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Wstęp

W przedkładanej pracy mamy zamiar przeanalizować problematykę kategorii buntu
w filozofii Fiodora Dostojewskiego i Alberta Camusa. Ponieważ odwoływać się będziemy
przede wszystkim do ich wypowiedzi i prac, ramy czasowe naszych rozważań zakreślone
będą przez lata życia obu myślicieli: F. Dostojewskiego (1821–1881) i A. Camusa (1913–
1960). Jednak specyfika tematu zmusza nas do odwołań, do znacznie wcześniejszych epok.
Praca, w zamierzeniu, stanowić ma przegląd stanowisk na temat buntu, od starożytności po
XX w. Jednym z jej celów będzie próba naświetlenia sposobów interpretacji kategorii
buntu w sferze intelektualnej działalności człowieka, jak filozofia, literatura czy poezja. Po
przedstawieniu historyczno-kulturowego tła przejdziemy do analizy celu głównego, czyli
do prezentacji pojmowania i zastosowania kategorii buntu przez A. Camusa i F.
Dostojewskiego w ich twórczości.
Na problem buntu w myśli wspomnianych pisarzy zwróciła uwagę L. JazukiewiczOsełkowska1. W swym artykule porównała rozważania obu myślicieli na temat absurdu,
dobra i zła, ale przede wszystkim buntu. Jednak, co warte odnotowania, tekst ma zaledwie
kilkanaście stron i nie wyczerpuje tematu. Zacytujmy badaczkę: „można powiedzieć, że
twórczość autora Biesów i autora Dżumy była drastycznym przykładem wewnętrznego
konfliktu, zrodzonego z przeświadczenia o konieczności buntu społecznego i z
nieobecności tego buntu w artystycznych konkretyzacjach”2. Według A. Camusa bunt był
oczywistością, człowiek stykał się z nim i sam go „wytwarzał” notorycznie, na co dzień. Z
kolei postawy buntownicze bohaterów F. Dostojewskiego miały swoje źródła w żądaniu
harmonii, jedności świata, pretensjach do tego, aby go zrozumieć. Podobne myśli wyrażał
A. Camus w szkicu Człowiek Zbuntowany. Choć, w przeciwieństwie do F. Dostojewskiego,
według niego granice buntu gdzieś istnieją. „W rozumieniu pisarza bunt jest udziałem
człowieka świadomego swoich spraw. W jego utworach nieuchronnie odczytujemy myśl,
że człowiek musi się buntować po to, aby istnieć i nie tylko w imię afirmacji własnej
godności, lecz i w imię ogólnoludzkiej komunii, która jest właśnie konsekwencją godności

1
Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Problem buntu w twórczości Dostojewskiego i szkicach filozoficznych
Camusa, „Slavia Orientalis” 1974, nr 3, s. 289-296.
2
Tamże, s. 287.
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człowieka”3. Przedkładając to na tok rozumowania F. Dostojewskiego możemy
powiedzieć, że bunt był jedną z kategorii poszukiwania wolności.
Powodem, dla którego w ogóle łączy się obu myślicieli, jest fakt, że A. Camus
analizował postawy bohaterów F. Dostojewskiego: Kiryłowa i Iwana Karamazow w swoich
esejach4 oraz w licznych pismach odwoływał się do jego poglądów. M. Melancon w
monografii Albert Camus: Analyse de sa pensée pisał, że najlepszym przykładem twórcy
absurdalnego dla autora Obcego był właśnie F. Dostojewski5. Badacze twierdzą, że obaj
myśliciele byli krewnymi z „rodziny umysłów”6. Na pytanie, czy tak było faktycznie,
spróbujemy odpowiedzieć w kolejnych rozdziałach.
Praca składa się ze wstępu, zakończenia oraz trzech rozdziałów zatytułowanych: I.
Egzystencjalizm i Bunt, II. Rola i znaczenie kategorii buntu w twórczości Alberta Camusa i
Fiodora Dostojewskiego, III. Tożsamości i różnice w pojmowaniu buntu przez Fiodora
Dostojewskiego i Alberta Camusa. Rozdziały składają się z podrozdziałów. W nich
uszczegóławiamy treści rozdziałów. Taki podział, w naszym odczuciu, stwarza możliwość,
w miarę pełnego przedstawienia poruszanego zagadnienia. Oczywiście jest on
subiektywny, ale wydaje się być logicznie prawidłowy.
Rozdział pierwszy: Egzystencjalizm i Bunt będzie istotną częścią pracy, gdyż ma
wprowadzić nas w zagadnienie. Spróbujemy w nim odpowiedzieć na pytanie, czy można
nazywać obu myślicieli filozofami i jakie jest ich faktyczne odniesienie do
egzystencjalizmu. Oczywiście, w przypadku F. Dostojewskiego nie może być mowy o jego
stosunku do egzystencjalizmu, bowiem był on pisarzem dziewiętnastowiecznym, a nurt ten
był zjawiskiem dwudziestowiecznym. Jednak nadal pozostaje problem prekursorstwa
autora Biesów w stawianiu pytań egzystencjalnych. Kolejnym problemem rozpatrywanym
w tym rozdziale będzie

analiza kategorii buntu na trzech wybranych płaszczyznach

intelektualnej działalności człowieka: filozofii, literatury i poezji. Płaszczyzna filozofii nie
wymaga komentarza, natomiast dwie następne tak. Bunt w filozofii najczęściej łączony jest
z nihilizmem. Oczywiście omówimy tylko wybranych filozofów, za to szczegółowo tych,
3

Tamże, s. 289.
Zob. A. Camus, Kiriłow, [w:] tenże, Eseje, przeł. J. Guze, PIW, Warszawa 1974.
5
Zob. R. Mordarski, Idea „Człowieka absurdalnego” w twórczości Alberta Camusa, [w:] S. Sarnocki
(red.) Jedność i wielość, Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996, s. 275.
6
Zob. A. Grzegorczyk, Kochanek prawdy. Rzecz o twórczości Alberta Camusa, Książnica, Katowice
1999, s. 37.
4
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których myśl, w naszym mniemaniu, stanowi najdobitniejszy przykład buntu. Będą nimi F.
Nietzsche, M. Stirner oraz S. Kierkegaard.
Literatura i poezja, sądzimy, najbliższe są problematyce filozoficznej, a przede
wszystkim egzystencjalnej, dlatego też zdecydowaliśmy się o nich pisać. Jak konstatował
jeden z krytyków literackich: „egzystencjalizm nie może obyć się bez powieści”7. Łatwo to
twierdzenie zweryfikować bowiem sami filozofowie są tego samego zdania. S.
Kierkegaard, prekursor filozoficznego egzystencjalizmu, nie ukrywał swoich fascynacji W.
Szekspirem czy romantyzmem. Zarówno twórczość barokowego dramaturga jak i
dziewiętnastowieczna myśl S. Kierkegaarda znajdą omówienie w pracy. Z kolei J.-P.
Sartre, czołowy dwudziestowieczny filozof-egzystencjalista, był także literatem oraz
krytykiem literackim. Był autorem takich egzystencjalnych powieści jak: Mdłości, Drogi
wolności, opowiadań jak: Mur, Intymność, dramatów jak: Diabeł i Pan Bóg, Za
zamkniętymi drzwiami. Dla przykładu powiedzmy, że Diabeł i pan Bóg przedstawiał bunt
przeciwko Bogu, który opuścił człowieka: „Bóg to samotność ludzi”8. Wszystkie te utwory
miały wykazać egzystencjalną specyfikę ludzkiego życia bez Boga. J.-P. Sartre analizował
także twórczość poety Ch. Baudelaire’a9, artysty J. Geneta oraz powieściopisarza G.
Flauberta10. Są to filozoficzne analizy, jednak sytuują się w ramach literatury. A. Camus,
którego egzystencjalizm pozostaje problematyczny i dyskusyjny, powoływał się w swoich
pismach m. in. na bohaterów powieści F. Dostojewskiego czy F. Kafki. F. Dostojewski
pisał: „aby zrozumieć (życie – J.K.), trzeba być artystą”11. Myślimy, że po tych
wyjaśnieniach nasze analizy dzieł literatury pod kątem zawartych w nich kategorii buntu
oraz pytań egzystencjalnych będą uzasadnione.
Poezja, podobnie jak literatura, stanowi artystyczną wykładnię problemów
filozoficznych.

Odnajdujemy

w

niej

szereg

buntowniczych

motywów,

także

egzystencjalnych czy w ogóle inspirowanych filozofią człowieka. Oczywiście nie
wszystkie zostaną omówione, a jedynie te, na które powoływali się filozofowie. Na
pierwszy plan wysuwają się poeci romantyczni tacy jak: G. Byron, F. Hölderlin, A.
7

Z. Bieńkowski, Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Czytelnik, Warszawa 1960, s. 243.
J.-P. Sartre, Diabeł i pan Bóg, przeł. J. Kott, „Dialog” 1959, nr 9, s. 67.
9
J.-P. Sartre, Baudelaire, przeł. K. Jarosz, Zielona Sowa, Kraków 2007.
10
J.-P. Sartre, Idiota w rodzinie, przeł. J. Waczkow, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000.
11
Cyt. za: P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski, przeł. A. Kunka, Wydawnictwo Domini, Bydgoszcz
2002, s. 203.
8
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Puszkin, F. Schiller. Naszą uwagę skupimy na F. Hölderlinie, który inspirował M.
Heideggera, na francuskim symbolizmie spod znaku Ch. Baudelaire’a, oraz będących pod
jego wpływem poetach przeklętych: P. Verlaine, P. Bourget, A. Rimbaud, S. Mallarmé, J.
Richepin, P. Valéry.
Ze wspomnianym symbolizmem łączy się inny schyłkowy, dziewiętnastowieczny
nurt – dekadentyzm. Było to zjawisko szersze od symbolizmu, można je określić jako
swoistą postawę wobec świata, która przejawiała się w wielu dziedzinach intelektualnej
aktywności człowieka: filozofii, sztuki czy naukach społecznych. Omówiona zostanie
polska poezja dekadencka z przedstawicielami: T. Micińskim, K. Przerwą-Tetmajerem i J.
Kasprowiczem. Warto zaznaczyć, że polski dekadentyzm zawierał wątki modernizmu
filozoficznego. Egzystencjalnym poetą był także T. S. Eliot.
Rozdział drugi: Rola i znaczenie kategorii buntu w twórczości Alberta Camusa i
Fiodora Dostojewskiego będą zawierać, prócz treści stricte filozoficznych, treści
historyczne. W podrozdziale naszkicuję sylwetkę A. Camusa jako teoretyka zjawiska buntu
w historii. W tej roli ukazał się nam w eseju filozoficznym Człowiek zbuntowany.
Następnie zajmę się twórczością literacko-filozoficzną autora Obcego.
W podrozdziale drugim prześledzimy te wydarzenia z historii Rosji, które miały
inspirujący i refleksyjny wpływ na myśl F. Dostojewskiego. Omówię zjawisko anarchizmu,
nihilizmu oraz rewolucjonizmu rosyjskiego. Następnie przedstawię konkretne kreacje
literackie, które zarówno w odczuciu moim, jak i badaczy myśli pisarza, stanowią symbole
różnorakich postaw buntowniczych. Na pierwszy plan wysuną się postaci: Raskolnikowa,
Stawrogina, Hipolita, Iwana Karamazowa, Kiryłowa. Najlepiej zarysowany przez pisarza
został bunt przeciwko Bogu, społeczeństwu, etyce. Wszystkie jednak jego rodzaje
sprowadzają się do jednego – pragnienia wolności.
W rozdziale ostatnim: Tożsamości i różnice w pojmowaniu buntu przez Fiodora
Dostojewskiego i Alberta Camusa zbadamy elementy wspólne oraz różnice w pojmowaniu
buntu w ich filozofii. Odpowiemy na pytanie, czy taka analiza porównawcza w ogóle jest
możliwa.
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Wspomnijmy, że o kategorii buntu w filozofii nie ma wielu publikacji, jest
natomiast całkiem sporo o zjawisku filozoficznego nihilizmu12. Zaznaczmy, że kategoria ta
jest szeroka, zawiera zatem wiele możliwych treści i interpretacji, jak wspomniany
nihilizm,

filozoficzne założenia anarchizmu i

rewolucjonizmu

czy

filozoficzny

dekadentyzm. Wszystkie, albo przynajmniej większość z nich, postaramy się ująć w naszej
pracy. W zakończeniu przedstawimy wnioski z badań.

I. Egzystencjalizm i Bunt

I.1. Charakterystyka filozofii egzystencjalnej
Niewiele tekstów napisano13 na temat koneksji twórczości F. Dostojewskiego i A.
Camusa z egzystencjalizmem. Obaj myśliciele nie byli filozofami sensu stricte, tym
bardziej filozofami egzystencjalnymi. A jednak ich myśl jest łączona z filozofią
egzystencjalną. Dlaczego? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w tym rozdziale. Aby
móc jednak na nie odpowiedzieć rzetelnie, należałoby najpierw odpowiedzieć na inne
pytanie, równie istotne: Czym jest egzystencjalizm?
Egzystencjalizm jest jednym z nurtów filozofii współczesnej. Wpływ na jego
powstanie miały przemiany społeczno-gospodarcze i zmieniająca się kondycja ludzka na
przełomie XIX i XX w. „Egzystencjalizm przyłącza się do o wiele szerszego i nadzwyczaj
charakterystycznego ruchu intelektualnego XX w. pojmowanego poza społecznohistorycznym lub ideologicznym kontekstem naoczności ludzkiego bytu, postulującego
odrodzenie naturalnych więzi człowieka takiego, jakim on jest z samymi rzeczami”14.
12

Zob. np. W. Müller-Lauter, Nihilizm, przeł. W. Goerdt, [w:] S. Gromadzki i J. Niecikowski (red.),
Nihilizm. Dzieje, recepcja, prognozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001; V.
Possenti, Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki”, przeł. J. Merecki, PL-SITA, Lublin 1998; V.
Szydłowska, Nihilizm i dekonstrukcja, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2003; C. Cunningham,
Genealogy of nihilism, New York 2002.
13
Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Problem buntu w twórczości Dostojewskiego i szkicach
filozoficznych Camusa, op. cit., s. 289-296; T. Rawa, Camus i Dostojewski, wpływy i analogia, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1974, z. 29, s. 243-274.
14
Por. G. Tawrizjan, Fenomenologiczny antypsychologizm a problem intuicji w egzystencjalizmie, [w:] S.
Jędrzejewski ( red. ), Filozofia marksizmu a egzystencjalizm, przeł. S. Jędrzejewski, PWN, Warszawa 1974, s.
117.
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Egzystencjalizm to filozofia, która wyszła z murów akademickich do ludzi, jednak
dodajmy, że tylko w swojej potocznej formie rozumianej jako filozofia, która przedmiotem
swoich rozważań uczyniła człowieka jako indywiduum. W. Barrett twierdził, że o ile
dwudziestowieczny egzystencjalizm bezspornie był efektem powojennej rozpaczy i
nihilizmu, to przerodził się w coś więcej niż zwykły nastrój czy stan ducha15. Był filozofią
zrodzoną z lęku powojennej Europy, z tych wszystkich umysłów pozbawionych wiary w
ideały postępu i nauki, które doprowadziły ludzkość do Oświęcimia16.
Etymologia słowa wywodzi się z łacińskiego exsistere, co znaczy pojawiać się,
powstawać, bądź exsistentialis czyli dotyczący istnienia. Owy nurt ma dwie odmiany:
teistyczną, do której reprezentantów możemy zaliczyć G. Marcela (1889-1973), K. Jaspersa
(1883-1969), L. Szestowa (1866-1938), M. de Unamuno (1864-1936) oraz ateistyczną, do
której przedstawicieli zaliczamy M. Heideggera (1889-1976), J.-P. Sartre’a (1905-1980),
A. Camusa (1913–1960). Egzystencjalizm możemy także podzielić inaczej, ze względu na
obraną metodę, czyli na filozoficzny i niefilozoficzny. Do tego ostatniego zaliczamy
wszystkich literatów-filozofów. Jako nurt filozoficzny nie powstał w próżni intelektualnej,
możemy wymienić wcześniejsze postacie, które wpłynęły inspirująco (bądź deprymująco)
na egzystencjalistów. Obiektem wzmożonych krytyk był G. W. F. Hegel i jego idealizm. S.
Kierkegaard, początkowo zafascynowany geniuszem oświeceniowego filozofa, podziwiał
systematyczność, logiczność, racjonalność jego wywodów, aby później go krytykować i
stać się przeciwnikiem takich systemowych i spekulatywnych rozważań. „Logika jest o tyle
nieprzydatna do opisu ludzkiego życia, że nie pozostawia miejsca dla przypadku”17.
Egzystencjalizm wypiera się jakichkolwiek powiązań z tego typu akademicką,
spekulatywną filozofią. Postacie zaangażowane w ten nurt z całą stanowczością twierdzą,
że ich prace należy określać jako antysystemowe. „Egzystencjalizm to jest reakcja, bunt
przeciw teoriom, schematom, abstrakcjom, bunt w imię wewnętrznej prawdy i w imię
życia, ludzkości”18. Nie dziwi nas tedy, że tak wielu egzystencjalistów było zarówno
literatami jak i filozofami.

