
Pamiêtnik Literacki XCVII, 2006, z. 2
PL ISSN 0031-0514

Z A G A D N I E N I A    J Ê Z Y K A    A R T Y S T Y C Z N E G O

PRZEMYS£AW  PIETRZAK
(Uniwersytet Warszawski)

REALIZM  PRZE£OMU

TEKST WEWNÊTRZNY  W  PROZIE  FIODORA  DOSTOJEWSKIEGO

Twórczo�æ Fiodora Dostojewskiego stanowi w dziejach prozy europejskiej (g³ów-
nie powie�ciowej) co� w rodzaju przypomnienia. Po kilkudziesiêciu latach domina-
cji modelu bezpo�redniej opowie�ci narratora o �prawdziwej� historii, modelu w³a-
�ciwego powie�ci realistycznej, wypracowanego przez Balzaka i Stendhala, przekaz
zdarzeñ � jak niegdy�, od Cervantesa po Diderota � znów staje siê problemem. Po-
miêdzy narratora a �wiat przedstawiony wdzieraj¹ siê rozmaite listy, notatki, plotki,
domys³y. Pozycja g³ównego opowiadacza � jak poucza Michai³ Bachtin � staje siê
jedn¹ z wielu pozycji na�wietlaj¹cych fabu³ê utworu, co, oczywi�cie, wymaga od
czytelnika wiêkszej aktywno�ci interpretacyjnej ani¿eli w poetyce �ci�le realistycz-
nej. Zw³aszcza tam, gdzie � jak np. w Biesach � narrator podwa¿a motywacjê reali-
styczn¹ w³asnych mo¿liwo�ci1. W tym wszystkim problemem staje siê tak¿e podsta-
wowe medium przekazu � jêzyk. Jak stara³em siê to unaoczniæ przy innej okazji,
postacie Dostojewskiego odkrywaj¹ nieprzezroczysto�æ mowy, jej uwik³anie w �wiat
ludzkich ideologii, pragnieñ i uczynków2. Wszystko to ka¿e nam uznaæ twórczo�æ
autora Zbrodni i kary za prze³omow¹ i umie�ciæ j¹ na pograniczu prozy realistycznej
(�udaj¹cej� wzglêdnie prosty i niezapo�redniczony przekaz) oraz nowoczesnej (�wia-
domej zarówno ograniczeñ swoich narzêdzi, jak te¿ mo¿liwo�ci daleko wykraczaj¹-
cych poza postulaty poprzedniego modelu).

�róde³ takiego skonstruowania powie�ci nale¿y szukaæ w³a�nie w Don Kicho-
cie, który stanowi co� wiêcej ni¿ prost¹ parodiê romansów rycerskich. W równie
du¿ym stopniu (je�li nie przede wszystkim) arcydzie³o Cervantesa opowiada o pro-
blemie relacji tekst�rzeczywisto�æ i tym samym komplikuje pojêcie prawdy jako
zwi¹zku miêdzy obiema sferami. Przypomnijmy: Don Kichot nie tylko na�laduje
czyny bohaterów epickich, ale wrêcz postrzega ca³¹ rzeczywisto�æ poprzez ich
dzieje. Zatem miêdzy niego a �wiat wkrada siê tekst. Nie koniec na tym. Historia
szlachcica z Manczy zostaje podana drog¹ wielu tekstowych zapo�redniczeñ. Na

1 Narrator tej powie�ci wystêpuje jako jedna z postaci, zachowuj¹c jednak niektóre prerogaty-
wy narratora trzecioosobowego (dostêp do �wiadomo�ci bohaterów w monologach wewnêtrznych
po�rednich).

2 P. P i e t r z a k: S³owo ludzkie i s³owo Boskie. Znaczenia i uk³ady motywów w �Braciach Ka-
ramazow� Fiodora Dostojewskiego. �Pamiêtnik Literacki� 2003, z. 4; Na granicy dialogu. Jêzyk
i etyka w powie�ci �Zbrodnia i kara� Fiodora Dostojewskiego. �Teksty Drugie� 2003, z. 2/3.
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pocz¹tku dziewi¹tego rozdzia³u pierwszej czê�ci informuje siê czytelnika, i¿ ma
do czynienia z rêkopisem arabskiego historyka Sidi Hameta Ben Engelego, prze-
t³umaczonym przez jakiego� przygodnego Maura, a nastêpnie podanym przez nar-
ratora. Ponadto w drugiej czê�ci Don Kichot dyskutuje o ksi¹¿ce Ben Engelego,
nastêpnie dowiaduje siê z oburzeniem o kr¹¿¹cej po �wiecie �fa³szywej wersji�
tomu drugiego, pod koniec za� spotyka ku swemu zaskoczeniu jego bohatera, czy-
li w³asnego sobowtóra. Która zatem z tych opowie�ci jest �prawdziwa�? Tê rosn¹-
c¹ w trakcie lektury w¹tpliwo�æ podsycaj¹ komentarze narratora pow¹tpiewaj¹ce-
go w rzetelno�æ t³umaczenia. Ironia Cervantesa polega³aby wiêc na tym, ¿e prze-
ciwstawiany eposom rycerskim literacki realizm (postulowany w Przedmowie,
a tak¿e w dyskusjach, jakie z Don Kichotem wiod¹ kanonik i proboszcz) ulega
w jego dziele dyskredytacji nie mniejszej ni¿ �dziwaczne opowie�ci�3.

Podstawow¹ konstrukcjê zastosowan¹ w tym celu przez pisarza mo¿na okre-
�liæ jako tekst wewnêtrzny, czyli strukturê znakow¹ umiejscowion¹ w obrêbie
tekstu powie�ciowego i po³¹czon¹ z nim tak, ¿e w³a�nie jako odrêbna, wydzielo-
na ram¹ struktura jest dla ca³o�ci tego utworu istotna. W rezultacie jej zestawie-
nie z tekstem zewnêtrznym przywo³uje i czyni elementem przedstawienia relacjê
tekst�rzeczywisto�æ, przekszta³caj¹c jej potoczne rozumienie, ale zarazem nie zno-
sz¹c jej zupe³nie4.

Zwróæmy uwagê, ¿e nie nale¿y tak rozumianego zabiegu myliæ z przypad-
kiem �opowie�ci w opowie�ci�, opisywanej w rozmaitych wariantach teorii opo-
wiadania. Zwykle przez termin ten (i jego synonimy: �kompozycja ramowa�, �kom-
pozycja szkatu³kowa� �meatopowiadanie�) rozumie siê historiê opowiedzian¹ przez
jedn¹ z postaci dla wyja�nienia pewnej zagadki (w noweli Balzaka Sarrasine: kim
jest starzec z salonu pañstwa de Lanty?) lub osi¹gniêcia zamierzonego celu (opo-
wie�ci Szeherazady maj¹ce odroczyæ jej egzekucjê w Tysi¹cu i jednej nocy). W ¿ad-
nym z tych przypadków nie dochodzi do zawi¹zania siê opozycji tekst�rzeczywi-
sto�æ. Stosunkowo blisko naszego tekstu wewnêtrznego sytuuje siê za to przypa-
dek opowie�ci wstawionej, pozostaj¹cej w relacji symbolicznej do fabu³y g³ównej
(jedna z mo¿liwych postaci �mise en abyme�). Jednak i tu tekst w tek�cie nie wy-
stêpuje jako tekst konstytuuj¹cy odrêbn¹ rzeczywisto�æ, lecz raczej jako retorycz-
ne exemplum pouczaj¹ce postacie z opowie�ci g³ównej5.

3 Zob. na ten temat ciekaw¹ analizê: A. M e l b e r g, Teorie mimesis. Repetycja. Prze³.
J. B a l b i e r z. Kraków 2002, s. 94�97.

4 Tak rozumiany tekst wewnêtrzny nale¿y odró¿niæ od cytatu, nawi¹zania czy aluzji u¿ytych
w funkcji odsy³acza do realnie istniej¹cych tekstów, których znaczenie b¹d� styl s¹ w jaki� sposób
istotne dla zrozumienia czytanego utworu. Inaczej mówi¹c, nale¿y odró¿niæ go od sygna³u interte-
kstualno�ci, bardzo czêsto nie zaznaczonego zreszt¹ ram¹, która � jak widaæ w naszej definicji �
decyduje o odrêbnej i znakowej naturze tekstu wewnêtrznego. Nie wymaga on równie¿, zwróæmy
uwagê, odpowiednika w postaci realnie istniej¹cego tekstu (dok³adniej stosunek pojêcia tekstu we-
wnêtrznego do znanych bliskich mu terminów z poetyki � intertekstualno�æ, �mise en abyme�, auto-
tematyzm, kola¿, cytat, quasi-cytat, a tak¿e �tekst w tek�cie� � analizujê w przygotowywanej w³a-
�nie do druku ksi¹¿ce).

5 Zob. G. G e n e t t e, Figures III. Paris 1972, s. 238�243. � M. F l u d e r n i k, Towards a �Na-
tural� Narratology. London � New York 1996, s. 342�343. � M. B a l, Narratologie. (Essais sur la
signification narrative dans quatre romans modernes). Paris 1977, s. 61� 82. � Tz. To d o r o v,
Ludzie-opowie�ci. Prze³. R. Z i m a n d. �Pamiêtnik Literacki� 1973, z. 1. � K. B a r t o s z y ñ s k i,
�Rêkopis znaleziony w Saragossie� � �Szkatu³ka� i powie�æ. W: Powie�æ w �wiecie literacko�ci.
Warszawa 1991.
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Don Kichot ustanawia wiêc prototypow¹ cechê swojego gatunku. Odt¹d po-
wie�æ (i gatunki pokrewne) chêtnie bêdzie siêgaæ do konstrukcji �tekstu w tek-
�cie� � odnalezionych rêkopisów, listów, niepotwierdzonych ustnych wersji ja-
kiej� fabu³y � które oddal¹ narratora od przedstawionych przezeñ wydarzeñ. W prze-
ciwieñstwie do eposu, w którym o przewagach minionych bohaterów wprost �piewa
natchniony przez muzy, bogów i Boga aojda.

Ale u autora Braci Karamazow znajdujemy równie¿ � niejako w zal¹¿kowej
postaci � takie wcielenia interesuj¹cej nas konstrukcji, które spotkamy potem w li-
teraturze XX-wiecznej. A wiêc, po pierwsze, próbê wydostania siê z ograniczeñ
narzucanych przez tekst, próbê wyra¿enia pisz¹cego �ja� w przestrzeni zaburzo-
nej granicy miêdzy tekstem a rzeczywisto�ci¹. Podejmie j¹ za pomoc¹ komentarza
autotematycznego narrator Notatek z podziemia. Po drugie, ujrzymy równie¿ tekst
wewnêtrzny w funkcji mitu � a wiêc narracji t³umacz¹cej i warto�ciuj¹cej histo-
ryczne zdarzenia, stanowi¹cej model ich interpretacji i obdarzaj¹cej sensem rze-
czywisto�æ pierwszego poziomu. Ale inaczej ni¿ np. Ksiêga w prozie Brunona
Schulza � mit Samozwañca w Biesach nie bêdzie mitem utraconym, poszukiwa-
nym. Przeciwnie, bêdzie opowie�ci¹ wspieraj¹c¹ siê na zbiorowym, spo³ecznym
uzasadnieniu. A jednak ju¿ tu mo¿emy odkryæ zapowied� metamorfozy, jak¹ przej-
dzie mit w literaturze XX-wiecznej, zapowied� jego �upadku�, czyli zaburzenia
opozycji, jakie mit zwykle konstytuuje (dobry�z³y, prawdziwy�nieprawdziwy,
sensowny�bezsensowny itp.). Oczywi�cie, poci¹ga to za sob¹ natychmiast zmianê
statusu rzeczywisto�ci przedstawionej w tek�cie zewnêtrznym, a przez ów mit
modelowanej.

Znajdziemy równie¿ co�, co � jak s¹dzê � stanowi o specyfice (tak¿e kulturo-
wej) Dostojewskiego w wykorzystaniu powie�ciowej techniki �tekstu w tek�cie�,
a co z pozoru ró¿ni siê znacznie od pozosta³ych jej ujêæ wystêpuj¹cych w tej twór-
czo�ci. Mam na my�li poemat Wielki Inkwizytor oraz hagiograficzne Ustêpy z ¿y-
wota [...] Zosimy. Wyj¹tkowo�æ roli, jak¹ graj¹ w ostatnim dziele pisarza, Bra-
ciach Karamazow, polega na tym, ¿e nie s¹ �na�ladowane� jako pewne narracje
w �wiecie postaci pierwszego poziomu, nie tworz¹ bezpo�rednio wobec tego po-
ziomu opozycji tekst�rzeczywisto�æ. Przywo³uj¹ natomiast szczególn¹ �wiado-
mo�æ jêzykow¹, w³a�ciw¹ kulturze staroruskiej, a odtworzon¹, co spróbujê poka-
zaæ, przez Dostojewskiego w ca³ej powie�ci. �wiadomo�æ ta, jak mniemam, zo-
staje w szczególny sposób �uwydatniona� w obu tekstach wewnêtrznych,
w esencjonalny sposób podana czytelnikowi. Jest niezwykle istotna, albowiem to
w niej samej powstaje problem, który gdzie indziej tkwi �pomiêdzy� tekstami od-
powiadaj¹cymi ró¿nym poziomom rzeczywisto�ci. To problem Prawdy i K³am-
stwa.

Na�ladowanie i rozumienie. Bia³e noce, Gospodyni

Pierwsza z metod wprowadzenia tekstu wewnêtrznego oraz zaburzenia trady-
cyjnej relacji ³¹cz¹cej go z tekstem zewnêtrznym wi¹¿e siê z prawie archetypicz-
nym dla Dostojewskiego modelem bohatera-marzyciela, niemal wprost przenie-
sionego z Cervantesa. Pozbawiony jakiegokolwiek metafizycznego uzasadnienia
dla swej egzystencji � warto�ci, która nada³aby jej porz¹dek � bohater taki wpada
w �wiat literatury, literackich schematów, staj¹cych siê dlañ wzorem do na�lado-
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wania6 . Od hiszpañskiego pierwowzoru ró¿ni¹ go dwie rzeczy: �wiadomo�æ gry,
któr¹ prowadzi (co jaki� czas zdaje sobie sprawê, ¿e ulega iluzjom), oraz wyra�na
dominacja jego punktu widzenia w narracji. �wiadome n a � l a d o w a n i e  po-
woduje, ¿e postaæ taka staje siê osi¹ przekszta³cenia wewnêtrznego w zewnêtrzne.
Elementy wspominanego (lub stworzonego) przez ni¹ tekstu literackiego zostaj¹
automatycznie odwzorowane w dzia³aniach sk³adaj¹cych siê na fabu³ê. Stopieñ
dok³adno�ci takiego odwzorowania mo¿e byæ ró¿ny. Przyjrzyjmy siê pod tym
wzglêdem dwóm opowiadaniom le¿¹cym u pocz¹tków twórczo�ci pisarza. Mo¿-
na je uznaæ za modelowe: stworzone w nich odmiany postaci wraz z ich dzia³ania-
mi powtarzaj¹ siê w utworach nastêpnych � w rozmaitych kombinacjach i funk-
cjach.

Nieznany z imienia bohater Bia³ych nocy zapisuje w formie pamiêtnika ¿ycie,
które nale¿a³oby nazwaæ jedn¹ wielk¹ literack¹ kreacj¹. Jego jêzyk tworz¹ nie-
ustanne cytaty z klasyki romantycznej, do spotykanych osób odzywa siê �jak
z ksi¹¿ki�. Swoim zachowaniem stara siê imitowaæ postacie Hoffmanowskie, prze-
bywaj¹ce stale pomiêdzy jaw¹ a snem. Podobn¹, choæ nie w takim stopniu �uro-
bion¹� naturê ma spotkana przezeñ podczas jednej z �nocy� dziewczyna, Nastieñ-
ka. Kiedy ta pyta go o �w³asn¹ historiê�, tworzy on w odpowiedzi co� w rodzaju
trzecioosobowej narracji na temat odgrodzonego od rzeczywisto�ci �marzyciela�.
Jest to po³¹czenie ¿ywych wówczas romantycznych klisz, przede wszystkim cyta-
tów lub aluzji do Goethego, Scotta, Puszkina, Lermontowa, ¯ukowskiego i in-
nych. Bez trudu rozpoznajemy w tej narracji charakter i postêpowanie samego
bohatera.

W historii tej warto zwróciæ uwagê na dwa momenty. Po pierwsze, na to, jak
bohater opisuje jej wprowadzenie:

Usiad³em obok niej, przybra³em pedantycznie powa¿n¹ postawê i zacz¹³em jak z ksi¹¿ki
[...]. [135]7.

