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Podziemie
i

Jestem człowiekiem chorym... Człowiekiem złym. Niepociągającym. Myślę, że cierpię na wątrobę. Nie mam zresztą zielonego
pojęcia o mojej chorobie i nie wiem na pewno, co mi dolega. Nie
leczę się i nigdy się nie leczyłem, chociaż szanuję medycynę i
lekarzy. W dodatku jestem niezwykle przesądny; no, w każdym
razie na tyle, żeby szanować medycynę. (Posiadam dostateczne
wykształcenie, aby nie być przesądnym, ale jestem.) Nie, ja się nie
chcę leczyć - na złość. Cóż, państwo z pewnością tego nie pojmu
jecie. A ja pojmuję. Oczywiście, nie potrafię wam wytłumaczyć,
komu w tym wypadku dopiekę swoją złością; wiem doskonale, że
doktorom w żaden sposób nie zdołam „przysolić" tym, że się u nich
nie kuruję; wiem lepiej od kogokolwiek, że tym wszystkim zaszkoZarówno autor Notatek, jak\Notatki to, ma się rozumieć, fikcja. Niemniej takie
postacie, jak autor takich notatek, nie tylko mogą, ale nawet powinny istnieć
w naszym społeczeństwie, jeżeli weźmiemy pod uwagę okoliczności, w jakich
się społeczeństwo kształtowało. Pragnąłem przedstawić wyraziściej niż to się
zwykło czynić jeden z typów niedawno minionej przeszłości. Jest to jeden z
przedstawicieli o d c h o d z ą c e g o pokolenia. W niniejszym fragmencie,
zatytułowanym Podziemie, osoba ta przedstawia sam siebie, swoje poglądy, i
usiłuje jak gdyby wyjaśnić przyczyny, które sprawiły, że w ogóle się pojawiła i
pojawić się w naszym środowisku musiała. W następnym fragmencie znajdą się
już rzeczywiste „notatki" tego człowieka o pewnych wydarzeniach z jego życia.
Fiodor Dostojewski
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dzę tylko sobie i nikomu więcej. A jednak, jeśli nie leczę się - to
właśnie na złość. Wątróbka boli, no to niech boli jeszcze bardziej!
Żyję tak już od dawna - ze dwadzieścia lat. Obecnie mam
czterdzieści. Dawniej pracowałem w urzędzie, teraz już nie.
Urzędnik był ze mnie lichy. Byłem przykry i znajdowałem w tym
zadowolenie. Ano cóż, nie brałem łapówek, musiałem więc cho
ciaż tak to sobie powetować. (Kiepski dowcip; ale go nie wyk
reślę. Napisałem to, sądząc, że wypadnie dowcipnie; teraz zaś,
kiedy sam stwierdziłem, że to tylko płaska drwina - umyślnie nie
wykreślę!) Kiedy do mojego biurka podchodzili petenci, żeby
zasięgnąć informacji, zgrzytałem zębami na ich widok i dozna
wałem bezbrzeżnej rozkoszy, gdy mi się kogoś udało zmartwić.
Udawało się prawie zawsze. Byli to przeważnie ludzie nieśmiali;
wiadomo: petenci. A znów spośród frantów szczególnie nie
cierpiałem pewnego oficera. Ten ani rusz nie dawał się pognębić
i obrzydliwie pobrzękiwał szablą. O tę szablę przez półtora roku
trwała między nami wojna. W końcu zwyciężyłem. Przestał pob
rzękiwać. To się zresztą zdarzyło jeszcze za moich młodych lat.
Ale wiecie państwo, co było istotnym powodem mojej złości?
Otóż w tym właśnie cały smak, w tym tkwiła najobrzydliwsza
plugawość, że nawet w momencie największego rozdrażnienia w
głębi duszy ze wstydem stwierdzałem, iż nie tylko nie jestem zły,
ale nawet nie jestem przykry i tylko ot tak, niepotrzebnie udaję
złość dla własnej przyjemności. Pienię się wprost ze złości, ale
niechby mi kto przyniósł jaką zabawkę, niechby mnie poczęsto
wał herbatką z cukrem - a pewno zaraz bym się uspokoił. Nawet
bym się rozczulił, chociaż z pewnością później sam zgrzytałbym
z wściekłości na siebie zębami i ze wstydu przez kilka miesięcy
cierpiałbym na bezsenność. Takie już są moje obyczaje.
Przed chwilą nablagowałem, żem był lichym urzędnikiem.
Przez złość nakłamałem. Po prostu przekomarzałem się z petenta
mi i z oficerem, a w gruncie rzeczy nigdy nie mogłem stać się
naprawdę zły. Co chwila stwierdzałem w sobie obecność całego
mnóstwa czynników jak najbardziej temu przeciwnych. Czułem, jak
się we mnie kotłują te sprzeczne czynniki. Wiedziałem, że się we
mnie przez całe życie kotłowały, usiłując się wydostać, aleja ich nie
wypuszczałem na zewnątrz. Męczyły mnie okrutnie; doprowadzały
do konwulsji, aż mi się w końcu uprzykrzyły, och, jak uprzykrzyły!
Ale, moi państwo, czy się aby wam nie wydaje, że ja was za coś tam
przepraszam?... Jestem pewien, że wam się tak zdaje... A zresztą
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zapewniam was, że mi wszystko jedno, jeżeli się wam nawet tak
wydaje...
Nie potrafiłem stać się nie tylko człowiekiem złym, ale zgoła
żadnym: ani złym, ani dobrym, ani łotrem, ani uczciwym, ani
bohaterem, ani nędznym robakiem. Teraz zaś dokonuję żywota w
swoim kącie, drażniąc siebie gorzką i na nic nieprzydatną pociechą,
że człowiek rozumny po prostu nie może na serio kimś się stać, kimś
staje się jedynie głupiec. A jakże, człowiek rozumny w dziewiętna
stym stuleciu powinien i ma obowiązek moralny być istotą przeważ
nie bez charakteru; natomiast człowiek z charakterem, czynny istotą przede wszystkim ograniczoną. To mój wniosek po czterdzie
stu latach życia. Mam obecnie czterdzieści lat, a czterdzieści lat to całe życie; to przecież najgłębsza starość. Żyć dłużej niż czter
dzieści lat - to nieprzyzwoicie, trywialnie, niemoralnie! Kto żyje
ponad czterdzieści lat? - odpowiedzcie szczerze, rzetelnie! Powiem
wam kto: głupcy i niegodziwcy. Wszystkim starcom w oczy to
powiem, wszystkim tym czcigodnym starcom, wszystkim tym srebrno
włosym i pięknie pachnącym starcom! Całemu światu powiem w
oczy! Mam prawo tak mówić, ponieważ sam dożyję sześćdziesięciu
lat. Dobiję do siedemdziesiątki! Do osiemdziesiątki!... Czekajcie!
pozwólcie odsapnąć...
Zapewne państwo myślicie, że chcę was zabawić? Otóż i tu się
mylicie. Wcale nie jestem takim wesolutkim człeczyną, jak się wam
wydaje, czy też jak się wam może wydaje; zresztą, jeżeli zniecierpli
wieni tą całą paplaniną (a już czuję, że jesteście zniecierpliwieni)
zechcecie mnie spytać: kim właściwie jestem? - odpowiem: jestem
jednym z wielu asesorów kolegialnych. Pracowałem, żeby mieć co
jeść (ale tylko po to), a kiedy pewien mój daleki krewny przekazał
mi w testamencie sześć tysięcy rubli, natychmiast podałem się do
dymisji i osiadłem w swoim kącie. Ja i przedtem mieszkałem w tym
kącie, ale teraz w nim osiadłem. Pokój mam nędzny, brzydki, na
krańcu miasta. Moja służąca - to wiejska baba, stara, zła wskutek
głupoty, a w dodatku zawsze od niej cuchnie. Mówią mi, że klimat
petersburski jest dla mnie szkodliwy i że trudno mieszkać w
Petersburgu, mając tak mizerne środki. Wszystko to wiem, wiem
lepiej od wszystkich tych doświadczonych i arcymądrych doradców
i potakiewiczów. Ale zostaję w Petersburgu; ja z Petersburga nie
wyjadę! Nie wyjadę dlatego, że... E! przecież to zupełnie obojętne,
wyjadę czy nie wyjadę.

li

10
A zresztą: o czym porządny człowiek może mówić z najwięk
szym zadowoleniem?
Odpowiedź: o sobie.
No, więc będę mówił o sobie.
2
Pragnę teraz państwu opowiedzieć - bez względu na to, czy
chcecie, czy nie chcecie tego słuchać - dlaczego nie potrafiłem stać
się nawet nędznym robakiem. Wyznam wam uroczyście, iż nieraz
pragnąłem stać się nędznym robakiem. Ale nawet tego zaszczytu
nie doznałem. Przysięgam moi państwo, że nadmiar świadomości to choroba, prawdziwa choroba. Na ludzki użytek wystarczyłaby
normalna ludzka świadomość, czyli połowa, ćwierć tego zasobu,
jaki przypada w udziale kulturalnemu człowiekowi naszego niesz
częsnego dziewiętnastego wieku, człowiekowi, który ma w dodatku
szczególne nieszczęście mieszkać w Petersburgu, najbardziej abs
trakcyjnym i wymyślonym mieście na całej kuli ziemskiej. (Miasta
bywają wymyślone i niewymyślone.) Całkiem wystarczająca byłaby
na przykład taka świadomość, jaką żyją wszyscy tak zwani ludzie
bezpośredniego czynu oraz działacze. Idę o zakład, iż myślicie, że
piszę to wszystko dla kawału, żeby sobie użyć na działaczach, i że
z niesmaczną fanfaronadą pobrzękuję szablą, jak ten mój oficer.
Ale, drodzy państwo, któż może chełpić się własnymi schorzeniami,
a na dobitkę jeszcze nimi kokietować?
Zresztą, cóż ja? - wszyscy to robią; wszyscy właśnie chełpią się
swoimi chorobami, ja zaś bardziej niż wszyscy. Nie spierajmy się;
moja replika jest nonsensowna. Lecz mimo to jestem najgłębiej
przekonany, że nie tylko nadmiar świadomości, ale w ogóle wszelka
świadomość jest chorobą. Obstaję przy tym. Dajmy i temu pokój
na chwilę. Powiedzcie mi proszę, ot co: czemu tak się zdarzało, że
jakby umyślnie, w tych właśnie momentach, a jakże, w tych właśnie
momentach, kiedy z największą łatwością pojmowałem wszelkie
subtelności „wszystkiego, co piękne i wzniosłe" 1 , jak się niegdyś u
nas mówiło, zdarzało mi się, że nie tylko pojmowałem, ale po prostu
dokonywałem czynów tak niestosownych, takich, które... no, sło
wem takich, które, choć wszyscy ich dokonują, trafiały mi się jakby
naumyślnie właśnie wtedy, kiedy najjaśniej zdawałem sobie sprawę
z tego, że ich wcale nie należało dokonywać? Im lepiej rozumiałem
dobro i owo „wszystko, co piękne i wzniosłe", tym głębiej zapada

łem w to swoje bagno i tym bardziej byłem skłonny w nim grzęznąć.