15

W. Barrett, Irrational man. A study In existential philosophy, Doubleday Anchor Books, New York
1958, s. 7
16
D. E. Cooper, Existentialism. A reconstruction, Blackwell Publishers, Malden 1999, s. 11
17
S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, przeł. A. Djakowska, Fundacja Aletheia, Warszawa 1996, s. 12.
18
F. M. Cataluccio i J. Illg, Gombrowicz, filozof, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991, s. 136.
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Przedmiotem swych rozważań czynią egzystencjaliści człowieka jako jednostkę,
jego indywidualne istnienie i rolę w świecie. Twierdzą, że bez swojej zgody został on
rzucony w otchłań czasu i świata, w którym musi sobie radzić sam. Człowiek skazany jest
na samego siebie i na absolutną wolność. Samotność dobrze oddaje istotę człowieczeństwa.
Głównym problemem dla egzystencjalizmu był problem wolności człowieka, a ponieważ
„cała

historia

nowożytna

jest

doświadczeniem

wolności

człowieka”19,

zatem

usprawiedliwione będą nasze odwołania do historii filozofii.
Za filozoficznych prekursorów możemy podać św. Augustyna i jego rozważania na
temat czasu, wieczności i człowieka, B. Pascala i niektóre przemyślenia zawarte w
Myślach, F. Nietzschego i koncepcję człowieka bez Boga. Jednymi z głównych
inspiratorów egzystencjalizmu byli: S. Kierkegaard i F. Dostojewski. Polski historyk
filozofii J. Legowicz, zaprzeczał jednak, jakoby pisarz rosyjski miał coś wspólnego ze
współczesnym egzystencjalizmem. Twierdził, że egzystencjalizm jest odpowiedzią na
nową sytuację człowieka we współczesnym świecie, a nie próbą odpowiedzi na wieczne
problemy ludzkiego życia20. Być może jest to w pewnym sensie prawda, jednak przeciwko
tej tezie wypowiadają się sami filozofowie. S. Kierkegaard wspominał o swoich
fascynacjach romantyzmem czy W. Szekspirem. O W. Szekspirze mówiono, że „jego
twórczość po raz pierwszy ukazuje nieskończenie złożony i wieloraki świat psychiki
człowieka (…)”21. R. Przybylski oraz B. Mucha wspominają w swoich szkicach, że myśl F.
Dostojewskiego kształtowała się pod wpływem tradycji romantycznych22. J.-P. Sartre,
analizował twórczość Ch. Baudelaire’a23 pod kątem egzystencjalizmu. A. Camus, który w
swoich studiach powoływał się na dużą liczbę bohaterów literackich, odkrywał w nich
postawy egzystencjalne. E. Breisach twierdzi, że każda wielka literatura posiada aspekt
egzystencjalny, a zagadnienia, które są poruszane w znanych literackich utworach mają

19

M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2004, s. 27.
Zob. J. Legowicz, Zarys Historii Filozofii. Elementy Doksografii, Wiedza Powszechna, Warszawa
1964, s. 326.
21
M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, op. cit., s. 27.
22
Por. B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej: od początków do czasów najnowszych, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław 2002, s. 329.
23
Charles Baudelaire (1821-1867) — poeta francuski, dekadent, parnasista. W swoich głównych
założeniach postulował parnasizm. Przyjmował za najwyższą wartość kunszt poetycki. Jego najsławniejszy
tomik wierszy to — Kwiaty Zła (1855 r.), Spleen i ideał (1864 r.).
20
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egzystencjalny zamysł24. Znany krytyk literacki twierdził, że egzystencjalizm w ogóle nie
może obejść się bez powieści25.
Głęboka refleksja nad życiem nie bierze się znikąd, filozofia egzystencjalistów
wypływała z głębi serca, z własnych, introwertycznych, introspekcyjnych przeżyć.
Wiedzieli o tym S. Kierkegaard, J.-P. Sartre, A. Camus, L. Szestow i sami przez pryzmat
swoich dzieł ukazywali postawy egzystencjalne. Dopatrywali się początku filozofii nie w
zdziwieniu, jak twierdzili Starożytni, ale w rozpaczy. Jak już wcześniej zostało
wspomniane, należy wyjść poza ramy czystej filozofii, aby pełniej przedstawić zjawisko,
jakim był egzystencjalizm. Po gruntownym zgłębieniu zagadnienia jakim jest tragizm
ludzkiej kondycji w czasoprzestrzennym kontinuum, wbrew temu co powiadał J. Legowicz,
okazuje się, że korzenie egzystencjalizmu tkwią w przeszłych epokach. Sięgają św.
Augustyna, który pytał o czas w swych Wyznaniach, tym samym warunkował pytanie o
człowieka i jego miejsce w świecie między wiecznością a doczesnością. W 1927 r. M.
Heidegger zadał to samo egzystencjalne pytanie, a mianowicie, w jaki sposób zabiegać o
swoją autentyczność w walce o czas? O czas, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość pytali
także J.-P. Sartre w Mdłościach, F. Dostojewski w Notatkach z podziemia. W Aforyzmach
F. Dostojewskiego czytamy: „Czas nie istnieje. Czas to stosunek bytu do niebytu”26.
Pytanie o czas jest pytaniem o to, kim jestem. Jestem człowiekiem, a tylko człowiek
odpowiada na pytanie o człowieka. Egzystencjaliści twierdzili, że przede wszystkim należy
mieć świadomość swojego istnienia. Istnienie świata bowiem jest pewnym faktem, w nim
jestem „ja” i inni ludzie, nie będący mną. Ta myśl św. Augustyna towarzyszyła także
twórczości J.-P. Sartre’a. Do istoty bytu ludzkiego należy utrzymywanie stosunków z
innymi ludźmi, których całe otoczenie traktowane jest jako dopełnienie ludzkiej
egzystencji, jako przedmiot. Św. Augustyn powiadał też, że powinien szukać siebie in
anima meus. „Augustyn pokazał (…), że życie ludzkie nie jest właściwie pełnym życiem,
lecz tylko jego deformacją, że człowiek właściwie tylko „egzystuje”, ale nie „istnieje”27.
Inną postacią, o której chcielibyśmy wspomnieć jest B. Pascal. Pisał on: „Człowiek jest w
24

А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, [в:] А. П. Гришунин (ред.), Достоевский –
художник и мыслитель, Художественная литература, Москва 1972, s. 211.
25
Zob. Z. Bieńkowski, Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Czytelnik, Warszawa 1960, s.
243.
26
F. Dostojewski, Aforyzmy, przeł. Z. Podgórzec i R. Przybylski, Warszawa 1986, s. 23.
27
B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, PWN, Warszawa 1963, s. 45.
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naturze środkiem pomiędzy wszystkim a niczym”28. Idąc dalej w historii filozofii
napotykamy myśl I. Kanta, która zmieniła postać całej późniejszej filozofii, zatem miała
wpływ na egzystencjalizm. Od tej pory ważny był człowiek, podmiot, a nie przedmiot w
akcie poznania. To człowiek kształtuje rzeczywistość, ma wpływ na to, co poznaje, a nie
odwrotnie.
Rosyjska badaczka A. Latynina twierdziła, że termin „egzystencjalizm” nie jest
ścisły. Idąc tropem jej rozważań można powołać się na P. Tillicha, który rozgraniczał
egzystencjalne pojmowanie świata przez człowieka oraz egzystencjalizm jako szkołę
filozoficzną. Przeciwieństwem pierwszej opcji jest wyobcowanie, natomiast drugiej
esencjalizm29. P. Tillich uważał, że dziewiętnastowieczny egzystencjalistyczny bunt był
reakcją przeciwko zatracaniu egzystencjalistycznego punktu widzenia przez człowieka.
Pisał, że egzystencjalistycznych rewolucjonistów XIX w. skłoniła do ataku „groźba
nieskończonej straty, mianowicie straty indywidualnej osobowości”30. Egzystencjalizm
współczesny z kolei był wyrazem lęku przed bezsensem i „próbą integracji tego lęku w
męstwie bycia osobą”31. P. Tillich ukuł twierdzenie o „egzystencjalistycznym męstwie
rozpaczy”, które charakteryzował jako mężne zaakceptowanie tego co negatywne, twórcze
wyrażanie egzystencji, pełną sensu próbę ujawnienia bezsensowności naszej sytuacji32.
Protestancki teolog powoływał się na sztukę J.-P. Sartre’a Przy drzwiach zamkniętych dla
zobrazowania akceptacji sytuacji rozpaczy, na Ziemię jałową T. S. Eliota oraz na Obcego
A. Camusa.
L. Szestow z kolei, twierdził, że egzystencjalizm stał w opozycji do oświeceniowohumanistycznych teorii człowieka. „Humanistyczna moralność jest bezsilna wobec
tragizmu ludzkiego istnienia, rozumował Szestow”33. I dlatego F. Dostojewski rozpoznał tę
bezsiłę, zwracał się „do prawdy odkrycia żywego Boga”34. Humanizm wydawał się L.
Szestowowi upadłym także dlatego, że jakoby uniżał prawa człowieka, ograniczając jego
wolność. „Na równi z deklaracją praw człowieka przed społecznością przyniesiono do nas

28

B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Instytut Wydawniczy PAX, Warszaw 1953, s. 63.
Por. А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, op. cit., s. 211.
30
P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Rebis, Poznań 1994, s. 150.
31
Tamże, s. 152.
32
Por. Tamże, s. 153.
33
А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, op. cit., s. 218.
34
L. Szestow, cyt. za: А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, op. cit., s. 218.
29
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deklarację jego bezprawia przed przyrodą – pisał o humanizmie XIX w.35 W kwestii
wolności „widział wolność człowieka w buncie przeciw prawom przyrody i społeczeństwa,
w zaprzeczeniu konieczności, w pogrążeniu się w sferze irracjonalnej, co później
przemieniło się w potrzebę pogrążenia się w absurd”36. Rozum miał być bezsilny wobec
irracjonalnej natury człowieka.
Pisząc o egzystencjalizmie warto zasygnalizować jego powiązania z marksizmem,
innym

czołowym

nurtem

dwudziestowiecznej

myśli.

Powstało

wiele

książek

porównujących egzystencjalizm i marksizm, najprawdopodobniej ze względu na
powiązania czołowych dwudziestowiecznych egzystencjalistów z tym nurtem. Sam J.-P.
Sartre zestawiał oba nurty37. W związku z tym można by rzec, że: „w marksistowskiej
literaturze egzystencjalizm rozumiany był jako produkt kryzysu imperializmu. Kryzysowy
charakter tej filozofii podkreśla także wielu jej niemarksistowskich komentatorów”38.
Koncepcja alienacji kluczowa była dla myśli K. Marksa z okresu Rękopisów ekonomicznofilozoficznych z 1844 roku. W. I. Lenin w Państwie i rewolucji twierdził, że alienacja
zostanie usunięta przez rewolucję socjalistyczną. Motywy alienacji znajdziemy także u J.P. Sartre’a, M. Heideggera, A. Camusa czy M. Merleau-Ponty’ego39. Do alienacji inaczej
ustosunkowywali się myśliciele egzystencjalizmu chrześcijańskiego i ateistycznego.
Teoretycy egzystencjalizmu chrześcijańskiego nadali alienacji charakter kosmiczny40.
Zdaniem I. Narskiego egzystencjaliści mieli rację stwierdzając, że „środowisko
człowieka jest środowiskiem przeobrażonym przez człowieka”41, że panuje dysharmonia
pomiędzy człowiekiem i środowiskiem w społeczeństwie kapitalistycznym. Są jednak w
błędzie rozciągając tę dysharmonię na całą współczesność i przyszłość człowieka w ogóle i
mylą się twierdząc, że środowisko jest widownią klęski wszelkich poczynań jednostki42.
Według innego rosyjskiego badacza „egzystencjalizm przyłącza się do o wiele szerszego i
nadzwyczaj charakterystycznego ruchu intelektualnego dwudziestego wieku pragnącego
powrotu do prostych, pojmowanych poza społeczno-historycznym lub ideologicznym
35

Tamże.
А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, op. cit., s. 218.
37
Zob. J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Muza, Warszawa 1998.
38
А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, op. cit., s. 215.
39
Por. I. Narski, Marksistowska koncepcja alienacji a egzystencjalizm, [w:] S. Jędrzejewski (red.),
Filozofia marksizmu a egzystencjalizm, przeł. S. Jędrzejewski, PWN, Warszawa 1974, s. 30
40
I. Narski, Marksistowska koncepcja alienacji a egzystencjalizm, op. cit., s. 24.
41
Tamże, s. 37
42
Por. Tamże, s. 37.
36
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kontekstem naoczności ludzkiego bytu. Pragnącego odrodzenia naturalnych więzi
człowieka takiego, jakim on jest z samymi rzeczami”43. L. Kołakowski z kolei pisał, że:
„filozofia egzystencjalna miała być próbą restytucji podmiotu po przezwyciężeniu
subiektywizmu minionej epoki; miała wyciągnąć naukę ze wszystkich nieudanych
przedsięwzięć empirystów, fenomenologów, psychoanalityków”44. Jednym z głównych
cech podmiotu była autentyczność, czyli dobrowolna samowiedza, uświadomienie sobie
własnej sytuacji w świecie jako egzystencji i brak z nim jakichkolwiek powiązań.
Egzystencjalizm postulował, aby filozofia była analizą przeżyć tego, do kogo one należą.
Odpowiedziawszy na pytanie: Czym jest egzystencjalizm? Prześledźmy różne
opracowania filozofii dwudziestowiecznej i sprawdźmy, czy pojawiają się tam nazwiska F.
Dostojewskiego oraz A. Camusa w celu zbadania stosunku badaczy do ich twórczości i
możliwości zaliczenia jej do tej egzystencjalnej.
Z. Kuderowicz w swojej Filozofii XX wieku45 nie przytacza nazwiska ani F.
Dostojewskiego, ani A. Camusa nawet przy charakteryzowaniu poglądów i życia J.-P.
Sartre’a. Sytuacja podobnie się ma u J. Legowicza46, który w ogóle zaprzecza jakoby
egzystencjalizm miał jakichkolwiek prekursorów. Nie wspomina o żadnym z nich, tak jak
B. Baczko47. W antologii48 L. Kołakowskiego pojawiają się dwa teksty A. Camusa,
natomiast F. Dostojewskiego siłą rzeczy nie. W Filozofii dwudziestego wieku49 pod
redakcją J. Lipca odnajdujemy dość szeroki wykład poglądów A. Camusa i nurtu –
„camusizmu” czyli tzw. „rewoltyzmu egzystencjalnego”. A. Miś50 w swoim opracowaniu
charakteryzuje pokrótce myśl A. Camusa, napomyka także o stosunku francuskiego
filozofa do egzystencjalizmu. W Encyklopedii filozoficznej figuruje zarówno A. Camus
(autorem hasła jest A. Kawalec) jak i F. Dostojewski (autorem tekstu jest Z. Podgórzec)51.

