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Wszystkie najważniejsze problemy ludzkości 
są nierozwiązywalne. 
Nierozwiązywalność ta wyraża 
konieczną biegunowość ludzkiej natury, 
napięcia, sprzeczności, 

z których żyjący organizm czerpie swe siły . 

Najważniejsze i największe problemy! 
Nigdy nie można ich rozwiązać ... 
można j.e tylko przerosnąć ... 

C.G. JUNG 
Wstęp do „Tajemnicy złotego kwiatu" 
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Wl6LKI INKWIZYTOR 
Dźwigający krzyża brzemię 

Stopą bosą głazy krwawiąc, 

W chłopskiej szacie wzdłuż tę ziemię 
Chrystus przeszedł błogosławiąc. 

I tak było w istocie, zapewniam cię. I oto zapragnął 
objawić się bodaj na chwilę ludowi - dręczonemu, 

cierpiącemu, grzeszącemu, ale miłującemu go jak dziec
ko ludowi. („.) W nieskończonym miłosierdziu swoim 
zjawia się jeszcze raz pośród ludzi w postaci człowieczej, 
w której przez trzy lata chodził wśród ludzi przed 
piętnastoma wiekami. Zstępuje więc na „gorące pierze
je" południowego miasta, w którym dopiero poprze
dniego dnia w przepysznym autodafe, w obliczu króla, 
dworu, rycerzy, kardynałów i pięknych dam, wobec 
wszystkich mieszkańców Sewilli sam kardynał, wielki 
inkwizytor, spalił niemal setkę kacerzy ad majorem 
Gloriam Dei. Pojawił się cichaczem, niepostrzeżenie, 
lecz oto wszyscy- i to jest najdziwniejsze - poznali Go 
od razu. Cały lud z nieprzepartą siłą garnie się do Niego, 
idzie za Nim. On zaś milcząco przechodzi z łagodnym 
uśmiechem nieskończonego miłosierdzia. ( ... ) 
. Wielki inkwizytor zatrzymuje się i przygląda 
z daleka. Wszystko widział: widział jak postawiono mary 
u nóg Jego, widział jak zmartwychwstała dzieweczka, 
i twarz jego spochmurniała. Marszczy gęste siwe brwi, 
a oczy jego błyszczą złowieszczym blaskiem. Wyciąga 
rękę i rozkazuje straży, aby Go ujęła. I taka jest jego moc, 
i tak mu przywykł ulegać powolny strwożony lud, że 
tłum natychmiast się rozsuwa przepuszczając strażni
ków, którzy wśród grobowego milczenia, jakie nagle 
zapadło, ujmują Go i uprowadzają. Tłum natychmiast, 
jak jeden mąż, pada na twarz przed starym inkwizyto
rem, który milcząc błogosławi tłum i oddala się. Pachoł
kowie wtrącają jeńca do ciemnego i mrocznego, sklepio
nego więzienia w starym pałacu inkwizycji i zamykają 
Go. Mija dzień, nastaje ciemna, gorąca i „duszna" noc 
sewilska. Powietrze „pachnie laurem i cytryną". Śród 