Co najważniejsze jednak, wszystko to jak gdyby nie zjawiło się we
mnie przypadkowo, lecz tak właśnie miało być. Jak gdyby to był mój
stan normalny, a nie choroba i nie rozkład, toteż w końcu odeszła
mi nawet chęć walczyć z owym rozkładem. Skończyło się na tym,
żem omal nie uwierzył (a może i rzeczywiście uwierzyłem), iż chyba
taki właśnie jest mój normalny stan. A zrazu, początkowo - jak ja
się męczyłem w tej walce! Nie wierzyłem, że tak bywało i z innymi,
i dlatego przez całe życie ukrywałem to w sobie, jak tajemnicę.
Wstydziłem się (może nawet i teraz się wstydzę); dochodziło do
tego, żem doznawał jakiejś skrytej, nienormalnej, podławej ucie
chy, kiedy czasem w szczególnie obrzydliwą petersburską noc wra
całem do swojego kąta, zdając sobie dobrze sprawę, że i dziś znowu
popełniłem świństwo, że tego, co się stało, żadną miarą się nie
odrobi, i w głębi duszy skrycie kąsałem się za to zębami, ćwiartowałem i szarpałem siebie tak, że gorycz przekształcała się w końcu
w jakąś haniebną, obmierzłą lubość, a wreszcie w niewątpliwą,
rzeczywistą rozkosz! A jakże, w rozkosz, w rozkosz! Obstaję przy
tym. Dlatego właśnie o tym wspomniałem, bo zawsze chcę się
przekonać: czy inni również doznają podobnych rozkoszy? Wytłu
maczę to: ową rozkosz wywoływała właśnie zbyt dokładna świado
mość własnego poniżenia; poczucie, że dotarło się aż do ostatniej
ściany; że, owszem, to paskudne, ale inaczej być nie może; że nie
ma dla ciebie wyjścia, że się już nigdy nie staniesz innym człowie
kiem; że gdyby nawet pozostawało jeszcze dosyć czasu i wiary, żeby
się przeistoczyć w kogo innego, to z pewnością sam byś tego nie
zechciał; a gdybyś zapragnął, też nic byś nie zdziałał, gdyż właściwie
może nawet nie ma w co się przeistaczać. A koniec końców najważ
niejsze, że to wszystko odbywa się według normalnych i podstawo
wych praw wyostrzonej świadomości i siłą bezwładu, wynikającą
bezpośrednio z owych praw, a zatem nie tylko na nic się człowiek
nie przerobi, lecz wprost nic tu zrobić nie można. Z wyostrzonej
świadomości wynika na przykład słusznie, że jesteś nędznik - jak
gdyby to miało być nędznikowi pociechą, skoro sam czuje, że jest
nędznik. Ale dość... Ech, rozgadałem się, a czy co wytłumaczy
łem?... Czym się tłumaczy owa rozkosz? Lecz ja się wytłumaczę!
Muszę rzecz doprowadzić do końca! Po to właśnie chwyciłem za
pióro...
Jestem na przykład okropnie ambitny. Jestem nieufny i obraźliwy jak garbus albo karzeł, ale doprawdy, bywały takie chwile, że
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gdyby mnie ktoś wtedy spoliczkował, byłbym może nawet z tego
rad. Mówię poważnie: na pewno i w tym potrafiłbym wynaleźć
swoistą rozkosz, oczywiście rozkosz desperacką, ale i w desperacji
trafiają się najbardziej palące rozkosze, zwłaszcza kiedy się już ma
szczególnie wyostrzoną świadomość beznadziejności swego poło
żenia. A tu właśnie, po takim policzku, przygniecie cię świadomość,
że cię wdeptano w błoto. Grunt, że jakkolwiek sprawę roztrząsać,
wypada przecie, że zawsze pierwszy okazuję się wszystkiemu winien
i, co najprzykrzejsze, winien bez winy i, że tak powiem, zgodnie z
prawami natury. Winien, po pierwsze, dlatego, że jestem mądrzej
szy od tych wszystkich, co mnie otaczają. (Zawsze się za takiego
uważałem i niekiedy - czy państwo uwierzą? - nawet mnie to
krępowało. W każdym razie przez całe życie spoglądałem jakoś w
bok i nigdy nie mogłem patrzeć ludziom prosto w oczy.) Wreszcie
dlatego też jestem winien, że gdybym nawet był szlachetny, dręczy
łaby mnie świadomość, że to całkiem zbędne. Na pewno nic nie
potrafiłbym przecież zdziałać, będąc szlachetnym, ani przebaczyć
- ponieważ mój krzywdziciel, wymierzając mi policzek, uczynił to
może zgodnie z prawami natury, a praw natury niepodobna wyba
czyć; ani zapomnieć - bo choć to prawa natury, wyrządzono mi
krzywdę. Wreszcie, gdybym nawet zapragnął nie być szlachetny,
lecz przeciwnie, zechciałbym zemścić się na krzywdzicielu, to i tak
bym się nie zemścił, gdyż z pewnością na nic bym się nie zdecydo
wał, gdybym nawet mógł. Dlaczego bym się nie zdecydował? O tym
powiem kilka słów osobno.
3
Jak się to dzieje u ludzi, którzy potrafią się mścić i w ogóle ująć
się za sobą? Przecież kiedy, powiedzmy, ogarnia ich żądza zemsty
- nic się już w całej ich istocie wtedy nie ostaje prócz tej żądzy. Taki
jegomość prze wprost do celu pochyliwszy rogi niczym rozjuszony
byk i bodaj tylko ściana go powstrzyma. (Trzeba tu dodać, że tacy
panowie, to jest ludzie bezpośredniego czynu i działacze, wobec
ściany szczerze składają broń. Dla nich ś c i a n a - to nie sygnał
do zmiany kierunku, jak na przykład dla nas, ludzi myślących, a
przeto bezczynnych; to nie pretekst do zawrócenia z drogi, pre
tekst, w który człek zwykle sam nawet nie wierzy, ale z którego
zawsze jest bardzo zadowolony. Nie, oni składają broń z całkowitą
szczerością. Dla nich ściana ma w sobie coś, co ich uspokaja, co ich

rozgrzewa moralnie, coś, co jest ostateczne, nieomal mistyczne...
Ale na temat ściany pomówimy później.) Otóż uważam, że taki
człowiek bezpośredniego czynu jest człowiekiem prawdziwym, nor
malnym, takim, jakim pragnęła go widzieć najczulsza z matek:
natura, łaskawie powołując go do życia. Ja takiemu człowiekowi
ogromnie zazdroszczę. Jest głupi - o to nie będę się z wami spierał,
ale może człowiek normalny powinien właśnie być głupi, skąd to
można wiedzieć? Może to nawet coś bardzo pięknego. A tym
bardziej utwierdzam się w tym, że tak powiem podejrzeniu, iż jeżeli
wziąć na przykład przeciwieństwo człowieka normalnego, to jest
człowieka o zaostrzonej świadomości, który wyszedł oczywiście nie
z łona natury, lecz z retorty (to już, moi państwo, niemal mistyka,
ale ja i to dopuszczam), to ów człowiek z retorty niekiedy dochodzi
do tego, składając broń wobec swojej antytezy, że sam siebie - z tą
całą swoją zaostrzoną świadomością - szczerze uważa za mysz, a
nie za człowieka. Niech to nawet będzie mysz o wyostrzonej świa
domości, ale jednak mysz, a tam - człowiek, czyli itd. A przede
wszystkim: toć on sam uważa się za mysz; nikt go o to nie prosi; a
to bardzo istotne. Spójrzmy teraz na ową mysz w akcji. Przypuśćmy
na przykład, że i ona została skrzywdzona (a bywa skrzywdzona
prawie zawsze) i też chce się odegrać. Złości może w niej nagro
madzić się nawet więcej niżeli w 1'homme de la naturę et de la veńte.
Brzydkie bowiem i niskie pragnienie, by odpłacić krzywdzicielowi
taką samą monetą, może jeszcze szpetniej kłębi się w owej myszy
niż w Yhomme de la naturę et de la veritś, ponieważ l'homme de la
naturę et de la vćńtć* z racji swojej wrodzonej głupoty całkiem po
prostu uważa swoją zemstę za akt sprawiedliwości; mysz zaś ponieważ ma zaostrzoną świadomość - odrzuca tu pojęcie sprawie
dliwości. Dochodzi wreszcie do samej sprawy, do samego aktu
zemsty. Nieszczęsna mysz - oprócz jednej początkowej podłostki zdążyła już nagromadzić wokół siebie, w postaci problemów i
wątpliwości, tyle innych podłostek; przy jednym jakimś zagadnieniu
skupiła tyle innych, nie rozstrzygniętych, iż mimo woli wzbiera
dokoła niej jakaś szpetna ciecz, jakieś cuchnące błoto, powstałe z
jej wątpliwości, z niepokojów, no i z plwocin, którymi ją obrzucają
zdecydowani działacze, którzy stoją nad nią triumfalnie jako sę
dziowie i dyktatorzy i śmieją się z niej na całe gardło. Oczywiście
pozostaje jej tylko machnąć na wszystko łapką i z uśmiechem
udanej wzgardy, w którą sama nie wierzy, sromotnie wśliznąć się
do swojej norki. Tam, w swoim plugawym, cuchnącym podziemiu,
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nasza skrzywdzona, sponiewierana i ośmieszona mysz niezwłocznie
pogrąża się w zimną, jadowitą i przede wszystkim wiecznotrwałą
złość. Przez czterdzieści lat z rzędu będzie wspominała aż do
najbardziej haniebnych szczegółów tę swoją krzywdę, i przy tym
będzie dorzucała od siebie szczegóły jeszcze haniebniejsze, sama
złośliwie jątrząc i drażniąc się własną fantazją. Sama będzie się tej
fantazji wstydziła, ale w końcu wszystko sobie przypomni, wszystko
przetrząśnie, wykoncypuje na swój temat niestworzone rzeczy pod
pretekstem, że one też mogły się wydarzyć, i niczego nie wybaczy.
Może nawet zacznie się mścić, ale tak jakoś wyrywkowo, drobnym
śrutem, zza węgła, incognito, nie wierząc ani w swoje prawo do
zemsty, ani w sukces tej zemsty, i wiedząc z góry, że wskutek tych
wszystkich swoich usiłowań sama ucierpi stokroć dotkliwiej niż ten,
na kim się mści, a którego to nawet nie zadraśnie. Na śmiertelnym
łożu jeszcze wszystko wspomni wraz z narosłymi przez cały ten czas
odsetkami, oraz... Ale właśnie w owej chłodnej, obmierzłej półdesperacji, w tej połowicznej wierze, w tym świadomym, rozpaczli
wym pogrzebaniu siebie za życia na czterdzieści lat w podziemiu,
w owej mozolnie wytworzonej, a jednak po części wątpliwej bezna
dziejności swojego położenia, w całym tym jadzie niezaspokojo
nych pragnień, co kłębią się wewnątrz, w całej tej gorączce wahań,
powziętych na wieki postanowień i zaraz potem następujących
wybuchów skruchy - zawiera się właśnie kwintesencja owej osob
liwej rozkoszy, o której mówiłem. Jest tak subtelna, tak chwilami
nieuchwytna dla świadomości, że ludzie choćby troszkę ograniczeni
albo nawet po prostu ludzie o mocnych nerwach nic zgoła z niej
nie pojmą. „Może nie pojmą i ci - dodacie, moi państwo, z uśmie
chem - których nigdy nie spoliczkowano", i w ten sposób grzecznie
dacie mi do zrozumienia, że zapewne i mnie to w życiu spotkało,
mówię więc jako znawca przedmiotu. Gotów jestem założyć się, że
tak myślicie. Ale niech się państwo uspokoją, nikt mnie nigdy nie
spoliczkował, chociaż całkiem mi obojętne, co sobie o tym myślicie.