� co stanowi sygna³ �literacko�ci� maj¹cej w³a�nie nast¹piæ odpowiedzi. Po drugie,
niezwykle wa¿ne jest tutaj przej�cie od pozornie oderwanej opowie�ci do quasi-
-rzeczywisto�ci utworu:

� Pani by chcia³a wiedzieæ, panno Nastieñko, co robi³ w swoim zak¹tku nasz bohater,
czyli ja, bo ja jestem bohaterem ca³ego tego opowiadania, ja w swojej w³asnej skromnej oso-
bie; pani by chcia³a wiedzieæ, dlaczego siê tak sp³oszy³em i straci³em g³owê na ca³y dzieñ
z powodu nieoczekiwanej wizyty przyjaciela? [137]

6 M. H o l q u i s t, Dostoevsky and the Novel. Princeton, New Jersey, 1977.
7 Liczba umieszczona po cytacie wskazuje stronicê, z której on pochodzi. Cytaty czerpano

z nastêpuj¹cych wydañ: Z dzie³ Fiodora Dostojewskiego. T. 1�14. London�[Warszawa] 1992�1999.
W tomie 1: Notatki z podziemia. Prze³. G. K a r s k i; w t. 4: Biesy. Powie�æ w trzech czê�ciach. Now¹
wersjê przek³adu T. Z a g ó r s k i e g o  przygotowa³ oraz rozdz. U Tichona prze³. Z. P o d g ó r z e c;
w t. 5: Bia³e noce. Powie�æ sentymentalna. (Ze wspomnieñ marzyciela). Prze³. W. B r o n i e w s k i.
Przejrza³ i poprawi³ Z. P o d g ó r z e c. � Z pism Fiodora Dostojewskiego. Red. P. H e r t z. T. 9:
Sobowtór. I inne opowiadania. T³um. S. P o l l a k. Warszawa 1962, tu: Gospodyni. Opowiadanie. �
Edycja 1-tomowa: Bracia Karamazow. Powie�æ w czterech czê�ciach z epilogiem. Przek³ad [i pos³.]
A. P o m o r s k i. Kraków 2004. � Kiedy zachodzi potrzeba cytowania obok przek³adu tak¿e frag-
mentów orygina³u, pos³ugujê siê wyd.: F. M. D o s t o j e w s k i j, Po³noje sobranije soczinienij. Ried.
G. B a z a n o w. T. 14�15. Leningrad 1976. Lokalizacjê podajê wówczas po �redniku oddzielaj¹cym
j¹ od polskiej; pierwsza liczba wskazuje tom, druga � stronicê.
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Jak widaæ, bohater sam dokonuje tego przej�cia, przyznaj¹c siê, ¿e mówi³ o so-
bie samym. Zmiana osoby gramatycznej, z trzeciej na pierwsz¹, odzwierciedla
zatem uto¿samienie siê postaci z przedstawion¹ przez ni¹ kreacj¹ i zarazem wyj-
�cie literatury poza swe granice. To ostatnie jest dodatkowo wzmacniane przez
fakt, ¿e narracja zewnêtrzna (ewokuj¹ca �wiat aktualny wewn¹trz utworu) prowa-
dzona jest w³a�nie w pierwszej osobie. Kierunek imitacji jest oczywisty: �wspo-
mnienia marzyciela� to nie streszczenie zdarzeñ, jakie ju¿ zasz³y (¿adnej �fabu³y�
tam bowiem nie ma), lecz zarysowanie literackiego modelu postaci, na którym
�wiadomie opiera siê bohater Dostojewskiego.

Ale i fabu³a Bia³ych nocy znajduje swój pierwowzór. Jest nim opera Cyrulik
sewilski Gioacchina Rossiniego, a dok³adniej historia Rozyny, która � zakochana
w hrabim Almawiwie � radzi siê cyrulika Figara, jak ma wyznaæ hrabiemu sw¹
mi³o�æ. Figaro, sam bêd¹c zakochany w Rozynie, poleca jej napisanie listu do Al-
mawiwy. W tym momencie Rozyna pokazuje mu gotowy list. Dok³adnie tê scenê
powtarzaj¹ �wiadomie obie postacie (Nastieñka ogl¹da³a wcze�niej Cyrulika se-
wilskiego w teatrze). Odpowiednikiem Almawiwy jest tutaj student, któremu bab-
cia Nastieñki wynajê³a mieszkanie, sama Nastieñka odgrywa rolê Rozyny, bohater
za� cyrulika. Oto scena podjêcia gry:

� Ale list, list! Przecie¿ najpierw trzeba list napisaæ! W takim razie dopiero pojutrze wszyst-
ko to za³atwimy.

� List... � odpowiedzia³a Nastieñka, trochê zmieszana � list... ale...
Ale nie dokoñczy³a. Najpierw odwróci³a ode mnie twarzyczkê, zaczerwieni³a siê jak ró¿a,

i nagle poczu³em w swym rêku list, widocznie ju¿ dawno napisany, zupe³nie gotowy i zapie-
czêtowany. Jakie� znajome, mi³e, pe³ne wdziêku wspomnienie przemknê³o mi przez g³owê!

� Ro-zy-na... � zacz¹³em.
� Ro-zy-na! � za�piewali�my oboje, ja omal nie u�ciskawszy jej z zachwytu, ona zaczer-

wieniwszy siê, jak tylko mo¿na, i �miej¹c siê przez ³zy, które jak pere³ki dr¿a³y na jej czarnych
rzêsach. [153]

Pierwowzór, przywo³any poprzez cytat z operowej arii, dostarcza obojgu roz-
wi¹zania problemu identycznego jak w libretcie dzie³a Rossiniego. Zacytowana
scena pokazuje wzajemne u�wiadomienie sobie przez nich tego faktu.

Czynno�ci¹ blisk¹ na�ladowaniu literatury jest r o z u m i e n i e  przez bohate-
ra za jej po�rednictwem przytrafiaj¹cych mu siê zdarzeñ. Tu równie¿ tekst staje siê
matryc¹. Tym razem pomaga ona dostrzec odpowiednie zwi¹zki pomiêdzy pozor-
nie bez³adnymi elementami rzeczywisto�ci i u�wiadomiæ postaci rolê, jak¹ w tak
ukszta³towanym �wiecie odgrywa. To ostatnie powoduje, ¿e rozumienie � jako
czynno�æ aktywna � zawsze poci¹ga za sob¹ pewien stopieñ tworzenia8. W tym
przypadku jest ono ponownie na�ladowaniem odnalezionego pierwowzoru, co
w³a�nie prowadzi do analogii miêdzy oboma poziomami tekstu.

Dobr¹ tego ilustracjê stanowi opowiadanie Gospodyni. Ordynow, m³ody, za-
fascynowany nauk¹, ale zamkniêty w sobie cz³owiek, zostaje pewnego dnia zmu-
szony do wynajêcia nowego mieszkania. B³¹kaj¹c siê, po raz pierwszy od d³u¿sze-
go czasu, po petersburskiej ulicy, zagl¹da do jednej z cerkwi, w której spotyka
przedziwn¹ parê: starszego ju¿ mê¿czyznê i m³od¹ kobietê. Ol�niony piêkno�ci¹
dziewczyny, próbuje na wszelkie sposoby przenikn¹æ do domu, gdzie zamieszkuje

8 Mo¿na by to porównaæ do teorii aktywnego rozumienia opisanej w pracy: G. L a k o f f,
M. J o h n s o n, Metafory w naszym ¿yciu. Przek³ad i wstêp T. P. K r z e s z o w s k i. Warszawa 1988.
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ona wraz ze swym tajemniczym opiekunem. Wci¹¿ nie daje mu przy tym spokoju
jedno pytanie: kim jest Katarzyna i trzymaj¹cy j¹, niczym na uwiêzi, przy sobie
Murin? Znalaz³szy siê wreszcie w ich �komórce� (pod pretekstem wynajêcia po-
koju), wpada w � typowy dla wczesnych bohaterów Dostojewskiego � stan pó³-
snu-pó³maligny. Obrazy dzieciñstwa przeplataj¹ siê tu z obecn¹ histori¹. W ca³ym
widzeniu powraca za� uporczywie postaæ �z³ego starca�, który szepcze Ordyno-
wowi �bajkê�:

Lecz wtem zaczê³a siê nagle zjawiaæ pewna istota, która napawa³a go jakim� niedziecin-
nym przera¿eniem, która powoli ws¹cza³a w jego ¿ycie pierwsz¹ truciznê bólu i ³ez. Niejasno
odczuwa³, ¿e nieznany starzec zagarnia pod swoj¹ w³adzê jego wszystkie przysz³e lata, i choæ
dr¿a³, nie móg³ spu�ciæ z niego wzroku. Z³y starzec szed³ za nim wszêdzie. Wyziera³ i podstêp-
nie kiwa³ do niego g³ow¹ spod ka¿dego krzaka w lesie, �mia³ siê i dra¿ni³ z nim, wciela³ siê
w ka¿d¹ lalkê dziecka, wykrzywiaj¹c i �miej¹c siê w jego rêkach jak z³y, wstrêtny gnom [...].
Odpêdzi³ rój jasnych duchów, które szele�ci³y z³otymi i szafirowymi skrzyd³ami woko³o jego
ko³yski, odsun¹³ na zawsze jego biedn¹ matkê i zacz¹³ po ca³ych nocach naszeptywaæ mu d³u-
g¹, dziwn¹ bajkê, niezrozumia³¹ dla serca dziecka, ale wstrz¹saj¹c¹, przejmuj¹c¹ go lêkiem
i niedziecinn¹ namiêtno�ci¹. Ale z³y starzec nie s³ucha³ jego p³aczów i pró�b i wci¹¿ do niego
przemawia³, a¿ ch³opiec wpada³ w odrêtwienie i niepamiêæ. [...] Zaczyna³y go drêczyæ podej-
rzenia � i naraz w ciemno�ciach nocy znów rozpoczyna³a siê szeptem d³uga bajka, a opowia-
da³a j¹ cicho, ledwo dos³yszalnie jaka� staruszka, smutno przy tym kiwaj¹c przed gasn¹cym
ogniem sw¹ bia³¹, siw¹ g³ow¹. Ale � i tu znów ogarnia³o go przera¿enie: bajka wciela³a siê
przed nim w kszta³ty i postaci.

Widzia³, jak wszystko, pocz¹wszy od jego dziecinnych, niejasnych rojeñ, wszystkie jego
my�li i marzenia, wszystko, co prze¿y³, wszystko, co wyczyta³ w ksi¹¿kach, wszystko, o czym
ju¿ dawno zapomnia³, wszystko to o¿ywa³o, wszystko formowa³o siê, wciela³o, stawa³o przed
nim w kolosalnych kszta³tach i postaciach, chodzi³o, roi³o siê woko³o niego; widzia³, jak roz-
po�ciera³y siê przed nim czarodziejskie, wspania³e ogrody, jak powstawa³y i rozpada³y siê w gru-
zy ca³e miasta, jak ca³e cmentarze przysy³a³y mu swoich nieboszczyków, którzy zaczynali ¿yæ
od nowa, jak przychodzi³y, rodzi³y siê i ginê³y w jego oczach ca³e plemiona i narody, jak wreszcie
teraz woko³o jego ³o¿a bole�ci uciele�nia³a siê ka¿da jego my�l, ka¿de bezcielesne rojenie,
uciele�nia³a siê prawie w chwili swego poczêcia [...]. [222�224]

Fragment ów zachwyci³by pewnie niejednego psychoanalityka, dla nas jed-
nak najwa¿niejsza jest rola, jak¹ odgrywa na tle ca³ego opowiadania. Mamy tu do
czynienia z czêstym u rosyjskiego pisarza fenomenem �ods³oniêcia� prawdy po-
przez sen, malignê. Jednak¿e � w porównaniu ze zwidami Goladkina, Raskolniko-
wa, Swidrygaj³owa � dochodzi do g³osu nie tyle �sumienie� postaci, skrywana
przez ni¹ jej �druga strona�, ile pamiêæ. Jest to przede wszystkim pamiêæ zas³ysza-
nych (b¹d� przeczytanych) w dzieciñstwie opowie�ci, pamiêæ niejako przez te
opowie�ci uformowana. Centraln¹ w�ród nich pozycjê zajmuje �z³a bajka�, szep-
tana przez �starca� i �staruszkê�. Na tym etapie lektury (ju¿ blisko po³owy tekstu)
czytelnik bez trudu identyfikuje obie postacie z Murinem, opiekunem Katarzyny,
i mieszkaj¹c¹ razem z nimi równie tajemnicz¹ staruszk¹. To jakby dwa punkty
styczne, uruchamiaj¹ce od razu ca³y mechanizm: Ordynow interpretuje bowiem
za pomoc¹ bajkowych obrazów swoje dotychczasowe ¿ycie, wraz z aktualnymi
zdarzeniami. Senna rzeczywisto�æ tekstowa przechodzi w jawê. Proces ów ukazu-
je narrator dos³ownie jako �wcielanie siê� zapamiêtanych motywów w to, czego
do�wiadczy³ bohater. Jego dalsze zachowanie wskazuje, i¿ faktycznie odbiera on
wszystkie bie¿¹ce zdarzenia jako bajkê. Wiêcej � ca³e opowiadanie w istocie od-
wo³uje siê do konwencji bajkowych. W efekcie perspektywa �lektury� dokony-
wanej przez Ordynowa pokrywa siê z perspektyw¹ lektury czytelnika. Temu wspó³-
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graniu sprzyja przyjêcie punktu widzenia bohatera, co sprawia, i¿ pomimo narra-
cji trzecioosobowej rzeczywisto�æ przedstawiona jest tu z pozycji Ordynowa.
Mediacja ta pozwala na ogl¹d dokonany �jego oczami�. Gdy zatem w pewnym
momencie narrator stwierdza, ¿e Ordynowowi �przebieg³o przez my�l, ¿e widzi to
wszystko we �nie� (236), nale¿y mniemaæ, ¿e dok³adnie tak samo przepuszczone
przez �filtr snu� zdarzenia odczytuje odbiorca tekstu.

Tymczasem, by nie pozostaæ go³os³ownym, zwrócê uwagê na wybrane ele-
menty poetyki bajkowej w tym tek�cie, opieraj¹c siê na pracach W³adimira Prop-
pa9. Ordynowa mo¿na przedstawiæ jako �bohatera poszukuj¹cego�, którego celem
jest odnalezienie dziewczyny wiêzionej przez przeciwnika. Rolê tego ostatniego
odgrywa Murin, maj¹cy w sobie co� z Ko�cieja, czarodzieja czy po prostu diab³a
(Katarzyna w swej zawi³ej opowie�ci o�wiadcza: �Duszê mu zaprzeda³am�, 241).
Zreszt¹ jego pe³ne imiê i nazwisko � Ilja Murin � odsy³a wprost do bajkowego
bohatera Ilji Muromca. Dziwna dwoisto�æ Katarzyny (nazwanej przez Murina cud-
dziewic¹, 257), która to ci¹gnie Ordynowa ku sobie, to znów go odpycha, nieco
przypomina ambiwalentny charakter bajkowej �krasawicy�, gotowej naraziæ na
�mieræ swego wybawiciela. Funkcjê pomocnika pe³ni tutaj stró¿uj¹cy pod domem
Murina Tatar, który przekupiony przez bohatera, przepuszcza go, a tak¿e udziela
trochê informacji na temat gospodarza. Warto zauwa¿yæ, ¿e jedna z nich dotyczy
tajemniczej �ksiêgi�, w któr¹ jak tylko �popatrzy, zobaczy i ca³¹ prawdê powie�
(227), co wywo³uje natychmiast skojarzenia z ksiêg¹ Jeleny Priemudroj. Innym
pomocnikiem-informatorem jest tak¿e, �jakby spod ziemi wyros³y� (u¿yjmy for-
mu³y bajkowej), Jaros³aw Iljcz, dawny znajomy Ordynowa, pozostaj¹cy jednak
w dziwnej komitywie z Murinem.

Ukszta³towanie przestrzeni równie¿ odsy³a do kodu bajkowego. Wyraziste prze-
ciwstawienie wnêtrza i zewnêtrza: dawnego domu Ordynowa � ulicy � domu
Murina, przywodzi na my�l przeciwstawienie bezpiecznego rodzinnego domu (pa-
³acu) le�nemu go�ciñcowi jako miejscu podró¿y i niebezpiecznych zdarzeñ oraz
�obcemu królestwu�, w którym przebywa poszukiwany przez bohatera przedmiot
czy osoba. Cerkiew, w której Ordynow poznaje Katarzynê, przypomina �zakaza-
n¹ izbê�, gdzie zwykle, wskutek z³amania zakazu, nastêpuje zawi¹zanie bajkowej
akcji.