głębokiego mroku naraz otwierają się żelazne drzwi 
więzienia i do celi wchodzi powoli sam wielki in
kwizytor z lampką oliwną w ręku. W chodzi s~, drzwi 
za nim natychmiast zamykają. Staje na progu i długo, 
minutę albo dwie, wpatruje się w Jego obHcze. Na koniec 
podchodzi, stawia lampkę na stole i mówi: „To Ty? 
Ty?" Nie otrzymuje odpowiedzi, dodaje prędko: „Nie 
odpowiadaj, milcz. I cóż byś mógł powiedzieć? Wiem aż 
nazbyt dobrze, co powiesz. Nie masz zresztą prawa 
dodawać nic do tego coś ongi był powiedział. Po cóżeś 
przyszedł nam przeszkadzać? Albowiem przyszedłeś 
nam przeszkadzać i sam o tym wiesz. Ale czy wiesz co 
jutro będzie? Nie wiem, kim jesteś, i nie chcę wiedzieć: 
czy to Ty, czyś tylko podobieństwem Jego, jutro będę Cię 
sądził i spalę Cię na stosie, jako największego heretyka, 
i ten lud, który dziś .całował Cię po nogach, jutro na mój 
znak będzie podsycał płomień na Twoim stosie: czy 
wiesż o tym? Może i wiesz" - dodał w głębokiej 
zadumie, nie odrywając ani na chwilę wzroku od swego 
jeńca ( ... ) „Czy masz prawo oznajmić bodaj jedną 
z tajemnic tego świata, z któregoś przybył? .. . Nie, nie 
masz, aby nie dodać nic do tego, co już powiedziano, 
i aby nie odbierać ludziom wolności, którą tak ceniłeś, 
gdyś przebywał na ziemi. Wszystko, co nam teraz znowu 
oznajmisz, ograniczy wolność wiary ludzkiej, bo objawi 
się jako cud, wolność wiary zaś droższa Ci była nad 
wszystko jeszcze wówczas, półtora tysiąca lat temu. Czyś 
nie mawiał często: «Chcę was uczynić wolnymi.» Ale 
teraz ujrzałeś tych «wolnych ludzi» - dodał naraz 
starzec z zamyślonym uśmiechem. - Tak, to nas drogo 
kosztowało- ciągnął dalej, surowo patrząc na Niego
lecz wreszcie dokończyliśmy tego dzieła w imię Twoje. 
Piętnaście wieków męczyliśmy się z tą wolnością, ale 
teraz to się skończyło i skończyło się na zawsze. Nie 
wierzysz, że skończyło się na zawsze? Patrzysz na mnie 
łagodnie i nie raczysz mi odpowiedzieć nawet oburze
niem? Wiedz, że teraz, właśnie teraz, ludzie są bardziej 
niż kiedykolwiek przeświadczeni, że są całkowicie wolni, 
a tymczasem oni sami ofiarowali nam swoją wolność 
i potulnie złożyli nam ją do stóp. Ale myśmy tego 
dokonali. Czyś tego pragnął, cz' takiej pragnąłeś wolno
ści?" ( ... ) 

„Straszliwy i mądry duch, duch samounicest
wienia i niebytu - ciągnął dalej starzec - wielki duch 
mówił z Tobą na pustyni; księgi nam przekazały, jakoby 
Cię <ckusił». Jestże tak w istocie? Czy można było powie
dzieć coś prawdziwszego nad to, co Ci był oznajmił 
w trzech pytaniach, któreś Ty odrzucił, a które w księ
gach nazwano <ckuszeniem»? Przecież jeśli na świecie 
wydarzył się kiedy jaki wielki prawdziwy cud, to tylko 
w owym dniu, w owym dniu trzykrotnego kuszenia. Cud 
polegał na tym, że takie trzy pytania były postawione. 
( ... )Albowiem w owych trzech pytaniach jest jak gdyby 
zawarta i przewidziana cała dalsza historia rodzaju 
ludzkiego i objawione są trzy obrazy, w których skupiają 
się wszystkie nie rozwiązane historyczne przeciwieństwa 
natury ludzkiej na całej ziemi. Wówczas nie mogło to być 
jeszcze tak widoczne, albowiem przyszłość była nie
znana, lecz obecnie .PO piętnastu wiekach widzimy, że 
w owych trzech pytaniach wszystko jest tak przewidzia
ne i przepowiedziane, wszystko tak się sprawdziło, że nic 
nie można dodać ani ująć. 