Może nawet żałuję, że w życiu sam tak mało wymierzyłem policz
ków. Ale dość, porzućmy już ten tak niezwykle zajmujący was
temat.
Będę spokojnie mówił dalej o ludziach obdarzonych mocnymi
nerwami, którzy nie pojmują subtelności pewnych rozkosznych
doznań. Panowie ci, na przykład w niektórych przypadkach, cho
ciaż ryczą na całe gardło niczym byki, chociaż, powiedzmy, przynosi
im to nawet największy zaszczyt, jednak, jak już wspomniałem, w
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obliczu niemożliwości natychmiast pokornieją. Niemożliwość czyli ściana?
Jakaż to ściana? Ano, ma się rozumieć, prawa natury, wywody
nauk przyrodniczych, matematyka. Jeżeli ci na przykład dowiodą,
że pochodzisz od małpy, to już nie ma o co się krzywić, musisz to
przyjąć3. Skoro ci dowiodą, że właściwie jedna kropelka twojego
własnego tłuszczu powinna być dla ciebie cenniejsza niż sto tysięcy
kropelek tłuszczu innych ludzi i że w tej konkluzji rozstrzyga się
ostatecznie sprawa wszelkich tak zwanych cnót i obowiązków oraz
inne bzdury i przesądy - musisz się z tym zgodzić, nie ma rady,
albowiem dwa razy dwa - to matematyka. Spróbuj tylko zaprotes
tować.
„Ależ - zawołają - nie można oponować: dwa razy dwa - cztery!
Natura cię nie pyta; jej nie obchodzą ani twoje pragnienia, ani to,
czy ci się jej prawa podobają, czy nie podobają. Musisz przyjmować
ją taką, jaka jest, a zatem i wszystkie jej twory. Ściana więc, to
ściana... itd., itd." Mój ty Boże! cóż mnie obchodzą prawa natury i
arytmetyki, skoro mi się z jakiegoś tam powodu nie podobają ani
te prawa, ani to, że dwa razy dwa - cztery? Oczywiście takiej ściany
głową nie przebiję, jeśli istotnie sił mi na to nie starczy, ale wcale
się przed nią nie ukorzę tylko dlatego, że mam przed sobą ścianę i
że mi nie starczyło sił.
Jak gdyby taka ściana rzeczywiście przedstawiała ukojenie i
rzeczywiście zawierała w sobie jakąkolwiek formułę pokoju - tylko
dlatego, że dwa razy dwa jest cztery. Och, bzdura nad bzdurami!
Alboż ma sens wszystko rozumieć, wszystko pojmować, wszelkie
niepodobieństwa i ściany; nie godzić się z żadnym z tych niepodo
bieństw i ze ścianami, jeżeli mierzi cię taka zgoda; dojść drogą
najbardziej nieuchronnych przesłanek logicznych do najbardziej
obmierzłych wniosków na odwieczny temat, iż w sprawie owej
ściany jak gdyby jakoś samemu ponosi się winę, choć znowu jest
arcyoczywiste, że się wcale nie jest winnym, i wskutek tego w
milczeniu i bezsilnie zgrzytając zębami zapaść w rozkoszny bezwład,
rojąc, iż nawet złościć się nie ma na kogo; że nie ma przedmiotu
złości i może nigdy się nie trafi, że mamy tu do czynienia z chytrą
woltą, z oszustwem, z szulerką, że to po prostu jakaś mętna lura nie wiadomo co i nie wiadomo kto, ale pomimo tych wszystkich
niejasności i matactw czujemy jednak ból, a im mniej wiemy, tym
bardziej nas boli!
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4
„Cha-cha-cha! Ależ po tym wszystkim to nawet w bólu zęba
znajdzie pan rozkosz!" - zawołacie ze śmiechem.
A cóż? owszem, i ból zęba może sprawiać rozkosz. Mnie bolały
zęby przez cały miesiąc; wiem co to jest. Człowiek oczywiście nie
złości się wtedy w milczeniu, tylko jęczy; ale te jęki nie są szczere,
to są jęki przewrotne, w tym cała rzecz. W owych właśnie jękach
znajduje wyraz rozkosz cierpiącego; gdyby mu nie sprawiały rozko
szy - wcale by nie jęczał. To trafny przykład, proszę państwa,
rozwinę więc moje wywody. W owych jękach wyraża się, po pierw
sze, cała tak dla naszej świadomości poniżająca bezcelowość nasze
go bólu; cała prawidłowość natury, na którą wy, oczywiście,
gwiżdżecie, skutkiem której jednak wy cierpicie, ona zaś - ani
trochę. Wyraża się świadomość, że choć nie ma wroga, ból przecie
jest; świadomość, że pomimo waszych wszystkich Wagenheimów 4
pozostajecie w całkowitej zależności od swoich zębów; że jeżeli ktoś
tam zechce, to przestaną boleć, a jeżeli nie zechce - to będą bolały
choćby nawet trzy miesiące; i w końcu, jeżeli się jeszcze nie godzicie
i protestujecie, to na pociechę możecie tylko sami się wychłostać
albo jeszcze boleśniej wyrżnąć pięścią w tę waszą ścianę, a więcej
absolutnie nic. Otóż z tych właśnie krwawych zniewag, z owych nie
wiadomo czyich drwin bierze wreszcie początek upojenie, urasta
jące niekiedy do najwyższej rozkoszy. Zechciejcie, moi państwo,
przysłuchać się, jak jęczy kulturalny człowiek dziewiętnastego stu
lecia, którego bolą zęby - ot, tak w drugim albo trzecim dniu jego
choroby, kiedy zaczyna jęczeć już nie tak, jak jęczał pierwszego
dnia, czyli po prostu nie dlatego, że go bolą zęby; nie jak jakiś
nieokrzesany kmiotek, ale tak, jak jęczy człowiek dotknięty postę
pem i europejską cywilizacją, jak człowiek, co się „odrzekł gleby i
pierwiastków ludowych", jak to się dzisiaj określa. Jęki jego stają
się jakieś szpetne, obrzydliwie złośliwe i trwają całe dni i noce. A
przecież sam dobrze wie, że jękami nic sobie nie pomoże; wie lepiej
niż ktokolwiek, że tylko niepotrzebnie dręczy i drażni siebie i
innych; wie, że nawet ci, przed którymi tak się mozoli, i cała rodzina
już się go nasłuchali aż do obrzydliwości, że ani trochę mu nie
wierzą i mówią sobie w głębi duszy, że mógłby jęczeć inaczej,
prościej, bez rulad i wykrętasów, i że on tak właściwie cacka się z
sobą tylko dlatego, że jest zły i przewrotny. Właśnie na tej świado-

mości i wstydzie polega rozkosz. „Aha, ja wam wszystkim przesz
kadzam, zakłócam spokój, nie daję spać. Ano, nie śpijcie, wiedzcie
i wy w każdej chwili, że mnie bolą zęby. Teraz nie jestem już dla was
bohaterem, jakiego przedtem starałem się udawać, tylko po prostu
szmatławym człowieczkiem, łotrzykiem. Niechże tak będzie! Bar
dzo się cieszę, żeście mnie rozgryźli. Mierzi was słuchanie moich
paskudnych jęków? No,- więc niech was mierzi; zaraz wam tu
jeszcze paskudniej zaśpiewam..." Wciąż mnie państwo nie rozumie
cie? Ha, widocznie trzeba stać na bardzo wysokim szczeblu rozwoju
i świadomości, żeby uchwycić wszystkie esy-floresy tej rozkoszy!
Śmiejcie się. Bardzo mi przyjemnie. Moje żarty, proszę państwa,
niewątpliwie są w złym tonie, szorstkie, bałamutne, zaprawione
niewiarą w siebie. Ale to przecież dlatego, że sam nie mam dla
siebie szacunku. Alboż człowiek obdarzony świadomością może
mieć dla siebie choć trochę szacunku?
5
No, czyż może choć trochę szanować siebie ten, kto nawet w
uczuciu własnego poniżenia pokusił się znaleźć rozkosz? Nie mó
wię tego pod wpływem jakiejś afektowanej skruchy. W ogóle nigdy
mi przez gardło nie przeszło: „Przebacz, papo, już więcej nie będę"
- nie, żebym nie był zdolny tego powiedzieć, lecz przeciwnie, może
właśnie dlatego, że aż nadto ku temu bywałem skłonny, i jak
jeszcze! Jakby umyślnie nieraz się wkopywałem będąc Bogu ducha
winien! To już było najpaskudniejsze. Przy tym roztkliwiałem się,
okazywałem skruchę, roniłem łzy i , ma się rozumieć, nabierałem
sam siebie, choć bynajmniej nie grałem komedii. Serce tu jakoś się
wykolejało... Tu nawet praw natury nie można było oskarżać, cho
ciaż właśnie prawa natury stale i najdotkliwiej przez całe życie mnie
krzywdziły. Przykro to wszystko wspominać, ale i wtedy było przy
kro. Przecież zaraz, po chwilce, z irytacją stwierdzałem, że to
wszystko fałsz, fałsz, wstrętny udany fałsz, to znaczy wszystkie owe
przypływy skruchy, rozczulenia, wszystkie te ślubowania, że się
odrodzę. A zapytajcie: czemu sam tak siebie dręczyłem? Odpo
wiem: dlatego, że już mi się okropnie nudziło siedzieć bezczynnie;
no, więc puszczałem się w pląsy. Naprawdę. Przypatrujcie się
baczniej sobie, moi państwo, a wtedy to zrozumiecie. Sam sobie
układałem niezwykłe przygody i zmyślałem całą swoją egzystencję,
żeby chociaż jakoś pożyć. Ileż to razy mi się zdarzało, no, na
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przykład obrażać się, ot tak, bez powodu, umyślnie; i przecie nieraz
człek sam wie, że się obraził bez powodu, ale doprowadza do tego,
że się w końcu, dalibóg, rzeczywiście obraża. Mnie jakoś przez całe
życie kusiło, żeby odstawiać takie kawały, toteż wreszcie przestałem
nad sobą panować. Kiedyś znów - i to dwukrotnie - na gwałt
zapragnąłem się zakochać. A cierpiałem, proszę państwa, zapew
niam was. W głębi duszy nie wierzyłem, że cierpię, drwina się czai,
a jednak cierpię - i to całkiem przepisowo; jestem zazdrosny, nie
panuję nad sobą... I wszystko to z nudów, proszę państwa, wszystko
z nudów; bezwład mnie przytłoczył. Przecie normalny, prawidłowy,
bezpośredni skutek świadomości - to bezwład, czyli świadome
bezczynne przesiadywanie. Jużem o tym wspominał. Powtarzam, z
naciskiem powtarzam: wszyscy ludzie bezpośredniego czynu i dzia
łacze są tępi i ograniczeni. Jak to wytłumaczyć! A tak: wskutek
swego ograniczenia ludzie ci przyjmują czynniki najbliższe i drugo
rzędne za podstawowe, w ten sposób rychlej i łatwiej od innych
przychodzą do przekonania, że znaleźli niezachwianą podstawę w
swojej sprawie, no i uspokajają się; a to przecie grunt. Przecie na
to, żeby zacząć działać, trzeba być najpierw zupełnie uspokojonym
i nie mieć już żadnych wątpliwości. No, a jak na przykład ja siebie
uspokoję? gdzie znajdę pierwiastkowe przyczyny, na których się
oprę, gdzie podstawy? Skąd je wytrzasnę? Ćwiczę się w zmyślaniu,
dla mnie zatem wszelka przyczyna pierwiastkowa zaraz wlecze za
sobą drugą, jeszcze bardziej pierwiastkową, i tak dalej, w nieskoń
czoność. Na tym właśnie polega istota wszelkiej świadomości i
rozumowania. To więc już znowu - prawa natury. Cóż tedy, osta
tecznie, mamy w rezultacie? Ano, to samo. Proszę sobie przypo
mnieć: przed chwilą mówiłem o zemście. (Zapewne nie wniknęliście
w to.) Wiadomo: człowiek się mści, ponieważ upatruje w tym
sprawiedliwość. Znalazł więc przyczynę pierwiastkową, znalazł podsta
wę, mianowicie: sprawiedliwość. Jest więc całkowicie uspokojony,
toteż mści się spokojnie i skutecznie, w przekonaniu, że to, co robi,
jest uczciwe i sprawiedliwe. A przecież ja tu sprawiedliwości nie
widzę, cnoty też żadnej nie znajduję, jeżeli więc zacznę się mścić,
to chyba tylko ze złości. Złość, ma się rozumieć, mogłaby zmóc
wszelkie moje wątpliwości, a więc całkiem skutecznie posłużyć mi
zamiast przyczyny pierwiastkowej, właśnie dlatego, że nie jest przy
czyną. Ale cóż począć, jeżeli we mnie nawet złości nie ma (od tego
właśnie zacząłem). Ale wskutek tych przebrzydłych praw świa
domości złość ulega we mnie rozkładowi chemicznemu. Człowiek
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patrzy - a tu przedmiot złości ulatnia się, motywy wyparowują,
winowajcy niepodobna odszukać, krzywda staje się już nie krzywdą,
lecz jakimś fatum, czymś w rodzaju bólu zębów, gdzie nikt nie jest
winien, a więc znów pozostaje to samo wyjście - to znaczy jeszcze
boleśniej wyrżnąć głową w ścianę. No i człek machnie ręką, ponie
waż nie znalazł przyczyny pierwiastkowej. A spróbuj dać się porwać
swojemu uczuciu na ślepo, bez rozumowań, bez przyczyny pier
wiastkowej, przynajmniej na ten czas odganiając świadomość; trze
ba nienawidzić lub kochać, byle tylko nie siedzieć bezczynnie.