Sama akcja natomiast daje siê szkicowo opisaæ w nastêpuj¹cy sposób. �Sytu-
acji pocz¹tkowej� w modelu Proppa odpowiada opuszczenie przez Ordynowa daw-
nego mieszkania. Silne uczucie, jakiego doznaje on na widok nieznajomej spotka-
nej w cerkwi, wywo³uje w nim natychmiastowo �wiadomo�æ �braku�. Pod¹¿anie
za tajemnicz¹ par¹ i próby przedostania siê do domu Murina to podró¿ do �obcego
królestwa�. Przekupstwo stró¿a i wej�cie nieomal �tylnymi drzwiami� kojarzy siê
z przej�ciem przez chatê �jagi�, stoj¹c¹ zwykle na granicy pomiêdzy �dwoma kró-
lestwami�, a tak¿e z pomy�lnym uporaniem siê z �prób¹�, jakiej zwykle poddaje
bohatera ta postaæ. Wreszcie kilkakrotnie podejmowany przez Ordynowa wysi³ek

9 Mam tu na my�li nastêpuj¹ce prace W. P r o p p a: Morfologia bajki. Prze³. W. Wo j d y g a-
- Z a g ó r s k a. Warszawa 1976; Russkaja skazka. Moskwa 2000; Historyczne korzenie bajki magicz-
nej. Prze³. J. C h m i e l e w s k i. Warszawa 2003. � Teksty �ród³owe w: A. N. A f a n a s j e w, Na-
rodnyje russkije skazki. Ried. L. G. B a r a g, N. W. N o w i k o w. T. 1�3. Moskwa 1984�1986. Tu
powo³ujê siê na bajki pod nastêpuj¹cymi numerami: 156�158 (o Ko�cieju), 308�310 (o Ilji Murom-
cu), 236�237 (o Jelenie Priemudroj), 102�103, 105�107 (o jadze), 232�233 (o Car-dziewicy).
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w celu wydarcia Katarzyny Murinowi nie jest niczym innym jak �walk¹�, której
on zreszt¹ nie wygrywa. Walka ta, warto zauwa¿yæ, odbywa siê ju¿ po opisanej
tutaj wizji, stanowi zatem swoist¹ reakcjê bohatera na u�wiadomienie sobie bajko-
wego charakteru w³asnej sytuacji.

Widzimy zatem ponownie, jak wpisany w opowiadanie tekst wewnêtrzny �ema-
nuje� na zewnêtrzn¹ strukturê utworu, a centrum tego procesu stanowi jeszcze raz
bohater, tym razem jako podmiot i n t e r p r e t u j ¹ c y10 zdarzenia w oparciu o pa-
raliteracki model. Wewnêtrzny punkt widzenia pozwala czytelnikowi na dostrze-
¿enie skutków tej interpretacji w bezpo�rednio danej strukturze utworu. Sprawia
te¿ co� jeszcze: w odró¿nieniu od szaleñstw Don Kichota, któremu hiszpañski po-
wie�ciopisarz przeciwstawi³ �zdrowy rozs¹dek� zewnêtrznego narratora i Sancho
Pansy, szaleñstwa bohaterów dwóch opowiadañ Dostojewskiego, zw³aszcza Or-
dynowa, pozostaj¹ bez �kontrapunktu�. Wiedza czytelnika rozwija siê równolegle
do wiedzy bohatera. Podobnie jak on, czytelnik � przynajmniej ten wpisany w kon-
strukcjê utworu � równie¿ ulega z³udzeniom. Tak¿e on mo¿e zadaæ pytanie o �twar-
dy� grunt rzeczywisto�ci, o granicê miêdzy jaw¹ a snem.

Jak widaæ, w rozpatrzonych utworach tekst wewnêtrzny pojawia siê zawsze
w inny sposób: jako wypowiedziany (Bia³e noce), jako implikowany przez zacho-
wanie bohaterów, a zarazem wskazywany dziêki ich aluzjom (Cyrulik sewilski
w tym samym opowiadaniu), wreszcie ods³oniêty w widzeniu sennym (Gospody-
ni). Pojawia siê on zwykle na takim etapie rozwoju fabu³y, ¿e jasne staj¹ siê dla
czytelnika analogie pomiêdzy oboma poziomami. Za ka¿dym razem tekst taki jest
silnie zwi¹zany z jak¹� postaci¹: nawet operê Rossiniego rozpoznajemy ju¿ zin-
terpretowan¹ przez bohaterów, a nie w formie niezale¿nego widowiska.

W obydwu opowiadaniach zachodzi co�, co da³oby siê nazwaæ zderzeniem
tekstu z rzeczywisto�ci¹. Bohater, nie rozumiej¹c otaczaj¹cego �wiata b¹d� nie
potrafi¹c go zaakceptowaæ, ucieka siê do bytu ju¿ uporz¹dkowanego, jakim jest
tekst. Widaæ to dobrze zw³aszcza w przypadku Gospodyni. Mo¿liwe, ¿e da³oby siê
obroniæ tezê, i¿ utwór pokazuje konfrontacjê �wiadomo�ci racjonalnej (Ordynow
jest m³odym, poch³oniêtym problemem �w³asnego systemu� naukowcem) i mito-
logicznej, dwóch odmiennych sposobów my�lenia i postrzegania rzeczywisto�ci.
Bohater siêga po zas³yszane w dzieciñstwie historie. Systemowi przeciwstawia
�opowie�ci�. Ale przyjmuj¹c ich ��wiatoodczucie� (formu³a Bachtina) ponosi klê-
skê � �wiat okazuje siê zbyt skomplikowany, by pasowaæ do bajkowych schema-
tów. Murin i Katarzyna nadal pozostaj¹ dlañ zagadk¹.

Z punktu widzenia czytelnika z kolei tekst wewnêtrzny pe³ni funkcjê modelu
dla fabu³y ca³o�ci oraz wspó³tworzy jej znaczenie. Jednak tylko czê�ciowo. W isto-
cie zachodzi tu interakcja: rzeczywisto�æ przedstawiona nabiera znaczenia dziêki
wkomponowanemu tekstowi, ale równocze�nie przewarto�ciowuje te¿ i jego sens.

Podobn¹ dwoisto�æ �wiata przedstawionego i bohatera znale�æ mo¿na i w pó�-
niejszej twórczo�ci rosyjskiego pisarza.

Literackimi szablonami bawi siê w Biesach Stawrogin. Dobrym przyk³adem

10 Interpretacjê traktujê na równi z rozumieniem. �Rozumieæ� pewien przedmiot to wpasowaæ
go w znaczeniotwórczy znany uk³ad innych przedmiotów. Zob. L a k o f f, J o h n s o n, op. cit. Tak-
¿e: P. P i e t r z a k, Metafora w jêzyku my�li i kulturze. Nietzsche, Lakoff i Johnson. �Rubikon� 2000,
z. 4.
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jest postaæ �ksiêcia Harry�ego� z tragedii Henryk IV Williama Szekspira. O tym,
¿e syn Barbary Pietrowny przyjmowa³ rysy tej postaci �wiadomie, czytelnik do-
wiaduje siê z opowiadania m³odego Wierchowieñskiego o petersburskim okresie
w biografii Stawrogina:

Miko³aj Wsiewo³odowicz nazywa³ wówczas pana [� zwraca siê Piotr do Lebiadkina �]
swoim Falstaffem; to prawdopodobnie jaki� dawny typ burlesque, z którego wszyscy siê �mie-
j¹ i który pozwala �miaæ siê z siebie, byle by mu za to p³acono. [172]

Uwaga ta, dowodz¹ca nb. braku wykszta³cenia Piotra Stiepanowicza, rzuca
nieco �wiat³a na dziwny stosunek, jaki wytworzy³ siê miêdzy kapitanem Lebiadki-
nem a Stawroginem, przypominaj¹cy zwi¹zek Szekspirowskiego Falstaffa z ksiê-
ciem Henrykiem. Do tego ostatniego porównuje wcze�niej Miko³aja Wsiewo³odo-
wicza Stiepan Trofimowicz, gdy t³umaczy kr¹¿¹ce plotki o ciemnej stronie cha-
rakteru syna Barbary Pietrowny. Istotnie, Stawrogin ma co� z postaci Henryka:
wysoko urodzony, nie stroni od towarzystwa �³otrzykowskiego�. W roli �Iwana
Carewicza� ocalaj¹cego Rosjê od zamêtu (wrócimy jeszcze do tego), jak¹ wyzna-
cza mu w swej intrydze Piotr, widaæ echa ukrytego planu wyrodnego syna królew-
skiego, który trudni siê rozbojem, by tym ³atwiej wyró¿niæ siê w przysz³o�ci jako
praworz¹dny w³adca. Milcz¹ce pozwolenie dane przezeñ Fiedce Kator¿nemu na
zabójstwo Lebiadkina i jego siostry zapowiada los Falstaffa, który w finale dru-
giej czê�ci tragedii zostaje uwiêziony jako �niewygodny� dawny przyjaciel nowo
obranego króla. Sam Lebiadkin natomiast, co ciekawe, to raczej Falstaff �odwró-
cony�. Brakuje mu bowiem owego nieustannego kuszenia swojego pana, sprowa-
dzania go na z³¹ drogê. To raczej Stawrogin staje siê przyczyn¹ jego upadku, nie
odwrotnie.

Je�li zawart¹ w artykule Rodiona Raskolnikowa filozofiê dziejów uznaæ za
tekst, to Zbrodnia i kara okaza³aby siê � podobnie jak analizowana ju¿ Gospodyni
� opowie�ci¹ o próbie (i tragicznych skutkach) zrozumienia w³asnego �ja� po-
przez narracjê. Narracjê tê mo¿na nawet potraktowaæ jako quasi-mityczn¹, nawi¹-
zuj¹c¹ do schematów mitów kosmologicznych, gdzie w centrum znajduje siê
bohater kulturowy, dokonuj¹cy czynu prowadz¹cego do za³o¿enia pewnej spo-
³eczno�ci11. Taki jest plan Raskolnikowa: poprzez zniszczenie �przeciwnika� (iro-
nicznie upostaciowanego w starej lichwiarce) doprowadziæ do powstania �No-
wego Jeruzalem�. Ale i tutaj okazuje siê, ¿e rola zosta³a przyjêta mylnie. Teksto-
wy schemat i wpisany weñ system warto�ci nie wytrzymuj¹ konfrontacji ze zbyt
skomplikowan¹ rzeczywisto�ci¹. Bohater wie, ¿e gra, ale � mimo poczucia klê-
ski � nie umie porzuciæ tej gry, wyswobodziæ siê z jej pêt. Gdyby przyj¹æ za
Bachtinem, i¿ zakoñczenie Zbrodni i kary jest umowne � dialogowy, w zderze-
niu z Innym kszta³tuj¹cy siê proces zyskiwania �wiadomo�ci przez bohatera nie
ma faktycznego koñca, ka¿dy punkt stanowi dlañ jedynie etap do przej�cia � to
wypada zauwa¿yæ, ¿e Raskolnikow do ostatnich stronic nie mo¿e poznaæ roli,
jak¹ gra on sam i inni, nie wie, gdzie �siê pomyli³�, gdzie s¹, inaczej mówi¹c,
granice tekstu i �rzeczywisto�ci�.

11 Tak próbowa³ analizowaæ tê powie�æ I. To p o r o w  w artykule O strukturie romana Dosto-
jewskogo w swiazi s archaicznymi schiemami mifo³ogiczeskogo myszlenija. W: Mif, ritua³, simwo³,
obraz. Issledowanija w ob³asti mifopoeticzeskogo. Moskwa 1994.
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Jednak postaci¹ naprawdê godn¹ uwagi jest anonimowy bohater krótkiej po-
wie�ci Notatki z podziemia. Jego znaczenie polega na tym, i¿ podejmuje on wysi-
³ek wydostania siê z tekstowego b³êdnego ko³a. Dok³adn¹ analizê tego utworu �
acz w nieco odmiennym kontek�cie � prezentuje inna moja praca, tu wiêc ograni-
czê siê tylko do najwa¿niejszych spostrze¿eñ12.

Postawa �cz³owieka z podziemia� wyra¿a siê w buncie przeciwko logice, jaka
obowi¹zuje racjonalne systemy my�lowe i forsowane przez nie porz¹dki spo³eczne.
Wszystkie one d¹¿¹ do wyrugowania z ¿ycia jednostki tego, co nieracjonalne, a cze-
go nie daje siê uj¹æ w matematyczne zasady, w �dwa razy dwa jest cztery�. Nieufny
wobec nich, szukaj¹cy ucieczki w tym, co nie poddaje siê dyktatowi rozumu, boha-
ter Dostojewskiego próbuje na wszelkie sposoby rozbiæ klarowny dyskurs nauki
i przeciwstawiæ mu romantycznie pojêt¹ swobodê dyskursu literackiego13. Ale tu
wpada w zastawion¹ przez siebie pu³apkê. Szukaj¹c ucieczki od fikcji spo³ecznej
w fikcjach literackich, nie mo¿e siê wydostaæ z tekstowego b³êdnego ko³a. Wierzy
mimo wszystko, ¿e jedyna dostêpna dlañ realno�æ, jedyny sposób istnienia, to
�ksi¹¿ki�:

Przyjrzyjcie siê uwa¿niej! Przecie¿ my nawet nie wiemy, gdzie teraz znajduje siê ¿ywe
¿ycie, co to jest takiego i jak siê nazywa. Zostawcie nas samych, bez ksi¹¿ki, a natychmiast
stropimy siê, zagubimy, nie bêdziemy wiedzieli, gdzie wyl¹dowaæ, czego siê trzymaæ; co ko-
chaæ, czego nienawidziæ, co szanowaæ i czym gardziæ. [105]

Z tej matni pomaga mu wyj�æ drugi typ tekstu wewnêtrznego: komentarz au-
totematyczny. Jego rola polega na �rozchwianiu� znaczeniowym wypowiedzi nar-
ratora, tak aby nie da³o siê jej stre�ciæ, zinterpretowaæ, zamkn¹æ w prostej, jedno-
znacznej wyk³adni. To próba wyzbycia siê ograniczeñ jêzyka jako si³y nazywaj¹-
cej i klasyfikuj¹cej w imiê nieokre�lono�ci i niedefiniowalno�ci. G³ównym
�rodkiem jest tu ironia. Zasadnicz¹ rolê odgrywa w³a�ciwa owej figurze ró¿nica
miêdzy znaczeniami pozornym a w³a�ciwym.

Ironi¹ przesi¹kniêta jest w³a�ciwie ca³a wypowied� narratora. Wychodzi ona
daleko poza komentarz odnosz¹cy siê do tworzonego przezeñ tekstu jako tekstu.
Ma utrudniæ egzegezê s³ów bohatera, których � jak wierzy on sam � wys³uchuj¹,
zw³aszcza w pierwszej czê�ci, jacy� tajemniczy �panowie [gospoda]�, nie ustaj¹-
cy w próbach zaszufladkowania jego pogl¹dów. Tu widaæ rolê komentarzy autote-
matycznych, które powstaj¹ wskutek ods³oniêcia sytuacji komunikacyjnej utwo-
ru: dialogu narratora z potencjalnymi s³uchaczami. Nie jest ona w historii powie-
�ci niczym nowym. Wystarczy wspomnieæ Tristrama Shandy�ego Sterne�a albo
Kubusia Fatalistê Diderota. Jednak z tradycyjnego motywu �gawêdziarskiego�,
pe³ni¹cego w utworach dawniejszych g³ównie rolê retoryczn¹, �wci¹gniêcia� re-
alnego czytelnika w ramy utworu, Dostojewski tworzy sytuacjê egzystencjaln¹.
To w³a�nie owi tajemniczy �panowie� prowokuj¹ bohatera do gry. To oni tak¿e s¹
adresatami gestów jego niezale¿no�ci, paradoksalnie � zale¿no�æ potwierdzaj¹-
cych. Ironia, której cel stanowi wypowied� �cz³owieka z podziemia� ujêta jako
ca³o�æ, uderza zarówno w tekstowo�æ jego �wiata, jak i w trze�wy punkt widzenia
reprezentowany przez wyimaginowanych oponentów.

12 P. P i e t r z a k, Narracja literacka i �wiadomo�æ jêzykowa. W zb.: Narracja i to¿samo�æ.
T. 2: Antropologiczne problemy literatury. Red. W. B o l e c k i, R. N y c z. Warszawa 2004.

13 Zob. M. H o l q u i s t, The Search for a Story: �White Nights�, �Winter Notes on Summer
Impressions�, and � Notes from the Underground�. W: Dostoevsky and the Novel.
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Hm... Owszem, ale tu w³a�nie trafiam na sêk! Zechciejcie mi, moi pañstwo, wybaczyæ,
¿em siê zapêdzi³ w filozofowanie; jestem przecie od czterdziestu lat w podziemiu! Pozwólcie
mi pofantazjowaæ. [26]

W tym wszystkim istotn¹ rolê odgrywa k³amstwo � ci¹g³e przyznawanie siê
do fa³szu �wiadomie zawartego we w³asnych s³owach. W rezultacie bezradny wobec
lektury jest nie tylko odbiorca, ale i sam jej wewnêtrzny autor.

