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Portret z I 880 roku. 

Fiodor Dostojewski (1821-1881) 
Dostojewski był pisarzem wiel

kim, klasy Cervantesa, Szekspira, 
Woltera: był myślicielem chrześci
jańskim. obrońcą moralności Chry
stusowej, można go zestawić nie 
tylko z Balzakiem, ale i ze św. 

Franciszkiem z Asyżu lub Toma
szem a Kempis. Formą pisarską 
Dostojewskiego był romans bulwa
rowy , coś w rodzaju powieści kry
minalnej , z fałszerstwami, nożem, 
morderstwem, skradzionymi pie
niędzmi etc . Karty ksiąg tego ojca 
Kościoła ubrane są w grymas przy
gód Sherlocka Holmesa. Dostojew
ski nienawidził katolicyzmu wraz 
z ,jego sektami" , a "sektami kato
licyzmu" nazywał Dostojewski 
wyznania założone przez Lutra, 
Kalwina i Kościół anglikański . "To 
gorsze od ateizmu - pienił się pi-
sarz. - Chrystus żyje tylko w cer

kwi prawosławnej." Dostojewski pogardzał Polakami, brzydził się Ży
dów, nienawidził całej Europy Zachodniej . Kocha carów, wśród wielkich 
pisarzy rosyjskich swego pokolenia on jeden jest monarchistą agresyw
nym. Car skazał go na śmierć przez rozstrzelanie. w drodze laski zesłał go 
potem na katorgę w Syberii . Dostojewski do ostatnich chwil swego życia 
pozostawał pod dokuczliwym nadzorem policyjnym. Dostojewski stał się 
duchowym ojcem nacjonalizmu rosyjskiego. z pism jego czerpali swe po
lityczne natchnienia carowie. którzy wstąpili na tron po jego śmierci. tj. 
Aleksander III i Mikołaj II./ .. ./ 

Chrześcijm1ski moralista Dostojewski stał się źródłem pojęcia "dosto
jewszczyzna". Tak dziś nazywamy postawę ludzi stojących na granicy 
obłędu, nie umiejących opanować swych namiętności szaleńczych lub dzi
wacznych . Dostojewski uprawiał swoją analizę psychiczną jak gdyby za 
pomocą mikroskopu: przywary ludzkie, aby im lepiej się przypatrzyć, le
piej je poznać i lepiej je wytłumaczyć, wyolbrzymiał do rozmiarów fanta
stycznych( ... ) Dla Dostojewskiego natura ludzka to magazyn sprzeczności 
moralnych, to postać o psiej paszczęce, skrzydłach anioła i ogonie wielo
ryba. Cnoty i podłości wałczą zawsze wewnqtrz człowieka i o panowanie 
nad tym człowiekiem. Dwoistość, troistość, wiełojakowość charakteru 
ludzkiego - oto najbardziej dominująca cecha dostojewszczyzny. 

Życie Dostojewskiego wskazuje, że nieobca była jemu samemu ta we
wnętrzna gra i wewnętrzna walka skłonności dobrych i pięknych i złych 
i nikczemnych. Anioł i szatan wałczyli także w nim i o niego. 

Stanisław Mackiewicz Cat "Dostojewski" 
Warszawa 1979. 

ALEX DE JONGE 

DOSTOJEWSKI I WIEK INTENSYWNOŚCI 

( fragmenty ) 

I .. ./ Dostojewski widzi swoją epokę raczej jako epokę 
apetytów niż wartości, epokę ludzi łaknących natych
miastowych wrażeń i natychmiastowych spełnień, wolą 
oni odczuwać cokolwiek niż nic, w rezultacie czego ich 
zdolność do uczuć ulega jako taka stępieniu . Wyrazem 
tej postawy jest rosnąca obojętność moralna, którą, 
Dostojewski uwypukla jako szczególnie charaktery
styczną cechę swoich czasów. Jego bohater chętnie go
dzi się poświęcić wartości moralne w zamian za zastrzyk 
narkotyku. /„./ 