43

G. Tawrizjan, Fenomenologiczny antypsychologizm a problem intuicji w egzystencjalizmie op. cit., s.

117.
44

L. Kołakowski, Filozofia egzystencji i porażka egzystencji, [w:] L. Kołakowski, K. Pomian, (red.),
Filozofia egzystencjalna, PWN, Warszawa 1965, s. 12.
45
W. Gromczyński, Egzystencjalizm Jeana Paula Sartre’a, [w:] Z. Kuderowicz (red), Filozofia XX
wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.
46
J. Legowicz, Zarys historii filozofii, op. cit.
47
B. Baczko (red.), Filozofia i socjologia XX w., Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
48
L. Kołakowski, K. Pomian, (wybór), Filozofia egzystencjalna, PWN, Warszawa 1965.
49
I. S Fiut, Filozofia egzystencjalna, [w:] J. Lipiec (red.), Filozofia dwudziestego wieku, Rzeszów 1983.
50
A. Miś, Filozofia współczesna – główne nurty, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000.
51
Z. Podgórzec, Fiodor Dostojewski, [w:] M. Krąpiec i A. Maryniarczyk (red.), Powszechna
Encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000.
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Z kolei w najsławniejszej Historii Filozofii W. Tatarkiewicza A. Camus w ogóle się nie
pojawia, natomiast jest krótka wzmianka o F. Dostojewskim. J. Kossak, znawca myśli
egzystencjalnej, w pracy U podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka52 nie
umieszcza notatki ani o A. Camusie ani o F. Dostojewskim, natomiast w szkicu
Egzystencjalizm w filozofii i literaturze53 znajdujemy cały rozdział poświęcony A.
Camusowi.
Gdy spojrzymy na opracowania autorów zagranicznych, sytuacja przedstawia się
następująco. B. Fuller54 pomija interesujące nas postacie. E. Coreth55 poświęca dwie strony
filozofii A. Camusa. M. Warnock w swojej miniaturze56 o egzystencjalizmie ignoruje
zarówno F. Dostojewskiego jak i A. Camusa. F. Copleston, w dziewiątym tomie swojej
Historii Filozofii57 umieszcza skrótowy acz treściwy wykład specyfiki egzystencjalizmu A.
Camusa, zaś w tomie dziesiątym znajduje się odrębny i obszerny rozdział poświęcony F.
Dostojewskiemu i jego filozofii58. M. Łosski w Historii filozofii rosyjskiej59 nie umieszcza
nazwiska pisarza ani nie charakteryzuje jego myśli. W. Zienkowskij w swojej Historii
filozofii rosyjskiej w rozdziale czwartym szeroko omawia dzieło F. Dostojewskiego60. S.
Finkelstein Existentialism and alienation in American literature61 omawia Dżumę A.
Camusa oraz Notatki z podziemia i Braci Karamazow F. Dostojewskiego. Podobnie czyni
W. Barrett, w sławnej książce Irrational man62, w której zebrał wszystkie literackofilozoficzne powiązania ze

współczesnym

egzystencjalizmem.

Omawia

problem

Raskolnikowa i człowieka podziemnego w rozdziale poświęconym F. Dostojewskiemu i L.
Tołstojowi63. Z kolei A. Camus został przywołany przy okazji rozważań nad bohemą
egzystencjalną Paryża działającą podczas okupacji niemieckiej64. A. Bogomolow w książce
52

J. Kossak, U podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
J. Kossak, Egzystencjalizm w filozofii i literaturze, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
54
B. A. G., Fuller, Historia filozofii, t. II, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1967.
55
E. Coreth, Filozofia XX wieku, przeł. M. L. Kalinowski, ANTYK, Kęty 2004, s. 53-54.
56
M. Warnock, Egzystencjalizm, przeł. M. Michowicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
57
F. Copleston, Historia filozofii, t. IX, przeł. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa 1991.
58
F. Copleston, Historia filozofii. Filozofia rosyjska, t. X, przeł. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa 2009.
59
M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, przeł. H. Paprocki, Anty, Kęty 2000.
60
Zob. В. Зеньковский, История Русской Философии, Академический Проект Раритет, Москва
2001.
61
Zob. S. Finkelstein, Existentialism and alienation in American literature, New York 1965.
62
W. Barrett, Irrational man. A study In existential philosophy, Doubleday Anchor Books, New York
1958.
63
Por. Tamże, s. 121.
64
Tamże, s. 7.
53
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Historia

filozofii

burżuazyjnej

epoki

imperializmu

w

rozdziale

poświęconym

egzystencjalizmowi twierdzi, że A. Camus obok J.-P. Sartre’a pretenduje do miana
egzystencjalisty ateistycznego65. H. van Stralen w Choices and conflicts rozdział trzeci
poświęca analizie Upadku A. Camusa66. T. W. Busch w Circulating being, kolejnej pozycji
o egzystencjalizmie, dostrzega podobieństwo między Medytacjami Kartezjusza a Mitem
Syzyfa w użyciu metodycznego wątpienia jako pierwotnej prawdy. Jednak prawda A.
Camusa nie była logiczna a bardzo osobista. Pierwszą prawdą był absurd67. D. E. Cooper w
swojej monografii Existentialism. A reconstruction pisze, że termin „absurdalność” użyty
przez A. Camusa kojarzony jest z egzystencjalizmem68. A. B. Fallico w pozycji Art &
Existentialism analizuje Obcego. Pisze, że Obcy „wyraża bunt przeciwko wartościomschematom i instytucjom dwudziestowiecznego Europejczyka; opowiada historię redukcji
tego człowieka do nic nie znaczącej rzeczy, rzuconej bez celu do morza absurdalności
(…)”69. F. Molina w swojej książce o filozofii egzystencjalnej nie powołuje się w żadnym
miejscu na A. Camusa70. W. Kaufmann w swojej antologii tekstów egzystencjalistycznych
zamieszcza fragmenty Notatek z Podziemia oraz Mitu Syzyfa. C. Wilson nazywa teksty A.
Camusa egzystencjalnymi obok teksów K. Jaspersa, G. Marcela i J.-P. Sartre’a71. W wielu
miejscach powołuje się na Biesy F. Dostojewskiego. L. N. Oaklandem i P. Roubiczek w
swych pracach, przy różnych okazjach, przywołują postać A. Camusa, F. Dostojewskiego
natomiast nie72. W antologii egzystencjalistycznych tekstów P. S. MacDonalda pojawia się
krótki, acz bardzo wartościowy komentarz do fragmentów Mitu Syzyfa73. Postać F.
Dostojewskiego nie pojawia się. W antologii The fabric of existentialism zamieszczony
został fragment Człowieka Zbuntowanego i Mitu Syzyfa A. Camusa oraz spory fragment
Notatek z Podziemia oraz Biesów74. Podobnie sprawa wygląda w antologii Values in

65

А. С. Богомолов, История буpжуазной философии эпохи империализма, Москва 1962, s. 78.
Zob. H. van Stralen, Choices and conflicts. Essays on literature and existentialism, Bruksela 2005.
67
Zob. T. W. Busch, Circulating being. From embodiment to incorporation. Essays on late
existentialism, New York 1999, s. 5.
68
D. E. Cooper, Existentialism. A reconstruction, Blackwell Publishers, Malden 1999, s. 8.
69
Zob. A. B. Fallico, Art & Existentialism, New Jersey 1962, s. 124 – 125.
70
F. Molina, Existentialism as philosophy, New Jersey 1962.
71
C. Wilson, Introduction to the New Existentialism, Boston 1966, s. 14.
72
Zob. L. N. Oaklandem, Existentialist philosophy. An introduction, New Jersey 1992, s. 383; P.
Roubiczek, Existentialism for and against, Cambridge 1964.
73
Zob. P. S. MacDonald (ed.), The Existentialist Reader, Edinburgh 2000, s. 146.
74
Zob. R. Gill, E. Herman (ed.), The fabric of existentialism, New York 1973.
66
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Conflict75. N. Poltorackaja oraz T. Mende w pracach o egzystencjalizmie przy żadnej okazji
nie powołują się ani na F. Dostojewskiego ani na A. Camusa76.

I. 1.1. Fiodor Dostojewski a kwestie egzystencjalizmu

W tym rozdziale chcielibyśmy ująć myśl F. Dostojewskiego z perspektywy nurtu
egzystencjalnego, aby wykazać ewentualne zbieżności myśli współczesnych filozofów z
filozofią pisarza. Zanim jednak spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o jego powiązania z
myślą egzystencjalną, warto by najpierw rozstrzygnąć kwestię stosunku F. Dostojewskiego
do samej filozofii. Zdania co do tej kwestii są podzielone. Sam Fiodor Michajłowicz
twierdził, że: „nienajlepszy ze mnie znawca filozofii, ale w miłości do niej jestem mocy”77.
M. Bierdiajew komentując te słowa pisał: „oznacza to, że z trudem znosił filozofię
akademicką. Jego geniusz znał własne drogi filozofowania. On był autentycznym
filozofem, największym filozofem rosyjskim. Dał niezwykle dużo filozofii”78. F.
Dostojewski miał być w jego oczach nie tylko dialektykiem, ale także największym
metafizykiem

i

antropologiem

rosyjskim,

był

bowiem

świadomy

problemów

filozoficznych. Dla M. Bierdiajewa system metafizyczny to nie argumentacja, ale pewna
wizja świata79. F. Dostojewski nie był zwykłym powieściopisarzem, on tworzył idee.
Wystarczy wspomnieć jednego tylko F. Dostojewskiego aby poczuć jaką filozofię można
znaleźć w Rosji, pisał80. Wydaje się, że możemy zaufać autorowi Nowego średniowiecza,
który uważając się za duchowe dziecko F. Dostojewskiego, był jednocześnie jednym z
największych dwudziestowiecznych myślicieli. Dodajmy, że współcześni badacze rosyjscy
zgodnie twierdzą, że był on najlepszym interpretatorem dorobku F. Dostojewskiego81.

75

Zob. V. Comerchero (ed.), Values In Conflict, New York 1970.
Zob. A. И. Полторацкая, Меланхолия мандаринов. экзистенциалистиская критика в контексте
французкой кылтуры, Санкт-Петербург 2000; Т. Менде, Очереки о философии эгзистенциализма, пер.
c нем. А. Г. Мысливченко и Е. Л. Фроловой, Москва 1958.
77
F. Dostojewski, cyt. za S. Hessen, Utopia i autonomia dobra u Dostojewskiego i Sołowjowa, [w:] tenże,
Studia z filozofii kultury, przeł. A. Walicki, PWN, Warszawa 1968, s. 132.
78
M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2004, s. 20.
79
Zob. F. Copleston, Russian philosophy, Continuum, London; New York, 2003, s. 147.
80
С. А. Нижников, Метафизика веры в русской философии, Москва 2001, s. 151.
81
Zob. Б. Соколов, Тайны романов о Христе. Расшифрованный Достоевский, Москва 2007, s. 8.
76
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M. Strachow, przyjaciel F. Dostojewskiego przyznając, że pisarz nie znał historii
filozofii wspominał także o tym, że z przyjemnością zajmował się nią oraz o jego
niezwykłym rozumie i bystrości umysłu, z którą chwytał każdą myśl już z pierwszego
słowa82. W 1883 r. mówił, że F. Dostojewski, jak artysta, wyrażał swoje idee nie logicznie,
ale w obrazach, którymi rządzą uczucia83. Z kolei G. Florowskij zauważył, że Dostojewski
był jednocześnie i filozofem i „filozoficznymi pytaniami”84. W. Sołowjow powiadał o F.
Dostojewskim jako o „większym jasnowidzu i artyście niż ściśle logicznym myślicielu”85.
J. Frank, amerykański badacz rosyjskiego pochodzenia, twierdził, że „pisarz uzasadniał
swoją ideę nie logicznymi przekonaniami, ale rysując typowe charaktery, dramatyzując
sądy, opowiadając o swoich obserwacjach, spostrzeżeniach i przeżyciach”86. J. Scanlan
pisał, że: „Dostojewski nie pretendował do nazywania siebie filozofem, ponieważ samo to
słowo, jak zauważył w swoim dzienniku, jest słowem obelżywym i oznacza: „głupiec”
jednak jak zaznaczał dalej „najbardziej surowy krytyk powinien przyznać, że Dostojewski
przy całym swoim dystansie do akademickiej filozofii był jednym z najbardziej
filozoficznych pisarzy”87. W opinii W. Terrasa, jego powieści poświęcone były nie w
mniejszym stopniu ideom niż ludziom88.
F. Dostojewski nie był systemowym filozofem, ale jego myśl posiadała rdzeń,
główną zasadę. Chciał odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być człowiekiem oraz jak
określił to w ostatnich zapiskach – znaleźć człowieka w człowieku. F. Dostojewski,
podobnie jak jemu współcześni rosyjscy myśliciele, wniósł w swoje filozofowanie
intensywne moralne poszukiwania, ale w przeciwieństwie do wielu nie odrzucał logicznych
uzasadnień problemów filozoficznych. Jeśli uznamy go za filozofa, to zwykle tylko jako
irracjonalistę89 lub metafizycznego realistę, który z wielkim smutkiem uznawał istnienie
obiektywnych, materialnych przeszkód dla ducha 90.

82

Д. Сканлан, Достоевский как мыслитель, Санкт Петерспург 2006, s. 9.
Por. Полное собрание сочиниений Федора Достоевского, СП6, 1882 – 1883, Т. 1, s. 195.
84
G. Florovskij, On studying Dostoevsky, “Russian Studies In Philosophy”, 1996 – 1997, V. 35, Nr 3, s.
83

30.
85

Zob. Вл. Соловьев, Сочинения в 6Т, 1901 – 1907, Т. 5, s. 382.
J. Frank, Dostoevsky: The Seeds of Revolt, 1821 – 1849, Princeton, New York 1976, s. 237.
87
Д. Сканлан, Достоевский как мыслитель, Санкт Петерспург 2006, s. 9
88
Por. Tamże.
89
Por. Tamże, s. 12 – 15.
90
Por. Tamże, s. 55.
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J. Scanlan w swej monografii wydziela i szczegółowo analizuje kilka aspektów
filozofii F. Dostojewskiego. Pojawia się problem ducha i materii, jako przeciwstawnych sił
we wnętrzu człowieka. F. Dostojewski wierzył i podawał argumenty na istnienie Boga i
nieśmiertelności duszy. W piątej i szóstej części Braci Karamazow znalazł się
teleologiczny dowód na istnienie Boga91. Dzięki temu wiemy, że znał filozofię
scholastyczną i filozofię I. Kanta. Innym problemem była walka pisarza z poglądami
filozoficznymi M. Czernyszewskiego, tj. z rozumnym egoizmem. F. Dostojewski
sprzeciwiał

się

materialistycznemu

pojmowaniu

natury

ludzkiej

i

świata,

utylitarystycznemu pojmowaniu sztuki i całej estetyki oraz postulatowi życia według zasad
rozumnego egoizmu. F. Dostojewski nazywał zwolenników materialistycznych poglądów
(M. Czernyszewskiego, M. Dobrolubowa, D. Pisariewa) nihilistami, występował przeciwko
nim i głęboko potępiał. Był wrogiem determinizmu, wszelakich mechanicystycznych teorii,
które porównują człowieka do fortepianowego klawisza albo do organowego gwoździa92. J.
Scanlan rozkłada Notatki z Podziemia na części pierwsze i analizuje postawę oraz
argumenty człowieka z podziemia przeciwko egoizmowi. F. Dostojewski zamiast egoizmu
proponował etykę altruizmu. „Pokochaj wszystko tak jak siebie – to prawo naszego
ideału”93. Fundamentem tej etyki była nauka Chrystusa oraz pochwała cierpienia. Z tą
wizją etyki łączy się jego chrześcijańska utopia.
D. Kułakowska w swojej fundamentalnej rozprawie Dostojewski. Antynomie
humanizmu według „Braci Karamazowów”94 starała się uzasadnić twierdzenie, że F.
Dostojewski był filozofem i to w trojakim sensie. Świadomie podejmował na łamach
swojej prozy problemy teologiczne, moralne i filozoficzne. W Dzienniku pisarza poruszał
najważniejsze problemy swoich czasów. Stanowisko filozoficzne autora Zbrodni i Kary
moglibyśmy nazwać antropocentrycznym humanizmem i chrześcijańską, teocentryczną
wizją człowieka. A. Walicki w rozprawie Osobowość a historia95 z 1959 r. pisał, że trudno
rozróżnić F. Dostojewskiego – filozofa od F. Dostojewskiego – pisarza. Autor Biesów był
91

Tamże, s. 44.
Tamże, s. 98.
93
Tamże, s. 82.
94
D. Kułakowska, Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów” Dostojewskiego, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
95
Zob. A. Walicki, Dostojewski a idea wolności, [w:] tenże, Osobowość a historia. Studia z dziejów
literatury i myśli rosyjskiej, PIW, Warszawa 1959; zob. także A. Walicki, Idea wolności u myślicieli
rosyjskich: studia z lat 1955-1959, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
92
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filozofem, filozofem – dialektykiem, A. Walicki nie ma co do tego wątpliwości, choć
zdarzają się i głosy krytykujące jego tezę. Warto przywołać jeden głos polemiczny ― T.
Podziawo – w sprawie interpretacji dzieł F. Dostojewskiego jako na wskroś filozoficznych.
T. Podziawo, w recenzji96 z 1960 r. wspomnianej książki A. Walickiego zarzucał autorowi
złe odczytanie głównej osi poglądów i osobowości autora Biesów.
Rozpatrując tę kwestię trzeba pamiętać o kontekście kulturowym i społecznym
twórczości

F.