Lepsze natomiast by³oby nawet, ot co: gdybym sam wierzy³ w cokolwiek z tego, com tu
napisa³. A przysiêgam pañstwu, ¿e ani s³ówku z tego, ani jednemu s³ówku nie wierzê! A ra-
czej mo¿e i wierzê, ale jednocze�nie, nie wiadomo dlaczego, czujê i podejrzewam, ¿e ³¿ê jak
najêty. [34]

Dziêki ironii tekst ów przekszta³ca siê w grê: ci¹g³e przechodzenie od jednej
pozycji (znaczenia s³owa, zdania, opinii, postawy) ku przeciwnej i na odwrót, aby
wytworzy³o siê tak charakterystyczne dla pewnych u¿yæ ironii napiêcie. Wyklu-
cza ono przyjêcie jedynego trafnego, �w³a�ciwego� znaczenia

Maj¹c w pamiêci powie�æ Cervantesa, nie sposób nie wspomnieæ choæ w dwóch
s³owach o wszechobecnej w Notatkach parodii. W Don Kichocie pe³ni ona funk-
cjê raczej �estetyczn¹�: kompromituje stylistykê i kompozycjê romansów rycer-
skich, pokazuj¹c przej�cie od epiki heroicznej do powie�ciowej. U Dostojewskie-
go natomiast, podobnie jak ironia, pe³ni funkcjê egzystencjaln¹: pozwala na jed-
noczesne przyjêcie literatury jako swoistego modelu ¿ycia i jej odrzucenie; na
balansowanie miêdzy dwoma biegunami.

Bohater siêga po parodiê jako pisarz, dezawuuj¹c okre�lony styl, ale tak¿e
jako obracaj¹ca siê w �wiecie tekstów jednostka. Ograniczê siê do drugiego przy-
padku. Ilustracj¹ mog¹ tu byæ chyba najbardziej rzucaj¹ce siê w oczy, sztampowe
motywy z literatury romantycznej (samotny, niezrozumiany bohater, sk³onno�æ do
przekraczania granic etycznych, ¿¹dza zemsty, itp.), widoczne zw³aszcza w auto-
prezentacji na pocz¹tku czê�ci drugiej Notatek. Przedstawiono je w wyra�nie gro-
teskowym tonie. Szczególnie wyeksponowane zosta³o pragnienie odwetu boha-
tera za upokorzenie, jakiego dozna³ od pewnego oficera. Jego staranne przygoto-
wania nawi¹zuj¹ do jednego z ulubionych motywów rosyjskiej literatury XIX-wiecz-
nej: do pojedynku (np. w Eugeniuszu Onieginie Puszkina, Bohaterze naszych cza-
sów Lermontowa, w wielu utworach samego Dostojewskiego, pó�niej u To³stoja
i Czechowa). Ca³o�æ Notatek z kolei da siê czytaæ jako parodia literatury autobio-
graficznej (w typie Wyznañ Rousseau) i wypowiedzi naukowej.

Notatki z podziemia przynosz¹ kolejn¹ zmianê w stosunku do dawniejszych
powie�ciowych form tekstu wewnêtrznego. Oto literatura, zapewniaj¹c �zakotwi-
czenie� jednostki w rzeczywisto�ci, faktycznie pogr¹¿a j¹ w iluzji, z której trudno
siê wydostaæ. Dooko³a mamy bowiem jedynie ró¿ne maski. Ale bohater w³a�nie tê
ró¿norodno�æ bierze za dobr¹ monetê. Dziêki ironii i parodii przyjmuje wci¹¿ nowe
role, jêzykowe (ironia) i literackie (parodia), ods³aniaj¹c w ten sposób tekstowo�æ
swojego �ja�. Paradoksalnie to lawirowanie miêdzy nieskoñczonymi wariantami
teatralno�ci pozwala mu ow¹ teatralno�æ przekroczyæ. Wiêcej: dialogowa kompo-
zycja utworu umo¿liwia równie¿ ujawnienie, by tak rzec, pozatekstowego uwa-
runkowania tekstu. Jest nim Inny: zarówno jako szansa na wyra¿enie w³asnej ja�-
ni, jak i powa¿ne jej zagro¿enie. To on � jak ju¿ mówi³em (za Bachtinem zreszt¹)
� prowokuje przyjmowanie przez bohatera rozmaitych postaw, to on jest tak¿e
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adresatem ironii i demonstracyjnej, ³ami¹cej akceptowane przez ówczesnego czy-
telnika normy estetyczne, parodii.

Mit i historia. Biesy

Biesy to powie�æ o nieautentyczno�ci. W jej centrum znajduje siê silne prze-
ciwstawienie �prawdy� i �fa³szu� czy te¿ �prawdy� i �pozoru�. Jako�ci te dotycz¹
tutaj zarówno indywiduum, jak i narodu, zdarzeñ i jêzyka, jakim te zdarzenia zo-
sta³y opisane. Co wiêcej � w³a�nie ze wzglêdu na to, ¿e �pozór� wchodzi tu w ob-
szar mowy, naczelnego w�ród literackich �rodków przedstawienia, w utworze tym
�prawda� ukazana jest w³a�ciwie jedynie negatywnie: poprzez eksponowanie fa³-
szu i jego demaskacjê. Zastosowan¹ tu bowiem strategiê da³oby siê okre�liæ jako
�poetykê plotki�. Twórc¹ plotek jest w pierwszej kolejno�ci narrator, który � jak
na klasycznego plotkarza przysta³o � zbyt czêsto zapewnia, ¿e niczego nie zmy�la
i ¿e wszystko widzia³ w³asnymi oczami. Jego plotkarska natura daje o sobie znaæ
zw³aszcza wtedy, gdy próbuje on opisaæ zjawiska i rzeczy nie do koñca dlañ zro-
zumia³e (jak np. poemat Stiepana Trofimowicza), naiwnie t³umacz¹c czytelnikowi
swój �w³asny� punkt widzenia. Oczywi�cie, powo³uje siê te¿ na plotki innych,
staraj¹c siê na wszelkie sposoby u³o¿yæ je w spójn¹ ca³o�æ. Prawdziwym ich �wy-
twórc¹� jest natomiast Piotr Wierchowieñski, próbuj¹cy wraz ze swoj¹ �pi¹tk¹�
wprowadziæ zamêt w�ród miejscowej spo³eczno�ci. Wreszcie � co znów typowe
dla Dostojewskiego � plotki rozsiewaj¹ gazety. Konfabulacja nie wyczerpuje zreszt¹
tematu jêzyka. Jako swoist¹ �maskê� nale¿y tu tak¿e potraktowaæ przejmowane
przez mowê postaci idee �biesowskie�. Nie na darmo w gorzkiej rozmowie z Bar-
bar¹ Pietrown¹, w której ta wyk³ada swoje nowe widzenie �wiata, Stiepan Trofi-
mowicz wo³a: �Bo¿e, powtarza pani cudze s³owa! Wyuczona lekcja! Ju¿ pani¹
nawet zd¹¿yli przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê!� (309). Ale i stary Wierchowieñski
nie pozostaje tu bez winy: wszechobecna w jego s³owach francuszczyzna stanowi
taki sam znak nieautentyczno�ci jak przejmowane bezwolnie przez jego przyja-
ció³kê �modne koncepcje�. Biesy s¹ zatem tak¿e powie�ci¹ o �opêtaniu� jêzyka.

U podstaw tego �wiata le¿y mit, który sam mo¿e zostaæ uznany za opowie�æ
o nieautentyczno�ci. To opowie�æ o Iwanie Carewiczu. Choæ znana w wersjach baj-
kowych, ma ona charakter mitu, dotyczy bowiem czynów postaci zaprowadzaj¹cej
porz¹dek w �wiecie, który utraci³ równowagê14, oraz � jak zobaczymy � funkcjonuje
w ludzkiej �wiadomo�ci jako wci¹¿ powracaj¹ce zdarzenie, t³umacz¹ce historiê. Tym
ostatnim ró¿ni siê od typowej bajki, której sens nie jest ju¿ zwykle aktualizowany15.
Jako mit stanowi zatem ta opowie�æ co� w rodzaju �pra-narracji�, która poprzedza
ka¿d¹ inn¹ narracjê historyczn¹. Ów mit wstawiony w powie�æ � bêd¹c¹, jak zauwa-
¿a³ Bachtin, domen¹ historii w³a�nie, w przeciwieñstwie do mitycznego eposu � sta-
je siê tekstem wobec niej prymarnym, uzasadniaj¹cym fabu³ê16.

14 Co zreszt¹ typowe jest dla wielu bajek, które przedstawiaj¹ czêsto przekszta³cone mity. Zob.
E. M i e l e t y n s k i, Poetyka mitu. Prze³. J. D a n c y g i e r. Warszawa 1981.

15 Na temat ró¿nicy miêdzy bajk¹ a mitem zob. ibidem.
16 Zob. M. E l i a d e, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wybra³ M. C z e r w i ñ s k i.

T³um. A. T a t a r k i e w i c z. Warszawa 1972. � M. B a c h t i n, Epos i powie�æ. Formy czasu i cza-
soprzestrzeni w powie�ci. W: Problemy literatury i estetyki. Prze³. W. G r a j e w s k i. Warsza-
wa 1982.
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 Mit ten zostaje nazwany bezpo�rednio w rozmowie miêdzy m³odym Wier-
chowieñskim a Stawroginem. Rozgor¹czkowany Piotr Stiepanowicz próbuje wy-
³uszczyæ s³uchaczowi plany swojego spisku:

� [...] Ach, gdyby mieæ wiêcej czasu! To ca³e nieszczê�cie, ¿e trzeba siê spieszyæ. Prokla-
mujemy powszechne zniszczenie! Dlaczego ta idea tak nêci t³umy? Trzeba wyprostowaæ ko�ci.
Rozniecaæ bêdziemy po¿ary, legendy rozpu�cimy w�ród ludu. Tu ka¿da parszywa �grupka�
mo¿e siê przydaæ. W tych samych grupkach znajdê panu ludzi, którzy pójd¹ na wszystko, i jesz-
cze bêd¹ widzieli w tym zaszczyt dla siebie. Zacznie siê zamêt [smuta], zachwieje siê wszystko
w posadach, jak nigdy dot¹d na �wiecie. Zatumani siê Rosja, zap³acze ziemia do starych bo-
gów. A wtedy... wtedy wypu�cimy... wie pan kogo?

� Kogo?
� Iwana Carewicza.
� Co-o-o?
� Tak, Iwana Carewicza! Pana, pana!
Stawrogin, po chwili milczenia, g³êboko zdziwiony spojrza³ na opêtañca i zapyta³:
� Samozwañca? Ach! Wiêc na tym polega³ pañski plan?
Wierchowieñski odpowiedzia³ cichym, prawie mi³osnym szeptem. Robi³ istotnie wra¿e-

nie cz³owieka pijanego.
� Powiemy, ¿e on siê ukrywa. Czy pan rozumie, jak du¿o znacz¹ te s³owa: �On siê ukry-

wa!� Lecz zjawi siê, zjawi. Pu�cimy w obieg legendy lepsze ni¿ u skopców. On jest, lecz nikt
go nie widzia³. Ach, jak wspania³¹ legendê mo¿na rozpowszechniæ!... [385�386]

Na uwagê zas³uguje tu pewien drobny szczegó³, nie zauwa¿ony przez Ryszar-
da Przybylskiego17. Bajkowy Iwan Carewicz, uporawszy siê z niszcz¹cym carsk¹
jab³oñ ognistym ptakiem, z Ko�ciejem, który porwa³ jego matkê lub siostrê, z pu-
stosz¹cym królestwo smokiem, s³owem � przywróciwszy zak³ócony porz¹dek, pada
zwykle ofiar¹ swoich zawistnych starszych braci, którym nie uda³o siê wcze�niej
dokonaæ podobnego czynu18. Najm³odszy syn carski pojawia siê wtedy incognito,
aby zostaæ pó�niej rozpoznanym po jakim� szczególnym znaku, niezbitym dowo-
dzie na carskie pochodzenie i zarazem na spe³nienie zadania. Pojawia siê zatem
jako p r a w o w i t y  w³adca, który obala bezprawne rz¹dy swoich ob³udnych wspó³-
braci-samozwañców (obejmuj¹ oni czêsto tron po zmar³ym ojcu). Dlaczego zatem
� powstaje pytanie � Stawrogin us³yszawszy imiê bajkowej postaci mówi o �sa-
mozwañcu�? Wiêcej: wydaje siê, ¿e tak¿e Piotr, rozpo�cieraj¹cy przed Miko³ajem
Wsiewo³odowiczem sw¹ szaleñcz¹ wizjê �zamêtu� w kraju, odwo³uje siê w³a�nie
do znanego z historii Rosji okresu Wielkiej Smuty. Odpowiedzi na to pytanie mo¿e
dostarczyæ po�wiêcona zjawisku samozwañstwa rozprawa Borisa Uspienskiego:

W warunkach braku jakichkolwiek wyra�nych kryteriów pozwalaj¹cych odró¿niæ cara
prawdziwego od nieprawdziwego samozwaniec widocznie mo¿e do jakiego� stopnia uwierzyæ
w swoje przeznaczenie, w swoje pos³annictwo. Znamienne pod tym wzglêdem jest to, ¿e naj-
bardziej charakterystyczni samozwañcy � Dymitr Samozwaniec i Pugaczow � zjawiaj¹ siê
wówczas, gdy zostaje naruszony naturalny (rodowy) porz¹dek dziedziczenia tronu i  t e n, k t o
w   r z e c z y w i s t o � c i  z a j m u j e  c a r s k i  t r o n, m o ¿ e  b y æ  s a m  t r a k t o w a n y
j a k o  s a m o z w a n i e c. [...] Obecno�æ jednego samozwañca (w danym wypadku � samo-
zwañca na tronie) prowokuje pojawienie siê innych: odbywa siê jak gdyby konkurs samozwañ-
ców, z których ka¿dy jest przekonany, ¿e to on jest tym naznaczonym (wybranym). Jak by to
nie by³o paradoksalne, u podstaw takiej psychologii mo¿e siê kryæ przekonanie, i¿ orzekaæ

17 R. P r z y b y l s k i, Stawrogin. [1972]. W: M. J a n i o n, R. P r z y b y l s k i, Sprawa Staw-
rogina. Pos³. T. K o m e n d a n t. Warszawa 1996.

18 W zbiorze bajek skompletowanym przez A f a n a s j e w a  (op. cit.) najwa¿niejsze dla posta-
ci Iwana Carewicza s¹ teksty 125 i 168.
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o tym, kto jest prawdziwym carem, powinien nie cz³owiek, lecz Bóg. Tym samym samozwañ-
stwo stanowi naturalny i logicznie uzasadniony rezultat takiego pojmowania w³adzy carskiej,
o którym ju¿ mówili�my [w poprzednim paragrafie rozwa¿ane by³y boskie atrybuty cara]19.

 Wa¿ne s¹ tutaj ostatnie wnioski: samozwaniec nie musi oznaczaæ w³adcy bez-
prawnego w perspektywie ziemskiej, albowiem o jego to¿samo�ci decyduje osta-
tecznie Bóg jako dysponent monarszych atrybutów. A zatem samo pojêcie �samo-
zwañstwa� nie wskazuje z góry na nieuzasadnione pretendowanie do tronu, ale
niejako zak³ada obie mo¿liwo�ci naraz: samozwaniec mo¿e siê okazaæ zarówno
zbawc¹, jak i oszustem narodu. Godzi w sobie przeciwne bieguny, jest bardziej,
zw³aszcza w okresach wewnêtrznych nieporz¹dków, uosobieniem niepewno�ci
ani¿eli k³amstwa. Dlatego te¿ Iwan Carewicz pojawiaj¹cy siê w przebraniu na
dworze, gdzie panuj¹ ju¿ osoby bez �namaszczenia�, sam mo¿e zostaæ potrakto-
wany jako samozwaniec.

Je�li mit samozwañca oznacza napiêcie pomiêdzy prawd¹ a fa³szem, to stano-
wi on aksjologiczn¹ podstawê dla rzeczywisto�ci Biesów, a uciele�nia j¹ Stawro-
gin. Oczywi�cie, nie dos³ownie: uznaj¹c Wierchowieñskiego za szaleñca, nie za-
mierza przej¹æ z jego rêki ¿adnej �chor¹gwi�. Wszk¿e pewne szczegó³y zwi¹zane
z omawianym zjawiskiem przenikaj¹ do powie�ci. Najwa¿niejszy z nich dotyczy
jednej z istotniejszych dla utworu opozycji: �Boskiego� i �szatañskiego�. Wi¹¿e
siê to z panuj¹cym w ludzkiej �wiadomo�ci, wspomnianym ju¿ przekonaniem o bo-
skim pochodzeniu carskiej w³adzy. Odpowiednio, wed³ug tej samej �wiadomo�ci,
�niby-w³adza� samozwañca-oszusta zostaje mu nadana przez diab³a20.

