
„Człowiek podziemny- to najwazme1sza 
postać w świecie rosyjskim. Ze 1vszystkich 
pisarzy najwięcej ja o nim pisałem, choć 
pisali i inni, musieli go bowiem również 
dostrzec." 
Fiodor Dostojewski „Z notatników" 

Czesław Miłosz: Wspominam „Zapiski iz podpolja" 
i „Legendę o Wielkim Inkwizytorze", bo są kwinte
sencją myśli Dostojewskiego i jednym z wielkich dzieł 
filozoficznych wszystkich czasów. Narrator pierwsze
go utworu chce wygarnąć ludziom prawdę, która tym 
się odznacza, że jest i matematycznie pewna (dwa 
razy dwa równa się cztery) i ohydna. Jego kpiny ze 
społeczników (Czernyszewskiego) przekonanych, że 
apelując do dobrze pojęt~go interesu jednostek da się 
wznieść „kryształowy pałac" przypominają kpiny 
Monoda, sto lat później znęcającego się w imię da
nych biologii, nad rzekomo z góry przygotowanym 
pięknym losem dla ludzkiego rodzaju. Gdyż u Dosto
jewskiego wola każdej jednostki (miłość własna) 
i samo-wola jest siłą niszczącą i lubuje się w okru
cieństwie wobec innych. Zarazem jednostka chce 
być, ale z chwilą, kiedy pogodzi się z prawdą tj. po
wie, że cóż, trudno, dwa razy dwa równa się cztery, 
musi uznać, że jej samej n i e m a . Oto choroba 
rozdwojonej świadomości: „myślę więc jestem" zmie
nia się w „myślę (rozum obiektywny myśli?) więc 
mnie nie ma" tzn. zdaję sobie sprawę, że jestem cyfrą 
statystyczną, wymienną. Dlatego też narrator wrzesz-



czy „nie"' porządkowi świata, ale ponieważ nie może 
niczego przeciwstawić temu porządkowi, całe „Zapi
ski" są po stronie „prawdy". Cenzura skreśliła roz
dział, w którym Dostojewski próbował dać jej prze
ciwwagę. Co tam było, nie wiemy, poza tym, że autor 
przemawiał jako chrześcijanin. Nie przywrócił go 
w wydaniu książkowym i rozdział zaginął. 

„Zapiski" są naładowane problematyką i wprowa
dzając jedną główną oś sensu łatwo narazić się na 
zarzut dowolności . A przecie zabieg jest dopuszczal
ny, bo rzeczywiście chodzi o główną oś. Podobnie 
„Legenda o Wielkim Inkwizytorze", da się sprowa
dzić do pytania, kto miał rację: kuszony na pustyni 
Chrystus czy kusiciel? Legenda, poemat Iwana Kara
mazowa (trzeba pamiętać o tym jej miejscu w struk
turze „Braci Karamazowych") udziela na to pytanie 
odpowiedzi: rację miał kusiciel, Książę Tego świata, 
Duch Ziemi. Zauważmy, że dla Iwana opatrznościo
we rządy Boga Ojca nie istnieją, skoro Natura, ma
china kierująca się własnymi koniecznościami, jest 
moralnie nie do przyjęcia. Więc zmiana naturalnego 
biegu rzeczy mogła pochodzić tylko od Chrystusa, 
jeżeli był Synem Bożym . Ale nie chciał zmienić ka
mieni w chleby, przez co symbolicznie troskę o chleb 
dla głodnych oddał władcom ziemskim. Nic chciał 
potwierdzić swego boskiego autorytetu rzucając się 
w przepaść, czyli obalając tę oczywistość, że jako 
człowiek rozbiłby się na dnie. Wreszcie odrzucił 
rządy nad królestwami ziemskimi. które przecie 
umiałby wykorzystać dla dobra ludzi. W poemacie 
Iwana są stare elementy manichejskie: Bóg Ojciec 
jest oskarżony o cierpienia materii żywej i dlatego 
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jego istnienie albo nieistnienie staje się obojętne, jako 
że jest on czymś w rodzaju niższego demiurga. Pozo
staje Bóg Jasności chodzący po ziemi- i on jednak. 
niestety, odmawia ujęcia w swoją dłoń berła. Toteż 
Wielki Inkwizytor ma słuszność organizując społe
czeństwo dzieci, którym trzeba kłamać (jest to sen 
Iwana, rosyjskiego inteligenta, o sobie samym jako 
dyktatorze). Wielki Inkwizytor ma swój sekret i swoje 
ukryte cierpienie: oto, świadomie, z litości nad ludź
mi, wybrał współpracę z diabłem, ponieważ prawda 
.. obiektywna" jest po stronie zła. 