Dostojewskiego.

W

dziewiętnastowiecznej

Rosji,

pogrążonej

w

despotycznym samodzierżawiu, względna wolność panowała jedynie w literaturze. To
właśnie ona spełniała początkowo funkcję, jaką powinna spełniać filozofia. W niej
odnaleźć można było wszelakie tendencje epoki, także filozoficzne. Warto podkreślić, że
jego przemyślenia wynikały po części ze specyfiki filozofii rosyjskiej w ogóle, która
skupiała się przede wszystkim na kwestiach etycznych i historiozoficznych. Zorganizowana
była antropocentrycznie, zogniskowana wokół problemu człowieka w ogóle, na co zwraca
uwagę M. Bohun w monografii Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji
europejskiej97. Niewielu było w Rosji akademickich filozofów, choć filozofował każdy. „W
Rosji nie ma filozofii, ale filozofują wszyscy, nawet drobiazg ludzki”98. Jednak filozofia
sprowadzała się do praktyki, a nie teoretycznych dywagacji bez pokrycia w realnym
świecie. Przykładem mogą być rewolucjoniści i anarchiści: P.I. Pestel (dekabrysta), M.
Iszutin, S. Nieczajew czy M. Bakunin. „Filozofia jako styl życia to także, a może przede
wszystkim, niekończące się rozmowy o Bogu, Rosji, historii i wszystkich przeklętych
problemach”99. W takim właśnie kulturowo-historycznym kontekście rozpatrywać trzeba
filozofię F. Dostojewskiego.
Przechodząc jednak do kwestii zasadniczej z punktu widzenia tematu pracy,
zawęźmy nasze rozważania do tematów egzystencjalnych. Jedna z rosyjskich badaczek
pisała, że „analityczna struktura myślenia artystycznego Dostojewskiego przygotowała
świadomość XX wieku”, natomiast „pytanie o egzystencjalistycznym wkładzie
Dostojewskiego w rosyjskim literaturoznawstwie pojawia się w drugiej połowie XX wieku,
96

Zob. T. Podziawo, MIC, Czy Dostojewski był filozofem?, „Znak” 1960, nr 7-8, s. 1026-1028; zob. także
T. Podziawo, MIC, Dostojewski, „Znak” 1959, nr 11, s. 1581-1609.
97
M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Katowice 1996.
98
A. Czechow, Sala nr 6, [w:] tenże, Wybór opowiadań, przeł. Maria Dąbrowska, Wydawnictwo
Dolnośląskie, Wrocław 2001, s. 383.
99
M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, op. cit., s. 19.
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kiedy francuski egzystencjalizm ogłosił siebie jako prąd literacki”100. Inna badaczka – A H.
Latynina – w artykule Dostojewski i egzystencjalizm101 starała się wyjaśnić niejasności
wokół interesującej nas kwestii. Niewątpliwie liczne motywy z twórczości F.
Dostojewskiego wnikają „w literaturę związaną z artystyczną praktyką egzystencjalistów.
Co więcej – nasuwa się przypuszczenie, że pomysły wielkiego rosyjskiego pisarza wywarły
wpływ na najbardziej egzystencjalną filozofię”102. Autorka artykułu powołuje się na kilka
prac badaczy amerykańskich i wytyka im błędy. Błędem było np. uważanie Notatek z
podziemia za wstęp do egzystencjalizmu jak chciał W. Kaufmann w Egzystencjalizmie od
Dostojewskiego do Sartre’a103. Z kolei E. Breisnach w myśli autora Biesów „wydziela takie
egzystencjalne wątki jak: pojmowanie życia jako tragedii i walki, poszukiwanie
prawdziwego, niepowtarzalnego istnienia, nieufność w możliwość przekształcenia świata i
życia człowieka, zauważając przy tym, że większość przytoczonych wątków stanowi
wieczne

tematy

literaturze”104.

w

W.

Barrett105

z

kolei,

podkreśla

koneksje

dwudziestowiecznego egzystencjalizmu z myślą dziewiętnastowieczną. Przeciwstawia go
pozytywizmowi, teoriom socjalistycznym, wierze w piękną przyszłość, jednym słowem
wszystkiemu temu, co F. Dostojewski ustami człowieka z podziemia określił jako
„Kryształowy Pałac” M. Czernyszewskiego. Wspomniany już M. Bierdiajew pisał, że:
„rosyjska

literacka

i

filozoficzna

myśl

była

zawsze

w

swoim

zagadnieniu

egzystencjalna”106. To właśnie F. Dostojewski nadał taki ton egzystencjalny myśli
rosyjskiej.
W. Barrett nazwał L. Szestowa i M. Bierdiajewa duchowymi dziećmi F.
Dostojewskiego. Pierwszy widział streszczenie całej filozofii pisarza w Notatkach z
podziemia, drugi natomiast w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze. M. Bierdiajew wymagał
wolności dla szczęścia ludzkości, L. Szestow natomiast dla tego samego negował rozum.
Tymczasem można odnaleźć także pogląd zgoła odmienny. M. Grene uważała za

100

В. В. Заманская, Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века, Москва 2002, s.

57.
101

А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, [в:] А. П. Гришунин (ред.), Достоевский –
художник и мыслитель, Художественная литература, Москва 1972.
102
Tamże, s. 210.
103
W. Kaufmann (ed.), Existentialism from Dostoevsky to Sartre, New York 1957, s. 13-14.
104
E. Breisach, Introduction to modern existentialism, New York 1962, s. 57.
105
W. Barrett, What is existentialism, New York 1964, s. 15.
106
Н. Бердяев, цит. за: А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, op. cit., s. 214.
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bezpodstawne zaliczenie F. Dostojewskiego do myślicieli nurtu egzystencjalnego107. Punkt
widzenia M. Grene nie jest jedyny, można powiedzieć, że jest to reakcja ze strony
przedstawicieli egzystencjalizmu na zbyt szerokie objaśnianie tego pojęcia. Wypowiedzi
przeciwko egzystencjalnej interpretacji F. Dostojewskiego spotykamy u tych, którzy
występują z ostrą krytyką tej filozofii. Jako przykład można przywołać punkt widzenia
amerykańskiego marksisty S. Finkelsteina, który w swojej pracy Existentialism and
alienation in American literature poświęcił cały rozdział odpowiedzi na pytanie o
egzystencjalizm F. Dostojewskiego108. Autorka przytoczyła także zdanie M. Czajkowicza,
który przyłączając się do

poglądu P. Tillicha, uważał, że F. Dostojewski może być

nazwany artystą egzystencjalnym, ale nie egzystencjalistą109. Z kolei według B.
Wyszeslawcewa cała myśl F. Dostojewskiego jest w istocie rozwinięciem podstawowego
tematu filozofii B. Pascala: wielkości i marności człowieka. Dobrze wyraził Pascalowski
dylemat rosyjski poeta doby klasycyzmu G. Dzierżawin (1743– 1816) w strofie wiersza:
„Ja władca, ja niewolnik, ja robak, ja bóg”. Słowami F. Dostojewskiego przybrałoby to
postać stwierdzenia, że w sercu człowieka Bóg z diabłem toczy walkę110. Jak widzimy,
ciężko jest jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię111.
107

M. Grene Introduction to existentialism, cyt. za: А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм,
op. cit., s. 212.
108
А. Н. Латынина, Достоевский и экзистенциализм, op. cit., s. 212
109
Por. Czajkovic, F. M. Dostoevsky: His image of men, s. 155., cyt. za А. Н. Латынина, Достоевский и
экзистенциализм, op. cit., s. 212.
110
Por. Б. П. Вышеславцев, Вечное в Русской философии, в: Б. П. Вышеславцев, Кризис
индустриальной культуры, Москва 2006, s. 618.
111
Odwołajmy się do sądu A. N. Lataniny, gdzie czytamy:
„ (…) Poruszone przez Wierchnema zagadnienia – o drogach wolności człowieka, o dyktaturze rozumu i
irracjonalizmie człowieka – są chyba najbardziej ważne przy zestawianiu egzystencjalnej koncepcji człowieka
z koncepcją człowieka u Dostojewskiego.
Co daje możliwość zaliczenia Dostojewskiego w poczet artystów nurtu egzystencjalnego? Nie tylko same
postawienie przez F. Dostojewskiego takich problemów jak los człowieka w świecie, sens człowieczego
istnienia, konflikt jednostki i społeczeństwa, ale i rozstrzygnięcie tych problemów – ściślej mówiąc, próba
rozstrzygnięcia – nie w duchu oświeceniowego humanizmu, ale w duchu odchodzenia od tej idei (…) Od
podobnego odchodzenia rozpoczął egzystencjalizm.
Egzystencjalizm twierdzi, że jako pierwszy postawił w centrum filozofii człowieka. To, oczywiście, nie
do końca tak. Jednak, istotnie, w egzystencjalizmie negowana jest filozoficzna doniosłość wszystkich tych
pytań, nie mających odniesienia do problemu istnienia człowieczego (…) Stawiając w centrum swojej uwagi
unikalne doświadczenie człowieka, egzystencjalizm odrzuca wszelkie pretensje filozofii do bycia nauką,
stawiając na to, że odpowiada na główne pytanie życia człowieka nie w procesie myślenia, a w procesie
własnego istnienia
Dostojewski dużo dał egzystencjalizmowi. Ale egzystencjalizm mało dał Dostojewskiemu. Świat idei,
organizujących sens problematyki egzystencjalizmu, nie jest po prostu światem Dostojewskiego. To tylko
jedna z możliwych w olbrzymim wyborze ciągle rozwijających się, przechodzących w przeciwieństwo,
wykluczających się idei wielkiego myśliciela. I patrzeć na Dostojewskiego jak na egzystencjalistę – to znaczy
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Jeżeli skupimy naszą uwagę na Polsce, zauważymy, że jako pierwszy pisał o tym A.
Walicki. W swojej książce Osobowość a historia z 1958 r., w rozdziale Dostojewski i idea
wolności powiadał, że głównym rysem jego filozofii był jej charakter antropocentryczny.
Pisarz próbował zgłębić zagadkę człowieka i to wypełniało mu całe życie. F. Dostojewski
na łamach swych powieści zadawał i jednocześnie starał się odpowiedzieć na pytania: Czy
człowiek to monada? Samowystarczalna istota, która nie potrzebuje innych ludzi oraz
Boga, czy też jest całkowicie odwrotnie? Losy bohaterów jednoznacznie odpowiadają na to
pytanie. Człowiek niszczy sam siebie i zatraca swoje człowieczeństwo poprzez izolację i
bluźnierstwa przeciwko Bogu. W takim razie, Co jest wyznacznikiem człowieczeństwa?
Kim jest człowiek? Kim powinien być człowiek?
A Walicki pisał, że zainteresowanie F. Dostojewskiego człowiekiem spowodowało,
że uznany został na prekursora egzystencjalizmu. Całymi garściami czerpali z jego myśli
filozofowie egzystencjalni, nurtu zarówno ateistycznego jak i teistycznego oraz
personaliści. Poczynając od J.-P Sartre’a, poprzez A. Camusa, L. Szestowa czy M.
Bierdiajewa.
Kolejnym autorem, który mianuje F. Dostojewskiego protoplastą egzystencjalizmu
była D. Kułakowska. W monografii Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci
Karamazowów”, w artykule Chrystologia Dostojewskiego112 oraz w szkicu Dialektyka
niewiary113 oświadcza, że o tej tezie świadczą wizerunki bohaterów wykreowanych przez
pisarza, ich dyskusje światopoglądowe „na temat wizji świata, natury, wolności,
odpowiedzialności jednostki, kondycji i doli człowieczej, podstawowych wyznaczników
egzystencji ludzkiej i form jej ekspresji są dyskusjami na serio, są autentycznym ścieraniem
się poglądów, jeśli nawet nie zawsze słusznych, to jednak głęboko przeżywanych,
odzwierciedlających rzeczywiste antynomie bytowości ludzkiej”114. H. Brzoza w
monografii Dostojewski, między mitem, tragedią i apokalipsą wymienia filozoficzne
problemy, które sytuują autora Biednych ludzi jako ideologa egzystencjalizmu. Jednym z
zrezygnować ze zrozumienia całej sztuki i filozoficznego bogactwa twórczości Dostojewskiego”. Zob. А. Н.
Латынина, Достоевский и экзистенциализм, [в:] А. П. Гришунин (ред.), Достоевский – художник и
мыслитель, Художественная литература, Москва 1972, s. 220, 259. Wszędzie, gdzie nie podaję nazwiska
tłumacza, daję przekład własny.
112
D. Kułakowska, Chrystologia Dostojewskiego, „Euhemer” 1976, nr 3.
113
D. Kułakowska, Dostojewski ― dialektyka niewiary, Książka i Wiedza, Warszawa 1978, s. 26.
114
D. Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 259.
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problemów była istota i antynomie wolności oraz samoprzeczący charakter wolności.
Innym z kolei był problem miłości do człowieka, ludzkości, Boga. Istotną kwestię
stanowiły możliwości i ograniczenia ludzkiego rozumu w odniesieniu do poznawania
tajemnic życia oraz śmierci115.
F. Dostojewski w swojej twórczości podejmował problem samobójstwa, nihilizmu,
zmagania się człowieka z własnym losem, paradoksów oraz następstw wiary i niewiary.
„Człowiek jest mikrokosmosem, centrum bytu, słońcem, wokół którego wszystko
krąży”116. Dla autora Biesów rozwiązanie problemu człowieka stanowiło rozwiązanie
problemu Boga. Antropologia tego rosyjskiego myśliciela jest głęboko chrześcijańska. Tak
o tym pisał M. Bierdiajew: „F. Dostojewski jest (…) wielkim, wielkim antropologiem,
eksperymentuje z naturą człowieka (…) w jej bezdenności i nieograniczoności (…) Cała
twórczość (…)

jest wichrową antropologią”117. Antropologii F. Dostojewskiego

poświęcony jest w całości siódmy zeszyt „Humanitas”118 z 1981 r. L. Kiejzik także
poczyniła pewne refleksje na temat tego aspektu myśli pisarza119.
Pisarz badał postępowanie człowieka w momencie, kiedy zaczyna się on buntować
przeciwko obiektywnym prawidłom świata, w chwili kryzysu duchowego, przełomu
duchowego. Człowiek jest istotą pełną wewnętrznych przeciwieństw, biegunową, często
irracjonalną, dynamiczną w swojej głębi, samowola może powodować nawet, że wybiera
cierpienie. Najlepszym przykładem jest człowiek z podziemia. „Czułem, jak się we mnie
kotłują sprzeczne czynniki (…). Męczyły mnie okrutnie”120. Wyróżniał trzy warstwy w
naturze ludzkiej — obszar spekulacji intelektualnej, obszar namiętności i obszar najgłębszy
— świadomości ludzkiej. Na poziomie obszaru namiętności rozgrywa się cały dramat
człowieka i ludzkości. Opisywał człowieka na tle miasta, najczęściej Sankt Petersburga,
podobnie jak M. Gogol, przedstawiciel tzn. szkoły naturalnej, na którym początkowo się

