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Kældermennesket er en bitter mand, der fyldt med vrede, aggression, jalousi, skuffelse og sorg over
samfundet. Fortællingen gjorde stort indtryk på bl.a. filosoffen Friedrich Nietzsche, og har siden placeret sig

som et af de helt store værker i verdenslitteraturen.

* * * * * ""Jeg er et sygt menneske ... Jeg er et ondskabsfuldt menneske. Et utiltalende menneske«, indleder
Kældermennesket sin lange rablende monolog i Dostojevskijs "Optegnelser fra en undergrund."

Og alt dét er han så sandelig, både syg, ondskabsfuld og utiltalende, men han er også - og især - netop
menneske. Det er dette sidste, der gør hans nedrige, frastødende, brovtende, ynkelige, på én gang

selvhævdende og selvdestruerende, læserfornærmende, men også ret morsomme og i sidste ende tragiske
udgydelser værd at læse den dag i dag, 150 år efter at de blev udgivet første gang.« Bognoter.dk
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