Postawa Dymitra mówi nam wiele o mentalności ma
niaka intensywnych przeżyć. Czyni on ze snu o spada
niu, który dla większości z nas stanowi groteskowy i de
prymujący koszmar, metaforę służącą mu do opisania 
tej osobliwej przyjemności, jaką czerpie z poczucia sa
mozniszczenia. Rozkoszuje się skokiem, mimo że roz
trzaska się w zderzeniu z ziemią, a to dlatego, że skok 
jest źródłem tak spotęgowanego strachu, że przemienia 
się on w ekstazę. Swoimi czynami Dymitr zmierza do 
przeżycia absolutu. Dąży do tego, by pochwycić życie 
jednym gestem, gestem tak kompletnym i tak wyrazi
stym, że musi on się wydać czymś większym niż samo 
życie. Mieści on w sobie maksymalne przeżycie w moż
liwie najmniejszej skali. Ta potrzeba skoncentrowanego 
przeżycia jest bardzo charakterystyczna dla postaci Do
stojewskiego, to przede wszystkim za jej pośrednictwem 
wyraża się ich pogoń za intensywnością. /„./ 

Okazuje się, że najbardziej nieprawdopodobne posta
cie podatne są na tę formę intensywnych przeżyć, która, 
według Iwana, jest wspólna całej ludzkości. I tak, Liza 
Chochłakowa to erotyczna histeryczka, uzależniona od 



intensywnych przezyc, która żyje sadomasochizmem . 
Potra_fi ~arna sobie zadać ból, przytrzaskując sobie 
~rz_wiami pal~c. Usiłuje również sprawić ból Aloszy. 
ZyJe wyłączme dla wrażeń, odznaczając się intelektual
ną zmysłowością. Dostojewski daje do zrozumienia że 
Liza jest zdolna praktycznie do wszystkiego. / .. ./ ' 

W swojej pogoni za intensywnymi przeżyciami roz
pustnik zabrnął w ślepą uliczkę. W Kwiatach zła Baude
laire opisuj_e proces _postępującej degeneracji - jego bo
hater stopmowo traci zdolność do uczuć, aż wreszcie nic 
nie jest go V:. st_anie poruszyć; po prostu istnieje, wyczer
pany,_ w pr?zm chandry. Zadne wrażenie nie jest już na 
~y~e sil~e, zeby dotrzeć do jego zmysłów - igła nie trafia 
JUZ w zyłę. Postacie Dostojewskiego osiągają podobny 
stan wyczerpania. Zaczynają żyć na jałowej ziemi, wy
czerpawszy wszelkie możliwe formy wyrażeń./ .. ./ 
Są_ rerr~zenta~~ami kolejnego stadium nieustającej euro
peJs~eJ obsesji na tle uczuciowego zobojętnienia, które
go pierwszym wcieleniem był Don Juan . Ale postacie 
J:?ostojewskiego pod jednym ważnym względem różnią 
się od romantyków, a nawet od postaci, które stworzył 
~audelaire. ~ianowicie, brak im próżności, nie zajmują 
się wyłączme sobą. U bohaterów romantycznych inten
sywne poczucie folgowania sobie wypływa z kontem
placji własnego położenia, sama świadomość sprawia 
im prz~je_mność. Na'7'et Ba~delaire'owski bohater pod
tr_zyrr_iuJe i dramatyzuje swoją chandrę, a to dzięki wspa
małeJ retoryce swojego stwórcy. Rozpustnik Dostojew
skiego nie jest ani próżny, ani skromny. Posunął się on 
znacznie dalej. Potrafi opowiadać szczegółowo o swoich 
wyczynach, mówić z brutalną szczerością o swoich żą
dzach, a nawet rozprawiać o wrażeniu, jakie robi na słu
chaczu. Nie ma jednak prawdziwego poczucia siebie, 
P?czuci_a tożsamości, i dlatego nie jest zdolny do czynie
?ia ~o~ie wyrzutów, do poczucia winy. Nawet i ta żyła 
Jest JUZ wyeksploatowana. Wydawałoby się, że kult in
tensywnych przeżyć na dobre wytrzebił w nim jego "sta-

ry umysł". Inaczej mowiąc, bohater Dostojewskieo-o 
do tego stopnia nadużył swoją zdolność odczuwan~, 
zdo~n?ś~ instynktownej reakcji, że ją wyczerpał, nie po
tr_afi JUZ reagować. Nerwy obumarły i rozpustnikowi 
me pozostało nic, co skłaniałoby go do pogoni za rozpu
stą./ .. ./ 