Stawrogin � jako samozwaniec �nie rozpoznany� � ³¹czy w sobie obydwa pier-
wiastki. Jego nazwisko odsy³a do greckiego s³owa �stauros� �krzy¿�, co ods³ania
w tej postaci pierwiastki chrystologiczne. Z osob¹ Zbawiciela ³¹czy go te¿ rola
proroka, jak¹ � je�li wierzyæ Szatowowi � odgrywa³ niegdy� w petersburskim �krê-
gu�. Tam równie¿ (wci¹¿ wed³ug Szatowa) stworzy³ ideê �narodu-bogono�cy�.
Do funkcji Chrystusa-Oblubieñca zbli¿a go ma³¿eñstwo z Mari¹ Timofiejewn¹,
która � maj¹c w sobie wiele z �jurodiwej� � mo¿e byæ traktowana jako �po�lu-
biona Panu�21. W zwi¹zku z tym warto wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e w prawos³awiu
ceremonia za�lubin posiada wiele wspólnego z ceremoni¹ koronacji, g³ównie po-
przez na³o¿enie na g³owy m³odej pary tzw. wieñców koronnych. Dlatego te¿ �lub
z Mari¹ jest figur¹ zarówno deifikacji, jak i koronacji syna Barbary Pietrowny.
Z drugiej strony, rolê Iwana Carewicza proponuje Stawroginowi m³ody Wiercho-
wieñski, który w istocie zas³uguje na miano szatana. Uzale¿nianie od siebie �upad-
³ych� dusz (cz³onków �pi¹tki�)22, �cyrograf�, jaki podsuwa Kiry³³owowi, gotowe-
mu wzi¹æ na siebie �grzechy� diabelskiego �towarzystwa�, wreszcie i�cie kusi-

19 B. U s p i e n s k i, Car i samozwaniec. W: Historia i semiotyka. Prze³. i przedm. opatrzy³
B. ¯ y ³ k o. Gdañsk 1998, s. 102.

20 Zob. ibidem, s. 100.
21 Zob. P r z y b y l s k i, op. cit., s. 19�21.
22 Ciekawe s¹ pod tym wzglêdem s³owa, jakie Wierchowieñski wypowiada w cytowanej ju¿

rozmowie ze Stawroginem: �Nauczyciel, który przy dzieciach drwi z Boga nad ich ko³ysk¹, jest
nasz. Adwokat, który broni wykszta³conego zabójcy, powo³uj¹c siê na to, ¿e tamten, stoj¹c wy¿ej
intelektualnie od ofiary, musia³ zabiæ, gdy¿ potrzebowa³ pieniêdzy � tak¿e jest nasz. Sztubacy, któ-
rzy zabijaj¹ ch³opa, aby poznaæ wra¿enia zabójcy � s¹ nasi... (384). S¹ to s³owa, które � warto za-
uwa¿yæ � powtórzy w zbli¿onym kszta³cie Gordon w Dzieciach Szatana P r z y b y s z e w s k i e g o.
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cielska propozycja, któr¹ sk³ada Miko³ajowi Wsiewo³odowiczowi (�Skoñczê ju-
tro z Mari¹ Timofiejewn¹... bez pieniêdzy, i jutro przyprowadzê panu Lizê. Chce
pan Lizê, ju¿ jutro?�, 387), wszystko to razem przywodzi na my�l znan¹, zarówno
w wersji ludowej, jak i �wysokiej�, postaæ diab³a próbuj¹cego zawrzeæ pakt z cz³o-
wiekiem. Ale i w samym Stawroginie tkwi¹ ciemne si³y, które daj¹ pocz¹tek  plot-
kom, tak niepokoj¹cym Barbarê Pietrownê:

opowiadano o jakich� niesamowitych szaleñstwach, o ludziach przejechanych przez rysaki,
o dzikim wybryku z pewn¹ dam¹ z towarzystwa, z któr¹ by³ w bliskich stosunkach, a potem
zniewa¿y³ j¹ publicznie. Co� nazbyt ju¿ brudnego ujawni³o siê w tej sprawie. [41]

Swoi�cie �diabelskim� stosowaniem konwencji na opak s¹ jego trzy wybryki
opisane na pocz¹tku utworu (publiczne poci¹gniêcie za nos jednego z bardziej
znanych mieszkañców Skworesznik, równie¿ publiczne poca³owanie jego ¿ony
i ugryzienie w ucho miejscowego gubernatora).

Za ods³oniêcie diabelskiej strony charakteru tej postaci nale¿y uznaæ scenê
wieñcz¹c¹ spotkanie z Mari¹ Timofiejewn¹. Po�lubiona mu niegdy�, ob³¹kana sio-
stra Liebiadkina widzia³a w nim zawsze �ksiêcia�. Teraz jednak przekonuje siê, ¿e
to ksi¹¿ê fa³szywy. To w³a�nie ona zrównuje go z samozwañcem, wykrzykuj¹c
w �lad za nim dos³owny cytat z Borysa Godunowa Aleksandra Puszkina: �Grisz-
ka Otriepjew � przeklêty!� (scena oznaczona jako �plac przed soborem w Mo-
skwie�). U rosyjskiego poety s³owa te, przytoczone przez jednego z mieszkañców
Moskwy czasów Wielkiej Smuty, wyg³asza diakon, wskazuj¹c na samozwañczy
charakter przysz³ego ³¿e-cara Dymitra. Odniesione do Stawrogina, s¹ napiêtnowa-
niem podwójnym: nie tylko jako fa³szywego cara, ale tak¿e � co wynika z poczy-
nionych tu ju¿ uwag � fa³szywego Chrystusa23.

Szatow i Wierchowieñski, jak zauwa¿y³ Ryszard Przybylski, odnosz¹ siê do
Stawrogina na podobieñstwo poddanych oddaj¹cych cze�æ �bizantyñskiemu� w³ad-
cy, tj. dokonuj¹c przy tym samoponi¿enia i jednoczesnego wywy¿szenia osoby
�cara�24.

Uzasadniona wydaje siê równie¿ paralela pomiêdzy niezbêdn¹ w micie Iwana
Carewicza sytuacj¹ zamêtu a ��wiêtem� zorganizowanym w domu Julii Michaj-
³owny, które ³¹czy siê znowu z kosmologicznym karnawa³em (odwrócenie przyjê-
tych konwencji, dokonane przez cz³onków �pi¹tki� w czasie ��wiêta�, odpowiada
odwróceniu porz¹dku kosmicznego) i tzw. �antyzachowaniem�. Oczywisty jest
jego teatralny charakter (scena, wystêpy, publiczno�æ, kulisy, za którymi odbywa-
j¹ siê �próby�). Teatralno�æ �wiata, istotna dla ca³ej tej powie�ci o �nieautentycz-
no�ci�, osi¹ga tu swój szczyt i w³a�nie w kulminacyjnym momencie zostaje zde-
maskowana. Wystêpy �aktorów�, z nieodzownym Lebiadkinem na czele, to pa-
smo skandali i ci¹g³ego odwracania konwencji: stosownego�nieprzystojnego,

23 Pamiêtaj¹c o podwójnym znaczeniu �lubu z Mari¹ (tak¿e jako koronacji), mo¿na do tej sce-
ny odnie�æ równie¿ nastêpuj¹c¹ uwagê U s p i e n s k i e g o  (op. cit., s. 100): �Nawet cerkiewny ob-
rzêd �wiêtej koronacji [samozwañca] i namaszczenia nie daje ³aski, poniewa¿ z tych aktów zosta³
zachowany jedynie pozór, w rzeczywisto�ci za� fa³szywego cara koronuj¹ i namaszczaj¹ biesy z roz-
kazu diab³a [...]�. Por. motywacje kieruj¹ce Stawroginem w chwili, gdy wpad³ na pomys³ wziêcia
�lubu (�My�l o �lubie Stawrogina z istot¹ tak nêdzn¹ podzia³a³a silnie na mój system nerwowy. Co�
bardziej ohydnego trudno by³o sobie wyobraziæ�, 645, rozdz. U Tichona) oraz fakt, ¿e jednym ze
�wiadków tego wydarzenia by³ Piotr Wierchowieñski.

24 P r z y b y l s k i, op. cit., s. 7�17.
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niskiego�wysokiego, powa¿nego�kpiarskiego itp. Wszystko to jednak wci¹¿ nie
przestaje byæ przedstawieniem, zrêcznie re¿yserowanym przez m³odego Wiercho-
wieñskiego. Prawdziw¹ metafor¹ tego odwróconego porz¹dku jest scena, w której
Lamszyn chodzi na rêkach. Niezmiernie interesuj¹co przedstawiaj¹ siê komenta-
rze widzów:

Wybuch �miechu towarzyszy³ wybrykowi. �miano siê nie z alegorii, która nikogo nie
obchodzi³a [Lamszyn mia³ odtworzyæ �przewracanie do góry nogami zdrowego sensu w »gro�-
nym niepetersburskim wydawnictwie«�], lecz po prostu z chodzenia na rêkach we fraku. Lembke
zatrz¹s³ siê i wybuchn¹³:

� Nikczemnik! � zawo³a³ wskazuj¹c Lamszyna. � Schwytaæ tego zbója! Odwróciæ noga-
mi... g³ow¹... ¿eby g³owa by³a u góry, u góry!

Lamszyn sta³ na nogach. �miech wzrasta³.
� Wypêdziæ wszystkich nikczemników, którzy siê �miej¹! � rozkaza³ znienacka Lemb-

ke. [471]

Motywy gniewu gubernatora staj¹ siê oczywiste, gdy we�mie siê po uwagê
zalecan¹ przez Michai³a Bachtina symbolikê karnawa³u: zachowanie Lamszyna
tworzy od razu asocjacjê z tym �wiêtem i typowym dla niego odwróceniem po-
rz¹dku, str¹ceniem dawnej w³adzy, zburzeniem tradycyjnych podzia³ów spo³ecz-
nych, itp. A jednak wydaje siê, ¿e w wybryku tym i w ogóle w ca³ym epizodzie
��wiêta� kryj¹ siê � równie¿ kulturowo okre�lane � jeszcze inne znaczenia, które
mog³yby dope³niæ przedstawiony tu obraz teatralno�ci. Wi¹¿¹ siê one z wprowa-
dzonym przez semiotyków tartuskich, zg³êbiaj¹cych starorusk¹ �wiadomo�æ, po-
jêciem �antyzachowania�, czyli zachowania na opak25. Antyzachowanie jawi siê
jako konsekwencja wyobra¿eñ o odmiennym, �przeciwnym� charakterze pewnych
okresów w roku (momenty przesilenia, bliskie karnawa³owi), ale i �wiatów. Przej-
�cie, ³¹czno�æ z takim czasem b¹d� przestrzeni¹ musi zatem poci¹gn¹æ za sob¹
odpowiedni¹ zmianê w postêpowaniu, w gestach i jêzyku. Otó¿ przestrzeni¹, z któr¹
potrzeba antyzachowania kojarzona by³a w epoce staroruskiej przede wszystkim,
jest �wiat pozagrobowy, a tak¿e zwi¹zana z nim obrzêdowo�æ i wszelkie inne czyn-
no�ci26. Wszechobecne w Biesach odwracanie biegunów � tak¿e w motywie sa-
mozwañstwa (zawieraj¹cym w sobie co� w rodzaju antyzachowania) � mo¿e zo-
staæ uznane za figurê zag³ady, umierania ukazanego tu �wiata. St¹d drastyczna
w swej wymowie groteska: ku apokalipsie pchaj¹ ów �wiat ma³e, wzbudzaj¹ce
�miech �diabl¹tka�, pchaj¹ go prosto w piekielny ogieñ, jaki w koñcu bucha ze
Szpigulinowskiej fabryki27.

 Swego rodzaju analogon mitu samozwañca, zawieraj¹cy równie¿ ów pier-
wiastek rozprzê¿enia, stanowi streszczony przez narratora poemat Stiepana Trofi-
mowicza:

Znienacka zmienia siê scena i rozpoczynaj¹ siê Gody ¿ycia, na których �piewaj¹ nawet
owady, zjawia siê ¿ó³w i wyg³asza jakie� sakramentalne ³aciñskie s³owa, a nawet, je�li mnie
pamiêæ nie zawodzi, �piewa jaki� minera³, a wiêc przedmiot ca³kowicie nie¿ywotny. [...] Po-

25 B. U s p i e n s k i, Antyzachowanie w kulturze dawnej Rusi. W: Historia i semiotyka, s. 81.
26 Zob. ibidem, s. 82�85.
27 W bardzo podobny sposób � kojarz¹c j¹ z diabelskim balem i po¿arem Domu Gribojedowa

w Mistrzu i Ma³gorzacie B u ³ h a k o w a  � odczyta³ tê scenê B. G a s p a r o w  (Iz nabludienij nad
motiwnoj poetikoj �Mastiera i Margarity� M. Bu³gakowa. W: Litieraturnyje lejtmotiwy. Moskwa
1994, s. 53).
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tem zjawia siê znienacka bosko piêkny m³odzieniec na karym koniu, a za nim pod¹¿aj¹ niezli-
czone t³umy wszystkich narodów. M³odzieniec wyobra¿a �mieræ, a wszystkie narody jej pra-
gn¹. Wreszcie, ju¿ w scenie ostatniej, ukazuje siê nagle wie¿a Babel, a jacy� atleci wreszcie j¹
odbudowuj¹ z pie�ni¹ na ustach. A gdy doprowadzaj¹ ju¿ budowlê do szczytu, wówczas w³ad-
ca, dajmy na to Olimpu, ucieka w komiczny sposób, po czym ludzko�æ, domy�liwszy siê, o co
chodzi, zajmuje jego miejsce i niezw³ocznie rozpoczyna nowe ¿ycie z pe³n¹ �wiadomo�ci¹
rzeczy. [12]

Ów groteskowy nieco poemat, parodiuj¹cy Tryumf �mierci W³adimira Pieczori-
na, wskutek swej inicjalnej pozycji nabiera niebanalnego znaczenia. W swoisty spo-
sób zapowiada on bowiem zdarzenia powie�ci, ujmuj¹c je w fabu³ê zbli¿on¹ nieco
do mitu samozwañca. Rozpoznajemy tu motyw chaosu (odwrócenie praw natural-
nych podczas inscenizacji Godów ¿ycia), a tak¿e dwoisto�æ postaci �zbawcy�, który
w poemacie uosabia �mieræ. Jest to zarazem echo karnawa³owych dualizmów: �mieræ
stanowi w karnawale warunek odrodzenia28, dlatego te¿ �m³odzieñca na koniu� i �
by tak rzec � �bosko-szatañskiego� samozwañca mo¿na uto¿samiæ. Wreszcie obraz
wie¿y Babel i str¹cenia Boga koresponduje z ide¹ rewolucyjnego spisku (wymie-
rzonego przeciwko monarsze i uzasadniaj¹cemu jego w³adzê Bogu), a jednocze�nie
z usuniêciem fa³szywego cara przez prawowitego. Poemat Stiepana Trofimowicza
pozwala zatem na przekodowanie fabu³y powie�ci na fabu³ê mitu.

Tekst wewnêtrzny, za jaki nale¿y uznaæ mit samozwañca, istnieje w Biesach
na zasadzie struktury implikowanej w zachowaniu postaci (co zbli¿a go nieco do
klasycznego intertekstu kultury), ale tak¿e przywo³ywanej wprost (w rozmowie
miêdzy m³odym Wierchowieñskim a Stawroginem � co sprawia, ¿e zyskuje war-
to�æ tekstu wewnêtrznego). Ponadto jest on parodystycznie przetworzony i zapo-
wiedziany w streszczonym przez narratora poemacie Stiepana Trofimowicza. Po-
nownie widzimy wiêc silny zwi¹zek tego poematu z postaciami �wiata przedsta-
wionego. Na tle ca³ej powie�ci odgrywa on rolê aksjologicznego interpretantu,
pozwalaj¹c na ponadhistoryczne rozpoznanie i ocenê zdarzeñ historycznych za-
równo postaciom �wiata przedstawionego, jak i czytelnikowi. W �ledzeniu tematu
nieautentyczno�ci umo¿liwia przej�cie od wymiaru miêdzyludzkiego do metafi-
zycznego. Dwoisto�æ obrazu �Iwana Carewicza�, któr¹ uosabia Stawrogin, odpo-
wiada charakterowi ukazanej tu rzeczywisto�ci: trudno w niej bowiem, w sieci
plotek, masek, nieautentycznych zachowañ, fa³szywych proroków (postaæ Siemiona
Jakowlewa), odnale�æ jaki� sta³y, pewny grunt29.