Rozstrzygnij sam, kto miał słuszność: Ty czy 
tamten, który Cię pytał? Przypomnij sobie pierwsze 
pytanie; chociaż nie dosłownie, ale sens jego głosi: 
«Chcesz iść między ludzi i idziesz z pustymi rękami, 
.z jakąś obietnicą wolności, której oni w swojej prostocie 
i przyrodzonej skłonności do nieładu nie mogą pojąć, 
której boją się i lękają, albowiem nie ma i nie było nic 
bardziej nieznośnego dla człowieka i dla ludzkiej społe
czności niż wolność! Czy widzisz te głazy w nagiej 
i rozpalonej pustyni? Przemień je w chleby, a pójdzie za 
Tobą cała ludzkość, jak trzoda, wdzięczna Ci i posłusz
na, chociaż wiecznie drżąca, że możesz odjąć rękę Swoją 
i przepadną im chleby Twoje». Ale nie chciałeś pozbawić 
człowieka wolności, cóż to bowiem za wolność, pomyś
lałeś, jeśli posłuszeństwo kupione jest chlebem? Odpar
łeś, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale czy wiesz, 
że w imię tego chleba powstanie przeciw Tobie duch 
ziemi i będzie z Tobą walczył, i pokona Cię, i wszyscy 
z nim pójdą wołając: <cKto jest podobny zwierzowi temu, 
on dał nam ogień z niebios!» Czy wiesz, że wieki miną 
i ludzkość oznajmi przez usta swojej mądrości i nauki, że 



nie ma zbrodni, a więc nie ma grzechów, że są tylko 
głodni? Daj nam jeść, a potem będziesz mógł się od nas 
domagać cnoty!» Oto co napiszą na sztandarze, który 
podniosą przeciw Tobie, w którego imię zburzą Twoją 
świątynię. Na miejscu Twojej świątyni wzniosą nowy 
przybytek, wzniosą znowu straszną wieżę Babel, i cho
ciaż tej również nie dokończą, jak poprzedniej, ale 
mogłeś tej nowej wieży uniknąć i o tysiąc lat skrócić 
cierpienia ludzkie, albowiem oni przyjdą przecież do 
nas, namęczywszy się przez tysiąc lat ze swoją wieżą! 
Znajdą nas wówczas znowu pod ziemią, w katakumbach, 
ukrywających się (bo będziemy znowu prześladowani 
i męczeni), znajdą nas i zawołają do nas: «Dajcie nam 
jeść, albowiem ci, którzy przyrzekli nam ogień z niebios, 
nie dali go. A wówczas dobudujemy do końca ich wieże, 
bo buduje ten, kto da jeść, my zaś tylko damy im jeść 
w imię Twoje, {skłamiemy, że w imię Twoje. O nigdy, 
nigdy bez nas nie zdołają zdobyć pożywienia! Żadna 
nauka nie da im chleba, póki będą wolni. Ale skończy się 
na tym, że przyniosą nam swoją wolność do naszych nóg 
i powiedzą: Weźcie nas raczej w niewolę, ale dajcie nam 
jeść». Zrozumieją wreszcie sami, że wolność i chleb 
ziemski pod dostatkiem dla każdego - nie dadzą się 
pogodzić, albowiem nigdy, nigdy nie potrafią rozdzielić 
go między siebie! Przekonają się również, że nie mogą 
być nigdy wolni, ponieważ są słabi, występni, nędzni 
i zbuntowani. Przyrzekłeś im chleb niebieski, lecz 
znowu powtarzam: czy może się on równać w oczach 
słabego, wiecznie występnego i wiecznie niewdzięcz
nego rodzaju ludzkiego z chlebem ziemskim? I jeżeli za 
Tobą, w imię chleba niebieskiego pójdą tysiące i dziesią
tki tysięcy, to cóż się stanie z milionami i z dziesiątkami 
tysięcy milionów istot, które nie będą miały tyle mocy, 
aby wzgardzić chlebem ziemskim dla niebieskiego? Czy 
może drogie są Tobie tylko owe dziesiątki tysięcy 

wielkich i silnych, a pozostałe miliony, liczne jak piasek 
morski, słabych, lecz kochających Cię, mają być tylko 
materiałem dla wielkich i silnych? Nie, drodzy są nam 
również i słabi. Występni są, zbuntowani, ale w końcu 
i oni będą posłuszni. Będą nas podziwiać i C?cić jako 
bogów za to, że stanąwszy na ich czele, zgodziliśmy 

się znosić za nich wolność, której się zlękli i panować 
nad nimi, tak nieznośna w końcu stanie się dla nich 
wolność. ( ... ) 