Jest niesłychaną ironią, że rozważania Dostojewskie
go o prawdziwym życiu wiodą do Nietzschego, Gide'a, 
Camusa i Sartre'a. Jego plany syntezy i scalenie rozpo
ł~wionej psyc~iki współczesnego człowieka, naprawie
ma błędu dualizmu i podziału, odzwierciedlają - w spo
sób rzeczywiście tragiczny - rozpaczliwą pogoń współ
czesnego człowieka za przeżyciem za wszelką cenę, po
goi1, która tak wykrzywiła jego psychikę; rozwiązania, 
jakie proponuje Dostojewski, odzwieciedlają właśnie 
chorobę, którą mają uleczyć . Świadomość problemów, 
ja~ie nie~i~ portretowanie wartości pozytywnych, znaj
duje odbicie w stworzonej przez Dostojewskiego kon
cepcji "zdecydowanie pięknej osoby". Potrafi on spor
~retować takiego kogoś jedynie pod postaci<! głupiego 
impotenta, który traci resztki rozumu w zetknięciu z je
go powieściową rzeczywistością. Jego świat to świat, 
gdzie ludzie dobrzy są zabijani lub niszczeni, gdzie wła
ściwie nie sposób opisać nawrócenia się Raskolnikowa, 
gdzie Sonia Marmieładowa musi kupczyć własnym cia
łem, a Alosza Karamazow posiada bogatą, choć nie wy
korzystaną rzyłę zmysłowości. 

Świat Dostojewskiego jest doprawdy tragiczny, ale 
nie dlatego, że jest jeszcze jedną realizacją chtonicznych 
mitów kazirodztwa i ojcobójstwa, lecz dlatego, że jest to 
świat, w którym zwycięstwo staje s ię niemożliwe. Tak 
wszechwładne jest pragnienie intensywnych przeżyć, że 
zwycięstwo trzeba opisywać za pomocą języka i warto
ści klęski. 

ALEX DE JONGE "Dostojewski i wiek intensywnośc i " 
przełożył Andrzej Grabowski 
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W Chrystusie Bóg objawil .śwjfltu . że pro gnie ab~' ·· wsz~1 sr,y lndzje Z08tn li zbawieni i doszli do poznania prawd(" 
( 1 Tm 2-4). To zdanie z Pif~ nvszego list 11 do Tymoteusza rna zasE1rłniczt> znarzeuje dl Eł wjdzenia i głoszeuifł spn:1w osta
tecznych. Jeżeli Bóg tak pragnie: jeżeli Bóg dln tf'j spnrn·y oddaje swojego Svna. któ1~' z kolf'i dzialfl ".Kościele przez Du
rha Świętego , to cz:r r:zlou:iek może sir: potr:pir,cz~· 111oże być przez Bof!'' odrzucony? 

Problem pif'kla ZEł\Ysze niepokoi] wjeJkie rnny .~ly w Kościf'le od simwgo porz::itktL od Oryge11esa. aż do 1rnszyd1 czasów. 
do Michaiła Bull1akowa i l-fo~1sa Ursn \'Oil BaJtlwsani. Dnwne Sobory odrzuci!~· teorię tak Z\nrnej opokntostoz:.J · uslnterz
nej, według której fo·iat po zniszczeniu zost·anie odno"·iouy. a "·szelkie st'\\·orzenie dostąpi zbawienici; teorię .. która po
średnio znosiła piekło. Pró])Jem jecbiak pozostal. Czy może Bóg, któ1~· tnk mnilownl c:złowiekn, zgodzić· się nD to. nby tf'u
że Go odrzucił i przez to został slrnzany na mękj " ·ierzne? A jednak slowci Chrystusa są jednoznaczne. lJ MateuszD "~·
raźnie mówi o tych . którzy pójdą na męki wieczne (por. 25. 46). Którzy to będą? Na ten i-emat Kościól się nigdy nie"~' 

po"·iadal. Jest to niezgłębiona tnjf'm11icn pomięclz~· Ś\Yiętością Boga a l11dzkim s11mieniem. iVlikzenie Kościoła jest "·ięc 

".tym miejscu jedynym wlaści"·y111 st:mo"·iskiem clJrześcijnniun. Jeżeli na"·et Chrystus mówi o zdrndzie Judasza: ··1!-'piej 
dla tego czlo"·iekn. gdyby się uie narodzil„ (Mt 26. 2-±). to ró"·nież i i-o sformulo"·anie nie musi być rozumjane w sensie 
"·ieczuego potępienia. 