Bracia Karamazow � dualizm tekstów i jêzyków

Ostatnia powie�æ Fiodora Dostojewskiego mo¿e zostaæ nazwana wariacjami
na tematy sformu³owane, wymodelowane wrêcz, przez dwa teksty, zajmuj¹ce w niej
zdecydowanie uprzywilejowan¹ pozycjê i pe³ni¹ce funkcjê prawdziwego genera-
tora ca³o�ci utworu na wszystkich jego poziomach: fabu³y, dyskursu oraz znacze-

28 W zwi¹zku z karnawa³em i jego rol¹ w twórczo�ci Dostojewskiego zob. B a c h t i n, Proble-
my poetyki Dostojewskiego, rozdz. Gatunkowe i fabularno-kompozycyjne w³a�ciwo�ci utworów
Dostojewskiego; Twórczo�æ Franciszka Rabelais�go a kultura �redniowiecza i renesansu. Prze³.
A. i A. G o r e n i o w i e. Weryfik. przek³., wstêp i oprac. S. B a l b u s. Kraków 1975.

29 Nie móg³ tego dostrzec w swoim studium P r z y b y l s k i, oceniaj¹c postaæ Samozwañca
jednoznacznie, tj. jako oszusta.
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nia. To poemat Wielki Inkwizytor Iwana Karamazowa oraz Ustêpy z ¿ywota �wiê-
tej pamiêci starca-eremity ojca Zosima wedle s³ów jego w³asnych z³o¿one przez
Aleksieja Fiodorowicza Karamazowa. U¿ywaj¹c s³owa �wariacje� mam na my�li
nieustanne przetwarzanie, ³¹czenie i rozdzielanie motywów, zdarzeñ, pojêæ i in-
nych elementów wspó³tworz¹cych jeden tekst, a dokonywane w tek�cie innym.
Nie na tym wszak¿e wyczerpuje siê osobliwo�æ konstrukcji Braci Karamazow.

Otó¿ oba wspomniane teksty odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w zrekonstruowanej
przez rosyjskiego pisarza staroruskiej sfunkcjonalizowanej dwoisto�ci jêzyków �
dyglosji. Jest to podzia³ na dwa istniej¹ce w obrêbie jednej spo³eczno�ci i dope³-
niaj¹ce siê wzajemnie w swej funkcji jêzyki. Jeden z nich, w tym przypadku rusz-
czyzna, to jêzyk przeznaczony dla sfery profanum. Drugi, staro-cerkiewno-s³owiañ-
ski, odpowiada sferze sacrum. Ostatnia powie�æ Dostojewskiego jako w³a�ciwie je-
dyna w jego dorobku zawiera du¿¹ czê�æ cytatów biblijnych i hagiograficznych nie
we wspó³czesnym mu jêzyku rosyjskim (na co zezwala³o ju¿ ówczesne prawo), ale
w³a�nie w staro-cerkiewno-s³owiañskim30. Dlaczego?

Zacznijmy jednak od sygna³ów wyró¿niaj¹cych wyj¹tkowy charakter obu nar-
racji na tle powie�ci.

Poemat Iwana i historia Zosima zosta³y umieszczone mniej wiêcej w centrum
utworu. Pierwszy znalaz³ siê w ksiêdze pi¹tej, drugi w szóstej, co � bior¹c pod
uwagê, i¿ ca³o�æ sk³ada siê z ksi¹g dwunastu � wyznacza w przybli¿eniu �rodek.
Dodajmy, ¿e ksiêga szósta dotyczy biografii i nauki Zosima w ogóle, a zatem roz-
dzia³y Starzec Zosimos i jego go�cie oraz Z rozmów i pouczeñ starca Zosima, któ-
re okalaj¹ ¯ywot, mo¿na potraktowaæ jako wa¿ne dope³nienie tego ostatniego.
Podobnie ma siê rzecz z prawdziwym preludium, jakie dla Wielkiego Inkwizytora
stanowi rozdzia³ Bunt. Trzy rozdzia³y zaledwie � warto te¿ zauwa¿yæ � oddalaj¹
od siebie obydwa teksty.

£¹czy je to, ¿e formu³uj¹ najistotniejsze dla Braci Karamazow pytanie: o po-
chodzenie z³a i postawê, jak¹ wobec niego winien zaj¹æ cz³owiek. Odpowiedzi
ka¿dego z utworów s¹ przy tym diametralnie ró¿ne. O ile wed³ug starego sewil-
skiego kardyna³a winê za szerz¹ce siê po �wiecie okrucieñstwo i brak sprawiedli-
wo�ci ponosi Bóg, który obdarzy³ wolno�ci¹ zbyt s³abe ludzkie istoty, o tyle Zosi-
mos upatruje przyczyny w cz³owieku � niechêtnym do zauwa¿enia piêkna �wiata
i w³asnej wobec tego �wiata winy. Tam obserwujemy odej�cie od wiary (�po-
szli[�my] za n i m� 〈289〉, mówi Wielki Inkwizytor), umotywowane interpretacj¹
trzykrotnego kuszenia Chrystusa, tu za� trzykrotny do tej wiary powrót (brata Zo-
sima � Markie³a, samego Zosima, wreszcie jego �tajemniczego go�cia�). Takie
odwrócone analogie da siê te¿ obserwowaæ na poziomie jêzyka. Tak wiêc je�li
bohater Iwana Fiodorowicza mówi, i¿ najwiêksz¹ potrzeb¹ bezradnych ludzi jest
znalezienie tego, w co wszyscy by uwierzyli i �wszyscy siê pok³onili, i to koniecznie
w s z y s c y  r a z e m� (295), to �tajemniczy go�æ� wierzy, ¿e ewangelijne zapo-
wiedzi spe³ni¹ siê, �ale naprzód musi siê zakoñczyæ okres ludzkiego o d o s o b-
n i e n i a� (350).

Poemat drugiego z braci przekracza w³asne ramy i wchodzi w obrêb g³ówne-
go utworu niemal natychmiast, a to dziêki powtórzeniu przez s³uchaj¹cego go Alo-

30 Spraw¹ dyglosji w ostatniej powie�ci Dostojewskiego w zwi¹zku z problemem polifonii zaj-
mujê siê w rozprawie S³owo ludzkie i s³owo Boskie.
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szê fina³owego gestu � poca³unku Chrystusa z³o¿onego na policzku sewilskiego
kardyna³a. �Plagiat! [...] ukrad³e� to z mojego poematu!� (306), wo³a Iwan. Tym
samym wytwarzaj¹ siê dwie paralele: Iwan � Wielki Inkwizytor, oraz Alosza �
Chrystus. Obie te¿ znajduj¹ swoje potwierdzenie i rozwiniêcie w pozosta³ej czê-
�ci dzie³a. W rozdziale Bunt Iwan, podkre�laj¹c s³abo�æ cz³owieka, stwierdza gorz-
ko: �Ale my nie jeste�my bogami [No my-to nie bogi]� (275), co zapowiada pada-
j¹ce w podobnym kontek�cie s³owa stworzonej przez niego postaci: �ale ludzie
[...] � albo¿ to bogowie? [oni-to bogi li?]� (207). Scena rozmowy Iwana z dia-
b³em, powtarzaj¹cym zreszt¹ parê my�li Inkwizytora, rozszerza w³a�nie tê parale-
lê: Iwan � Inkwizytor (który jest �z  n i m�, tj. z diab³em) � diabe³. Jej ostatecznym
przejawem jest opêtañczy krzyk, jaki wydaje z siebie najstarszy z braci na rozpra-
wie s¹dowej w ostatniej czê�ci31.

Druga paralela z kolei uwidocznia siê, gdy we�miemy pod uwagê pierwowzór
postaci Aloszy, jakim jest literacki model osoby �wiêtego. �wiêty to ten, kto na�la-
duje Zbawiciela, nie na darmo okre�lany w literaturze staroruskiej mianem �prie-
podobnyj�, co mo¿na przet³umaczyæ jako �niezwykle upodobniony�. Przedstawia-
j¹c swego g³ównego bohatera, narrator nazywa go z kolei �cze³owiekolubiec� �
�mi³uj¹cy cz³owieka�. Miano to prawos³awna teologia nadaje w³a�nie Chrystuso-
wi, który wcieli³ siê z bezgranicznej mi³o�ci do cz³owieka, by przenikn¹æ swym
duchem � w ci¹gu dziejów � stopniowo ca³e stworzenie. Odpowiednio cz³owiek
nazywany jest �christolubiec� �mi³uj¹cy Chrystusa�. Historia to powolne, ale sys-
tematyczne ³¹czenie siê obu pierwiastków � Boskiego z ludzkim32. Wiele cech
Aloszy ³¹czy go z modelowymi bohaterami staroruskich ¿ywotów. Na dowód przy-
toczmy dokonan¹ przez narratora jego charakterystykê odwo³uj¹c¹ siê do cech,
jakie �wiêty zwyk³ przejawiaæ w m³odo�ci:

We wczesnym i pó�niejszym dzieciñstwie by³ ma³o wylewny, a nawet ma³o rozmowny,
ale nie z nieufno�ci, nie z nie�mia³o�ci czy te¿ z ponuractwa odludka, wprost przeciwnie na-
wet, z jakiego� innego powodu, z jakiego�, ¿e tak powiem, wewnêtrznego frasunku, do g³êbi
samoswojego, bez zwi¹zku z bli�nimi, tak jednak dlañ istotnego, ¿e a¿ przes³ania³ mu bli�nich.
Tymczasem lubi³ ludzi: wydawaæ siê mog³o, ¿e przez ca³e ¿ycie niez³omnie w nich wierzy,
a nikt nigdy nie uwa¿a³ go za prostaczka ani cz³owieka naiwnego. [26�27]

W dalszej czê�ci za� mowa jest o wrodzonej najm³odszemu z braci wstydli-
wo�ci, zw³aszcza wobec �s³ów wiadomych� (28). W ogóle dotycz¹ce go w¹tki
koresponduj¹ z szablonowymi w¹tkami staroruskich vitae, szczególnie z ¯ywo-
tem Fieodosija Pieczorskiego (¿¹dania ojca, aby rzuci³ monaster i powróci³ do
domu, przypominaj¹ podobne ¿¹dania matki Fieodosija)33.

31 Rosyjska badaczka W. Je. W i e t ³ o w s k a  w swojej pracy Poetika �Bratjew Karamazo-
wych� (Leningrad 1977), wymieniaj¹c �szatañskie� konotacje Iwana, podkre�la tak¿e uwagê narra-
tora, i¿ Iwan � po spotkaniu z Alosz¹ w karczmie � szed³ �jako� niepewnie�, a jego prawe ramiê
wydawa³o siê �ni¿sze od lewego� (307). Ma to byæ, zdaniem Wiet³owskiej, wykorzystanie jednego
z ludowych wyobra¿eñ na temat postaci diab³a.

32 Zob. P. E v d o k i m o v, Prawos³awie. Prze³. J. K l i n g e r. Warszawa 1986, zw³aszcza rozdz.
Antropologia.

33 W zwi¹zku z licznymi w Braciach Karamazow motywami literatury staroruskiej zob. zb.:
Nowyje aspiekty w izuczenii Dostojewskogo. Ried. W. K u s k o w. Pietrozawodsk 1994. � W. K u-
s k o w, Motiwy driewnierusskoj litieratury w romanie Fiodora M. Dostojewskogo �Bratja Karama-
zowy�. �Wiestnik Moskowskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta�, seria 10: Fi³o³ogija, 1971,
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Równie¿ inne obrazy, motywy, paralele, itp. zawarte w Wielkim Inkwizytorze
przetwarzane s¹ na przestrzeni ca³ej powie�ci. Zestawienie: oskar¿yciel � niewin-
nie oskar¿ony, zostaje odtworzone w scenie przes³uchania Dmitrija przez Fleg-
miñskiego, a tak¿e w ca³ej toczonej przeciwko Dmitrijowi rozprawie. Milczenie
Chrystusa w scenie z Inkwizytorem znajduje swe przed³u¿enie w upartym odma-
wianiu przez najstarszego z braci odpowiedzi na niektóre k³opotliwe pytania Pio-
tra Iljicza w czasie pierwszego z przes³uchañ. Charakterystyczne pod tym wzglê-
dem s¹ tak¿e parodystycznie zmienione przez Mitiê wersy z wiersza Silentium
Tiutczewa: �Cierp swoje, milcz i trwaj w pokorze� (535; zam.: �Cierp, serce, milcz
[...]�, 538). Z motywem milczenia koresponduje równie¿ � w sposób odwrócony
� krzyk Iwana podczas rozprawy w s¹dzie (zachowania Iwana to objawy szaleñ-
stwa, opêtania, które z milczeniem ³¹cz¹ zak³ócenia w komunikacji miêdzyludz-
kiej i w ogóle wyj�cie �poza dialog�). Byæ mo¿e, swoistym przetworzeniem Chry-
stusowego milczenia jest równie¿ brak oczekiwanych cudów po �mierci Zosima
(co w ogóle odsy³a do uwag Inkwizytora dotycz¹cych cudu). Jeszcze jeden motyw
� �mistrza i ucznia� � nale¿y tu wzi¹æ pod uwagê. Uczniem wypaczaj¹cym naukê
mistrza jest Smierdiakow, który dostosowuje dylemat Iwana (tzn.: je�li Boga nie
ma, to wszystko jest dozwolone) do swoich potrzeb (usuwa z niego tryb warunko-
wy, traktuj¹c problem jako rzecz rozstrzygniêt¹). W jaki� sposób naukê chrze�ci-
jañsk¹ deformuje unosz¹cy siê pych¹ ojciec Terapont. Z drugiej strony � s³owa
swego nauczyciela, Zosima, pojmuje i stara siê realizowaæ Alosza, Zosimos za�,
wybieraj¹c ¿ywot mnisi, spe³nia niejako pro�bê swego przedwcze�nie zmar³ego
brata, Markie³a.

W przypadku ¯ywota mamy do czynienia z ca³ym schematem fabularnym, któ-
ry da siê przy³o¿yæ do wielu g³ównych postaci z ostatniego dzie³a Dostojewskiego.
Mo¿na ten schemat okre�liæ jako nawrócenie siê wielkiego grzesznika po prze¿ytym
wstrz¹sie34. Model ów najwyra�niej wyznacza Zosimos. Wst¹pienie do korpusu ka-
detów uczyni³o zeñ �istotê niemal dzik¹, okrutn¹ i bezmy�ln¹� (341). Kulminacj¹
tego upadku by³o sprowokowanie w pysze i zazdro�ci pojedynku z ma³¿onkiem ko-
biety, o której wzglêdy wcze�niej zabiega³. Ale i tu w³a�nie przychodzi opamiêtanie
i prze³om. Najpierw po podniesieniu rêki na w³asnego s³ugê, przed którym � nastêp-
nego dnia, na chwilê przed pojedynkiem � klêka prosz¹c o wybaczenie. Wreszcie
podczas samego pojedynku, równie¿ z podobnym gestem wobec swego niedawne-
go przeciwnika. Konsekwencj¹ tej przemiany jest wst¹pienie do klasztoru. Rysy
charakterystyczne schematu to, jak widaæ: ostre przeciwstawienie trybu ¿ycia przed
i po przemianie (od grzeszno�ci do �wiêto�ci, od ¿ycia �w �wiecie� do zamkniêcia
siê �za klasztorn¹ furt¹�) oraz gwa³towny, kryzysowy niemal przewrót, zwi¹zany ze
szczególnie haniebnym postêpkiem. Model ów zostaje powtórzony jeszcze w tym
samym ¯ywocie przez �tajemniczego go�cia�, który zabi³ niegdy� swoj¹ kochankê

nr 5. � Ju. M. £ o t m a n, Riealizm russkoj litieratury 60-ch godow. Leningrad 1974. � W. Je. W i e-
t ³ o w s k a j a: Litieraturnyje i folk³ornyje istoczniki �Bratjew Karamazowych�. W: Dostojewskij
i russkije pisatieli. Tradicyja, nowatorstwo, mastierstwo. Moskwa 1971; Simwolika czise³ w �Bra-
tjach Karamazowych�. �Trudy Otdie³a driewnierusskoj litieratury Instituta russkoj litieratury
AN SSSR� t. 26 (Leningrad 1971); Dostojewskij i poeticzeskij mir driewniej Rusi. Jw., t. 28 (1974).