Kiedy straszliwy i mądry duch postawił Cię na 
dachu świątyni i powiedział: Jeśli chcesz wiedzieć, czy 
jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół, albowiem 
napisane jest, że aniołom swoim rozkazał o Tobie i będą 
Cię na ręku nosić, abyś snadź nie obrażał o kamień nogi 
Swojej, a wówczas dowiesz się, czy jesteś Synem Bożym, 
i dowiesz się, jaką jest twoja wiara w Ojca Twego.» Ale 
tyś odtrącił i to i nie poddałeś się, i nie rzuciłeś w dół. 
O, rozumie się, postąpiłeś dumnie i wspaniale, jak Bóg, 
ale ludzie, ale to słabe buntownicze plemię, czy to 
bogowie? O, Ty od razu wtedy zrozumiałeś, że gdybyś 
zrobił zaledwie krok, jeden bodaj ruch, wystawiłbyś na 
próbę Pana, stracił w Niego wiarę i rozbiłbyś się 
o ziemię, którą przyszedłeś zbawić ku uciesze mądrego 
ducha kusiciela. Ale pytam Cię znowu: czy wiele jest 
takich jak Ty? I czy naprawdę mogłeś przypuszczać 
przez chwilę, że owa pokusa nie jest ponad siły ludzkie? 
Czyż tak jest stworzona natura ludzka, żeby odtrącać 
cuda, i w takich straszliwych chwilach życia, w naj
straszniejszych chwila<;h, zasadniczych i męczących za
gadnień duchowych być zdaną na wolny wybór swego 
serca? O, Tyś wiedział, że Twój czyn zostanie zapisany 
w księgach, że dotrze do końca czasów i do ostatnich 
rubieży zi~i, i spodziewałeś się, że idąc za Tobą, 
człowiek będzie z Bogiem, nie będzie potrzebował cudu. 
Ale nie wiedziałeś, że ledwo człowiek odrzuci cud, 
natychmiast odrzuci Boga, albowiem człowiek szuka nie 
tyle Boga, ile cudu. ( ... ) 

Przysięgam, człowiek jest słabszy i nikczem
niejszy niż myślałeś! Czy może, czy może on zrobić to, 
coś Ty zrobił? Tak więc go ceniąc, postępowałeś z nim 
bez litości, albowiem zbyt wiele od niego wymagałeś. 
I kto? Ty, któryś ukochał go bardziej niż Siebie! Gdybyś 
go mniej cenił, mniej byś odeń żądał, byłbyś zatem 
bliższy miłości, albowiem ulżyłbyś jego brzemieniu. 
Słaby jest i podły. Cóż z tego, że teraz wszędzie buntuje 
się przeciw naszej władzy i dumny jest z tego, że się 
buntuje? To dum.a dziecka, żaka. To .małe dzieci, które 
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Spektakl dedykuję: 
Dorocie Latour, Stanisławowi Banasiowi 
i zespołowi aktorskiemu spektaklu „Braci Karamazow" (PWST 1989). 
Ich twórcza inspiracja w tamtej pracy 
jest nieodłączną częścią dzisiejszego przedstawienia. 