Pojutrze - to już najpóźniej - zaczniesz sam sobą gardzić za to, że
sam siebie świadomie wystawiłeś na dudka. Wynik: kolorowy czu
bek i bezwład. Ach, moi państwo, przecież może tylko dlatego
uważam, iż jestem człowiekiem rozumnym, że przez całe życie nie
mogłem ani nic rozpocząć, ani niczego zakończyć. A niech tam,
niech sobie będę gadułą, nieszkodliwym, natrętnym gadułą, jak
zresztą wszyscy. Ale cóż poradzić, skoro jedynym i naturalnym
przeznaczeniem każdego rozumnego człowieka jest gadanina, czyli
rozmyślne przelewanie z pustego w próżne.
6
Ha, gdybym próżnował jedynie wskutek lenistwa. Boże, jakże
bym wtedy siebie szanował. Szanowałbym właśnie za to, że mogę
chociaż być leniwy; przynajmniej posiadałbym jedną cechę niejako
nawet dodatnią, o czym byłbym sam przekonany. Pytanie: kto to
taki? Odpowiedź: leń; przecież arcyprzyjemnie byłoby to o sobie
słyszeć. To znaczy: wyraźnie określony, to znaczy: można coś o mnie
powiedzieć. „Leń" - to przecie stan i powołanie, to, hm, kariera.
Tak jest, proszę się nie śmiać. Byłbym wtedy pełnoprawnym człon
kiem najprzedniejszego klubu i jedynym moim zajęciem byłoby
nieustanne poważanie samego siebie. Znałem takiego jegomościa,
który przez całe życie pysznił się tym, że się znał na czerwonym
winie. Uważał to za swoją cechę dodatnią i nigdy nie .wątpił o
własnej wartości. Umarł nie tyle ze spokojnym, ile wprost z trium
fującym sumieniem, i miał zupełną rację. Ja zaś wybrałbym sobie
wtedy karierę: byłbym leniem i żarłokiem, ale nie takim zwykłym,
lecz na przykład czułym na wszystko, co piękne i wzniosłe. Jak się
to państwu podoba? Marzyłem o tym od dawna. Owo „piękne i
wzniosłe" mocno wprawdzie mnie przydusiło, kiedy mi stuknęła
czterdziestka; ale to teraz, kiedy mi stuknęła czterdziestka, a wtedy,
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o! wtedy byłoby inaczej! Zaraz bym też sobie wynalazł odpowiednie
pole działania, mianowicie piłbym za wszystko, co piękne i wznio
słe. Czepiałbym się każdej okazji, żeby z początku uronić łzę do
swojego kieliszka, a następnie wychylić go za wszystko, co piękne i
wzniosłe. Wszystko na świecie przekształciłbym wtedy w piękno i
wzniosłość; w najszpetniejszej, bezspornej lichocie odnajdowałbym
piękno i wzniosłość. Stałbym się łzolejny jak mokra gąbka. Ot na
przykład artysta malarz Ge 5 namalował obraz. Zaraz więc piję za
zdrowie artysty malarza Ge, który namalował obraz, ponieważ
kocham wszystko, co piękne i wzniosłe. Autor napisał „jak się komu
podoba"6; zaraz więc piję za zdrowie „tego kogoś", gdyż kocham
wszystko, co „piękne i wzniosłe". Z tego względu będę wymagał dla
siebie szacunku, bedę prześladował każdego, kto mi nie okaże
szacunku. Żyję sobie spokojnie, umieram uroczyście - toż to uro
cze, przeurocze! I taki bym sobie wtedy zapuścił kałdun, wyhodo
wałbym taki potrójny podbródek, taki czerwony nos, że ktokolwiek
by mnie spotkał, powiedziałby na mój widok: „Oto plus! oto już
mamy coś rzeczywiście dodatniego!" A wszak - mówcie, moi pań
stwo, co chcecie - arcymiło słyszeć takie opinie w naszym sceptycz
nym stuleciu.
7
Ale to wszystko - złote sny. Ach, powiedzcie, któż to pierwszy
stwierdził, kto pierwszy obwieścił, że człowiek dlatego tylko popeł
nia świństwa, iż jest nieświadomy rzeczywistych własnych korzyści;
że gdyby go oświecić, otworzyć mu oczy na jego rzeczywiste,
normalne korzyści, to ów człowiek zaraz by przestał popełniać
świństwa, wnet stałby się dobry i szlachetny, ponieważ będąc
oświecony i rozumiejąc, na czym polegają jego własne korzyści,
uznałby, że właśnie dobro stanowi tę korzyść 7 , a że wiadomo, iż nikt
nie będzie rozmyślnie działał wbrew własnym korzyściom, człowiek
ów zacząłby więc, że tak powiem, z konieczności świadczyć dobro?
Och, dzieciątko! och, czyste, niewinne dzieciątko! Przede wszyst
kim, kiedyż to w ciągu tych wszystkich tysiącleci tak bywało, że
człowiek działał wyłącznie dla własnej korzyści? Cóż poczniemy z
milionami faktów świadczących o tym, że ludzie ś w i a d o m i e ,
to znaczy w pełni rozumiejąc swoje rzeczywiste korzyści, odsuwali
je na dalszy plan i biegli inną drogą, na oślep, na ryzyko, przez
nikogo i przez nic do tego nie zmuszani, lecz jakby unikając właśnie

owej wskazanej drogi i uparcie, samowolnie przebijając inną uciążliwą, niedorzeczną, wyszukując ją niemal w pomroce. Widocz
nie więc ten upór i samowola były im rzeczywiście milsze ponad
wszelkie korzyści... Korzyść! cóż to jest korzyść? Czy podejmiecie
się dokładnie określić, na czym właściwie polega ludzka korzyść?
No, a jeżeli tak się zdarzy, że n i e k i e d y owa korzyść nie tylko
może, ale wprost powinna polegać na tym, by czasem zapragnąć
dla siebie uszczerbków, a nie korzyści? A jeżeli tak, jeśli tylko może
zajść taki przypadek, to cała reguła bierze w łeb. Jak sądzicie, czy
zdarza się taki przypadek? Śmiejecie się; śmiejcie się, moi państwo,
ale odpowiedzcie tylko: czy ludzkie korzyści są całkiem dokładnie
obliczone? Czy nie ma takich, co się nie tylko nie zmieściły, ale w
ogóle nie mogą się zmieścić w żadnej klasyfikacji? Przecież, o ile mi
wiadomo, cały ten wasz rejestr ludzkich korzyści wypośrodkowaliście na podstawie liczb statystycznych i formuł naukowo-ekonomicznych. Przecież nasze korzyści - to dobrobyt, bogactwo, swoboda,
spokój, no i tak dalej, i tak dalej; toteż ktoś, kto na przykład jawnie
i świadomie przeciwstawiłby się całemu temu rejestrowi, byłby,
waszym zdaniem, no i, ma się rozumieć, moim również, obskurantem lub zgoła wariatem, prawda? Co jednak jest zadziwiające:
czemuż to wszyscy ci statystycy, mędrcy i przyjaciele rodu człowie
czego, wyliczając ludzkie korzyści, jedną stale pomijają? Nawet jej
w ogóle nie biorą w rachubę w tej postaci, w jakiej brać ją trzeba,
a od tego właśnie zależy cała rachuba. Niewielki to kłopot: wziąć
ją, tę korzyść, i włączyć do spisu. Ale w tym właśnie cała bieda, że
owa osobliwa korzyść do żadnej klasyfikacji się nie kwalifikuje, nie
mieści się w żadnym zestawieniu. Oto na przykład mam przyjacie
la... Ach, proszę państwa! przecie to i wasz przyjaciel; a zresztą
czyim on nie jest przyjacielem! Przystępując do sprawy, ów jego
mość wyłoży wam wymownie i dokładnie, jak powinien postąpić
według zasad rozsądku i prawdy. Nie koniec na tym: namiętnie i z
przejęciem będzie wam prawił o rzeczywistych, normalnych ludz
kich korzyściach; szyderczo skrytykuje krótkowzrocznych głupców,
którzy nie pojmują ani swoich korzyści, ani istotnego sensu cnoty;
i dokładnie w kwadrans później, bez żadnego szczególnego, zew
nętrznego powodu, lecz właśnie pod wpływem czegoś takiego
wewnętrznego, co jest silniejsze od wszystkich jego korzyści,
zacznie z całkiem innej beczki, a mianowicie jawnie wystąpi przeciw
temu, co sam głosił: i przeciw zasadom rozsądku, i przeciw własnej
korzyści, no, słowem, przeciw wszystkiemu... Zaznaczam, że mój
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przyjaciel - to postać zbiorowa, jego więc jednego jakoś trudno
obwiniać. O to właśnie chodzi, moi państwo, czy nie istnieje w
rzeczywistości coś takiego, co prawie każdemu człowiekowi jest
droższe od najważniejszych korzyści, albo (żeby już nie obrażać
logiki) czy istnieje jakaś jedna najkorzystniejsza korzyść (ta właśnie
pomijana, o której przed chwilą była mowa), która jest ważniejsza
i korzystniejsza od innych korzyści i dla której człowiek, jeżeli
zajdzie potrzeba, gotów jest wystąpić przeciw wszystkim prawom, a
więc przeciw rozsądkowi, honorowi, spokojowi, dobrobytowi słowem przeciw tym wszystkim pięknym i pożytecznym rzeczom byleby tylko osiągnąć ową podstawową, najkorzystniejszą korzyść,
która jest dla niego cenniejsza nad wszystko.