Równocześnie jest jednak coś takiego "'samej Judzkiej świadomości rnornlnej. co broni się przed utratą tej perspekty
''"Y: czy Bóg, któ1:' jest miłością. nie jest także ostatf'cz11ą spra"·ieclliwością ~ Czy może się zgodzić ua te straszliwe zbrod
nie,. czy mogą one przejść bezkarnie~ Cz~· kara os1ntecz1rn nie jest". jnkimś sensie potrzebna dln uzyskania równowagi 
moralnej ". tnk barclzo znwiklnnyrh dziejach ludzkości~ Czy pieklo nie jest poniekąd ost.nt11ią ,. deską ratnnku·· dla ś"·ia
clomości moralnej czlowielrn? 

Pismo Święte zna jf'szcze poj9cie ognio oc.::; ·szczr~jqcego. To pojęcie zostalo przyjęte przez Kościół \YSchoclni. bo jest bi
blijue. nntorniast nie została przyjęta kntolfrkn nauka o czyśfrn. 

Jakimś szczególnie przekorn1jącyrn nrgumentem za czyśćcem „ uieznlf'żnie od bulli Benedykta Xll z XIY wiek.n. srały się 
dln mnie dzieln. mis~' ·czne .~w. }ono od Krz.) ·żo. ·· żywy płornic11 miłości·· , o którym rnó"·i. jest przecie wszystkim oczysz
czający. Mistyczne 110c:f'. o których ten wielki doktor Kościoła pisze z " ·lnsnego doświadczenia. są ponieki1d tym,, ('.Zemu 
odpowiada czyściec . Bóg przeprowadza czlo"·iekn przez taki wew11ętrz11~· czyściec całej jego zmysłowe.i i duchowej natu
ry. ażeby go doprowadzić do zjednoczen..in z sobci. Nie stnjerny tutnj tylko "·obec sądu. Stnjerny " ·obec potitgi same:i milo
ści . 

To miłość przede 11:sz.n;tki111 sądzi. Bóg, który jest miloś('i ci . sądzi przf'z miłość. To· milość domaga się ocz~'szczeuin . za
njrn czJowiek dojrzeje do te~n zjednoczenia z Bogiern, które jest ostateczn~1m jego powoln11iem i przeznaczeniem. 

Może to wystarczy. Wielu teologów na Wschodzie i Zncltodzie. rćnvnież teologowie wspólcześni. poświęcili swoje prnce 
esrhatologii'. spran•om osln.tecznym. Kościół nie przestnl rnieć swojej świadomości eschatologicznej. Nie zaprzesta] prowa
dzić ludzi do żyrin wiecZI1ego. Gdyb~· tego znprzestnl. zaprzestalby by<'· "'iem~· s\\·emu powołaniu. Nowemu Przymierzu . 
które Bóg zawad z nim w Jezusie Chrystusie. 

Jan Pmcel ll 
"Przekrocz) ··ć j'Jróa: nadziei" 

• L ' 
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'CZESŁAW MIŁOSZ 

Z "Ziemi Ulro" 
Prawdziwy, radykalny ateizm w naszym stuleciu 

różni się znacznie od swoich poprzedników, a przy
czyniła się do tego niemało właśnie antropologia 
w najszerszym sensie tego słowa, obejmująca historię 
religii i sztuki. Bo przecie, kiedy z dostateczną uwagą 
poddajemy refleksji samotność człowieka we 
wszechświecie, jego zasadniczą "nienaturalność", ze
szłowieczni postępowcy-ateiści przedstawiają się 