Krystian Lupa 



zbuntowały się w szkole i wypędziły nauczyciela. Ale 
nastąpi kres zachwytom dzieci i drogo za to zapłacą. 
Zburzą świątynię i krwią zaleją ziemię. Ale domyślą się 
na koniec te głupie dzieci, że chociaż są buntownikami, 
są słabi, że nie podołają własnemu rokoszowi. Oblewając 
się swymi głupimi łzami, przyznają się w końcu, że ten, 
który stworzył ich buntownikami, chciał niewątpliwie 
zakpić z nich. I powiedzą to w rozpaczy, i będzie to 
bluźnierstwo, które spotęguje ich cierpienia, albowiem 
natura ludzka nie znosi bluźnierstwa i koniec końców 
sama ponosi za nie karę. Zatem niepokój, zamęt i niedo
la - oto obecny los ludzi, za których wolność tyle 
wycierpiałeś! Wielki Twój prorok w widzeniu i przepo
wiedniach powiada, że widział wszystkich uczestników 
pierwszego zmartwychwstania i że było ich z każdego 
pokolenia po dwanaście tysięcy. Ale jeśli było ich tylu, to 
byli jak gdyby nie ludźmi, lecz bogami. Wycierpieli 
Twój krzyż, wytrwali dziesiątki lat o głodzie na nagiej 
pustyni, żywiąc się korzeniami i szarańczą- rzecz jasna, 
z dumą możesz wskazać na te dzieci wolności, dobrowol
nej miłości, dobrowolnej i wspaniałej ofiary w Twoje 
imię . Ale uprzytomnij sobie, że było ich tylko kilka 
tysięcy, i to nie ludzi, lecz bogów! A reszta? Co zawinili 
słabi duchem, że nie mogli znieść tego, co znosili tamci 
potężni? Co zawiniła słaba dusza, że nie była w stanie 
przyjąć tak straszliwych darów? Czy przyszedłeś tylko 
do wybranych i gwoli nich? A jeżeli tak jest, to jest w tym 
tajemnica, której nie zrozumiemy. A jeżeli to tajemnica, 
wówczas i my mamy prawo głosić tajemnicę i pouczać 
ich, że nie wolny wybór serc ich jest istotny i nie miłość, 
lecz tajemnica, której powinni podporządkować się 
ślepo, nawet na przekór sumieniu. I tośmy zrobili. 
Poprawiliśmy Twoje bohaterstwo i oparli je na c u
d z i e, t a j e m n i c y i a u t o r y te c i e. I ludzie 
ucieszyli się, że poprowadzono ich znowu jak trzodę i że 
z ich serc zdjęto wreszcie tak straszliwy dar, który im tyle 
męki przysporzył. Czy mieliśmy słuszność, czyniąc tak 
i ucząc, powiedz? Czy nie kochaliśmy człowieka, z taką 
pokorą uświadamiając sobie jego niemoc, miłośnie 
zmniejszając jego brzemię i pozwalając jego słabej 
naturze nawet grzeszyć, ale z naszym przyzwoleniem? 

Po cóżeś teraz przyszedł nam przeszkadzać? ( .. . ) I cóż tak 
patrzysz na mnie w milczeniu i badawczo swoimi 
łagodnymi oczyma? Rozgniewaj się, nie chcę Twojej 
miłości, albowiem nie kocham Cię. I cóż będę taił przed 
Tobą? Czyż nie wiem, z kim mówię? Co mam Ci 
powiedzieć, wiesz, czytam to z Twoich oczu. Czyż 
potrafię ukryć przed Tobą naszą tajemnicę? A może 
chcesz ją właśnie usłyszeć z moich ust, słuchaj więc: · nie 
jesteśmy z Tobą, lecz z nim, już osiem wieków. Dokład
nie osiem wieków temu przyjęliśmy z jego rąk to, coś Ty 
z oburzeniem odrzucił, ów ostatni dar, który Ci był 
ofiarował, pokazując Ci wszystkie królestwa ziemskie: 
przyjęliśmy od niego Rzym i miecz cezara i głosiliśmy się 
cesarzami ziemi, jedynymi cesarzami, choć dotychczas 
jeszcze nie zdążyliśmy doprowadzić naszego dzieła do 
końca. Ale kto jest winien? O, to dzieło jest dotychczas 
w zaczątku, ale przecież się zaczęło. Długo jeszcze trzeba 
będzie czekać na całkowite zakończenie tego dzieła 
i wiele jeszcze nacierpi się ziemia, ale w końcu osiąg
niemy nasz cel i będziemy cesarzami, a wówczas pomyś
limy o powszechnym szczęściu ludzkości . A przecież 
Tyś mógł już wówczas przyjąć miecz cezara. Czemuś 
odrzucił ów ostatni dar? Przyjąwszy trzecią radę potęż
nego ducha, dokonałbyś wszystkiego, czego szuka czło
wiek na ziemi, który chce wiedzieć, przed kim się 

pokłonić, korym poruczyć swoje sumienie i w jaki sposób 
wreszcie połączyć się niezawodnie we wspólne i zgodne 
mrowisko, albowiem potrzeba powszechnego zjedno
czenia jest trzecią i ostatnią udręką człowieka. Zawsze 
cała ludzkość dążyła do form powszechności. Wiele było 
takich narodów z wielką przyszłością, ale im były 