115

Por. H. Brzoza, Dostojewski, między mitem, tragedią i apokalipsą, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995,
s. 59 – 60.
116
M. Bierdiajew, Osobowość Dostojewskiego, op. cit., s. 22.
117
Tamże, s. 25.
118
Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, La problematique antropologique dans l’oeuvre de Fedor
Dostoievski et d’Andre Malaraux, „Humanitas” 1981, t. VII, s. 19-50; D. Kułakowska, L’Apocalypse d’apres
Dostoievski, „Humanitas” 1981, t. VII, s. 51-57.
119
L. Kiejzik, Dostojewski i Sołowiow – przyczynek do antropologii filozoficznej tych myślicieli,
„Transformacje” 1993, nr 3/4, s. 120—123.
120
F. Dostojewski, Notatki z podziemia, przeł. G. Karski, [w:] F. Dostojewski, Notatki z podziemia.
Gracz, Warszawa 1992, s. 8.
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wzorował. Cały świat, który nie posiada samodzielnego istnienia — miasta, cywilizacja,
przyroda – są tylko tłem dla życia ludzkiego. Chciałabym się skupić w szczególność na
dwóch jego dziełach o wydźwięku egzystencjalnym, a mianowicie na Notatkach z
podziemia i Biesach.
Notatki z podziemia uchodzą za jedno z najwymowniejszych dzieł F.
Dostojewskiego. D. Kułakowska uważała ten utwór za profession de foi pisarza121. Ma on
wydźwięk anynihilistyczny i anytmaterialistyczny. Miał za zadanie pokazać, czym grozi
absolutna wolność, kaprys i niezdecydowanie człowieka. Bohaterem jest człowiek z
podziemia, dominującą formą zaś monolog, tzn. strumień świadomości. Już na wstępie
bohater konstatuje, że ludzie boją się przyznać przed innymi do swoich mentalnych
szaleństw, a tak naprawdę to najpowszechniejsza rzecz. To samo powtórzy sto lat później
inny myśliciel z Petersburga — W. Nabokov w Pninie ― że nie ma nic bardziej typowego i
szablonowego od szaleństwa wśród ludzi. Szaleństwa są efektem rozmyślania o wolności.
„Droga człowieka do wolności zaczyna się od skrajnego indywidualizmu, od samotności,
od buntu przeciwko zewnętrznemu porządkowi świata”122. Dokładnie tak jest z bohaterem
Notatek z podziemia. Zamknął się w podziemiu, medytując nad własnym losem powiadał:
„cierpienie — przecież to jedyne źródło świadomości”123. Nadmiar świadomości, choć to
prawdziwa choroba, prowadzi do świadomości istnienia, najważniejszego wydarzenia w
życiu człowieka. W. Gromczyński zauważa, że „wyostrzona świadomość (człowieka z
podziemia — J. K.) oddziałuje destrukcyjnie na wartości, redukując je do faktów”124.
Głęboka samoświadomość to cecha charakterystyczna wszystkich bohaterów F.
Dostojewskiego. Zagłębiają się w siebie, na rzecz oddalania się od świata. To jest
negatywny skutek świadomości i dowód na to, że człowiek nie jest istotą logiczną, którą da
się sprowadzić do samego rozumu. Prawo samozniszczenia i prawo samozachowania są
równie silne w ludzkości. W tym miejscu uwidocznił się antykartezjanizm pisarza, na który
zwrócił uwagę W. Gromczyński125. Sfera „cogito” jest bezużyteczna dla zrozumienia
złożoności psychiki człowieka. A. Raźny oddaje tę samą myśl w inny sposób, a
121

D. Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, op. cit., s. 32.
M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, op. cit., s. 26.
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F. Dostojewski, Notatki z podziemia, op. cit., s. 32.
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W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z problemów filozoficznej interpretacji postaci
Dostojewskiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1980, t. 26, s. 334.
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mianowicie, że „rozum nauki” nie pomoże w zdobyciu tego najważniejszego ludzkiego
przymiotu — wolności, a jedynie rozum miłości”126. Życie ludzkie jest nieprzewidywalne i
wcale niezdeterminowane przez schematyczność rozumu. Ta nieprzewidywalność,
„nieprzejrzystość istnienia”127 jest źródłem cierpienia, którego zlikwidować nie można,
ponieważ jest w życiu niezbędne. Autor Biednych ludzi sądził, że dzięki cierpieniu
człowiek może siebie odkupić i zbawić. Jest to motyw zaczerpnięty z gnostycyzmu.
Spójrzmy, co mówił Diabeł do Iwana Karamazowa w czasie dość fantastycznej i nierealnej
dyskusji: „ (…) bo cierpienie to właśnie życie. Bez cierpienia jakaż by z życia była
przyjemność; wszystko obróciłoby się w jedno niekończące się nabożeństwo; święte, ale
dość nudne”128. Świadomość samego siebie, niby najbardziej oczywista, a jednak
najbardziej niezrozumiała, ponieważ jest najbardziej nieobiektywna. Człowiek spełnia się
w cierpieniu, jak pisał S. Kierkegaard, w rozpaczy jest część wieczności. Jak twierdzi D.
Kułakowska „egzystencjalizm chrześcijański Dostojewskiego bliższy jest interpretacji G.
Mouniera, nie przeciwstawiającej bycia-dla-siebie (pour soi) byciu-z-innymi (avec les
autres)

niż

mroczno–indywidualistycznemu

egzystencjalizmowi

Kierkegaarda”129.

Podobnie czyni A. Kościołek porównując antropologię F. Dostojewskiego z antropologią
G.

Marcela130.

Choć

ciężko

zaprzeczyć,

jakoby

powiązania

z

„filozofami

pesymistycznymi” nie istniały. Cierpienie, ból istnienia u człowieka z podziemia przybiera
postać bezwładu. „Cierpienie to zwątpienie i negacja”131 jednocześnie. Samotność, która
towarzyszyła mu od najwcześniejszych lat, miała pierwszorzędny wpływ na to, kim się stał.
Był znękany własnymi myślami, wspomnieniami, nie mógł uwolnić się od przeszłości.
Samotność, z jednej strony tak potrzebna, z drugiej degraduje ludzi i odczłowiecza.
Człowiek w takim stanie żyje w sobie, niby Bóg, ale Bogiem przecież nie jest i nigdy nie
będzie. Bohater stworzył swój własny świat, aby trochę pożyć132. Samotność ma tu
znaczenie tylko pośrednie. Rzeczywiście może być udręką, czymś szalenie negatywnym,
126

Por. A. Raźny A., Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988, s. 64 –

65.
127

W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z problemów filozoficznej interpretacji postaci
Dostojewskiego, op. cit., s. 325.
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F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. II przeł. A. Wat, Warszawa 1978, s. 365.
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D. Kułakowska, Dostojewski ― dialektyka niewiary, op. cit., s. 45.
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jednak pod warunkiem, że rozpatrywana jest jako nienaturalny stan, niecodzienny. W
wypadku natomiast, gdy jest ona stanem codziennym i naturalnym, jest raczej poczuciem
stabilności i monotonii, a nie udręki. Dla bohatera Notatek z podziemia samotność to stan
codzienny, pomaga mu uchwycić prawdziwą perspektywę życia. Zasadniczym powodem
rozpaczy i absurdu życia człowieka z podziemia jest brak przyczyny dla istnienia
wszystkiego, co go otacza i spotyka. Wszystkim bowiem rządzi przypadek. Ta rozpacz
jednak finalnie przeradza się w rozkosz, co świadczy o samodestrukcyjnych skłonnościach
ludzi. Człowiek z podziemia reprezentuje nihilistyczną, kaleką postawę duchową, na co
zwrócił uwagę R. Przybylski w monografii Dostojewski i „przeklęte problemy”: od
„Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”

133

. W książce pojawia się także motyw nudy,

bohater dręczył się z jej powodu. Motyw ten został wspomniany, ponieważ jest ważny,
słowa o podobnym, negatywnym wydźwięku spotykamy u J.-P. Sartre’a i Ch. Baudelaire’a.
Jedna z wielu intuicji F. Dostojewskiego brzmiała: „Bardziej niż rozpadem atomowym
nasz świat zagrożony jest uduszeniem przez nudę”134. Pisarz chciał unaocznić przez swój
utwór, jak zgubne następstwa ma skrajna samowola i bunt człowieka.
Inny bohater – Kiryłow, jako samobójca absurdalny, fascynował A. Camusa, który
pisał, że samobójstwo jest najważniejszym problemem filozoficznym. „Orzec, czy życie
jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie
filozofii”135. Obaj myśliciele traktują samobójstwo jako zjawisko na wskroś filozoficzne, a
nie społeczne. Przyczyn szukali nie na poziomie świata materialnego, ale wyżej, w sferze
duchowej, metafizycznej. Kiryłow bronił się przed nihilizmem — miłością do ludzi —
jednak miłość ta była złudna, bowiem „nie można pokochać człowieka jak siebie samego w
myśl przykazania Chrystusa. Na ziemi wiąże nas prawo osobowości. Nasze ja stoi na
przeszkodzie”136. Ten rys był istotny dla egzystencjalizmu, przede wszystkim
ateistycznego, w którym podkreślano samotność oraz absurdalność życia ludzkiego. „Kto
zbyt kocha ludzkość jako taką, ten, w większości wypadków, prawie zawsze niezdolny jest
do pokochania pojedynczego człowieka”137. Można by podsumować słowami W.
133

R. Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, PIW,
Warszawa 1964, s. 212.
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Szekspira: „A człowiek? Niby wiem, że to arcydzieło, szlachetność rozumu,
nieograniczone zdolności, proporcja kształtu, płynność ruchów, w uczynkach równy
aniołom, w pojmowaniu równy Bogom, najwyższe z żyjących istnień korona stworzenia, a
jednak dla mnie to tylko kwintesencja marnego prochu. Nie cieszy mnie człowiek — ani
żaden mężczyzna, ani żadna kobieta”138. Podobną myśl wypowiedział w XVIII w. A.
Radiszczew139, nie znalazłszy niczego, co byłoby godne zwrócenia uwagi, ani wśród
mężczyzn, ani wśród kobiet, poświęcił się służbie ludzkości. Służba ludzkości poprzez
samobójstwo inżyniera z Biesów nie przyniosła żadnych wymiernych rezultatów. Była
absurdalna. Postacią absurdalną był także Iwan Karamazow, którego postawa obrazowała
bunt metafizyczny, czyli bunt: „w którym człowiek powstaje przeciw swemu losowi i
całemu światu. Jest on metafizyczny, ponieważ zaprzecza celom człowieka i świata” 140.
Bunt Iwana wyraża się w jego niezgodzie na Boga, zbawienie, religię, a przede wszystkim
na niezawinione cierpienie dzieci.
Przeciwko społecznym prawidłom buntował się Raskolnikow, bohater Zbrodni i
Kary, przeciwko nihilizmowi buntował się Kiryłow w imię miłości do ludzkości, co
doprowadziło go do samobójstwa, wreszcie buntował się Hipolit z Biesów przeciwko
śmierci. Nie wiedział chyba, że życie jest tak naprawdę „dojrzewaniem ku śmierci”,
parafrazując M. Heideggera pisała A. Raźny141. Śmierć jest absurdalna i nieunikniona
zarazem. Bunt u F. Dostojewskiego był efektem izolacji, marzycielstwa, braku szacunku do
samego siebie. Na przykładzie bohaterów reprezentujących te postawy A Walicki pisał, że
F. Dostojewski „stara się uzasadnić myśl, iż indywidualizm prowadzi nie tylko do
dezintegracji społeczeństwa, lecz również do rozkładu osobowości”142. Co w rezultacie
powoduje utratę wolności i poczucie absurdalności, ambiwalencji w stosunku do siebie, jak
i odległego świata. Klinicznym przykładem takiej postawy jest człowiek z podziemia,
którego życie stanowi zaprzeczenie humanizmu. Świadomość wolnej woli podziałała
destrukcyjnie na bohatera. R. Przybylski zauważył, że: „wolna wola w mniemaniu
człowieka z podziemia była wyrazem przekonań jednostki o jej niezależności od praw
138
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rządzących światem ducha i przyrody”143. Niewątpliwie taka postawa była efektem strachu
i bólu, lęku przed nieznanym przecież światem. J. Kapuścik analizując wpływy twórczości
F. Dostojewskiego na filozofów rosyjskiego renesansu religijnego XX w. pisał, że;
„nowatorstwo F. Dostojewskiego polegało na dostrzeżeniu naturalnej, wrodzonej,
niezrozumianej, nieokiełznanej przez świadomość ludzkiej skłonności do zła”144. Z kolei,
według T. Poźniaka, postacie wykreowane przez F. Dostojewskiego „pędzące bardzo
aktywny żywot i obdarzone hiperuczuciowością, przerzucają się ze skrajności w skrajność,
chłoną świat intensywnie, wręcz zachłannie, jak gdyby podświadomie czuły lęk przed
szybkim kresem istnienia biologicznego, którego równocześnie się boją, gdyż jest źródłem
bólu i zła. Chronią się przed nim w podziemiach, w celach klasztornych, w rozpuście, w
rozdwojeniu, w szaleństwie w ogóle”145. Przypadek człowieka z podziemia jest najbardziej
skrajny. Cała książka jest studium absurdalności ludzkiego życia. „Notatki z Podziemia —
to rozdzierający krzyk przerażenia, wyrywający się z duszy człowieka, który uświadomił
sobie nagle, że kłamał całe życie, że udawał tylko, kiedy przekonywał siebie i innych, że
najwyższym celem istnienia jest służenie marnemu człowiekowi”146. Bohater dostrzegł
obłudę swojego życia, wpadł w przerażenie, jednak nie mógł już z tym nic zrobić. W wieku
czterdziestu lat nie można rozpoczynać nowego życia. Miał świadomość, że jest nikim, ale
miał również wolną wolę, której nikt mu nie mógł zabrać.
Podobny problem ukazany został w Biesach, wielowarstwowej i fascynującej
powieści, a dokładniej w postawach dwóch postaci ― wspomnianego już Kiryłowa i
Stawrogina. Ich losy są przykładami źle pojętej wolności. Tę kwestię omówił A. Walicki w
pracy Osobowość a historia. Wynikiem fałszywie pojętej wolności, wolności człowiekboga było wedle F. Dostojewskiego samobójstwo, zabójstwo i tyrania147. Kiryłow
uświadamiając sobie absurd istnienia chciał zdymisjonować Boga i sam zająć jego miejsce.
Uczynił to poprzez samobójstwo, samobójstwo pedagogiczne, wyższego rzędu. Sam F.
Dostojewski potępiał ten czyn, ponieważ został ufundowany na niewłaściwej kanwie. W
143
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Wratislaviensia”, 1985, t. XXXIII, s. 61.
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obliczu Boga rozum ludzki jest bezużyteczny, wikła się w sprzeczności, żadna droga nie
pomoże, ani via negativa, ani via positiva, ani nawet via eminentiae148. Decyzja Kiryłowa
została podjęta przy pomocy rozumu, a nie chwilowych i zgubnych emocji. Zaufał on
rozumowi, padł ofiarą swoich myśli, których podporą była sfera „cogito”. Bohater
zapytany o to, czy Bóg istnieje odpowiada: „Nie ma Go, ale jest. W kamieniu też nie ma
bólu, ale jest lęk przed upadkiem tego kamienia. Bóg jest bólem tkwiącym w lęku przed
śmiercią. Kto przezwycięży ból i lęk, sam stanie się bogiem (…) i wtedy nastanie nowy
podział historii: od goryla do unicestwienia Boga i od unicestwienia Boga…do fizycznej
przemiany świata oraz człowieka”149. R. Przybylski doszedł do wniosku, że Kiryłow miał
aspiracje rywalizować z Chrystusem. Jako człowiek-bóg, chciał rywalizować z Bogoczłowiekiem150. Myślał, że Chrystus uzurpował sobie prawo do boskości. A. Walicki z
kolei nazywał go „bogobójcą” oraz wyciągnął wnioski z tego zdarzenia: „wynik
pierwszego wielkiego eksperymentu

na drodze samowoli kończy się fiaskiem. Jego

unicestwienie, przechodzące bez echa wykorzystują mali ludzie do swych celów”151.
Samodestrukcja bohatera wypływała z głębokiego buntu, z przyczyn ideowych, miała być
wyrazem nieograniczonej wolności, absolutnej władzy nad własnym życiem. „Absolutna
wolność nastanie wtedy, gdy ludziom będzie wszystko jedno, żyć czy też nie żyć. Oto cel
wszystkiego”152.

A.