nam jako kontynuatorzy znanej religijnej triady: Raj, 
Raj utracony, Raj odzyskany; po prostu przenosili 
dynamizm Historii Świętej do historii ludzkich społe
czeństw. Jakiekolwiek też postulowanie życia ludz
kiego w harmonii z Naturą, z kosmosem czy uniwer
salnym Rozumem jest tyleż warte co wiara w rusałki 
i dziwożony, czyli jest przeżytkiem "tradycji animi
stycznej". Człowiek jest sam - a jeżeli istnieją na ja
kichś planetach istoty obdarzone inteligencją, tak sa
mo pojawiły się mocą przypadku i tak samo są 

wszechświatowi obce. I to szczególne wyobcowanie 
człowieka jako u my sł u nakłada na nas niezwykłe 
obowiązki. 

Bo zastanówmy się. Najwznioślejsze ideały moral
ne, najwspanialsze dzieła poezji, malarstwa, muzyki, 
architektury, najprzemyślniejsze konstrukcje umysło
we, od religii i systemów filozofii po operacje mate
matyczne utrwalone w technice - wszystko to z czło
wieka jedynie, czyż więc nie powinien kornie wielbić 
tej swojej genialności, ale też i wielbić swoich braci, 
nie tylko tych, których w niej przewodzą, także tych, 
którzy w niej uczestniczą? Ale jest on zwierzęciem 
antynaturalnym, wewnętrznie rozdwojonym, skłóco
nym ze zwierzęciem w sobie i cierpiącym na chora-

bę, która polega na tym, że naprawdę nie może żyć 
bez środków łagodzących samo istnienie, jakkolwiek 
te środki nazwiemy. Czyli zasługuje, obok podziwu 
na wielką litość, tym większą, że zlitować się nad 
nim może tylko człowiek. 

Prawdziwy ateista musi przyznać rację Dostojew
skiemu, nie postępowej inteligencji rosyjskiej dzie
więtnastego wieku. Myliła się ona sądząc, że z obale
niem carskiego ustroju zniknie pycha, chciwość, żą
dza władzy, kłamstwo, służalstwo, okrucieństwo wo
bec bliźnich czy obojętność wobec ich losu. Moralite
ty-tragedie mające za bohaterów dobro i zło, czy bę
dą to Biesy, czy Bracia Karamazow, zostały w ich 
ostrzegawczej diagnozie potwierdzone przez czas. 
Żadne też teorie o względności norm etycznych nie 
zdołały odjąć nic a nic sile oddziaływania Dziadów, 
stąd właśnie pochodzącej, że widz kocha dobro, 
a nienawidzi zła. Niech dobro i zło nie mają żadnego 
metafizycznego uzasadnienia: tym droższe będą dla
tego, że wyłącznie ludzkie, że są wyzwaniem rzuco
nym antyludzkiej pustce i że ich potrzeba zakorzenio
na jest w człowieku. Ateista prawdziwy, świadomy 
stawki, nie może uważać pojęć dobra i zła za "reak
cyjne". Przeciwnie, powie z Gombrowiczem: "nie 
róbcie ze mnie taniego demona . Ja będę po stronie 
porządku ludzkiego (i nawet po stronie Boga, choć 
nie wierzę) aż do końca moich dni; także umierając" 
(Dziennik, 1957). I określi z nim razem cel literatury: 
" ... by mógł dojść do głosu nasz najprostszy, najzwy
klejszy odruch moralny" (Rozmowy z Dominikiem de 
Roux). 

Jak najbardziej rygorystyczna etyka obowiązuje 
prawdziwego ateistę, bo jego bliźni nie otrzyma żad
nej pośmiertnej kompensaty i w swoim krótkim po
bycie na ziemi zdany jest na łaskę i niełaskę innych 



ludzi. Nic, żadne najwznioślejsze hasła, żadna praw
da, żaden odległy cel nie mogą usprawiedliwić drę
czenia poszczególnego człowieka. 