wyższe, tym bardziej nieszczęśliwe, albowiem tym moc
niej odczuwały potrzebę powszechnego zjednoczenia. 
Wielcy zdobywcy, Tamerlany i Dżyngis-chany, prze
mknęli nad ziemią jak wicher, dążąc do podboju wszech
świata, ale nawet oni, chociaż i nieświadomie, wyrażali tę 
samą wielką potrzebę ludzkości: wszechświatowego 
i powszechnego zjednoczenia. Przyjąwszy świat i pur
purę cezara, byłbyś założył wszechświatowe państwo 
i dał pokój powszechny. Albowiem któż ma panować nad 
ludźmi, jak nie ci, którzy panują nad ich sumieniami 



i którzy mają w swych rękach ich chleb? My właśnie 
wzięliśmy miecz cezara, a wziąwszy go, naturalnie 
wyrzekliśmy się Ciebie i poszliśmy za n im. O, miną 
jeszcze wieki rozpasania wolnej myśli, ich nauk i ant
ropofagii, albowiem jeśli zaczną wznosić swoją babilońs
ką wieżę bez nas, to skończą na antropofagii. Ale wtedy 
właśnie przypełznie do nas bestia i będzie lizała nasze 
nogi i obryzga je krwawymi łzami. I siądziemy na bestii 
i wzniesiemy czarę, na której będzie napis: «Tajemnica!» 
I dopiero wtedy, dopiero wtedy nastanie dla ludzi 
królestwo pokoju i szczęścia. Chełpisz się swoimi wy
brańcami, ale Ty masz tylko wybrańców, a my ukoimy 
wszystkich. Co więcej: iluż to spośród wybrańców, 
spośród ludzi potężnego ducha, którzy mogliby się stać 
Twoimi wybrańcami, zmęczyło się oczekiwaniem Two
jego przyjścia; przenieśli oni i dalej przenosić będą moc 
swego ducha i żarliwość serca na inne niwy i w końcu 
wzniosą wolny swój sztandar przeciw Tobie. Ale Ty sam 
wzniosłeś ten sztandar. U nas zaś wszyscy będą szczęś
liwi i nie będą się buntować ani tępić wszędzie wzajem, 
jak w Twojej wolności. O, przekonamy ich, że tylko 
w tym wypadku będą wolni, gdy wyrzekną się swej 
wolności, nam ją oddadzą i nam ulegną. I cóż, czy 
słuszność będzie po naszej stronie, czy fałsz? Sami 
przekonają się, że mamy słuszność, albowiem będą 
pamiętać, do jak wielkiego niewolnictwa i zamętu do
prowadziła ich Twoja wolność. Wolność, wolna myśl 
i nauka wciągnie ich w takie chaszcze i postawi przed 
takimi cudami i nierozwikłanymi tajemnicami, że jedni, 
krnąbrni i okrutni, wytępią się nawzajem, a inni, którzy 
zostaną, ludzie słabej woli i nieszczęśliwi, przyczołgają 
się do naszych nóg i zawołają: «Tak, mieliście słuszność, 
wy jedni posiedliście Jego tajemnicę, wracamy do was, 
ratujcie nas od nas samych.» Otrzymując od nas chleby, 
zobaczą oczywiście, że to są ich własne chleby, dobyte 
ich własnymi rękoma, że bierzemy je od nich, aby im 
rozdać, bez żadnego cudu; zobaczą, że nie przemieniliś
my kamieni w chleb, ale zaiste bardziej niż z chlebów 
cieszyć się będą z tego, że otrzymają je z naszych rąk! 
Albowiem będą dobrze pamiętać, że poprzednio, bez 
nas, te same chleby, dobyte ich rękami, przemieniły się 