- A więc jednak chodzi o korzyść - przerwiecie mi.
- Z a pozwoleniem, jeszcze o tym pomówimy, ale przecież rzecz
nie polega na grze słów, lecz na tym, że owa korzyść o tyle jest
charakterystyczna, iż burzy wszelkie nasze klasyfikacje i stale roz
sadza wszystkie systemy, ułożone przez dobroczyńców rodu ludzkiego
dla szczęścia ludzkości. Słowem, wszystkiemu przeszkadza. Zanim
jednak wymienię wam ową korzyść, chcę skompromitować się
osobiście i dlatego butnie oświadczam, że wszystkie te piękne
systemy, wszystkie owe teorie wskazujące społeczności ludzkiej jej
prawdziwe, normalne korzyści po to, aby zdecydowanie dążąc do
osiągnięcia tych korzyści z miejsca stała się dobra i szlachetna - to
na razie, moim zdaniem, po prostu mędrkowanie! A tak, m ę d r 
k o w a n i e ! Przecie głosić chociażby ową teorię odnowy rodu
ludzkiego za pomocą systemu jego własnych korzyści - toż to, po
prostu, prawie to samo... No, choćby na przykład twierdzenie,
wzorem Buckle'a, że dzięki cywilizacji człowiek łagodnieje, a więc
staje się mniej krwiożerczy i mniej zdolny do prowadzenia wojny8.
Logicznie, zdawałoby się, na to właśnie u niego wychodzi. Ale
człowiek tak lubuje się w systemach i w abstrakcyjnych wywodach,
iż gotów umyślnie wykoślawić prawdę, gotów zasłonić sobie oczy i
zatkać uszy, byle tylko ocalić swoją logikę. Dlatego właśnie biorę
ten przykład, że przykład to aż zbyt jaskrawy. Ale proszę rozejrzeć
się wokoło: krew leje się strumieniem - i to tak ochoczo, niczym
szampan. Oto macie całe nasze dziewiętnaste stulecie, w którym
żył przecież Buckie. Oto macie Napoleona - i wielkiego, i współ
czesnego. Oto Ameryka Północna - przymierze na wieki wieków.
Oto wreszcie karykaturalny Szlezwik-Holsztyn...9 No i cóż w nas
łagodzi cywilizacja? Cywilizacja wyrabia w człowieku jedynie wie-

lostronność wrażeń... i zgoła nic więcej. A wskutek rozwoju tej
wielostronności bodaj jeszcze dojdzie do tego, że człowiek będzie
znajdował rozkosz w rozlewie krwi. Przecie to mu się już zdarzało.
Czyście zauważyli, że najbardziej wyrafinowani okrutnicy - to
niemal wyłącznie najbardziej cywilizowani panowie, którzy każde
go Attylę czy Stieńkę Razina przerastają o głowę, a jeżeli nie
rzucają się w oczy tak, jak Attyla i Stieńka Razin - to właśnie
dlatego, że się ich zbyt często spotyka, że są zanadto zwyczajni, że
spowszednieli. Wskutek cywilizacji w każdym razie człowiek stał się
jeżeli nie bardziej krwiożerczy, to już z pewnością brzydziej, wstrętniej krwiożerczy niż dawniej. Dawniej w rozlewie krwi upatrywał
sprawiedliwość i ze spokojnym sumieniem tępił, kogo należało; dziś
natomiast, mimo że rozlew krwi uważamy za ohydę, przecie tę
ohydę uprawiamy, i to nawet intensywniej niż dawniej. Co gorsze?
- osądźcie sami. Podobno Kleopatra (przepraszam za przykład z
historii Rzymu) lubiła wbijać złote szpilki w piersi swoich niewolnic,
znajdując rozkosz w ich krzykach i drgawkach. Powiecie, że działo
się to w czasach, które określamy w przybliżeniu jako barbarzyńskie;
że teraz też żyjemy w epoce barbarzyńskiej, gdyż (także mówiąc w
przybliżeniu) dzisiaj również wbija się szpilki, chociaż się człowiek
nauczył chwilami widzieć jaśniej niż w epokach barbarzyńskich,
jednakże bynajmniej się jeszcze nie przyuczył postępować według
wskazówek rozumu i wiedzy. Niemniej jesteście jednak najmocniej
przeświadczeni, że niezawodnie się przyuczy, kiedy się ostatecznie
wyzbędzie pewnych zastarzałych brzydkich nawyków i gdy zdrowy
rozsądek oraz wiedza całkowicie przekształcą wychowanie i zwrócą
ludzką naturę w normalnym kierunku. Jesteście pewni, że wtedy
człowiek sam przestanie d o b r o w o l n i e błądzić i niejako
automatycznie przestanie przeciwstawiać swoją wolę normalnej,
własnej korzyści. Nie dość na tym: wtedy - powiadacie - sama
wiedza nas nauczy (chociaż to już, moim zdaniem, zbytek luksusu),
że człowiek w rzeczywistości nie posiada i nigdy nie posiadał ani
woli, ani zachcianek, lecz że jest tylko czymś w rodzaju fortepiano
wego klawisza lub sztyfcika organowego; że poza tym są jeszcze na
świecie prawa natury; toteż wszystko, co człowiek czyni, nie dzieje
się wcale według jego woli, lecz samo przez się, według praw natury.
Wystarczy tylko odkryć owe prawa natury, a człowiek nie będzie
już odpowiadał za swoje poczynania i będzie mu bardzo łatwo żyć.
Wszystkie ludzkie postępki, ma się rozumieć, zostaną wtedy skla
syfikowane według owych praw, na kształt tablicy logarytmicznej
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do 108 000 i wciągnięte do kalendarza, albo - jeszcze lepiej - ukażą
się jakieś solidne publikacje, w rodzaju dzisiejszych leksykonów
encyklopedycznych, gdzie wszystko zostanie tak dokładnie wyliczo
ne i oznaczone, że na świecie nie będzie już ani postępków, ani
przypadków.
Wtenczas - wszystko to wasze słowa - powstaną nowe stosunki
ekonomiczne, całkiem już gotowe i też wyliczone z matematyczną
dokładnością, toteż z miejsca znikną wszelkie zagadnienia - po
prostu dlatego, że znajdą się na nie wszelkie możliwe odpowiedzi.
Wtenczas zostanie zbudowany pałac kryształowy. 10 Wtenczas... No,
słowem, wtenczas przyleci rajski ptak. Oczywiście niepodobna rę
czyć (to już ja mówię), czy wtedy nie będzie na przykład okrutnie
nudno (bo też co robić, gdy wszystko będzie rozplanowane według
tabliczki); za to wszystko będzie wyglądało nadzwyczaj rozsądnie.
Ma się rozumieć, czegóż to się nie wymyśli z nudów! Przecie z
nudów właśnie wbija się złote szpilki, ale to wszystko jeszcze nic.
Nieszczęście jednak polega na tym (to znowu mówię ja), że - a nuż!
- wtedy ludzie gotowi cieszyć się nawet z tych złotych szpilek.
Wszak człowiek jest fenomenalnie głupi. Właściwie nawet nie jest
wcale głupi, ale za to tak niewdzięczny, że czegoś takiego wprost
się nie spotyka. Ot, na przykład ani trochę się nie zdziwię, jeżeli
nagle, ni z tego, ni z owego, wśród tych pełnych rozsądku ludzi
przyszłości zjawi się jakiś dżentelmen o wyglądzie pozbawionym
dostojeństwa albo, powiedzmy ściślej, z miną zacofańca i szydercy,
weźmie się pod boki i powie nam wszystkim: a jak myślicie, moi
państwo, gdyby tak kopniakiem zwalić, za jednym zamachem, roz
bić w drobny mak cały ten rozsądek po to, aby diabli wzięli te
wszystkie logarytmy i żebyśmy mogli znowu pożyć zgodnie z naszą
głupią wolą! To by jeszcze nie było takie straszne, ale przykre jest
to, że ów dżentelmen niechybnie znajdzie naśladowców: taki już
jest mechanizm człowieka. A wszystko to wynika z najbłahszej
przyczyny, o której, zdawałoby się, nawet wspominać nie warto:
mianowicie, że człowiek zawsze i wszędzie, kimkolwiek jest, lubi
postępować tak, jak chce, a wcale nie tak, jak mu nakazuje rozum
i korzyść; chcieć zaś można przecież i wbrew własnym korzyściom,
a niekiedy w p r o s t n a 1 e ż y (to już moja teza). Własna, wolna
i swobodna wola, własny - niechby nawet najdzikszy - kaprys,
własna fantazja, niekiedy pobudzona choćby zgoła do szaleństwa
- to wszystko stanowi właśnie ową pominiętą, najkorzystniejszą
korzyść, która nie mieści się w żadnej klasyfikacji i wskutek której
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wciąż diabli biorą wszystkie systemy i teorie. I z czegóż to ci wszyscy
mędrcy wysnuli, że człowiek chce koniecznie cnoty? Skąd sobie na
przykład wyobrazili, że człowiek koniecznie chce rozsądku i korzyś
ci? Człowiek chce tylko chcieć s a m o d z i e l n i e , jakakolwiek
byłaby cena owej samodzielności i jakikolwiek jej wynik. A zresztą
diabli wiedzą, jak to tam z tym chceniem...
8
- Cha, cha, cha! przecież właściwie chcenie, można powiedzieć,
nie istnieje - przerywacie mi ze śmiechem. - Nauka dzisiejsza
zdążyła człowieka tak dokładnie zbadać, że obecnie każdy wie, iż
chcenie i tak zwana wolna wola - to nic innego tylko...
- Pozwólcie, moi państwo, sam zamierzałem tak właśnie zacząć.
Wyznaję, nawet się przestraszyłem. Tylko co miałem wykrzyknąć, że
chcenie - to przecież zależy od diabli wiedzą czego i że może
właśnie trzeba za to Bogu dziękować, ale pomyślałem o nauce i...
zamilkłem. A państwo zaraz zaczęliście mówić. No cóż, jeżeli kiedyś
rzeczywiście zostanie znaleziona formuła wszystkich naszych zachceń
i kaprysów, jeżeli będzie wiadomo, od czego one zależą, według
jakich praw powstają, jak się właściwie rozprzestrzeniają, dokąd
dążą w takim a takim przypadku itd., itd., czyli jeżeli powstanie taka
prawdziwa formuła matematyczna - to przecież wtedy człowiek
chyba od razu przestanie chcieć, ależ tak, na pewno przestanie. Bo
co to za przyjemność chcieć według tabliczki? To jeszcze nie wszystko:
natychmiast z człowieka przemieni się w sztyfcik organowy lub coś
w tym guście; no bo czym jest człowiek bez pragnień, bez woli i bez
zachcianek, jeśli nie sztyfcikiem w organach? Jak sądzicie? Obliczmy
możliwości: czy się to może zdarzyć, czy nie?