Dlaczego prawda „obiektywna", prawda nauki czyli 
prawda według Monoda i jego poprzedników, nabiera 
u Dostojewskiego rysów diabelskich? Człowiek Spod 
Podłogi (bo tak, na dobry ład. należałoby tłumaczyć 
„Iz Podpolja") wspaniałej. oczywistości naukowców 
pokazuje język i choć wie, że dwa razy dwa równa 
się cztery, mówi: a ja nie chcę. Bo rzeczywistość uka
zująca się człowiekowi, jako twarda konieczność jest, 
jeżeli ją osądzać miarami Judzkimi, nie do zaakcepto
wania. Wszystko buntuje się w nas przeciwko prze
mijaniu - jako - bólowi i przeciwko śmierci. Choć 
Człowiek Spod Podłogi przedstawia siebie jako cyni
ka i egoistę, nie jest nim bardziej niż współczujący 
cierpieniom dzieci Iwan Karamazow i jego protest 
przeciwko dwa razy dwa równa się cztery oznacza to 
samo, co słynne zdanie Iwana o tym, że „zwraca bilet 

Fragment referatu Czesława Miłosza pt. „Dostojewski i za
chodnia wyobraźnia religijna", opublikowanego w miesięcz
niku ,,Znak", nr 1-2, 1981 



wstępu". Nie wygląda przy tym, żeby było dużo roz
wiązań, jeżeli przestajemy uważać wszechświat za 
dzieła dobrego Boga. Albo siedzi się pod podłogą 
i gryzie się sobie palce, albo, żeby dobrze zorganizo
wać społeczeństwo, trzeba zostać Wielkim Inkwizy
torem. Czesław Miłosz 

„Nie można nakazać czlow;ekowi, aby 
zadowolił się tylko zebraniem materia/u 
ź analizą. 

Nie można zabronić mu myślenia 
i wyciągania wniosków." 
Fiodor Dostojewski 

Jerzy Stempowski: Mówiąc o Dostojewskim jako mo
raliście, musimy zrobić pewną uwagę ogólną o tej 
stronie znakomitego pisarza rosyjskiego. 
Współcześni Dostojewskiego i nawet całe następne 
pokolenie jego czytelników nie spostrzegło, nie oce
niło w nim właściwości moralisty. Widziano w nim 
wielki talent żywiołowy, zwracający się z potężnym 
apelem do uczuciowej strony czytelnika, ale nikt nie 
zamierzał brać go za przewodnika w sprawach etycz
nych, ani nie przywiązywał wagi wywodom ogólnym, 
moralnym i filozoficznym, do jakich mogły prowa
dzić pisma Dostojewskiego. Zarówno jego patriotycz
no-uczuciowe manifestacje polityczne jak i biegnące 
krętymi drogami życie prywatne nie zachęcały współ-





czesnych do patrzenia nań jako na moralistę. Zresztą 
z punktu widzenia moralności praktycznej idee Do
stojewskiego jawnie prowadzą na manowce, nie dają 
dobrego punktu wyjścia dla żadnego rozumnego spo
sobu bycia. Moralistę poznały w Dostojewskim do
piero pokolenia następne, patrzące nań w oderwaniu 
od praktycznych spraw ludzkich jego czasów, czyta
jące go w odległej już perspektywie. 
Okolicznością sprzyjającą temu rozpoznaniu było 
w znacznej mierze rozpowszechnienie się znajomości 
z filozofią Fryderyka Nietzschego, oswajającą czytel
ników z filozofią moralną oderwaną od zagadnień 
praktycznych, będącą dramatem moralnym rozgry
wającym się abstrakcyjnie w pustynnej wysokości, 
w której nikt ze zwykłych śmiertelników z własnej 
woli nic przebywał . 
Dzisiejszy czytelnik Dostojewskiego, nic biorąc już 
do siebie ani jego przebrzmiałych od dziesięcioleci 
poglądów politycznych, ani znanych już tylko erudy
tom animozji osobistych, może ocenić w pełni rolę, 
jaką idee moralne grają w jego inspiracji jako pi
sarza. Przeglądając dziś wielkie tomy powieści Dosto
jewskiego, pisane pośpiesznie i nierówno, pełne dys
kusji oderwanych, duszące ukrytą namiętnością z od
cieniem histerii - spostrzegamy od razu, że główną 
sprężyną poruszającą pisarza nic jest troska estetycz
na. Intensywność stosunku Dostojewskiego do stwo
rzonych przez niego postaci i jego nieustający patos 
wynikają z jego idei moralnych, będących główną 
częścią składową jego inspiracji. 
Jaka jest najprostsza treść idei moralnych Dostojew
skiego? 
Treść ta nie jest łatwa do sformułowania. Dostojew-