Prawdziwych ateistów jest jednak tak mało, że mu
szą być po temu powody. I są, a oto one. Hstoria po
zbawiona gwarancji postępu, Natura nie mająca 
w sobie nic z przedustawnej harmonii, nie matka, ale 
macocha, zdają się sprzeciwiać naszym wymaganiom 
(kodowi genetycznemu?). Radykalne przeciwstawie
nie świata ludzkiego wszystkiemu, co jest pozaludz
kie, stopniowo zmienia się w przeciwstawienie inne: 
oto człowiek odczuwa, że jest otoczony przez siły 

i prawa nie naturalne, ale złośliwe, i jakaś diabel
skość zaczyna przezierać spoza zasłony niezłomnego 
a ślepego i bezwładnego ładu. 

Gombrowicz, ateista, myślę, prawdziwy, zbliżał 

się do tej przemiany wszędzie tam, gdzie istnienie 
pojmował jako Ból - i ostatecznie to jest Gombrowicz 
najpoważniejszy, to sama jego esencja. Ale Ból dopa
da człowieka z zewnątrz, jest zadanym mu gwałtem, 
to Natura będąca cierpieniem miriadów żuków, ryb, 
zwierząt, w człowieku też usadowiona, bierze na nim 
odwet za religie , filozofie, rzeźby, obrazy, poematy. 
Gombrowicza słowa: 

"Ja bardzo boję się diabła. Dziwne wyznanie 
w ustach niedowiarka. Od idei diabła nie jestem 
w stanie się uwolnić„. To błąkanie się straszności 

w najbardziej bezpośrednim moim pobliżu„. Cóż 
z policji, z praw, ze wszystkich zabezpieczeń i środ
ków ostrożności, jeśli Potwór przechadza się wsród 
nas swobodnie i nic nas przed nim nie chroni, nic, 
nic, żadnej zapory między nim a nami. Ręka jego 
wśród nas swobodna, jak najswobodniejsza! Cóż od
dziela błogostan spacerowicza od podziemia roz
wrzeszczanego głosem udręczonych - co? nic zupeł-

• 

nie, przestrzeń tylko, pustka„. Ta ziemia, po której 
stąpamy , tak pokryta jest bólem, brodzimy w nim po 
kolana - i jest to ból dzisiejszy, wczorajszy, przed
wczorajszy oraz sprzed tysiącleci - albowiem nie 
trzeba się łudzić, ból nie rozpływa się w czasie 
i krzyk dziecka sprzed trzydziestu wieków nie jest ani 
trochę mniej krzykiem od tego, który trzy dni temu 
się rozległ. Jest to ból wszystkich pokoleń i wszyst
kich istnień - nie tylko człowieka". 

(Dziennik, 1960) 

Gombrowicz, tutaj prawie manichejczyk, jest mi 
bliski. Bo z kolei muszę zrobić ważne wyznanie. Nie 
ulega dla mnie wątpliwości, że mam w sobie dużo 
nienawiści do życia, za to że jest tak, a nie inaczej 
urządzone i poddane takim, a nie innym prawom. 
A to było zawsze samym rdzeniem manicheizmu. 
Dzisiaj ilość ludzi, którzy nie wierzą w Boga, ale 
uwierzyli, zwłaszcza wskutek historycznych do
świadczeń, w diabła, jest wcale znaczna. Osobiście 
znałem takich, którzy wyciągnęli z tego konsekwen
cje, postanawiając z nim pracować , bo tylko on zwy
cięża, czyli powtarzając wybór zrobiony przez Wiel
kiego Inkwizytora Dostojewskiego. To nie jest jednak 
wybór dla poety. W samych "boskich sztukach wy
obraźni" jest coś, co nas chroni, ponieważ są one an
ty-Naturą . 

Czesław Miłosz "Ziemia Ulro" 
Kraków 1994, str. 253-257 



TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 
W KATOWICACH 

OFERT A USŁUG 
O połączenia telefoniczne i telefaksowe 

w tym KOMERTEL 
O połączenia telegramowe i teleksowe 

O telefony pub I iczne na kartę magnetyczną 

O pakietowa transmisja danych POLPAK 

O telefonia przywoławcza (paging) 

O sieć radiotelefoniczna 160 MHz 

o ogólnokrajowym zasięgu 
O radiokomunikacja dyspozytorska RADIO-NET 

o telefonia komórkowa CENTERTEL 

Coś nas łączy 
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