34 O zwi¹zkach tego schematu z odpowiedni¹ odmian¹ staroruskich ¿ywotów �wiêtych pisa³a
G. B. P o n o m a r i o w a  w artykule ¯itijnyj krug Iwana Karamazowa (w zb.: Dostojewskij. Matie-
ria³y i issledowanija. T. 9. Ried. G. M. F r i d l e n d e r. Leningrad 1991, s. 160 n.
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(znów motyw zazdro�ci) i zatai³ nie wykryt¹ przez nikogo zbrodniê. Dopiero zna-
jomo�æ z Zosimem sprawia, ¿e zaczyna my�leæ o przyznaniu siê do winy. Osta-
teczne prze³amanie w³asnego lêku zachodzi wszak¿e równocze�nie ze zrodzonym
nagle w jego umy�le pragnieniem zabicia Zosima, który jako jedyny �wie�. Pu-
bliczne przyznanie siê do winy wywo³uje w �tajemniczym go�ciu� chorobê i �mieræ.
Widzimy zatem, jak schemat ów zosta³ przetworzony: d³ugie wahania przed prze-
mian¹ i brak pokuty oddalaj¹ ten przypadek od pierwowzoru.

Czê�ciowo drogê tê powtarza Dmitrij, tyle ¿e grzech przyjmuje on na siebie
dobrowolnie (co nawi¹zuje do przytoczonych tu asocjacji natury chrystologicz-
nej) po widzeniu, jakie prze¿ywa w trakcie rozprawy (co odpowiada prze³omowi).
Przyjmuje równie¿ pokutê (w postaci katorgi). Pozostaje w nim jednak pycha, nie
opuszczaj¹ca go nawet po wydaniu wyroku. Jeszcze dalej posuwa siê pod tym
wzglêdem Iwan, którego wina ma charakter nie dos³owny, lecz ideowy (to jego
my�l �wykorzystuje� zabijaj¹cy Fiodora Paw³owicza Smierdiakow). W tym wy-
padku wystêpuje nie prze³om, ale raczej powolne prze³amywanie siê, wahanie siê
jeszcze w czasie zeznania (�Jestem, wasza dostojno�æ, jak ta ch³opska dziewu-
cha... wie pan, jak to idzie: »Jak ci zechcê � wskoczê, a nie zechcê � nie wsko-
czê«�, 787). A jego wypowied� nie jest przyznaniem siê, lecz wybuchem szaleñ-
stwa i opêtania. �wiêto�æ zostaje zast¹piona przez diabelsko�æ. Wreszcie szcze-
gólnym przypadkiem jest postaæ Aloszy. By³a tu ju¿ mowa o prototypie �wiêtego
w kszta³towaniu obrazu tej postaci. Zauwa¿my jednak, ¿e Alosza prototyp ów
odwraca: o ile bowiem Fieodosij Pieczorskij i wielu innych bohaterów staroru-
skich vitae obiera drogê od �wiata do klasztoru, to Alosza czyni dok³adnie prze-
ciwnie35. Zosimos nakazuje mu, aby dzia³a³ �w �wiecie�. Co jednak jeszcze bar-
dziej zaskakuj¹ce, konotacje, jakie przywo³uje ta postaæ, nie przeszkadzaj¹ i jej
prze¿yæ swój moment �upadku�. To chwila s³abo�ci i zw¹tpienia, które odczuwa
po sprofanowaniu zw³ok drogiego mu nauczyciela (chodzi o drwiny z powodu
�odoru rozk³adu�, jaki wydziela cia³o Zosima). Spotkany wtedy przez Rakitina na
go�ciñcu, powtarza s³owa Iwana z rozdzia³u Bunt: �Ja nie buntujê siê przeciwko
Bogu, ja tylko »nie akceptujê jego �wiata«� (394). Kryzys mija za� w domu Gru-
szeñki � maj¹cej w�ród mieszkañców Spêdobydliñska z³¹ s³awê � a zatem w sytu-
acji odpowiadaj¹cej szczególnie ciê¿kiej przewinie w prototypie fabularnym.

Jak widaæ, kolejne postacie dokonuj¹ stopniowego odwrócenia biegunów
grzeszno�æ��wiêto�æ oraz sacrum�profanum, zwi¹zanych z omawianym schema-
tem fabularnym. I tu w³a�nie, w dychotomii tego, co �wiête, i tego, co �wieckie,
pojawia siê w utworze problem echa staroruskiej dyglosji.

Wed³ug Borisa Uspienskiego �

[Dyglosja] stanowi taki sposób wspó³istnienia dwóch jêzykowych systemów w ramach jed-
nej jêzykowej spo³eczno�ci, ¿e funkcje owych systemów znajduj¹ siê wobec siebie w stosunku
dope³niaj¹cym, odpowiadaj¹c funkcjom jednego jêzyka w zwyk³ej (niedyglosyjnej) sytuacji36.

35 Zob. ibidem.
36 B. U s p i e n s k i j, Jazykowaja situacyja i jazykowoje soznanije w Moskowskoj Rusi.

Wosprijatije cerkownos³awianskogo i russkogo jazyka. W: Izbrannyje trudy. T. 2. Moskwa 1996, s. 29.
Zob. ponadto tego¿ autora: Jazykowa situacyja Kijewskoj Rusi i jejo znaczenije dla istorii russkogo
litieraturnogo jazyka. Moskwa 1983; Istorija russkogo litieraturnogo jazyka (XI�XVII ww.). Moskwa
1987; Kratkij oczerk istorii russkogo litieraturnogo jazyka (XI�XIX ww.). Moskwa 1994; Dig³osija
i dwujazyczije w istorii russkogo litieraturnogo jazyka. �International Journal of Slavic Linguistics
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Oznacza to �cis³y rozdzia³ u¿ycia, kontekstu i funkcji obydwu tych jêzyków37.
Jêzyk staro-cerkiewno-s³owiañski (zwany czasem po prostu �s³owiañskim�)

w spo³eczno�ci staroruskiej, zarówno w jej czê�ci wykszta³conej i pi�miennej, jak
i w�ród �niegramotnych�, traktowany by³ jako jêzyk ��wiêty�: stworzony i dany
ludziom przez Boga38. Wynika st¹d szereg konsekwencji. Po pierwsze, idealne
powi¹zanie znaku z przedmiotem, gwarantowane przez samego Stwórcê. Po dru-
gie, konieczno�æ u¿ywania tego jêzyka li tylko do zapisywania, t³umaczenia i wy-
g³aszania tekstów zwi¹zanych ze sfer¹ sacrum (Biblia, modlitwy, kazania, rozpra-
wy teologiczne, ¿ywoty �wiêtych, itp.). Po trzecie, przekonanie, i¿ niemo¿liwe
jest w tym jêzyku k³amstwo39. Natomiast za blu�nierstwo uchodz¹ wszelkie próby
t³umaczenia, parodiowania i wyszydzania tekstów zapisanych w tym jêzyku, jak
i w ogóle wszelkie �niestosowne� (naruszaj¹ce sacrum) jego u¿ycie. Co ciekawe,
ludowa, �ustna� ruszczyzna w �wiadomo�ci dyglosyjnej uwa¿ana by³a za �upa-
d³¹�, �zepsut¹� wersjê jêzyka staro-cerkiewno-s³owiañskiego.

Jak ju¿ wspomnia³em, ostatnia powie�æ rosyjskiego pisarza jako jedyna w je-
go dorobku zawiera wiêkszo�æ biblijnych cytatów w jêzyku staro-cerkiewno-s³o-
wiañskim, przywo³uj¹c w ten sposób historyczny system. Da siê przy tym owe
przytoczenia podzieliæ na dwie grupy: te, które zachowuj¹ przewidywany przez
dyglosjê kontekst, oraz te, które � wskutek parodii, przek³amania, o�mieszenia itp.
� kontekst ów ³ami¹. Pierwsz¹ grupê tworz¹ cytaty w wypowiedziach Zosima i je-
go otoczenia, ale s³ychaæ je równie¿ w ustach broni¹cego Miti Nygusowicza, roz-
paczaj¹cego po swoim �Iluszeczce� kapitana Sniegurowa, a tak¿e w niektórych
fragmentach mowy odnarratorskiej. W opozycji do niej znajduj¹ siê np. b³azeñ-
skie trawestacje biblijne Fiodora Karamazowa, rozmawiaj¹cego z Iwanem diab³a,
wypowiadane w pysze s³owa ojca Teraponta, karczemna piosenka Smierdiakowa.

Podajê po dwa przyk³ady z ka¿dej grupy (fragment zapisany w oryginale jê-
zykiem staro-cerkiewno-s³owiañskim zaznaczam kursyw¹)40.

P o t w i e r d z e n i e  d y g l o s j i

Zosimos � zwracaj¹c siê do Iwana po rozmowie o jego artykule:

Niech pan jednak dziêkuje Stwórcy, ¿e da³ panu serce wznios³e, zdolne drêczyæ siê tak¹

and Poetics� t. 27 (1983); Dualistyczny charakter �redniowiecznej kultury rosyjskiej. W zb.: Semio-
tyka dziejów Rosji. Wybór i przek³ad B. ¯ y ³ k o. £ód� 1993. Zob. te¿ zb. Language in Culture and
Society. A Reader in Linguistics and Anthropology (Ed. D. H y m e s. New York, Evanston, London,
1964), gdzie znajduje siê artyku³ Ch. A. F e r g u s o n a Diglossia (tak¿e w: �Word� 1959, nr 2),
wprowadzaj¹cy to pojêcie.

37 Na paru nastêpnych stronicach przedstawiam problem dyglosji w powie�ci Bracia Karama-
zow. Z konieczno�ci robiê to w skrócie, gdy¿ szerzej � w innym kontek�cie � rozwin¹³em to zagad-
nienie we wspomnianym artykule S³owo ludzkie i s³owo Boskie.

38 Zob. To³kowaja paleja. W: M a r e s z, Skazanije o s³awianskoj pismiennosti. �Trudy Otdie³a
driewnierusskoj litieratury Instituta Russkoj litieratury AN SSSR� t. 19 (Moskwa�Leningrad 1963),
s. 174. Cyt. za: U s p i e n s k i j, Jazykowaja situacyja i jazykowoje soznanije w Moskowskoj Rusi,
s. 40:  �Niechaj wszystkim ludziom wiadomo bêdzie, i¿ jêzyk ruski [tj. staro-cerkiewno-s³owiañ-
ski] znik¹d, jak tylko z wiary tej �wiêtej siê wywodzi, a pismo ruskie przez nikogo innego nie jest
objawione, jak tylko przez samego Boga wszechmog¹cego, Ojca i Syna, i Ducha �wiêtego�.

39 Zob. I. W i s z e n s k i j, Soczinienija. Moskwa�Leningrad 1955, s. 192, 195. Cyt. jw.:
�W s³owiañskim jêzyku k³amstwo i pokusa [diabelska] nijak miejsca mieæ nie mog¹�; �stworzony,
zbudowany i obwarowany jest on przez szczer¹ prawdê Bo¿¹�.

40 Wiêcej przyk³adów � we wspomnianym artykule.
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mêk¹, �o tym, co w górze, my�leæ i tego, co w górze, szukaæ, nasza bowiem ojczyzna jest w nie-
biesiech [ãîðíÿÿ ìóäðñòâîâàòè è ãîðíèõ èñêàòè, íàøå áî æèòåëüñòâî íà íåáåñåõ åñòü]�.
Daj Bóg, ¿eby jeszcze na ziemi doczeka³ pan rozstrzygniêcia w swym sercu, i niech Bóg b³o-
gos³awi drogi twoje! [86; 14, 66]

Otoczenie Zosima � ihumen, kiedy Fiodor Paw³owicz oskar¿a mnichów o ob-
³udê, cytuje s³owa (nb. �ród³a cytatu nie uda³o siê zlokalizowaæ, jednak¿e styliza-
cja biblijna jest a¿ nadto oczywista), wed³ug których fa³szywe oskar¿enia s¹ lekar-
stwem przeciwko pysze:

Pan wybaczy � odezwa³ siê nagle ihumen. � Powiedziane jest od dawien dawna: �I poczê-
³o wielu mówiæ przeciwko mnie, i zel¿ywo�æ mi czyniæ. Ja zasiê s³ysz¹c wszystko, powiada³em
w sercu swoim: oto jest lekarstwo Chrystusowe, które Pan zes³a³ by³ zbawiæ pró¿no�ci duszê
mojê [È íà÷àò ãëàãîëÿòè íà ìÿ ìíîãàÿ íåêàÿ, äàæå è äî ñêâåðíûõ íåêèõ âåùåé. Àç æå âñÿ
ñëûøàâ, ãëàãîëàõ â ñåáå: ñå âðà÷óñòâî Èèñóñîâî åñòü è ïîñëàë èñòåëèòè òùåñëàâíóþ
äóøó ìîþ!]�. Tedy i my dziêkujemy ci pokornie, go�ciu bezcenny! [107; 14, 83]

Z a b u r z e n i e  z a s a d  d y g l o s j i

Fiodor Paw³owicz podczas spotkania w celi Zosima:

� [...] Zna ojciec przenaj�wiêtszy tê historiê, jak to za imperatorowej Katarzyny filozof
Diderot zjawi³ siê u metropolity Platona? Wchodzi i zaraz prosto z mostu: �Nie ma Boga�.
A na to jego �wi¹tobliwo�æ uniós³ palec i odpowiedzia³: �G³upi rzek³ w sercu swoim: »Nie masz
Boga!« [Ðå÷å áåçóìåö â ñåðäöå ñâîåì íåñòü Áîã!]�. Tamten jak sta³, tak ryms! do nóg: �Wie-
rzê, wo³a, i chrzest �wiêty przyjmê�. Z miejsca wiêc go ochrzcili. Ksiê¿na Daszkow matk¹,
a Potiomkin by³ ojcem chrzestnym... [52�53; 14, 39].

Diabe³ w rozmowie z Iwanem. Odwiedzaj¹cy Iwana Karamazowa diabe³ u¿y-
wa tylko jednego pe³nego biblijnego cytatu, z Ksiêgi Rodzaju. Opowiadaj¹c, jak
spieszy³ siê �na dyplomatyczne przyjêcie do pewnej bardzo wp³ywowej peters-
burskiej damy� i jak musia³ w tym celu �przelecieæ przestrzeñ�, w której panuje
niezwyk³y mróz, zauwa¿a:

Duch niby nie zamarza, ale skoro ju¿ siê wcieli³em... s³owem, jak sta³em, tak pomkn¹³em,
wietrznik jeden, a przecie¿ w tych tam przestworzach, proszê ciebie, w tym ca³ym eterze, w tych
tam wodach, co to by³y nad rozpostarciem [ÿæå áå íàä òâåðäèþ] � to przecie¿ taki mróz... ale
tam mróz � tego ju¿ nawet mrozem nie da siê nazwaæ, wyobra¿asz sobie: sto piêædziesi¹t stopni
poni¿ej zera! [732; 15, 75]

O sprofanowaniu cytatu �wiadczy ju¿ samo jego pojawienie siê w diabelskich
ustach. Jak pamiêtamy, diabe³ do jêzyka staro-cerkiewno-s³owiañskiego nie ma
dostêpu (w staroruskim pi�miennictwie diabelskie postacie mówi¹ albo po rosyj-
sku, albo w jêzykach obcych). Poza tym cytat z Genesis wtr¹cony jest tu na zasa-
dzie ¿artu jêzykowego, nie ³¹czy siê przedmiotowo z reszt¹ wypowiedzi.

W ten sposób nadbudowana nad dyglosyjnym podzia³em opozycja sacrum�
profanum zostaje na przestrzeni ca³ego tekstu stopniowo prze³amana. Powoduje to
automatycznie zanik innego, po³¹czonego z tym przeciwstawienia prawda�fa³sz,
co z kolei odnosi siê do jednego z g³ównych (obok wymienionej teodycei) proble-
mów powie�ci i w ogóle koresponduje z wszechobecnym tu motywem jêzykowej
manipulacji i nieporozumieñ (jak artyku³ Iwana, erystyka mowy obroñcy, plotki �
gazetowe i nie tylko, k³amstwo i gra niektórych postaci, np. Katieriny Iwanowny).

Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e Wielki Inkwizytor i ¯ywot Zosima nie
maj¹ z tym stanem rzeczy wiele wspólnego � w obu tekstach bowiem biblijne cy-
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taty, chocia¿ niezwykle czêste, padaj¹ jednak we wspó³czesnym t³umaczeniu
rosyjskim. Tymczasem bli¿sza analiza dowodzi, ¿e teksty te dostarczaj¹ nie ty-
le samego materia³u jêzykowego potrzebnego do zasygnalizowania w powie�ci
zwi¹zków ze starorusk¹ dyglosj¹, ile raczej wzorca opisanego ju¿ d w o j a k i e-
g o  s t o s u n k u  do tego materia³u (tj. do Biblii): u¿ycia �poprawnego� i �blu�-
nierczego�.