ski sam, dla słusznych powodów, unikał jej jasnego 
wypowiedzenia. W swych rozważaniach od autora 
omija on przezornie myśli drażliwe, które, przenie
sione do powieści, nie przestają dziwić i niepokoić 
czytelników. Idee moralne Dostojewskiego zostały 
nam przez niego przekazane w znacznej mierze w for
mie gestów i postaw moralnych, nadających się ra
czej do opisu niż do formułowania. 
Centralnym punktem wyjścia idei moralnych Dosto
jewskiego jest wielka sprawa upokorzonych i podep
tanych, upośledzonych i koślawych, odtrąconych od 
uczty życia, pędzących nędzny i niegodziwy żywot 
w pomroce Podziemia. We wszystkich pismach swych 
Dostojewski zdaje się niejako przemawiać do nas ich 
imieniem. Twórczość jego jes,t jedną wielką ich apo
logią. Chodzi w niej jednak wcale nie o rehabilitację 
ich w obliczu bardziej udatnej części ludzkości 
i o podniesienie z upadku. Sprawa ich przedstawia się 
tak, jak pytanie stojące przed Lordem Jimem Con
rada: „Chodzi nie o to, jak się wyleczyć, ale jak żyć." 
Dostojewskiemu chodzi nic o to, jak wyjść z Podzie
mia, jaką drogą dokonać szczęśliwego przejścia od 
ludzkości upokorzonej i niegodziwej do ludzkości 
pogodniejszej. Chodzi mu o to, jak żyć pod stołem, 
na którym święci się bankiet życia, jak znaleźć pod
stawy owego dwuznacznego życia w Podziemiu jak 
gdyby na stałe, jak gdyby bez nadziei zbawienia. 
Takie postawienie sprawy nasuwa szereg wątpliwości. 
Do jakich wniosków mogą prowadzić powyższe zało
żenia? Do jakich konkluzji może uprawniać akcepto
wanie takich założeń? Wątpliwości tego rodzaju 
wprawiają Dostojewskiego w największe wzburzenie. 
Czyżby potępieni nie mieli dostatecznego tytułu do 



w_nioskowania z obiektywnie danego im stanu potę
pienia bez nadziei? 
yY ~ym miejscu zbliżamy się do najistotniejszej części 
1de1 mora!nych Dostojewskiego: do jego walki o pra
wa potęp10nych, o prawa upośledzonych i niegodzi
wych. Można by tu zapytać: prawa do czego? Prawa 
do negowania wszelkiej koncepcji świata jako całości 
harmonijnej. 
Charakteryzując najogólniej filozofię grecką i nie
m~ł~ ~zę~ć filozofii no""'.ożytnej, moglibyśmy powie
dz1ec, ze 1est ona szeregiem prób pogodzenia ze zni
komością życia przez ukazanie nam kosmosu harmo
n_ijn~go, na którego piękno jako całości składają się 
cienie naszego bytowania indywidualnego. Wszystkie 
próby_ zdążające w tym kierunku wydałyby się Dosto-
1ews~1en:iu obłu~ą. W _myśli jego wiecznie młoda po
t~ga zyc1a_ - poJęte_go Jako złowróżbna siła, tworząca 
nieustannie nowe istnienia bez wyjścia i nadziei -
przeciwstawia. się zwycięsko wszystkim próbom usy
stematyzowania go w całość przenikliwa dla rozumu 
i przez to możliwą do akceptowania. T;k pojęta siła 
życi<! . jest po stro!1ie potępionych i niegodziwych. 
~ nieJ wynika rewmdykowane przez Dostojewskiego 
1~h pr~wo do odrzucenia wszelkiego pocieszenia w 
filozofu, prawo do roli ducha Banka na uczcie 
życia. 

Z tych protestacyjnych i buntowniczych, a być może 

„Zdrowy rozsądek uratuje cię od 
nikczemności, ale nie uratuje cię od 
rozpaczy." 
Fiodor Dostojewski 

także przewrotnych założeń wynika okrucieństwo 
Dostojewskiego. ( ... ) Intensywność efektów okrutnych 
u Dostojewskiego jest jego formą protestu przeciw 
pocieszeniu w filozofii, jest najsilniejszym wyrazem 
rewindykacji praw poniżonych i niegodziwych. Jak 
gdyby korzystając już sam z tych praw, Dostojewski 
okrucietjstwem swych słów i obrazów rozprasza bie
siadników, sieje zwątpienie w umysły rozpogodzone 
przez filozofię. W nieco dalszej perspektywie z tych 
samych przesłanek wywodzą się także jego opinie 
polityczne. 
Wejrzawszy w opisane wyżej stanowisko zasadnicze 
Dostojewskiego, rozumiemy nieco lepiej cały jego ton 
histeryczny, całą przesadność targających nim uczuć 
i myśli. Sam rozsądek nakazuje uchylać się od akcep
towania życia w Podziemiu bez nadziei, wszystkie 
lepsze tradycje kłonią nas do imania się każdej, cho
ciażby najbardziej znikomej szansy pocieszenia w fi
lozofii. Zawrócić nas z tej drogi, którą idziemy od 
czasów starożytnych, wydaje się być zadaniem równie 
próżnym, jak zawrócić rzekę w jej biegu. To zadanie 
wziął na siebie Dostojewski. Swój ogromny talent 
wizjonera koszmarów położył w poprzek drogi, wy
tyczonej przez rozsądek i tradycję. Mowa jego jest 
ostrym krzykiem człowieka rozkazującego nam wra
cać do Podziemia, akceptować niegodziwość życia 
bez omówień i uogólnień. Jerzy Stempowski 

(Fragment odczytu pt. „Polacy w powieściach Dostojewskie
go" wygłoszonego dnia 15 marca 1931 r. w „Polskim To
warzystwie dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego 
Wschodu" w Krakowie.) 
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