Mieczykowska

nazywa

samobójstwo

inżyniera

z

Biesów

soteriologicznym153, czyli zbawczym. Kiryłow uzurpował sobie boskie prawo do zbawienia
ludzkości. Bóg to przecież wytwór imaginacji ludzkiej. Zatem jeśli Boga nie ma, to
człowiek decyduje o swoim losie, on przejmuje nad nim całkowitą kontrolę. Gdyby ludzie
wiedzieli o tym, byliby wolni na zawsze. Kiryłow chciał im to zademonstrować, pokazać,
uświadomić, właśnie poprzez swoje samobójstwo. Niestety, decyzja nie miała żadnych
konkretnych skutków. „Śmierć Kiryłowa nie udowodniła niczego nikomu, zwłaszcza bogu,
prócz tego właśnie, że człowiek jest istotą bojącą się, że w ostatniej chwili jego natura, jego
148
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żywe życie rozpaczliwie broni się przed śmiercią”154. Tym bardziej jednak jest bohaterem
absurdalnym, niegodzącym się na powszechnie obowiązujący model życia. „Są to jedne z
wielu przykładów, na jakie sposoby F. Dostojewski bada los ludzi na wolności i odkrywa
nieodwracalne rezultaty dróg wolności”155. Dodajmy, że tych sposobów powstało całe
mnóstwo, postaram się je przybliżyć w toku pracy.
Jedną z dróg uświadomienia sobie przez człowieka wolności jest doświadczenie
nudy. Jawi się nam ona jako jedna z kategorii, która łączyła autora Białych nocy np. z J.-P.
Sartrem. J.-P. Sartre w powieści Mdłości opisywał uczucie, które raz po raz nawiedza
bohatera utworu — Antoniego Roquentina. Jest to dla niego niepokojące zjawisko, próbuje
zrozumieć, o co w nim chodzi. Zagłębiając się w egzystencjalne rozważania bohater,
poprzez pryzmat przeszłości i teraźniejszości, próbuje odnaleźć swoje zagubione ja. Często
nawiedzają go pytania: Dlaczego żyję?, Czy naprawdę istnieję?, Czy jestem już tylko
pozorem, cieniem człowieka? „Nic nie rozumiem z tej twarzy, twarze innych mają sens.
Moja nie”156. Podobną kreację dostrzegamy u F. Dostojewskiego. Znany nam już człowiek
z podziemia zwierza się sam przed sobą: „Nie potrafiłem stać się człowiekiem złym, ale
zgoła żadnym (…)”

157

. Człowiek jest zawsze sam i zawsze wolny, to jest jego

przekleństwo. Uświadomić sobie swoje istnienie to znaczy uświadomić sobie absurdalność
życia. A istnienie to przecież podstawowy atrybut przysługujący człowiekowi. Z kolei
świadomość istnienia jest najgłębszym doświadczeniem w życiu człowieka. Przekonał się o
tym A. Roquentin, który mógłby być uznany za przeciwieństwo tych wszystkich
bohaterów, którzy uchodzą za postacie o naturze egzystencjalnej jak Werter J. Goethego,
Julian Sorel Stendhala158, czy postaci wykreowane przez A. Strindberga. Jego natura jest
raczej absurdalna, a przemyślenia biorą się z dostrzeżonej pustki niż intensywności życia.
Podstawową właściwością jego egzystowaniu jest samotność, która, o ile kiedyś coś
znaczyła, teraz nie oznacza już nic, daje jedynie trochę „jałowej czystości”159. Bohater
posiadł głęboką świadomość swojego istnienia i popadał w sprzeczności. Myśli, więc jest,
154
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ale dlaczego myśli w takim razie? To pytanie go dręczy. „Mam prawo istnienia, więc mam
prawo do tego by nie myśleć (…)”

160

. A jednak myśli, bardzo intensywnie, dochodzi do

wniosku, że istnienie jest puste, nieokreślone. Mdłości są pierwszym symptomem
„metafizycznej choroby”. Uzmysławiając sobie swoje znudzenie A. Roquentin dochodzi do
ważnego odkrycia: „absurdalność (…) klucz istnienia, klucz do moich mdłości, do mego
własnego życia”161. Znudzenie życiem często była następstwem bardzo intensywnego
życia. Często idzie w parze z kiełkującym w sercu nihilizmem, a kończy się
samobójstwem, co F. Dostojewskiego przedstawił w powieści Biesy. Rosyjskiego pisarza z
J.-P. Sartrem zestawił Cz. Miłosz162, analizował wyrażenie francuskiego filozofa „piekło to
inni”. Polski pisarz zauważył, że te słowa są także często wypowiadane, tylko że nie wprost
przez bohaterów powieści F. Dostojewskiego. Każdy człowiek dąży do zdobycia władzy
nad innymi i taką samą chęć widzi w ich oczach, co budzi nienawiść. Ta koncepcja wiąże
się z problematyką dumy i poniżenia, którą także rozwijał F. Dostojewski. Zwróciła na to
uwagę M. Janion163 – polska literatka.
Z kolei A. de Jonge porównywał twórczość F. Dostojewskiego z twórczością Ch.
Baudelaire’a164. Wspólnym elementem dla nich obu jest hasło carpe diem. Co znaczy
wieczność w obliczu sekundy prawdziwej rozkoszy? M. Stawrogin po życiu pełnym
intensywności zdaje się chorować na spleen, nudę, którą tak dobitnie i jaskrawo opisał Ch.
Baudelaire w tomiku Spleen paryski. Życie pełne intensywnych przeżyć jest piękne, pełne,
co wcale nie oznacza, że jest dobre, wręcz przeciwnie. Jesteśmy daleko od intuicji
starożytnych Greków, którzy uważali, że piękno jest synonimem dobra na poziomie
transcendentnym. Autor dopatruje się wręcz ścisłych analogii wynurzeń M. Stawrogina z
Kwiatami Zła165. „I Ch. Baudelaire, i F. Dostojewski wywodzą swoje opisy ludzkiej
skłonności do wielbienia intensywnych przeżyć z powyższych zapatrywań na
enigmatyczny charakter piękna”166. Bo przecież według słów Dymitra: „Piękno to
160
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straszliwa i przerażająca rzecz. Straszliwa, bo nieokreślona, a określić się nie da, gdyż Bóg
zadaje tylko same zagadki. Tu brzegi się schodzą, tu jest harmonia wszelkich
przeciwieństw, ich współżycie...Piękno! Nie mogę tego ścierpieć, że czasem człowiek,
podniosłego nawet serca i wielkiego umysłu, zaczyna od ideału Madonny i kończy ideałem
Sodomy”167. Intensywne przeżycia u F. Dostojewskiego to przede wszystkim rozpusta,
cierpienie, ekstaza, szczęście, ból. Wszystkie te emocje mieszają się ze sobą, przenikają
nawzajem, a w finale zaszczepiają zobojętniony nihilizm w serca ofiar. F. Dostojewski
mistrzowsko to pokazał.
Zestawiano go także z J. Conradem168, dlatego pozwoliliśmy sobie przywołać tę
postać. „Sprawa ich (bohaterów Fiodora Michajłowicza ― J. K.) przedstawia się tak, jak
pytanie stojące przed Lordem Jimem J. Conrada — chodzi nie o to, jak się wyleczyć, ale
jak żyć. F. Dostojewskiemu chodzi nie o to, jak wyjść z Podziemia, jaką drogą dokonać
szczęśliwego przejścia od ludzkości upokorzonej i niegodziwej do ludzkości pogodniejszej,
ale o to, jak żyć pod stołem, na którym święci się bankiet życia, jak znaleźć podstawy
owego dwuznacznego życia w Podziemiu jak gdyby na stałe, jak gdyby bez nadziei
zbawienia”169. A jest to o tyle istotne, że człowiek z podziemia to „zasadnicza postać
Rosji”170. Prawdziwy Rosjanin to typ człowieka z podziemia.
Negacja racjonalizmu, główny cel buntu podziemnego bohatera, uwidaczniał się w
fascynacji F. Dostojewskiego mistycyzmem. Preromantyczny mistyk W. Blake171
inspirował pisarza. Zapożyczał on od angielskiego wizjonera pewną intuicję: „tajemnicze
odwrócenie wartości”172. W. Blake pisał: „Bez przeciwieństw nie ma postępu (…) są i
zawsze będą na ziemi te dwa przeciwne, zawsze wrogie sobie wezwania. Próbować je
pogodzić to tak jakby starać się unicestwić egzystencję”173. Myślę, że te przeciwieństwa
można porównać do Kierkegaardowskiego ujęcia człowieka jako syntezy skończoności i
nieskończoności, doczesności i wieczności, konieczności i możliwości. U B. Pascala
odnajdujemy niemalże identyczną intuicję: „Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w
167
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przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, ośrodkiem
między niczym a wszystkim”174. Człowiek jest wewnętrznie sprzeczną istotą, co czyni go
wyjątkowym, jak chciał A. Camus, pozwala mu to na przeżycie tego, co nazwał absurdem.
Podobną fascynację, jak w stosunku do W. Blake’a, F. Dostojewski żywił do innego
mistyka-wizjonera — E. Swedenborga. Szerzej na ten temat pisał Cz. Miłosz, który
dopatrywał się elementów Swedenborgiańskich, m.in. doktryny korespondencji, w Zbrodni
i karze. Zagadnienie podwójnej natury Chrystusa jest kwestią, do której często odwołuje się
F. Dostojewski. „Systemem E. Swedenborga rządzi Chrystus jako jedyny Bóg, i to nie
pomimo faktu, że narodził się jako człowiek, ale właśnie dlatego, że narodził się jako
człowiek. Mistyka E. Swedenborga, absolutnie Chrystocentryczna, jest zarazem absolutnie
antropocentryczna. Jego najświętszymi księgami są Ewangelia według św. Jana oraz
Apokalipsa — tak się składa, że były to również księgi najświętsze dla F.
Dostojewskiego175. Jak sugeruje L. Grossman, E. Swedenborg mógł mieć jakiś wpływ na
ostatnie słowo pisarza w kwestiach religijnych, a które wypowiadał ustami starca
Zosimy176.
Wszystkie opisane wyżej problemy to składniki ludzkiego życia. Celem
egzystencjalistów była konieczność samouświadomienia człowieka w jego sytuacji w
świecie. Obie tendencje, zarówno teistyczna jak i ateistyczna, czynią za swój przedmiot
jednostkę, wynoszą ją ponad ogół. Z racji tej, że jest ona istotą ludzką, buntuje się, zbliża
bądź oddala się od Boga. Tu zdania są odmienne, inaczej rozpatruje ten problem
egzystencjalizm teistyczny, a inaczej ateistyczny. Ten ostatni twierdził, że ponad
człowiekiem nie ma nic, ten fakt czyni człowieka samotnym, absolutnie wolnym i tym
samym odpowiedzialnym za własny los i za kształtowanie siebie. Na nikogo już winy nie
można zrzucić, jestem tylko ja, sam muszę udźwignąć brzemię życia i nieodłącznie
związanego z nim absurdu. Co ciekawe, znacznie więcej z myśli F. Dostojewskiego
czerpali filozofowie egzystencjalni nurtu ateistycznego, choć sam pisarz był przecież
wierzący i pod tym kątem tworzył swoją filozofię. Jednak wiara autora Młodzika była
specyficzna,

bowiem

prawosławna,

z

gruntu
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tendencji

egzystencjalnych. Filozofów ateistycznych fascynowało w myśli F. Dostojewskiego ujęcie
człowieka jako istoty rozdwojonej, popadającej w konflikt ze światem.
F. Dostojewski nie był akademickim filozofem, uważał się raczej za artystę niż za
filozofa, w jego odczuciu filozofia nie była nauką. Nie ufał rozumowi, serce i wiara były
lepszymi pośrednikami poznania, co nie zmienia faktu, że proza F. Dostojewskiego mieści
się w granicach realizmu, choć specyficznego. Pisała o tym dość szczegółowo H. Brzoza w
artykule Realizm fantastyczny Dostojewskiego177. Często pytano go o jego realizm: „w
ramach pełnego realizmu znaleźć w człowieku człowieka. Nazywają mnie psychologiem,
to nieprawda, jestem tylko realistą w sensie wyższym, czyli przedstawiam wszystkie
głębiny duszy ludzkiej”178. Dzięki analizie tych „głębin” F. Dostojewskiego nazywano
psychologiem, znawcą duszy ludzkiej. Wspomnimy tylko, że B. Bursow, rosyjski badacz,
nazywa autora Biesów pisarzem ontologicznym179. Choć jak pokazała historia filozofii
przemyślenia autora Biesów okazały się uniwersalne i ponadczasowe. Dotyczą nie tylko
Rosjan, ale człowieka w ogóle.

I.1.2. Albert Camus i egzystencjalizm

Kwestia stosunku A. Camusa do egzystencjalizmu jest z pozoru dość prosta. Nie
jest tajemnicą, że sam odżegnywał się od tego nurtu, jednak zapytajmy, co sprawiło, że tak
wielu badaczy myśli dwudziestowiecznej i samych filozofów widziało w nim
egzystencjalistę? Chcielibyśmy, aby próbą odpowiedzi na to pytanie był ten rozdział.
Postaramy się zestawić różne poglądy na wskazany temat oraz wyciągnąć wiążące wnioski.
Choć, być może, jak uczyniłam to w rozdziale o F. Dostojewskim, należałoby najpierw
odpowiedzieć na pytanie czy A. Camus był w ogóle filozofem. Kwestia ta nie przedstawia
się tak problemowo jak w przypadku F. Dostojewskiego, niemniej też nie jest do końca
jasna. Wiemy, że francuski pisarz ukończył filozofię na Uniwersytecie w Algierze. Jego
praca magisterska z 1936 r. nosiła tytuł Hellenizm i chrystianizm u Plotyna i św.
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Augustyna180. W jego magisterium można odnaleźć elementy koncepcji człowieka
Śródziemnomorza. To ona rozpoczynała tak zwany okres śródziemnomorski w twórczości
pisarza. Z perspektywy tematu naszej pracy, będzie on interesować nas najmniej, bowiem
zawarta w nim jest apoteoza żywotności, miłość do prostego życia w zgodzie z naturą.
Choć, jak zauważa jeden z badaczy, kategoria buntu we wczesnych pismach A. Camusa
jest obecna, ale niewyraźnie, sprowadzała się ona do pytań: jak osiągnąć szczęście? Czy
istnieje coś wyższego niż szczęście? Bunt w tym wydaniu był pewną postawą życiową181.
Fascynacja naturą, która stanowi motyw przewodni wczesnych utworów A. Camusa
może jednak zrodzić lassitude, znużenie, bezsilność wobec podstawowych pytań jakie
stawia

życie.

Dodajmy,

że

„stąd

najprawdopodobniej

weźmie

początek

myśl

182

absurdalna” . Ponadto warto przytoczyć inną wnikliwą uwagę, jakoby pisarz miał
powrócić do problemu Śródziemnomorza w Człowieku Zbuntowanym. Przywołuje on
Śródziemnomorze w postaci „samotnych krajów, które mogłyby przynieść lekarstwo na
choroby i różnice czasów współczesnych183. Tym bardziej zatem warto o nim wspomnieć
dla rozjaśnienia pytania o filozofię A. Camusa.
Strukturę swojej filozofii autor Obcego odzwierciedlił w cyklach, których nazwy
tworzył przy pomocy imion postaci greckich, które ucieleśniały jakiś człowieczy problem.
Mamy zatem: Mit Syzyfa, Mit Prometeusza i nieukończony Mit Nemezis. Nie ukrywał tym
samym swojej fascynacji duchem śródziemnomorskim oraz dawał niejako przyzwolenie na
ten kierunek interpretacji swojej twórczości. I w istocie, istnieją trzy możliwe sposoby
odczytania artyzmu pisarza: na modłę egzystencjalistyczną, na modłę śródziemnomorską,
na modłę moralistyczną184. W pismach okresu śródziemnomorskiego odnajdujemy
najwięcej wątków autobiograficznych. Dominującymi pojęciami są: słońce, morze, plaża i
natura. Pojawiło się niemało prób interpretacji tej fascynacji przyrodą jako Spinozjańskiego
panteizmu. Sam bowiem mówił: „Słońce nauczyło mnie, że historia nie jest wszystkim,
zmieniać życie – tak, ale nie świat, z którego zrobiłem bóstwo”185. Tradycja
180

Promotorem był Rene Poirier. J. Guitton napisał taką samą pracę, tyle, że on bronił św. Augustyna a
A. Camus Plotyna.
181
J. Cruickshank, Albert Camus and the literature of revolt, New York 1959, s. 6.
182
R. Mordarski, Idea „Człowieka absurdalnego” w twórczości Alberta Camusa, [w:] S. Sarnocki (red.),
Jedność i wielość, Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996, s. 35.
183
Por. R. Stolarski, Camus et la Méditerranée, Wydawnictwo UAM, Poznań 1979, s. 20.
184
Zob. R. Mordarski, Idea „Człowieka absurdalnego” w twórczości Alberta Camusa, op. cit., s. 14-15.
185
M. Lebesque, Camus par lui-même, Écrivains de toujours, Paris 1963, s. 35.
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śródziemnomorska wykryła głęboki związek, który istnieje pomiędzy literaturą, sztuką i
filozofią. A. Camus zdawał się utożsamiać z tym poglądem. Mit śródziemnomorski był
idealną cywilizacją, gdzie królowała pasja życia w świecie. W istocie, Grekom wystarczył
świat widzialny, ich królestwo było „z tego świata”, w odróżnienia od królestwa „nie z tego
świata” chrześcijan. A. Camus zaczerpnął z tradycji greckiej idee piękna, wolności i
sprawiedliwości186. Kryzys cywilizacji helleńskiej powodował, że człowiek przestał sobie
wystarczać, uciekał ze świata w poszukiwaniu Boga, tak wdała się idea zła w myśl grecką.
Grek kochał życie ziemskie. Takiej interpretacji przytaknąłby F. Nietzsche, uczeń
Dionizosa, jak sam siebie określał. Niechęć do tego co cielesne, która charakteryzowała
Sokratesa i Platona była sprzeczna z naturą starohelleńską. Bardziej przypominała
późniejszy typ średniowiecznego chrześcijanina187. Ostatni przystanek do zniknięcia z
horyzontu

ideałów

czysto-helleńskich

stanowiła

filozofia

św.