- Hm... - stwierdzacie - nasze zachcenia przeważnie bywają
nietrafne, ponieważ błędnie pojmujemy nasze korzyści. Dlatego
chce się nam niekiedy zwykłych głupstw, że w tych głupstwach,
wskutek naszej własnej głupoty, widzimy najłatwiejszą drogę do
osiągnięcia jakiejś spodziewanej korzyści. Kiedy zaś wszystko to
będzie wyjaśnione, wyrachowane na papierku (co jest przecież
całkiem możliwe, bo głupio i niedorzecznie jest wierzyć z góry,
że człowiek nigdy nie pozna pewnych praw przyrody), wtedy, ma
się rozumieć, nie będzie tak zwanych pragnień. Przecie jeżeli
kiedyś chcenie ostatecznie zgodzi się z rozsądkiem, wówczas
będziemy rozumować, nie zaś chcieć, bo przecież niepodobna na
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przykład zachowując rozsądek, c h c i e ć absurdu i w ten sposób
świadomie kroczyć przeciw rozsądkowi i pragnąć dla siebie zła... A
że wszystkie zachcenia i rozważania mogą istotnie zostać obliczone,
ponieważ kiedyś odkryjemy prawa tak zwanej naszej wolnej woli,
więc - żarty na bok! - może powstać coś w rodzaju tabliczki i
rzeczywiście będziemy chcieć według tej tabliczki. Niechaj mi na
przykład kiedyś wyliczą i udowodnią, że jeżeli komuś pokazałem
figę, to stało się to właśnie dlatego, żem nie mógł jej pokazać i w
dodatku koniecznie tym, a nie innym palcem - cóż wtedy we mnie
pozostanie w o l n e g o , zwłaszcza jeśli jestem wykształcony i gdzieś
tam ukończyłem jakieś nauki?
Przecież wtedy mogę na trzydzieści lat z góry obliczyć całe
swoje życie; słowem, jeżeli do tego dojdzie, to nie będziemy mieli
nic do roboty; na wszystko trzeba będzie się zgodzić. I w ogóle
powinniśmy bez ustanku sobie powtarzać, że w takim a takim
momencie i w takich a takich okolicznościach natura wcale się z
nami nie liczy; że trzeba brać ją taką, jaka jest, a nie taką, jak ją sobie
wyobrażamy, i jeżeli istotnie zmierzamy ku tabliczce i kalendarzowi,
no i... no niechby nawet ku retorcie, to cóż robić, trzeba przyjąć i
retortę! bo jak nie - to sama się bez nas przyjmie...
- Hm... owszem, ale tu właśnie trafiam na sęk! Zechciejcie mi,
moi państwo, wybaczyć, żem się zapędził w filozofowanie; jestem
przecie od czterdziestu lat w podziemiu! Pozwólcie mi pofantazjować.
Otóż, proszę państwa, rozsądek to dobra rzecz, to bezsporne, ale
rozsądek to tylko rozsądek i zaspokaja jedynie potrzebę rozumowania
w człowieku, chcenie natomiast jest przejawem pełni życia, a więc
całego życia ludzkiego - wraz z rozsądkiem oraz z wszelką dłu
baniną. I choć nasze życie, tak właśnie się przejawiając, nieraz
wypada szpetnie, ale to bądź co bądź życie, a nie tylko wyciąganie
pierwiastka kwadratowego. Przecież ja, na przykład, całkiem na
turalnie pragnę żyć po to, by zaspokoić tylko moją zdolność ro
zumowania, czyli jakąś jedną dwudziestą całej mojej zdolności do
życia. Cóż wie rozsądek? Rozsądek wie tylko to, co zdążył poznać
(wielu rzeczy może nie pozna nawet nigdy; niewielka to wprawdzie
pociecha, ale czemu tego nie powiedzieć?), a natura ludzka fun
kcjonuje w całości, w pełni wszystkiego, co się w niej zawiera,
świadomie i nieświadomie, i chociaż jako tako, a przecie żyje.
Podejrzewam, moi państwo, że patrzycie na mnie z politowaniem;
powtarzacie mi, że człowiek oświecony i rozwinięty, słowem taki, jaki
będzie człowiek w przyszłości, nie może rozmyślnie zapragnąć dla
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siebie czegoś niekorzystnego, że to matematyczny pewnik.
Zupełnie się z tym zgadzam, to istotnie matematyka. Ale powta
rzam po raz setny: jest jedna sytuacja, tylko jedna jedyna, kiedy
człowiek może rozmyślnie, świadomie zapragnąć dla siebie czegoś
szkodliwego, głupiego, nawet najgłupszego; chodzi mianowicie
0 to, by mieć p r a w o zapragnąć dla siebie czegoś choćby
najgłupszego i nie być skrępowanym przymusem pożądania
wyłącznie rzeczy mądrych. Przecie to najgłupsze, ta jego zach
cianka, w istocie, proszę państwa - zwłaszcza w pewnych
okolicznościach - może być dla zwykłego człowieka najko
rzystniejsza ze wszystkiego, co jest na świecie. A zwłaszcza może
okazać się korzystniejsza od wszelkich korzyści nawet i wówczas,
kiedy nam wyrządza jawną szkodę i przeczy najsolidniejszym wnios
kom naszego rozsądku o tym, co jest korzystne, ponieważ na pewno
zawiera w sobie to, co jest dla nas najważniejsze i najcenniejsze:
naszą osobowość i indywidualność. Niektórzy też utrzymują, że to
jest rzeczywiście człowiekowi nad wszystko najdroższe; chcenie, ma
się rozumieć, może, jeżeli zechce, nawet pokrywać się z rozsądkiem,
szczególnie jeżeli tego nie nadużywamy, lecz użytkujemy z umiarem;
jest to pożyteczne, a nieraz wręcz chwalebne. Ale chcenie nader
często, a nawet przeważnie, całkowicie i uporczywie kłóci się z
rozsądkiem i... i... i, czy wiecie, że to jest użyteczne, a niekiedy wręcz
chwalebne? Załóżmy, moi państwo, że człowiek nie jest głupi.
(Istotnie, przecież niepodobna tego o nim powiedzieć, chociażby
tylko z tego względu, że jeżeli człowiek nawet jest głupi, to któż jest
mądry?) Ale jeśli nawet nie jest głupi, to w każdym razie jest potwor
nie niewdzięczny! Niewdzięczny fenomenalnie. Sądzę nawet, że
najtrafniejszym określeniem człowieka jest to: istota dwunożna i
niewdzięczna. Lecz to jeszcze nie wszystko; to jeszcze nie jest jego
największą wadą; największa jego wada - to stała ustawiczna
niemoralność, poczynając już od potopu, aż do szlezwikholsztyńskiego okresu człowieczych losów. Niemoralność, a zatem
1 nierozsądek; albowiem od dawna wiadomo, że nierozsądek nie
od czego innego pochodzi niż od niemoralności. Spróbujcie tylko
rzucić okiem na dzieje ródu ludzkiego; no, cóż zobaczycie? Majes
tatyczne? Ano, niechże będzie i majestatyczne; już choćby taki
kolos rodyjski - ileż jest wart! Nic też dziwnego, że p. Anajewski11
twierdzi, iż jedni uważają go za dzieło rąk ludzkich, inni zaś - za
wytwór natury. Barwne? ano barwne; dość podzielić na przestrzeni
wieków galowe mundury wszystkich narodów na wojskowe i

28
cywilne - cóż to za trud, a na wicmundurach to już można kark
skręcić; żaden historyk nie da rady. Monotonne? a pewnie, że
monotonne: biją się i biją, i teraz się biją, i przedtem się bili, i bili
się później - przyznajcie, że to aż nazbyt monotonne. Słowem, o
historii powszechnej można wszystko powiedzieć, wszystko, co
może się zrodzić w najbardziej rozstrojonej wyobraźni. Jednego
tylko powiedzieć niepodobna: że to rozsądne. Przy pierwszym
słowie zakrztusicie się. I nawet co chwila natrafia się na takie
kawały: stale spotyka się w życiu takie przykładne i rozsądne osoby,
takich mędrców i przyjaciół rodu ludzkiego, dla których jedynym
właśnie celem w całym ich życiu jest zachowywać się jak najmoralniej i jak najrozsądniej, stawiając się, że tak powiem, za wzór swoim
bliźnim po to, by im dowieść, że istotnie można żyć na świecie i
moralnie, i rozsądnie. I co? Wiadomo, że niejeden spośród tych
przyjaciół rodu ludzkiego wcześniej czy później wyparł się siebie,
wyczyniając jakiś figiel, niekiedy z rzędu najbardziej nieprzyz
woitych.
Teraz więc pytam: czegóż można się spodziewać po człowieku,
jako istocie obdarzonej tak osobliwymi cechami? Ha, obsypcie go
wszelkimi ziemskimi dobrami, pogrążcie go w szczęściu aż po
dziurki w nosie, żeby tylko pęcherzyki wyskakiwały na powierzchni
szczęścia jak na wodzie; stwórzcie mu taki dobrobyt materialny,
żeby nie miał nic innego do roboty poza spaniem, jedzeniem
smakołyków oraz dbałością o ciągłość historii powszechnej - otóż
i wtedy ów człowiek, przez samą tylko niewdzięczność, z samej
złośliwości zrobi wam świństwo. Zaryzykuje nawet cały swój
dobrobyt i umyślnie zapragnie jakiegoś najzgubniejszego dla siebie
nonsensu, jakiejś najbardziej nieekonomicznej niedorzeczności
wyłącznie po to, aby do tego całego pozytywnego rozsądku
domieszać niszczący czynnik swo\e\fatvtax\v^\aś>tv\ftle.^No\e,i'axi\as\ycxne tó^eriva, \ ą s w o y ą n a ^ o r s z ą b i d m ą zapragnie utrzymać
jedynie po to, aby samemu sobie zaświadczyć (jakby już nie można
było się bez tego obejść), że ludzie są jeszcze ludźmi, a nie klawis
zami fortepianu, na których co prawda grają prawa natury, lecz
łatwo mogą się doigrać, że - mimo kalendarza - nie będzie już
można niczego zapragnąć. Ach, to jeszcze nie wszystko: nawet
gdyby człowiek rzeczywiście okazał się klawiszem fortepianu, gdyby
mu tego dowiedziono za pomocą nauk przyrodniczych i
matematyki, to i wtedy jeszcze się nie opamięta, lecz umyślnie
postąpi na przekór - jedynie za podszeptem niewdzięczności; ot,
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żeby postawić na swoim. Kiedy zaś zabraknie mu na to sposobów
- wymyśli ruinę i chaos, wymyśli różne cierpienia, a jednak postawi
na swoim! Puści w świat klątwę, a że przeklinać może tylko człowiek
(to już przywilej, najbardziej wyróżniający go spośród innych
zwierząt), to bodaj gotów tylko tym przekleństwem dopiąć swego,
czyli rzeczywiście przekonać się, że jest człowiekiem, a nie klawis
zem fortepianu! Jeżeli powiecie, że i to wszystko można
wyrachować według tabliczki - i chaos, i mrok, i przekleństwo, i że
już choćby owa możliwość uprzedniego obliczenia wszystko
zahamuje, a górę weźmie rozsądek - to człowiek umyślnie wtedy
popadnie w obłąkanie, żeby nie mieć rozsądku i postawić na swoim!