w ich rękach w kamienie; skoro zaś wrócili do nas, 
kamienie przemieniły się w ich rękach w chleby. Dobrze 
ocenią, co to znaczy raz na zawsze się poddać! I póki 
ludzie nie pojmą tego, będą nieszczęśliwi. Kto najwięcej 
przyczynił się do tego, że nie rozumieli, powiedz? Kto 
rozproszył trzodę po drogach nieznanych? Ale trzoda 
znowu się zbierze i znowu ulegnie, tym razem na zawsze. 
Wówczas damy im ich pokorne szczęście słabych istot, 
jakimi są z przyrodzenia. O, przekonamy ich na koniec, 
że nie powinni być dumni, albowiem Tyś to ich podniósł 
i nauczył dumy; udowodnimy im, że są słabi, że są tylko 
politowania godną dzieciarnią, że przecie szczęście dzie
cięce jest najsłodsze. Onieśmielimy ich, i będą na nas 
spoglądać i garnąć się do nas, jak pisklęta do kwoki. Będą 
nas podziwiać i pysznić się nami, że jesteśmy tak potężni 
i mądrzy, że mogliśmy ugłaskać tak krnąbrne tysiąc
milionowe stado. Będą drżeć przed naszym gniewem, 
ich umysły spokornieją, oczy będą skore do łez jak oczy 
dzieci i kobiet, ale równie będą skorzy, gdy damy im 
znak do śmiechu i wesela, do pogodnej radości i błogiej 
dziecięcej piosenki. Zmusimy ich do pracy, tak, lecz 
w godzinach wolnych od pracy urządzimy im życie niby 
dziecięcą zabawę z dziecięcymi śpiewami, z chórem, 
z niewinnymi pląsami. O, pozwolimy im nawet na 
grzech, słabi są i bezsilni, i będą nas kochali jak dzieci, za 
to pozwolimy im grzeszyć. Powiemy im, że każdy 
grzech, który popełniony będzie z naszego przyzwole
nia, będzie odkupiony; pozwolimy im grzeszyć dlatego, 
że ich kochamy, karę zaś za te grzechy przyjmiemy już na 
siebie. I przyjmiemy zaiste na siebie, i będą nas ubóst
wiać jako dobroczyńców, którzy chcą odpowiadać za ich 
grzechy przed Bogiem. I nie będą mieli przed nami 
żadnych tajemnic. Będziemy im pozwalać lub zabraniać 
żyć z żonami i kochankami, mieć lub nie mieć dzieci -
stosownie do ich posłuszeństwa - i będą nas słuchać 
z radością i uciechą. Najbardziej męczące tajemnice ich 
sumienia - wszystko, zaiste wszystko nam zwierzą, my 
zaś wszystko rozstrzygniemy, i uwierzą w nasze wyroki 
z radością, albowiem uwolnią ich one od wielkiej troski 
straszliwych mąk osobistego i swobodnego rozstrzyga
nia. I wszyscy będą szczęśliwi, miliony istot prócz setki 



tysięcy tych, którzy im będą przewodzić. Albowie~ my 
tylko, my strzegący tajemnicy, tylko m~ . będzie~y 
nieszczęśliwi. Będą tysiące milionów szczęshwych me
mowląt i sto tysięcy cierpiętników, którzy wzięli n~ 
siebie przekleństwo poznania dobra i zła. I umrą om 
cicho, cicho zasną w imię Twoje, a za. grobem tylko 
śmierć będzie ich udziałem. My wszakze zachowamy 
tajemnicę i gwoli ich szczęścia będziemy ich łudzili 
wieczną nagrodą w niebie. Albowiem jeśli nawet jest coś 
na tamtym świecie, to przecież nie dla takich jak oni. 
Powiadają i prorokują, że znowu przyjdziesz i znowu 
zwyciężysz, przyjdziesz ze swoimi wybrańcami,. ze sw~
im dumnym i potężnym zastępem, lecz my powiemy, ze 
ci zbawili tylko siebie, my zaś zbawiliśmy wszystkich. 
Powiadają, że pohańbioną będzie wszetecznica siedząca 
na bestii i trzymająca w ręku t a j em n i c ę, że znowu 
zbuntują się ludzie słabej woli, rozedrą jej purpurę 
i obnażą jej «plugawe» ciało. Ale ja wówczas wstanę 
i wskażę Ci tysiące milionów szczęśliwych niemowląt, 
które nie znały grzechu. I my, którzy gwoli ich szczęścia 
wzięliśmy ich grzechy na siebie, staniemy prze? To~ą 
i powiemy: «Sądź nas, jeśli możesz i śmiesz.» Wied~, ~e 
się Ciebie nie boję. Wiedz, że i ja byłe~ ~a I?~stym, ze 
i ja żywiłem się szarańczą i korzonkami, z~ i Ja ~ło~~
sławiłem wolność, którą ofiarowałeś ludziom, ze i Ja 
sposobiłem się do pocztu Twoich wybr~có~, do grona 
potężnych i silnych, «aby dopełmła ~ię, hczba~. Ale 
opamiętałem się i nie zechciałem ~łuzyc szalenst\~'u: 
Zawróciłem i przystałem do tych, ktorzy p o p r a w i l i 
T w o j e bo ha t e r s t w o. Odszedłem od durnych 
i wróciłem do pokornych, gwoli szczęścia tych pok~r
nych. Spełnią się moje słowa, i królestwo nasze nasta~ie. 
Powtarzam Ci, jutro zobaczę tę posłuszną t~zodę,.k~ora 
na pierwszy mój znak rzuci się.' aby po~s~cac płomienna 
tym stosie, na którym spalę Cię za to, 7:es ~rzyszed_ł nam 
przeszkadzać. Albowiem ~ikt tak so~n~ ,~ie zasłuzył na 
nasz stos jak Ty. Jutro Cię spalę. Dix1. 