Augustyna,

jego

chrześcijaństwo było oparte na filozofii, miało mocne podstawy, choć niewolne od wątków
irracjonalnych. Późniejsze chrześcijaństwo oparte było o pierwiastek rozumowy, co jawiło
się jako sprzeczne z ideałami A. Camusa.
Francuski pisarz tak o sobie mówił: „Ja nie jestem filozofem. Nie wierzę
wystarczająco w rozum, aby wierzyć w system. Jedyne co mnie interesuje, to wiedza o tym,
jak należy postępować. A bardziej precyzyjnie, jak można postępować, kiedy nie wierzy się
ani w boga ani w historię”188. W istocie, jego filozoficzna koncepcja skierowana była
przeciwko filozofii dziejów zapoczątkowanej przez G. W. F. Hegla. Stawiał siebie w
opozycji do całej linii filozofii i doktryn politycznych o proweniencji heglowskiej, „które
zmieniały świat aktualny, gdyż zamierzały zrealizować „królestwo rozumu” pod różnymi
postaciami: komunizmu, faszyzmu i burżuazji. Jego program wyzwolenia klasy robotniczej
odrzucał rewolucję na korzyść syndykalizmu rewolucyjnego”189. Naturalnym wydaje się,
że opozycja w stosunku do jakiejś filozofii siłą rzeczy musi być inną filozofią. Sprzeciw w
stosunku do filozofii F. W. G. Hegla łączył go także z koncepcjami egzystencjalistycznymi.
O tym mowa będzie niżej.
186

Por. R. Stolarski, Camus et la Méditerranée, op. cit., s. 70.
Nie wdając się oczywiście w szczegóły, takie jak: całkowita niemożność zaakceptowania idei
zmartwychwstania czy linearności czasu przez Greków.
188
R. Mordarski, Idea „Człowieka absurdalnego” w twórczości Alberta Camusa, op. cit., s. 161; zob.
także A. Camus, Essais, Gallimard, Paris 1965, s. 1427.
189
R. Stolarski, Camus et la Méditerranée, op. cit., s. 71.
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Powołajmy się na opinię znanych krytyków. Według R. Luppégo najważniejsze
były w twórczości A. Camusa dzieła filozoficzne, a twórczość artystyczna stanowiła tylko
estetyczne potwierdzenie jego filozofii190. O sobie powiadał: „myślę słowami a nie ideami,
dlatego jestem artystą a nie filozofem”191. Z pewnością nie był to filozof systemowy, jego
koncepcje były rozproszone i co najistotniejsze – niedokończone. Być może był to artysta a
nie filozof. U szczytu twórczości zaskoczyła go śmierć, co jest jeszcze jednym powodem,
aby interpretację jego urwanego, niedokończonego dzieła zaliczyć do problematycznych. Z
kolei J. Cruickshank w swojej monografii osadza twórczość A. Camusa w kontekście
tradycji literackiej. Podkreśla wyższość „dzieł wyobraźni” A. Camusa nad jego „esejami o
ideach”192. Cała jego twórczość artystyczna była wyrazem poglądów filozoficznych. Jean
du Rostuna nazywał A. Camusa „Pascalem bez Chrystusa”193. J. Guitton określił myśl
pisarza jako „połączenie absurdu i pobożności, trzeźwej rozpaczy i potęgi zachwytu, która
nie chce się zgodzić na niesprawiedliwość”194. Każda opinia ma w sobie ziarno prawdy,
ostatecznie nigdy jednak nie znajdziemy odpowiedzi, bowiem A. Camus swego dzieła nie
dokończył.
Powtórzmy dla jasności wykładu pewne treści z podrozdziału poprzedniego, a
mianowicie opinie badaczy myśli filozoficznej XX w. Z. Kuderowicz w swojej Filozofii
XX wieku195 nie podaje nazwiska A. Camusa nawet przy charakteryzowaniu poglądów i
życia J.-P. Sartre’a. Sytuacja podobnie się ma u J. Legowicza196, który w ogóle zaprzecza
jakoby egzystencjalizm miał jakichkolwiek prekursorów. Nie wspomina o żadnym z nich,
tak jak B. Baczko197, który nie wymienia nazwisk postaci nas interesującej. W antologii198
L. Kołakowskiego pojawiają się dwa teksty A. Camusa. W Filozofii dwudziestego wieku199
pod redakcją J. Lipca, odnajdujemy dość szeroki wykład poglądów A. Camusa i nurtu –

190

Zob. T. Kowzan, Z zagadnień interpretacji twórczości Camusa, „Kwartalnik Neofilologiczny” 1961,

nr 3.
191
192

W. Natanson, Szczęście Syzyfa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 73.
Zob. J. Cruickshank, Albert Camus and the Literature of Revolt, Oxford University Press, New York

1959.
193

H. Malewska, Albert Camus, „Znak” 1946, nr 1, s. 117.
J. Guitton, Dziennik 1952 – 1964, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, PAX, Warszawa 1984, s. 285.
195
J. Mizera, W. Gromczyński, R. Rudziński, Filozofowie egzystencji, [w:] Z. Kuderowicz (red),
Filozofia XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.
196
J. Legowicz, Zarys historii filozofii, op. cit.
197
B. Baczko (red.), Filozofia i socjologia XX w., Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
198
L. Kołakowski, K. Pomian (wybór), Filozofia egzystencjalna, op. cit.
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I. S. Fiut, Filozofia egzystencjalna op. cit.
194
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„camusizmu” czyli tzw. „rewoltyzmu egzystencjalnego”. A. Miś w swoim opracowaniu
charakteryzuje pokrótce myśl A. Camusa, napomyka także o stosunku francuskiego
filozofa do egzystencjalizmu200. W Encyklopedii filozoficznej figuruje A. Camus, autorem
hasła jest A. Kawalec. Z kolei w najsławniejszej Historii Filozofii W. Tatarkiewicza A.
Camus w ogóle się nie pojawia. J. Kossak, znawca myśli egzystencjalnej, w pracy U
podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka201 nie umieszcza wzmianek o A.
Camusie, natomiast w szkicu Egzystencjalizm w filozofii i literaturze202 znajdujemy cały
rozdział poświęcony A. Camusowi.

Gdy spojrzymy na opracowania autorów

zagranicznych, sytuacja przedstawia się następująco. B. Fuller203 pomija interesującą nas
postać. E. Coreth204 poświęca dwie strony A. Camusowi. M. Warnock w swojej
miniaturze205 o egzystencjalizmie ignoruje A. Camusa. F. Copleston, w dziewiątym tomie
swojej Historii Filozofii umieszcza skrótowy, choć treściwy, wykład specyfiki
egzystencjalizmu A. Camusa206. Z kolei B. Grigorian w Problemie człowieka w francuskim
egzystencjalizmie oraz L. Farkas nie wymieniają nazwiska A. Camusa207.
K. Dolgov w pracy Od Kierkegaarda do Camusa określa francuskiego pisarza jako
myśliciela, którego nie można zaszufladkować. Autor zauważa, że A. Camus mimowolnie
wdaje się w spory z innymi ze względu na przekonania. Nazywa go pisarzem, estetykiem
oraz filozofem208. K. Dolgov pisał, że myśl A. Camusa rozwijała się pod wpływem S.
Kierkegaarda, F. Dostojewskiego i E. Husserla. O ile można zgodzić się z autorem co do
dwóch pierwszych postaci, to ciężko zgodzić się co do ostatniej postaci. Nazwisko E.
Husserla nie pada nigdzie bądź prawie nigdzie w zapiskach A. Camusa. Moim zdaniem nie
miał on za dużo wspólnego z fenomenologią, zatem nie wydaje się, by można było mówić
o jakimkolwiek wpływie autora Badań logicznych na A. Camusa.
Przytoczmy słowa samego pisarza: „Nie, nie jestem egzystencjalistą… Sartre i ja
zawsze dziwimy się widząc, jak łączy się nasze nazwiska. Zastanawiamy się nawet, czy nie
200

A. Miś, Filozofia współczesna – główne nurty, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000.
J. Kossak, U podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka, Książka i Wiedza, Warszawa 1961
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J. Kossak, Egzystencjalizm w filozofii i literaturze, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
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E. Coreth, Filozofia XX wieku, przeł. M. L. Kalinowski, ANTYK, Kęty 2004, s. 53-54.
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zamieścić kiedyś wśród drobnych ogłoszeń oświadczenia, że nie mamy z sobą nic
wspólnego i żaden nie odpowiada za drugiego”209. Warto wspomnieć, że A. Camus i J.-P.
Sartre spotkali się po raz pierwszy na premierze sztuki tego drugiego pt. Muchy. A. Camus
był sceptycznie nastawiony do rozwijanej przez J.-P. Sartre’a literatury i filozofii
zaangażowanej politycznie210. Początkowo byli przyjaciółmi, stanowili, wspólnie z
przyjaciółką J.-P. Sartre’a – S. de Beauvoir211 – nierozdzielną „trójcę”. Byli czołowymi
intelektualistami Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. J.-P. Sartre był twórcą ateistycznej
wersji egzystencjalizmu, reprezentował poglądy otwarcie lewicowe. A. Camus, także
wstąpił do partii komunistycznej żeby śledzić ewolucję jej ideologii, ale uważał, że
doktryna komunistyczna zawiera błędy: fałszywy racjonalizm związany ze złudną wiarą w
postęp czy koncepcję walki klasowej i teorię materializmu historycznego, łaskawy tylko
dla klasy pracującej212. Jednak w 1937 r. został wydalony z partii. Nigdy nie zrozumiał
koncepcji walki klas.
Publikacja eseju A. Camusa Człowiek Zbuntowany ostatecznie poróżniła filozofów,
stanowił on m. in. krytykę ideologii wyznawanej przez J.-P. Sartre’a. „Człowiek
zbuntowany był skandalem w 1951 r., bowiem w takim samym stopniu oskarżał Wielki
Terror Rewolucji Francuskiej, jak zbrodnie faszystów i komunistów213. 18 października
tego roku był początkiem wielkiej burzy. Pierwsze jej oznaki można było zauważyć w
polemice z A. Bretonem214 na łamach „Arts”. Wymiana zdań dotyczyła Camusowskiej
interpretacji Lautréamoneta215 i samego surrealizmu w L’Homme révolté. Z kolei gazeta
„Figaro Littéraire” uznała esej za jedno z najwybitniejszych dzieł. Była to gazeta o
proweniencji konserwatywnej, antystalinowskiej, zatem recenzja ta nie dziwi. Akademia
Francuska także pozytywnie oceniła esej. Prawicowy „Aspects de la France” chwalił za

209

Cyt. za A. Grzegorczyk, Kochanek prawdy. Rzecz o twórczości Alberta Camusa, Książnica, Katowice
1999, s. 175. „Nouvelles Littéraires”, 15 XI 1945.
210
Zob. D. A. Sprintzen, A. van den Hoven (ed.), Sartre and Camus. A Historic Confrontation, Humanity
Books, New York 2004, s. 51.
211
Simone de Beauvoir (1908 – 1986) – francuska filozofka, przedstawicielka egzystencjalizmu
feministycznego, autorka m. in. Drugiej płci (1949 r.), Mardarynów (1954 r.).
212
Zob. H. Lottman, Alber Camus. Biografia, przeł. I. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Szczepan
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powrót do nacjonalizmu i Boga. Jednak recenzenci z „Les Tempes Modernes”, na czele z
J.-P. Sartrem, ocenili esej negatywnie, co dotknęło A. Camusa do żywego. Zwierzał się
Marii Casarès216, że stracił apetyt na życie217. H. Lottman, biograf pisarza, twierdził, że
nawet jeśli nie byłoby Człowieka zbuntowanego, to i tak polityka by ich poróżniła. Kwestia
wojny algierskiej dopełniłaby sprawy218.
F. Jeanson, drugoligowy dziennikarz, w swojej recenzji pt. Albert Camus ou l’ame
révoltée, stworzonej z polecenia J.-P. Sartre’a, pisał: „Człowiek zbuntowany to przede
wszystkim wielka książka, która się nie udała: stąd ta legenda, jaka wokół niej powstała.
Błagamy Camusa, by nie oddawał się fascynacji i odnalazł w sobie ów osobliwy akcent,
dzięki któremu jego twórczość wbrew pozorom pozostaje dla nas niezastąpiona” 219.
Zdaniem recenzenta Człowiek zbuntowany, który miał walczyć z mitami marksizmu, sam
stworzył nowe mity. Według J.-P. Sartre’a bunt był sentymentalny, nieskuteczny, stał niżej
od rewolucji, bowiem to tylko ona buduje historię220. J.-P. Sartre wyśmiał A. Camusa za
stwierdzenie „wolność nie ma hamulców” Wolność przecież nie ma nic do hamulców, tak,
jak kopyto czy szczęka ich nie ma221. Na dokładkę filozof twierdził, że jego dzieło Byt i
nicość było za żmudne dla A. Camusa, ponadto A. Camus zawsze mówi gdy czegoś nie
rozumie, że nie było w tym nic do zrozumienia222. Po tym wydarzeniu przyjaźń A. Camusa
z redaktorem „Les Tempes Modernes” definitywnie się skończyła.
Autor Zaślubin odżegnywał się od egzystencjalizmu nihilistycznego, sądził, że J.-P.
Sartre i jego gazeta bronią marksizmu, a nie wolności. Uważał, że „Les Tempes Modernes”
hołdują

postawie

buntu

bez

określonych

wartości.