Ja w to wierzę, ręczę za to, cała bowiem sprawa człowiecza w
gruncie rzeczy do tego chyba tylko się sprowadza, żeby człowiek co
chwila sam sobie dowodził, iż jest człowiekiem, a nie sztyftem!
choćby własnymi bebechami, ale żeby dowodził; chociażby
barbarzyństwem, ale żeby dowodził! A tymczasem jakże tu się nie
cieszyć, że tak jeszcze nie jest i że chcenie na razie diabli wiedzą od
czego zależy...
Zawołacie, moi państwo (jeżeli tylko zaszczycicie mnie swoim
zawołaniem), że tu nikt mi woli nie odbiera; że tu się właśnie o to
troszczą, aby tak jakoś urządzić, żeby moja wola sama, z własnej
woli, zgadzała się z moją normalną korzyścią, z prawami natury i z
arytmetyką.
Ach, moi państwo, jakaż to będzie wola, kiedy sprawa docho
dzi do tabliczki i do arytmetyki, kiedy tylko dwa razy dwa - cztery
będzie w robocie? Dwa razy dwa i bez mojej woli będzie cztery.
Alboż to taka bywa własna wola?

-•"•^iBloszę państwa, żartuję, oczywiście, i sam to dobrze wiem, ale
i&t nie można wszystkiego brać za żart. Może żartuję, zgrzytając
.gębami. Proszę państwa, męczą mnie pewne zagadnienia; zechciejJffpje rozstrzygnąć. Oto na przykład chcecie oduczyć człowieka
sh nawyknień i uzdrowić jego wolę zgodnie z wymogami
i zdrowego rozsądku. Skąd jednak wiecie, że człowieka nie
można, ale n a l e ż y przerabiać? z czego wnosicie, że
iemu chceniu tak koniecznie p o t r z e b n a jest poprawa?
j, skąd wiecie, że taka poprawa rzeczywiście przyniesie
tekowi korzyść? I , powiedzmy sobie wreszcie, dlaczego jesteś-
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cie tacy p e w n i, że nieuchylanie się od prawdziwych, normalnych
korzyści, gwarantowanych świadectwami rozumu i arytmetyką, jest
naprawdę dla człowieka zawsze korzystne i stanowi regułę dla całej
ludzkości? Przecież na razie to tylko wasze przypuszczenie. Powie
dzmy, że to prawo logiki, ale może wcale nie ludzkości. Może mnie
uważacie za obłąkańca? Za pozwoleniem. Zgadzam się: człowiek
jest zwierzęciem przede wszystkim twórczym, powołanym do świa
domego dążenia do celu i do uprawiania sztuki inżynierskiej, to
znaczy, że ma stale i nieprzerwanie torować sobie drogę d o k ą d 
k o l w i e k . Ale właśnie dlatego człowiek ma czasem ochotę
uskoczyć gdzieś w bok, że jest s k a z a n y na to, żeby torować
sobie tę drogę, a także i dlatego, że choćby człowiek bezpośrednie
go działania był nie wiadomo jak głupi, jednak mimo to przychodzi
mu czasem do głowy, że przecież, jak się okazuje, droga prawie
zawsze prowadzi d o k ą d k o l w i e k i że najważniejsze jest nie
to, dokąd ta droga wiedzie, lecz to, żeby wiodła i żeby przykładne
dziecię, lekceważąc sztukę inżynierską, nie oddawało się zgubnej
bezczynności, będącej, jak wiadomo, matką wszelakich przywar.
Człowiek lubi tworzyć i przebijać nowe szlaki, to niewątpliwe.
Czemuż jednak tak namiętnie lubi też burzenie i chaos? Powiedzcie
mi, proszę! Ale na ten temat sam rad bym dorzucić osobno kilka
słów. Czy nie dlatego może tak lubi zniszczenie i chaos (nie ulega
przecie wątpliwości, że bardzo to czasem lubi, tak już jest), iż sam
instynktownie boi się dopiąć celu i dokończyć podjętej budowli?
Skąd wiecie, a może ta jego budowla nęci go tylko z daleka, a wcale
nie z bliska; może on tylko lubi wznosić tę budowlę, a nie lubi w
niej mieszkać i woli ją pozostawić awc animawc domestiąues', jak na
przykład mrówkom, baranom itp., itp. A znów mrówki mają zgoła
odmienny gust. Mają jedną zdumiewającą budowlę tego rodzaju,
wieczyście niezniszczalną: mrowisko.
Od mrowiska czcigodne mrówki zaczęły, na mrowisku też z
pewnością skończą, co przynosi wielki zaszczyt ich wytrwałości i
solidności. Człowiek atoli jest stworzeniem lekkomyślnym i nies
fornym i może, na podobieństwo szachisty, ceni sam tylko proces
osiągania celu, nie zaś właściwy cel. I kto wie (ręczyć niepodobna),
czy na tym świecie wszelki cel, do którego dąży ludzkość, nie
zawiera się w owej ciągłości procesu osiągania, inaczej mówiąc, w

zwierzętom domowym
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samym życiu, a nie konkretnie w celu, który, rzecz prosta, wyraża
się stwierdzeniem, że dwa razy dwa jest cztery, czyli formułką, a
przecież dwa razy dwa - to już nie jest życie, proszę państwa, lecz
początek śmierci. W każdym razie człowiek zawsze owego dwa razy
dwa jakoś się lękał, a ja dzisiaj też się tego lękam. Dajmy na to, że
człowiek nic innego nie robi poza odnajdywaniem owego dwa razy
dwa, przepływa oceany, naraża życie w tych poszukiwaniach, ale
odszukać, naprawdę znaleźć - dalibóg, jakoś się obawia. Czuje
przecież, że gdy znajdzie - nie będzie już czego poszukiwać. Ro
botnik po skończonej pracy przynajmniej otrzyma pieniądze,
wstąpi do szynczku, potem trafi do cyrkułu - no i mamy tu zajęcia
na cały tydzień. A człowiek - dokąd pójdzie? W każdym razie
zawsze okazuje się jakoś niezręczny przy osiąganiu podobnych
celów. Osiąganie, owszem, lubi, a osiągnięcie - już nie tak bardzo,
i to jest, ma się rozumieć, arcyśmieszne. Słowem, człowiek jest
skonstruowany komicznie; w tym wszystkim oczywiście tkwi kalam
bur. Niemniej dwa razy dwa - cztery - to bądź co bądź rzecz
arcynieznośna. Dwa razy dwa - cztery - to, moim zdaniem, imper
tynencja. Dwa razy dwa - cztery spogląda na nas arogancko,
zagradza nam drogę podparłszy się pod boki i spluwa. Przyznaję,
że dwa razy dwa - cztery jest rzeczą wspaniałą; ale, jeżeli już mamy
wszystko wychwalać - to i dwa razy dwa - pięć niekiedy bywa rzeczą
arcymiłą.
I dlaczego tak mocno, tak uroczyście jesteście przeświadczeni,
że tylko to, co normalne i pozytywne, słowem - jedynie błogostan
jest dla człowieka korzystny? Czy aby rozum się w tej ocenie nie
myli? A może człowiek pożąda nie tylko błogostanu? Może równie
mocno nęci go cierpienie? Może z cierpienia właśnie odnosi tyle
samo korzyści, co z błogostanu? A człowiek niekiedy namiętnie
gustuje w cierpieniu, to fakt. Tu już zbędne jest sięgać do historii
powszechnej; niech każdy spyta sam siebie, jeżeli tylko jest
człowiekiem i choć cokolwiek przeżył. Według mojego osobistego
zdania, gustować wyłącznie w błogostanie - to nawet jakoś nieprzy
zwoicie. Pięknie to czy brzydko - ale czasem coś połamać to też
bardzo przyjemnie. Ja tu właściwie nie obstaję za cierpieniem, ani
też zresztą za błogostanem. Obstaję... przy swoim kaprysie i przy
tym, żeby był mi zagwarantowany, gdy zajdzie potrzeba. Cierpienie
na przykład w wodewilach nie jest tolerowane, wiem o tym. W
kryształowym pałacu jest w ogóle nie do pomyślenia: cierpienie to zwątpienie, to negacja, a jakiż to kryształowy pałac, o którym
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można zwątpić? A tymczasem jestem pewien, że człowiek nigdy się
nie wyrzeknie prawdziwego cierpienia, zniszczenia i chaosu. Cier
pienie - przecie to jedyne źródło świadomości! Toteż, choć oświad
czyłem na wstępie, że świadomość, według mnie, jest dla człowieka
największym nieszczęściem, wiem, że człowiek to lubi i nie zamieni
na żadne satysfakcje. Świadomość jest na przykład nieskończenie
wyższa niż dwa razy dwa. Po dwa razy dwa nic już oczywiście nie
pozostaje nie tylko do roboty, ale nawet do poznawania. Wszystko,
co wtedy będzie można uczynić - to spakować swoje pięć zmysłów
i pogrążyć się w kontemplację. Przy świadomości zaś wynik wypada
wprawdzie jednakowy, czyli że też nie będzie nic do roboty, ale
przynajmniej można czasem samemu się wychłostać, a to bądź co
bądź pokrzepia. Chociaż to zacofanie, ale zawsze lepsze niż nic.
10
Państwo wierzycie w kryształowy gmach, który będzie stać
przez wieczność, czyli taki, któremu nie będzie można nawet uk
radkiem pokazać języka albo przez kieszeń wystawić figi. Jeżeli o
mnie chodzi, to ów gmach właśnie dlatego przejmuje mnie lękiem,
że jest kryształowy, że ma trwać całą wieczność i że nie będzie
można nawet ukradkiem pokazać mu języka.
Bo, proszę państwa, jeżeli zamiast pałacu będzie kurnik, a
zacznie padać deszcz, to może nawet wskoczę do kurnika, żeby nie
zmoknąć, jednakże nie uznam kurnika za pałac z wdzięczności za
to, że mnie uchronił od zmoknięcia. Was to śmieszy, moi państwo,
twierdzicie nawet, że w tym wypadku kurnik czy pałac - to wszystko
jedno. Owszem, odpowiem, gdyby trzeba było żyć jedynie po to,
żeby nie zmoknąć.
Cóż jednak począć, skoro sobie ubrdałem, że żyje się nie tylko
po to i że jeśli już mamy żyć - to raczej w pałacach. Tak mi się chce,
tego pragnę. Wyprujecie to ze mnie jednak wówczas, gdy odmienicie moje pragnienia. Ano, odmieńcie, skujcie mnie czym innym,
dajcie mi inny ideał. A póki co - nie uznam kurnika za pałac.
