszcze większy chaos. Myszkin jest 
idealistą, romantykiem. Dostojewski na skutek katorgi zwątpił w idealizm, porzucił romantyzm. W Idiocie poddaje te pojęcia ostatecznej 
próbie. Wynik jest Łatwy do przewidzenia - książę Myszkin nie zdaje swojego egzaminu: 

Zamartwiając się wiecznie strapieniami innych nie jest w stanie nikomu sprawić radości. Porzuca Aglaję, ale nie uspokaja tym Nastazji 
Filipowny; spotyka się z Rogożynem, przepowiada jego zbrodnię, lecz nie może dla niego nic zrobić. Gdyby chociaż potrafił zrozumieć 
tragizm położenia bliskich mu osób! Ale i tego nie potrafi. Jego smutek jest jedynie smutkiem z obowiązku . 

(L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przekt. C. Wodziński, Czytelnik, Warszawa 1987) 

Nie znaczy to, że Myszkin jest zty. Jest szkodlłwy w apokaliptycznym świecie na opak. W rzecżywistościi, z której przybywa, 
jego taktyka sprawdzała się. W tamtym świecie byt Chrystusem, w tym jest jego antytezą. Należy jednak zaznaczyć, że „podziemie" 
wypacza intencje księcia stopniowo. Z początku nawet Rogożyn nie widzi w nim zagrożenia, wręcz przeciwnie nazywa go „jurodiwym" -
szaleńcem Chrystusowym. Po śmierci Nastazji książę przejdzie kolejną metamorfozę, stanie się na powrót totalnym idiotą, ostem„. 
bo „osiol to dobry i pożyteczny człowiek", jak sam mówi. Aby Myszki n opuścił podziemia musi zdarzyć się śmierć. Rogożyn dokonując 
zabójstwa Nastazji (przez co unicestwia i samego siebie), uwalnia ją i cale swoje podziemne królestwo od wpływów Antychrysta. 
Nastazja dąży do tej śmierci, oznacza ona bowiem kres cierpienia i upokorzeń . Jest jeszcze jedna śmierć. Śmierć Hipolita. Bóg umarł, 
więc człowiek odzyskał pełnię wolności. Wyrazem najwyższej wolności jest prawo człowieka do dobrowolnej śmierci... 

Konstrukcja powieści Dostojewskiego przypomina starannie nałożone na siebie kolejne kulturowe przeźrocza - mitologiczne, biblijne, 
zaczerpnięte z filozofii i z literatury. Wierzchnią warstwę stanowią obrazy Rosji i portrety Rosjan li. potowy XIX wieku. Poniżej tej 
warstwy Łatwo rozpoznać można mechanizmy determinujące ludzkie postępowanie . Zagłębianie się w tajniki dzieła Dostojewskiego 
przypomina bowiem poznawanie piekielnej istoty ludzkiej egzystencji. Palimpsest Dostojewskiego kipi od apokaliptycznych nawiązań. 
Nasz Hipolit nie ma wątpliwości co do tego, że czasu już więcej nie będzie, postanawia jednak dokonać psychoanalizy swego 
egzystencjalnego koszmaru. Do naznaczonych chorobą i tęsknotą śmierci rozmyślań i fantazji zaprasza widzów spektaklu. Pieczęci 
zostały otwarte„. 