Zacznijmy od wzorca negatywnego, który tworz¹ pokrêtne interpretacje Pi-
sma dokonywane przez Inkwizytora. Tak np. rozpoczynaj¹c swój wywód, przypo-
mina on, i¿ rozmowy pomiêdzy Chrystusem a szatanem nazwano �kuszeniem�
(Mt 4, 1�11). On jednak interpretuje je jako �najprawdziwszy cud� (przeciwsta-
wiaj¹c go �wiadomie cudom Chrystusa, o jakich opowiadaj¹ Ewangelie) i mówi
nie o trzech próbach �kuszenia�, lecz o pytaniach �potê¿nego i m¹drego ducha�,
w których zawarte zosta³y przysz³e dzieje ludzko�ci. W podobny sposób zostaje
potraktowany apokaliptyczny obraz Bestii, na której czole mia³ siê znajdowaæ �na-
pis-tajemnica: Wielki Babilon�:

Ale te¿ wtedy w³a�nie podpe³znie ku nam bestyja i bêdzie lizaæ nam stopy, i zbroczy je
krwawymi ³zami oczu swoich. I dosi¹dziemy bestyi, i podniesiemy kielich, a na nim napisane
bêdzie: �Tajemnica!� Ale wtedy, dopiero wtedy, nastanie dla ludzi królestwo pokoju i szczê�li-
wo�ci. [299�300]

W wizji roztaczanej przez Wielkiego Inkwizytora �Tajemnica� to nie okre�le-
nie, jakiego u¿y³ autor Apokalipsy wobec napisu �Wielki Babilon� na czole Bestii,
lecz samodzielny symbol � symbol s³abo�ci ludzkiego rodu wobec trudu zbawie-
nia. S³abo�æ ta ma byæ ukryta dla dobra tego rodu, ma staæ siê w³a�nie tajemnic¹,
na której oparte zostan¹ rz¹dy ziemskiego Ko�cio³a. Padaj¹ tu równie¿ pojedyncze
zwroty z niejako odwróconym znakiem, jako przedmiot gorzkiej ironii. Pod ko-
niec swej mowy inkwizytor zapewnia wiê�nia:

Wiedz, ¿e siê Ciebie nie bojê. Wiedz, ¿e ja te¿ by³em na puszczy, ja te¿ ¿ywi³em siê
szarañczami i korzonkami, ¿e ja te¿ b³ogos³awi³em wolno�æ, w której Ty b³ogos³awi³e� lu-
dzi, ja te¿ sposobi³em siê stan¹æ w poczcie Twoich wybranych, w poczcie mocarzy i silnych,
pragn¹c, �aby siê dope³ni³ poczet�. Opamiêta³em siê jednak i nie zechcia³em s³u¿yæ szaleñ-
stwu. [302]

U¿yty przeze mnie cytat z Apokalipsy � dotycz¹cy mêczenników, a wiêc tych,
którzy na pewno bêd¹ zbawieni � poddany zosta³ zw¹tpieniu, bliskiemu niewiary,
i jako taki uzyska³ znak ironiczny.

Takiej interpretacji przeciwstawia siê mowa Zosima przedstawiona w ¯ywocie
pod rozdzia³em O Pi�mie �wiêtym w ¿yciu ojca Zosima. Starzec opowiada w niej
m.in. o Ksiêdze Hioba, przywo³uj¹cej w oczywisty sposób temat ca³ego wywodu
Inkwizytora � obraz cierpienia, którego nie potrafi sobie wyt³umaczyæ ograniczony
rozum ludzki. Tu równie¿ pojawia siê problem �tajemnicy�, ale w odwrotnym ujê-
ciu. O ile bowiem bohater Iwana przekonany jest, ¿e nie tylko nie istnieje mo¿li-
wo�æ, by cz³owiek zdo³a³ poj¹æ przyczynê takiego stanu rzeczy, ale � co wiêcej �
by³oby straszliw¹ dla niego katastrof¹, gdyby tak¹ mo¿liwo�æ znalaz³, o tyle Zosi-
mos g³osi, i¿ Biblia tajemnicê ow¹ objawia i, ³¹cz¹c Boskie z ziemskim, pozwala na
jej zrozumienie. Ta do�æ ortodoksyjna postawa ma jednak mniej ortodoksyjn¹ kon-
sekwencjê. Zamys³ów Bo¿ych nie da siê bowiem, w jego mniemaniu, prze³o¿yæ na
jêzyk ludzki:
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w tym w³a�nie ca³a wielko�æ, ¿e jest tu tajemnica � ¿e z³¹czy³y siê tu w jedno znikomy proch
ziemski i wiekuista prawda. W obliczu sprawiedliwo�ci ziemskiej dokonuje siê akt sprawiedli-
wo�ci wiekuistej. [337]

Dlatego te¿ uczonej interpretacji Pisma Zosimos przeciwstawia jego czytanie,
i to przede wszystkim � wbrew idei Inkwizytora � czytanie �prostaczkom�:

Otwórz¿e przed nimi tê ksiêgê i zacznij czytaæ bez ró¿nych tam arcym¹dro�ci i bez py-
chy, bez wynoszenia siê nad nich, ale tkliwie i ³agodnie, samemu raduj¹c siê tym, ¿e im czy-
tasz, a oni s³uchaj¹ i rozumiej¹, samemu kochaj¹c te s³owa, czasem tylko zatrzymaj siê i obja-
�nij jaki� niezrozumia³y dla prostaczków zwrot, nie ma obawy, wszystko pojm¹, wszystko
zrozumie prawos³awne serce! [338]

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e oba utwory wewnêtrzne � poemat Iwana i zapiski
Aloszy � proponuj¹ dwa odmienne podej�cia do biblijnego tekstu: jego interpreta-
cjê, t³umaczenie i wykorzystanie w pierwszym przypadku oraz jego czytanie w dru-
gim. Je�li pierwszy zawart¹ w Pi�mie prawdê wypacza, to drugi pomaga j¹ ukazaæ.

Tym samym oba teksty wpisuj¹ siê w przedstawione poprzednio opozycje sa-
crum�profanum oraz prawda�fa³sz. Co wiêcej: pokazuj¹ te¿, jak siê wydaje, przej-
�cie od jednego cz³onu opozycji do drugiego, i to na kilka sposobów. Po pierwsze,
przej�ciem takim jest sama interpretacja (prze³o¿enie Pisma na mowê ustn¹). Po
drugie, ¯ywot zawiera przeniesione do wewn¹trz powie�ci motto (J XII, 24): �Za-
prawdê, zaprawdê mówiê wam: je�li ziarno pszeniczne, wpad³szy w ziemiê, nie
obumrze, samo zostawa; lecz je�li obumrze, wielki owoc przynosi� (357). To za�
alegorycznie ujêta potrzeba ofiary (Chrystus zapowiada tu swoj¹ �mieræ), opartej
na paradoksie: idea (¿ycie) zamieniona w swoje przeciwieñstwo (�mieræ) powraca
do dawnej postaci, ale udoskonalonej (¿ycie wieczne). Otó¿ w motcie tym, s¹dzê,
zawiera siê istota przyjêtej w Braciach Karamazow strategii, polegaj¹cej na prze-
mianie jednego cz³onu wymienionych opozycji w drugi. Dotyczy to nie tylko dzia³añ
jêzykowych, ale i ca³ego poziomu zdarzeñ, co równie¿ znajduje swoje �ród³o w ¯y-
wocie Zosima: niczym innym bowiem nie jest przekszta³cenie przez tekst zewnêtrz-
ny uformowanego w ¯ywocie schematu nawrócenia, tak ¿e historia Aloszy, prze-
kszta³cenia te wieñcz¹ca, odwzorowuje w³a�nie takie odwrócenie pierwotnej idei
(b¹d� te¿ je zapowiada)41.

Sformu³ujmy podstawowe wnioski: Wielki Inkwizytor oraz Ustêpy z ¿ywota
�wiêtej pamiêci starca-eremity ojca Zosima zawieraj¹ koncepcjê jêzyka (czy ra-
czej stosunku do niego) determinuj¹c¹ obraz mowy w ca³ej powie�ci Bracia Ka-
ramazow, a tak¿e � reprodukowany i przetwarzany przez tekst zewnêtrzny � sche-
mat fabularny. Ten za� jest przy tym w du¿ym stopniu powi¹zany, dziêki figuruj¹-
cemu w ¯ywocie mottu, z tak¹ w³a�nie wizj¹ jêzyka.

Ostatnie dzie³o Dostojewskiego stanowi wiêc swoist¹ opowie�æ o utraconym
�ródle wszelkiego � a wiêc ideowego i jêzykowego � Sensu. Sensu gwarantuj¹ce-
go zarówno wzajemne rozumienie siê ludzi, zwi¹zek jêzyka z rzeczywisto�ci¹, jak
i poznanie tej rzeczywisto�ci. Przenikaj¹ca wszystkie poziomy utworu opozycja
sacrum�profanum wskazuje, i¿ �ród³em tym jest bosko�æ. Zrekonstruowana dy-
glosja podpowiada natomiast, i¿ drog¹ poznania, a tak¿e przywo³ania owej bosko-
�ci mo¿e byæ jêzyk. Ale w³a�nie jedyny jêzyk nieska¿onej �epifanii� upad³42. Bo-

41 Dotyczy to tak¿e motta, które parodiowane jest przez diab³a.
42 Wiele cytatów biblijnych pojawia siê w tej powie�ci w postaci zniekszta³conej lub zgo³a
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sko�æ znalaz³a siê w �wiecie cz³owieka, który w y k o r z y s t u j e  jêzyk do w³a-
snych, praktycznych celów. Tworzy ró¿nego rodzaju fikcje, tak jak fikcyjna jest
dokonana przez prokuratora rekonstrukcja zabójstwa Fiodora Paw³owicza, jak fik-
cyjne s¹ zmy�lane przez starego Karamazowa b³azeñskie historie i tworzone sys-
temy ideologiczne. K³opot polega jednak na tym, i¿ n i e  w i a d o m o, j a k  o d-
r ó ¿ n i æ  f i k c j ê  o d  p r a w d y. I czym wreszcie jest sama prawda?

Zamkniêcie

Warto sformu³owaæ parê wniosków dotycz¹cych ogólnie miejsca, jakie zaj-
muje, i funkcji, jak¹ pe³ni w prozie Fiodora Dostojewskiego to, co nazwali�my
tekstem wewnêtrznym. Po pierwsze, pozostaje on zwykle w silnym zwi¹zku ze
�wiatem przedstawionym, nie tylko zreszt¹ jako jego model. Prawie nigdy nie
wystêpuje �obiektywnie�, jako oddzielny zapis. Zawsze zostaje zanurzony w �wia-
domo�ci której� z postaci. Nawet ¯ywot Zosima stanowi utrwalon¹ przez Aloszê
z pamiêci opowie�æ starca, do której, jak domniemywa narrator, najm³odszy z bra-
ci do³¹czy³ �w swej notatce co nieco z wcze�niejszych rozmów ze swoim nauczy-
cielem� (330). Mo¿na wiêc � podobnie jak przy lekturze Don Kichota � zadaæ
pytanie o pierwowzór, �autentyk�, którego postaæ jest w³a�ciwie nieznana. Po dru-
gie, zostaje on, by tak rzec, �przepuszczony� przez stoj¹c¹ doñ w opozycji rzeczy-
wisto�æ. W perspektywie lektury porz¹dkuje on quasi-rzeczywisto�æ utworu, na-
daje jej znaczenie, a tak¿e sam pozostaje przez ni¹ przemieniony. Mo¿na zaryzy-
kowaæ stwierdzenie, i¿ powie�ci rosyjskiego prozaika pokazuj¹ próbê realizacji
tekstu w ¿yciu. Jak ju¿ wspomnia³em, prowadzi to do interakcji: ani rzeczywi-
sto�æ, ani ów tekst nie zachowuj¹ dawnej postaci. Wysi³ek bohatera zmierzaj¹cy
do swoistego wcielenia takiej narracji koñczy siê zwykle klêsk¹, która podwa¿a
znaczenie tekstu wewnêtrznego (najczê�ciej utopii indywidualnej b¹d� spo³ecz-
nej). A zatem � po trzecie � tekst wewnêtrzny stanowi tutaj co� w rodzaju kataliza-
tora (w sensie czynnika wspomagaj¹cego fabu³ê i sens utworu).

Jednak nie to wydaje siê tu najwa¿niejsze. Istotny jest bowiem sam �problem
rzeczywisto�ci� postawiony w utworach rosyjskiego pisarza. Rzeczywisto�ci, która
zdradza swoj¹ tekstow¹, �estetyczn¹� podstawê (Bia³e noce, Gospodyni), która
zastêpuje organizuj¹cy j¹ (czyli porz¹dkuj¹cy) mit swoistym antymitem (Biesy),
która oddala siê od swojego transcendentnego �ród³a (Bracia Karamazow)...
W przedstawieniu tych �k³opotów z egzystencj¹� odgrywa kluczow¹ rolê w³a�nie
tekst wewnêtrzny: czy to jako model na�ladowania i rozumienia (estetyzacji ist-
nienia), czy to jako mit, czy wreszcie jako swoisty �wzorzec� u¿ycia jêzyka przy-
wo³uj¹cego kategorie decyduj¹ce o statusie �wiata i poznania go przez cz³owieka.
Rzecz jasna, ujêcia te poszerzaj¹ znacznie ca³y zakres mo¿liwo�ci, jakie daje ta
technika, w stosunku do jej powie�ciowego pierwowzoru � Don Kichota.

Warto natomiast z naciskiem podkre�liæ jedno: nigdzie nie obserwujemy tu
�rozp³yniêcia siê� bytu w sferze znakowej, zaniku �poza-tekstu� (by pos³u¿yæ siê
wspó³czesn¹ metafor¹). Zmienia siê jedynie rozumienie ca³ej opozycji tekst�rze-

bezsensownej. Pod tym wzglêdem ciekawa jest jedna z notatek Dostojewskiego, istotna dla naszej
interpretacji (cyt. za przypisem P o m o r s k i e g o): �Arcywa¿ne. Dziedzic 〈tj. Fiodor Paw³owicz
Karamazow〉 cytuje Ewangeliê i robi gruby b³¹d. Miusow go poprawia i pope³nia b³¹d jeszcze grub-
szy. Myli siê nawet Uczony 〈tj. Iwan〉. Nikt nie zna Ewangelii� (288).
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czywisto�æ. Oba jej cz³ony mo¿na bowiem interpretowaæ we wzajemnej zale¿no-
�ci, co trzeba odró¿niæ od przerostu któregokolwiek z nich. Otó¿ tekst � wynika to
jasno z poprzedniego akapitu � jest u Dostojewskiego czynnikiem niezbêdnym
w do�wiadczeniu rzeczywisto�ci: w porz¹dkowaniu tego do�wiadczenia, w jego
interpretacji i w relacjach z transcendentnym �ród³em bytu. Czym natomiast bê-
dzie rzeczywisto�æ jako przedmiot literackiego przedstawienia? W wymiarze ludz-
kim bêdzie to miejsce, w którym dokonuje siê produkcji, interpretacji, wyboru
i u¿ycia rozmaitych tekstów; miejsce, na które sk³adaj¹ siê rozmaite d¹¿enia: pra-
gnienia osobiste (Ordynow, bohater Bia³ych nocy i Notatek z podziemia) oraz po-
wi¹zane z nimi ideologie (m³ody Wierchowieñski) tworz¹ce ów mechanizm wy-
boru narracji (czê�ciowo przez te teksty wspó³kszta³towane). Nieredukowalnym
elementem tego miejsca jest podmiot: znajduj¹cy, co prawda, swój wyraz w tek-
�cie, ale zarazem wybieraj¹cy tekst i powodowany pragnieniem wyj�cia poza �ksi¹¿-
ki�. W wymiarze ponadludzkim (wa¿nym dla autora Zbrodni i kary) bêdzie to na-
tomiast sfera sacrum sytuuj¹ca siê ponad tekstami tworzonymi przez cz³owieka
i warto�æ tych tekstów okre�laj¹ca. Jej centrum stanowi, oczywi�cie, Bóg, jednak-
¿e w przeciwieñstwie do ludzkiego podmiotu nie jest on si³¹ dan¹ a priori, lecz
problemem, zadaniem do rozwi¹zania (Bracia Karamazow).

REALISM OF THE BREAKTHROUGH.
THE INTERNAL TEXT IN FYODOR DOSTOYEVSKY�S PROSE

The author of the paper analyses the specific construction of Fyodor Dostoyevsky�s prose, which
he calls the �internal text�. He assumes that it is an additional structure of signs placed into a literary
text that breaks the text-reality tension (this is what makes it different from a common case of �story
within a story� and a quotation). Thus Dostoyevsky�s writings transcends not only the borders of
broadly understood realism, but also touches the relationship between literature and reality in total.
At the same time, the author recalls the older, �pre-Balzacian� type of novel, the sources of which are
found in Cervantes�s Don Quixote. This model questions the narrator�s credibility and obviousness
of the world presented. Pietrzak proves that in Dostoyevsky�s text, both the internal text and the
world presented are in a dialectic tension and continuously shape one another.