Fiodor DOSTOJEWSKI, Bracia Karamazow 
Przełożył Aleksander Wat 
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Bohater Dostojewskiego ma świadomość całkowicie 
zdialogizowaną: nieustannie skierowana na zewnątrz, 
bada w napięciu siebie, kogoś drugiego, trzeciego. Poza 
tym żywym obcowaniem ze sobą i z innymi, bohater 
jakby nie istnieje. W tym sensie można powiedzieć, że 
dla Dostojewskiego człowiek jest p o d m i o te m 
z wraca n i a się. Niepodobieństwem jest mówienie 
o nim - można tylko zwracać się do niego. Owe 
„głębiny duszy ludzkiej", których przedstawienie uwa
żał Dostojewski za główny cel swojego „realizmu w sen
sie wyższym", da się odsłonić jedynie w intensywnym 
obcowaniu. 

Jeżeli chcemy poznać „człowieka wewnętrz
nego", ujrzeć go i zrozumieć, nic nie pomoże pod
dawanie go zimnej, neutralnej analizie, ani próba ze
spolenia się z nim, wczuwania w jego osobowość. 
Zbliżyć się do niego, odsłonić jego istotę - a raczej 
zmusić go, by sam ją odsłonił - można tylko przez 
dialogowe z nim obcowanie. Również przedstawienie 
człowieka wewnętrznego, jak to rozumiał Dostojewski, 
możliwe jest tylko przez ukazanie jego obcowania z kimś 
innym. Bo tylko w obcowaniu, we wzajemnym od
działywaniu człowieka na człowieka odsłania się „czło
wiek w człowieku" - wobec siebie i wobec innych. 

Rzecz zrozumiała, że dialog musiał się znaleźć 
w samym centrum artystycznego świata Dostojew
skiego: nie jako środek, lecz jako cel sam w sobie. Dialog 
nie jest tu wprowadzeniem do akcji, lecz samą akcją. Nie 
jest on także środkiem odsłonięcia, wyjawienia charak
teru poniekąd już gotowego. Bynajmniej. Człowiek tu 
nie poprzestaje na tym, że przejawia siebie na zewnątrz: 
po raz pierwszy człowiek staje się tym, czym jest, nie 
tylko dla innych, ale i dla siebie. 



Istnieć- to znaczy dialogowo obcować z kimś. 
Z końcem dialogu kończy się wszystko. Dlatego dialog 
właśnie nie powinien i nie może się skończyć. W planie 
swego religijno-utopijnego światopoglądu Dostojewski 
przesuwa dialog do wieczności, pojmowanej jako wiecz
na współ-radość, wieczny współ-zachwyt, wieczna 
współ-zgoda. 

Dialog w dziele Dostojewskiego 
M. BACHTIN, Problemy poetyki Dostojewskiego 
Warszawa 1970 (fragmenty). 
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