Niechże nawet tak będzie, że kryształowy gmach - to fikcja, że,
według praw natury, to rzecz niedopuszczalna i że to mój wymysł,
który jest wynikiem mojej głupoty oraz pewnych staroświeckich,
nieracjonalnych przyzwyczajeń naszego pokolenia. Ale co mnie
obchodzi, że to niedopuszczalne. Alboż to nie wszystko jedno,
skoro istnieje w moich pragnieniach, czy - mówiąc ściślej - istnieje

dopóty, dopóki istnieją moje pragnienia? Może znów się śmieje
cie? Proszę bardzo; godzę się na wszelkie drwiny, a jednak nie
powiem, że jestem syty, kiedy chce mi się jeść; mimo wszystko nie
spocznę na kompromisie, na ustawicznym, periodycznym ze
rze dlatego tylko, że to zero istnieje według praw natury i istnieje
r z e c z y w i ś c i e . Za koronę moich pragnień nie uznam czynszowej
kamienicy z mieszkaniami dla ubogich lokatorów według kontraktu
na tysiąc lat, oraz na wszelki wypadek, z szyldem dentysty Wagenheima. Zniweczcie moje pragnienia, zetrzyjcie w proch moje ideały,
ukażcie mi coś lepszego - a pójdę z wami. Może odpowiecie na to,
że nie warto się fatygować; ale w takim razie mogę wam odpowie
dzieć to samo. Rozmawiamy serio; a jeżeli nie chcecie mnie zasz
czycić uwagą - nie myślę się kłaniać. Mam swoje podziemie.
A dopóki jeszcze żyję i pragnę - niechże mi ręka uschnie,
gdybym choć jedną cegłę przyniósł na budowę takiej kamienicy!
Nie zważajcie na to, że przed chwilą sam potępiłem gmach krysz
tałowy jedynie z tej racji, iż nie będzie można mu dokuczyć, poka
zując język. Powiedziałem to. Wcale nie dlatego, że tak bardzo
lubię pokazywać język. Może to mnie właśnie gniewało, że takiego
gmachu, który by na to nie zasługiwał, nie było dotychczas wśród
wszystkich waszych budowli. Przeciwnie, dałbym sobie całkiem
odciąć język - przez samą wdzięczność, gdyby tylko doszło do tego,
żebym już nigdy nie miał ochoty go pokazywać. Co to mnie obcho
dzi, że niepodobna tak zrobić i że trzeba zadowolić się mieszkaniem
w czynszówce. Czemuż się urodziłem z takimi pragnieniami? Czyż
po to tylko jestem tak ukształtowany, żeby dojść do wniosku, iż cała
moja struktura - to tylko blaga? Czyż to jedyny cel? Nie wierzę.
A zresztą, moi państwo, jestem przekonany, że nas, zwykłych
ludzi z podziemia, należy trzymać w ryzach. Bo chociaż potrafi taki
przesiedzieć w podziemiu czterdzieści lat, ale kiedy się już wyrwie
na świat - to gada, gada, gada...

11
W końcu, moi państwo: lepiej nic nie robić! Lepszy świadomy
bezwład! A więc- niech żyje podziemie! Wprawdzie powiedziałem,
że zazdroszczę nade wszystko człowiekowi normalnemu, ale na
takich warunkach, w jakich go oglądam, nie chcę nim być (choć nie
przestanę mu zazdrościć. Nie, nie, podziemie jest w każdym razie
o wiele dogodniejsze!). Tam przynajmniej można... Ach! ja przecież
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i teraz kłamię! Kłamię, gdyż sam wiem - jak to, że dwa razy dwa
jest cztery - że lepsze nie podziemie, ale coś innego, coś zupełnie
innego, czego pragnę, lecz nigdy nie znajdę! Do diabła z podzie
miem!
Lepsze natomiast byłoby nawet ot co: gdybym sam wierzył w
cokolwiek z tego, com tu napisał. A przysięgam państwu, że ani
słówku z tego, ani jednemu słówku nie wierzę! A raczej może i
wierzę, ale jednocześnie, nie wiadomo dlaczego, czuję i podejrze
wam, że łżę jak najęty.
- Po cóż więc pan to wszystko pisał? - spytacie.
- A niechbym tak was posadził na czterdzieści lat bez żadnego
zajęcia i przyszedłbym do was po czterdziestu latach do podziemia
dowiedzieć się, do czegoście doszli? Czyż można człowieka zosta
wiać samego, bez zajęcia, na czterdzieści lat?
- A czy to nie haniebne i poniżające! - powiecie może
wzgardliwie kiwając głowami. - Pożąda pan życia, a sam rozwiązuje
zagadnienia życiowe z pomocą logicznych zawijasów. A jakie
natrętne, jakie zuchwałe są te pana wypady, a jak pan się przy tym
boi! gada pan głupstwa i jest pan z nich zadowolony; mówi pan
impertynencje, a ustawicznie się pan lęka i prosi o wybaczenie.
Zapewnia pan, że się niczego nie boi, a jednocześnie zabiega o
naszą opinię. Twierdzi pan, że zgrzyta zębami, a jednocześnie
dowcipkuje, żeby nas rozśmieszyć. Pan wie, że jego koncepty są
niedowcipne, ale najwidoczniej jest pan ogromnie rad z ich waloru
literackiego. Może istotnie zdarzało się panu cierpieć, ale swojego
cierpienia nie ceni pan ani trochę. Ma pan w sobie prawdę, ale brak
panu cnoty; przez najpospolitszą próżność wynosi pan swoją
prawdę na pokaz, na pośmiewisko, na rynek... Pan rzeczywiście chce
coś powiedzieć, ale ze strachu ukrywa swoje ostatnie słowo,
ponieważ nie ma pan odwagi go wypowiedzieć, a powoduje panem
jedynie tchórzliwy tupet. Przechwala się pan swoją świadomością,
ale chwiejna to świadomość, bo chociaż rozum pana pracuje, lecz
serce ma pan zbrukane demoralizacją, a bez czystego serca całkowita, prawidłowa świadomość jest nieosiągalna. I ileż w panu
natręctwa, jak się pan narzuca, jak się pan mizdrzy! Kłamstwo,
kłamstwo i kłamstwo!
Oczywiście całą tę waszą przemowę sam teraz ułożyłem. To
także z podziemia. Tam w ciągu czterdziestu lat przez szparę
przysłuchiwałem się waszym słowom. Sam je wymyśliłem, wszak
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tylko takie rzeczy wymyślałem. Nic dziwnego, że mi się wbiły w
pamięć i przybrały kształt literacki...
Czy jednak naprawdę jesteście aż tak łatwowierni, by sobie
wyobrażać, że wszystko to wydrukuję i jeszcze dam wam do
przeczytania? I oto jeszcze jedna dla mnie kwestia: dlaczego
właściwie zwracam się do was przez „moi państwo", czemu was
traktuję jak rzeczywistych czytelników? Taldch wyznań, z jakimi
zamierzam wystąpić, nie ogłasza się drukiem i nie daje się do
czytania. W każdym razie ja nie jestem na tyle stanowczy, a zresztą
nie widzę potrzeby, by nim być. Ale,widzicie, przyszła mi do głowy
pewna fantazja i koniecznie pragnę ją urzeczywistnić. Oto w czym
rzecz.
Każdy człowiek ma w swoich wspomnieniach takie sprawy,
które zwierza nie wszystkim, jedynie chyba przyjaciołom. Ma też i
takie, których nawet przyjaciołom nie wyjawi, lecz bodaj tylko sam
sobie, a i to pod sekretem. Istnieją jednak i takie, które nawet sam
przed sobą lęka się ujawnić, i takich właśnie spraw u każdego
porządnego człowieka gromadzi się bądź co bądź niemało. A
właściwie nawet jest tak: im porządniejszy człowiek, tym więcej ma
takich spraw. W każdym razie, jeśli o mnie chodzi, to dopiero
niedawno postanowiłem przypomnieć sobie niektóre z moich
minionych przygód, dotychczas zaś prawie zawsze je omijałem, i to
nawet z pewnym niepokojem. Obecnie natomiast, kiedy nie tylko
je wspominam, lecz nawet zdecydowałem się je spisywać, chcę się
właśnie przekonać czy można być względem siebie całkowicie
szczerym i nie lękać się całej prawdy? Zauważmy przy sposobności:
Heine utrzymuje, że prawdziwe autobiografie są prawie niemożli
wością i że człowiek sam o sobie z pewnością nakłamie. Jego
zdaniem na przykład Rousseau w swojej spowiedzi niewątpliwie
nakłamał, i to rozmyślnie, z próżności. Jestem pewien, że Heine ma
słuszność; pojmuję doskonale, jak niekiedy, wyłącznie przez cheł
pliwość, można nagadać na siebie najgorsze rzecży, przypisując
sobie rozmaite zbrodnie, a nawet doskonale wiem, jakiego rodzaju
może być owa chełpliwość. Ale Heine mówił o człowieku spowia
dającym się przed publicznością. Ja natomiast piszę tylko dla siebie
i raz na zawsze oświadczam, że jeżeli nawet piszę, jak gdybym
zwracał się do czytelników, to jedynie dla efektu, dlatego, że tak mi
łatwiej pisać. To forma, ot, tylko pusta forma, czytelników zaś nigdy
nie będę miał. To już zapowiedziałem.
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Nie chcę niczym się krępować w kreśleniu moich notatek. Nie
chcę wprowadzać żadnego porządku i systemu. Co mi się przypo
mni - to zanotuję.
Ot, na przykład, można by złapać mnie za słówko i zapytać:
jeżeli naprawdę nie liczy pan na czytelników, to dlaczegóż zawiera
pan sam z sobą - i w dodatku na piśmie - takie układy, że nie będzie
pan się trzymać kolejności, że zanotuje to, co się panu przypomni
itd., itd.? Na cóż te wynurzenia? Po co te usprawiedliwienia?
- Ano właśnie - odpowiadam na to.
Tu zresztą mamy mnóstwo zagadek psychologicznych. Może
być, że jestem po prostu tchórzem. A może być, że umyślnie, w
wyobraźni, staję przed publicznością, żeby się zachowywać przyzwoiciej, kiedy będę spisywał te notatki. Przyczyn może być tysiąc.
I jeszcze jedno: dlaczego właściwie chcę pisać? Skoro nie dla
publiczności, to przecież można by i tak, w myśli, nie przenosząc na
papier?
Hm, owszem; ale na papierze to wypadnie jakoś dostojniej.
Wywołuje większe wrażenie, zmusza do większej kontroli nad sobą,
uszlachetnia styl. A poza tym może spisywanie tych notatek istotnie
sprawi mi ulgę. Oto na przykład dzisiaj jakoś szczególnie mi dos
kwiera jedno w moich najdawniejszych wspomień. Przypomniało
mi się wyraźnie już przed kilkoma dniami i odtąd pozostało przy
mnie jak natrętna melodia, która nie chce się odczepić. A tymcza
sem trzeba się koniecznie od niego uwolnić. Takich wspomnień
mam setki; lecz niekiedy z setki wysuwa się jakieś jedno i dręczy.
Coś każe mi wierzyć, że jeśli je opiszę, to się ode mnie odczepi.
Czemu nie spróbować?
Wreszcie jeszcze jedno: nudzę się, a stale trwam w bezczynnoś
ci. Spisywanie notatek to przecież jak gdyby praca. Powiadają, że
praca ulepsza i uszlachetnia człowieka. Ano, przynajmniej jest
jakaś szansa.
Teraz pada śnieg, prawie mokry, żółty, mętny. Wczoraj także
padał, przed kilkoma dniami też. Wydaje mi się, że to wydarzenie,
które teraz nie chce się ode mnie odczepić, przypomniało mi się
właśnie z powodu tego mokrego śniegu. Niechaj więc będzie to
opowieść z powodu mokrego śniegu. 12