W

notatnikach

zapisał:

„Egzystencjalizm. Kiedy siebie oskarżają można być pewnym, że po to, aby obciążyć
innych”223. Inne, warte przytoczenia słowa brzmią: „nie jestem zbyt wielkim entuzjastą
zanadto już sławnej filozofii egzystencjalnej i – szczerze mówiąc – uważam, iż jej
konkluzje są fałszywe. Ale reprezentuje ona wielką przygodę myśli ludzkiej” 224.
216
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Powołajmy się w tym miejscu na krytyków. G. Brée zaobserwowała, że „Camus nie mógł
zaakceptować w pewnych formach egzystencjalizmu prymatu przypisywanemu rozpaczy
spowodowanej faktem śmierci ponad pozytywnością i życiowymi doświadczeniami”225. M.
Metalcon sądził, że A. Camus nie uważał siebie za egzystencjalistę226. Według Pierre’a de
Boisdeffre’a pisarz nie mieścił się w żadnym nurcie filozofii egzystencjalnej. Jednak
sekretarz Akademii Szwedzkiej, Anders Ősterling, podczas ceremonii wręczenia nagrody
Nobla, przedstawiając A. Camusa nazwał go egzystencjalistą. A. Ősterling mówił: „Camus
reprezentuje także filozoficzny ruch zwany egzystencjalizmem, który określa człowieczą
sytuację we wszechświecie przez odmówienie temu całego osobistego znaczenia, widząc w
tym tylko absurdalność. Absurd to leitmotif twórczości Camusa”227. Z kolei R. Coffy
sądził, że: „Camus jest tym myślicielem, który nie jest związany z żadną szkołą, który nie
pozostaje zamknięty w żadnym systemie. Ulega wpływom Gide’a, szczególnie w
Zaślubinach, ale nie jest Gidenistą. Simone Fraisee zauważa pokrewieństwo jego dzieła z
dziełem Lukrecjusza, ale równocześnie podkreśla różnice228.
Niewątpliwym jest, że istnieją punkty wspólne koncepcji egzystencjalistów i A.
Camusa. Podstawowym jest umieszczenie w centrum rozważań refleksji nad jednostką
ludzką, co implikuje sprzeciw wobec religii oraz doświadczenie i świadomość śmierci,
świadomość grozy ludzkiej kondycji, stosunek do wolności, do porządku mieszczańskiego,
religijnego. Najważniejszym motywem wspólnym był pogląd o pierwotnym niepokoju i
dezorientacji jednostki „wciągniętej w potężne ruchliwe tryby nowoczesności” 229.
Egzemplifikacją poglądów na wskroś egzystencjalnych, a zarazem sprzeciwem wobec nich,
jest Mit Syzyfa. Esej był odpowiedzią na filozofię M. Heideggera, która mówiła o
doświadczeniu nicości, trwodze, samobójstwie230.
O ile jednak i A. Camus w Micie Syzyfa, i egzystencjaliści wychodzą od tego
samego, czyli od doświadczenia absurdu w konfrontacji człowieka z niezrozumiałym
światem, to kończą na zgoła odmiennych stanowiskach. Wnioski z faktu niezrozumienia
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świata przez człowieka i z osamotnienia są inne. I z tej perspektywy A. Camus nie jest
egzystencjalistą, ale obrońcą współczesnego człowieka. Jego filozofia była filozoficzną
apoteozą ludzi231. Wszystkie jego intelektualne wysiłki próbują dać odpowiedzieć na
pytanie: Kim jest człowiek?
Pod wpływem eseju J.-P. Sartre’a o M. Heideggerze autor Upadku, stwierdził, że
chciałby lepiej zrozumieć egzystencjalistów. J.-P. Sartre, jak i A. Camus, mieli silne
poczucie wykorzenienia, które prowadziło wprost do myślowego „rozpadu świata”,
„tradycyjnych zasad i wartości”, a tym samym do „kryzysu opisującego go języka” 232.
Właśnie ta obcość człowieka w świecie pozbawia świat sensu.
A. Camus był jednak moralistą, poszukiwał pewników, podobnych do
Kartezjańskiego dubito, na których mógłby oprzeć się człowiek i je znalazł. Dla niego
granicami wolności była zdolność człowieka do buntu. Bunt pojmowany był jako
domaganie się wolności innych i wolności własnej. J.-P. Sartre, natomiast, ich nie znalazł,
daleki był od apoteozy ludzkości. Człowiek nie ma jeszcze prawa kochać wszystkich ludzi,
o czym świadczy jego dramat Diabeł i pan Bóg233. Właśnie to moralizatorstwo było
płaszczyzną konfliktu z autorem Muru. J.-P. Sartre zarzucał mu, że nigdy nie był
intelektualistą, przez jego spontaniczność, był raczej artystą234. Zapytajmy jednak, czy te
dwie właściwości muszą się wykluczać?
Zarówno J.-P. Sartre jak i M. Heidegger nastawieni byli anykartezjańsko. A. Camus
także sytuował się w opozycji do Kartezjusza, czuł się raczej kontynuatorem L. Szestowa,
F. Nietzschego, K. Jaspersa, którzy też sprzeciwiali się kultowi rozumu. Można
powiedzieć, że sam niczego nie odkrył, szedł w prostej linii od Greków, F. Nietzschego, F.
Dostojewskiego, M. Unamuno, A. Malrauxa i B. Pascala235. Szczególnie bliski był mu B.
Pascal i jego koncepcja logiki serca przedkładana nad logikę rozumu. To właśnie B. Pascal
odkrył sprzeczność natury ludzkiej. Sprzeciwiał się natomiast pewnemu rysowi filozofii S.
Kierkegaarda. A. Camus miał okazję zapoznać się z twórczością duńskiego filozofa w 1942
r., kiedy to jego redakcyjny kolega P. Pia podarował mu kilka tomów pism S.
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Kierkegaarda. Odkrywając absurd świata autor Albo-Albo padał przed nim na kolana w
„bojaźni i drżeniu”, uciekał po ratunek do Boga. Tymczasem z absurdem trzeba stanąć
twarzą w twarz i z nim walczyć. Absurd to swoista idea regulatywna, wymóg rozumu,
conditio sine qua non natury ludzkiej. S. Kierkegaard był Don Juanem poznania236. Była
jednak co najmniej jedna rzecz, jaką A. Camus wyniósł z lektury rozpraw duńskiego
filozofa, a mianowicie odnalezienie w jednostce niespójności przez „ten chaos
doświadczenia uwolnionego z wszelkiej dekoracji”237. Z kolei z L. Szestowem łączyło go
przekonanie o porażce rozumu w zestawieniu z irracjonalizmem myśli ludzkiej. Autor Aten
i Jerozolimy, podobnie jak A. Camus, łączył absurd z nadzieją. Ten ostatni nie chciał
jednak, tak jak robili to S. Kierkegaard, K. Jaspers czy L. Szestow, „afirmować Boga,
który jest tylko deus ex machina: ratuje spójność świata i chroni człowieka przed ucieczką
w rozpacz”238. Jego duchowym krewnym był także F. Dostojewski, inna wielka
problematyczna postać łączona z nurtem egzystencjalnym, stanowiąca zarazem także
obiekt naszego zainteresowania.
Wspomniany esej filozoficzny, Mit Syzyfa, był najbardziej egzystencjalnym dziełem
A. Camusa, określanym jako współczesna Księga Kohetela. Choć, paradoksalnie,
wymierzony był przeciwko egzystencjalizmowi. Syzyf, król Koryntu z mitologii greckiej,
był pretekstem do rozważań o kondycji ludzkiej. Syzyf był pierwszym absurdalnym
człowiekiem, miał być także przykładem tego, że można i trzeba trwać w absurdzie, bo nie
ma żadnego koniecznego związku pomiędzy sensownością życia i chęcią życia239. Myśl
absurdalna jest logiczna. Obejmuje wszelkie sprzeczności i potrafi w nich przebywać.
Absurd jest uczuciem niepewności, czymś na wzór Sartrowskich mdłości, czy
Heideggerowskiej trwogi, jest jedyną oczywistością. Absurd to dramat, w którym spotykają
się trzy elementy, człowiek, świat i rozdźwięk (désaccord, rozdarcie: déchirement) między
nimi. „To właśnie ta opozycja „pomiędzy umysłem, który pragnie, a światem, który
rozczarowuje, moja nostalgia jedności, świat rozbity i sprzeczność, która wszystko to
łączy”240. Sprzeczność była głównym charakteryzatorem zarówno świata jak i człowieka.
Walkę z nim stanowił bunt przeciwko rozumowi, który przeciwstawia człowieka światu.
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„Bunt jest jednym ze spójnych stanowisk filozoficznych. Jest on ciągłą konfrontacją
człowieka i jego nocy. Żądaniem nieosiągalnej przejrzystości”241. Bunt stanowił
podstawowy przywilej człowieka.
We wstępie twierdził, że kwestia samobójstwa jest jedynym prawdziwym
problemem filozoficznym, a postawa egzystencjalna jest właśnie samobójstwem
filozoficznym. Absurd powoduje, że na powrót jestem wolny, ale jest to wolność tragiczna,
tu na ziemi, a nie tam w przestworzach. Świat jawi się w końcu jako przejrzysty, ale i jako
ograniczony. Poznanie absurdalne jest poznaniem czystym, tym fenomenologicznym
poznaniem samej jego istoty. Ważne z naszej perspektywy są konsekwencje absurdu:
człowieczy bunt, wolność i pasja. Któż to jest człowiek absurdalny? Ten, który nie negując
wieczności, nie czyni nic dla niej242. Absurdu nie można zanegować, trzeba z nim żyć;
przyjąć jego nauki i wcielić je w życie243 albo umrzeć. Interesował go Syzyf, gdy
decydował się na powrót po kamień, tam na górze. Chciał go widzieć szczęśliwym,
bowiem szczęście i absurd są dziećmi tej samej ziemi244.
Postaci, które fascynowały A. Camusa to F. Dostojewski i F. Kafka. Obaj sytuują
się w nurcie literatury egzystencjalnej. F. Dostojewskiego w tym rozdziale pominę, szeroko
zostanie opisany w rozdziale końcowym. Całokształt twórczości literackiej F. Kafki jest
symboliczny, pełen sprzeczności, pozwala to zatem zakwalifikować prace pisarza do nurtu
utworów absurdalnych. U F. Kafki istnieją dwa światy, codzienność z jednej strony,
„nadnaturalny niepokój” z drugiej. W Zamku pierwszy plan zajmują szczegóły życia
codziennego, które wyznaczają etykę bohaterów. A. Camus powtarza za F. Nietzschem
maksymę, że wielkie problemy leżą na ulicy245. Analizuje między innymi wątek miłości K.
do Friedy i tak go komentuje: „to wyrafinowane lekarstwo, które sprawia, że kochamy to,
co nas miażdży i rodzi nadzieję w świecie, skąd nie ma wyjścia, ten nagły „skok”, który
odmienia wszystko, oto cały sekret rewolucji egzystencjalnej i samego zamku. Absurd
polega na tym, że dusza tak bardzo przerasta ciało”246. Odnajdujemy tu, zdaniem filozofa,
w stanie czystym paradoks myśli egzystencjalnej. Ten sam wątek odnaleźć można u S.
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Kierkegaarda, bowiem trzeba ugodzić śmiertelnie ziemską nadzieję, tylko wtedy można
uratować siebie i nadzieję prawdziwą. Na temat artyzmu F. Kafki mówiono: „żadnego
ratunku dla człowieka”247, czego najlepszym przykładem była powieść Zamek.
Rzeczywistość Kafkowska to jakby senny koszmar. Tutaj człowiek i świat są elementami
nie pasującymi do siebie, jak puzzle z dwóch różnych pudełek, ale będące stronami tego
samego zjawiska – istnienia. Autor Obcego jako pierwszy podważył obowiązujący mit F.
Kafki. Zrzucił z człowieczeństwa ciężar winy. Tej niezawinionej. Wina była wyłącznie po
stronie świata248.
A. Camus zauważył elementy egzystencjalnego nagłego skoku u geometry K.,
bohatera Zamku. Podobnego zdania był inny krytyk: „Kafka zapytuje o egzystencję
człowieka, filozoficznie i literacko zarazem swą filozofię ujmuje w struktury
powieściowe”249.

Warto zaznaczyć, na marginesie, że te tendencje powoli znikają, a

pojawiają się nowe, opowiadające się za zgoła innym odczytywaniem myśli tego praskiego
pisarza. Bowiem: „Rozumowaniem Camusa rządzi logika i konsekwencja, natomiast u
Kafki zasada zawieszenia (…). Proces napisany został jako ciąg następujących po sobie
interpretacji, a nie konsekwentnej implikacji jak u Camusa”250. Gwoli ciekawości, można
nadmienić, że jest jeszcze jedna cecha, na pierwszy rzut oka trywialna, ale jednak ważna,
bowiem organizuje i zamyka w ramy sens zarówno Procesu jak i Obcego. Tłem dla
Procesu jest zmrok, przyciemnione pomieszczenia, tajemnicza, zagadkowa, niejasna
atmosfera, spowodowana wszechogarniającym mrokiem. Nawet sam bohater nie wie, co
czai się w kącie, nie jest w stanie dojrzeć tego, panuje wiele niedopowiedzeń. Natomiast w
przypadku Obcego, główne rysy akcji wytycza słońce. Jest ono tu cichym bohaterem,
pośrednim sprawcą absurdu. Wszystko jest oświetlone, odkryte, jasne. W takiej scenerii
rozgrywa się absurd ludzkiej egzystencji. Ponadto Józef K. przekonany jest o swojej
niewinności, natomiast Meursault wie, że jest winny, mówi: „zawsze jest się trochę
winnym”251.
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Mit Syzyfa przedstawia analizę i krytykę różnych systemów filozoficznych, od
fenomenologii do racjonalizmu. Jego sensem jest konflikt między potrzebą generalnego
poznania a niemożliwością osiągnięcia go z powodu człowieczej natury. Nie powinniśmy
jednak rezygnować, czego przykładem był Syzyf. To ma stanowić jeden z powodów do
szczęścia. Absurd stanowi „zasłonę dymną”, której rozum ludzki nie może przeniknąć, a
bunt rozedrzeć. Zasłonę, która przeszkadza człowiekowi sensownie żyć. Uświadamiając
sobie absurd, staję się świadomy swojej ambiwalentnej natury i daję dowód na potrzebę
jedności, która płynie wprost z mojego wnętrza. Doświadczenie absurdu było
doświadczeniem metafizycznym, punktem wyjścia, który należało przezwyciężyć.
Pisarzowi, w istocie, udało się wyjść poza nihilizm i absurd. Nihilizm, jak i absurd, są tylko
etapami rozwoju, trzeba ich doświadczyć, zrozumieć, a potem porzucić. Trzeba widzieć w
Micie Syzyfa, jak to czynił M. Henry Amer, „kartę humanizmu ateistycznego, albo prościej
– pokusę dla młodego człowieka, świadomego tragiczności swojej epoki, do samobójstwa i
rozpaczy”252. Filozofia buntu chciała zwalczyć największą z pokus człowieka, pokusę
inercji oraz bierności. Aktywność jest „solidarnością w nieszczęściu”253. Podobne intuicje
miał A. L. Corbic, który pisał: „humanizm ateistyczny Camusa rozwijał się według
potrójnej perspektywy: sposób postrzegania świata bez boga (absurd), sposób życia w nim
(bunt), sposób odkrywania jego znaczenia (miłość)254. Fundamentem humanizmu pisarza
byłby zatem bunt i miłość, lub parafrazując A. Comte-Sponville, absurd, bunt, miłość255.
Koncepcja absurdu wyrosła z obserwacji człowieka współczesnego, stoi jednak
dalej od problemów XX w. niż kategoria buntu. Łączy je idea solidarności, idea szczęścia
wspólnego. A. Camus uważał, że człowiek może być wprawdzie szczęśliwy bez Boga256,
ale nie uzyska szczęścia bez innych ludzi. Bowiem miłość prowadzi do sedna egzystencji.
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Postawa absurdu miała być konsekwencją analizy indywidualistycznej, postawa
buntu natomiast jej uzupełnieniem w perspektywie społecznej257. Absurd możliwy jest
tylko w sensie teoretycznym, realnie istnieje jedynie człowiek zbuntowany, który ma
nadzieję pozytywną, w odróżnieniu od Syzyfa, który jej nie posiadał.
Jak wynika z powyższej analizy, możemy nazwać A. Camusa filozofem, filozofem
– moralizatorem, filozofem – optymistą, filozofem swojej epoki, wierzącym w dobrą naturę
człowieka. Raczej jednak nie należy nazywać go egzystencjalistą. Tok jego rozumowania
był zupełnie różny od egzystencjalistów. Co prawda punkt wyjścia był taki sam –
niewspółmierność człowieka i świata, ale drogi prowadzące do zrozumienia i konsekwencji
tego problemu były zupełnie inne.

I.2. Analiza kategorii buntu w wybranych płaszczyznach intelektualnej
działalności człowieka

W tym podrozdziale chcielibyśmy przedstawić krótką historię kategorii buntu
funkcjonującą na różnych płaszczyznach w historii myśli. Każda płaszczyzna stanowi jedną
część podrozdziału. I tak mamy: bunt w filozofii, bunt w literaturze i bunt w poezji. Siłą
rzeczy będzie to omówienie skrótowe, które ma na celu jedynie zasygnalizować problem.
Zanim zagłębimy się w poszczególne dziedziny, warto zbadać najpierw źródło
terminu czy też szerzej – kategorii „buntu”. Według A Brücknera słowo „bunt” pochodzi
od niemieckiego bund, oznaczającego wiązkę czy związek. Bunt znaczył więc tyle co
związek, w Polsce od XVIII w. nabrał znaczenia spisku258. Z kolei A. Bańkowski
wspomina, że od XV w. istniało słowo buntować się, od XVI w. buntownik, a od XVIII w.
przymiotnik buntowniczy259.
Etymologia słowa bunt (ang. revolt) pochodzi od łac. volvere, co oznacza wracać,
obracać (ang. turn, return). Język starofrancuski określał bunt w znaczeniu okrywać,
uczonych. Historyczne chrześcijaństwo tłumaczy historię uleczenia zła i umierania, które jednak było także
doznawane w historii. Współczesny materializm sądzi, że potrafii odpowiedzieć na wszystkie pytania tylko
poprzez głoszenie królestwa, życia wiecznego, które wymaga wiary”. Zob. R. Coffy, Dieu des Athées, Lyon
1963, s. 107. Wszędzie, gdzie nie padają nazwiska tłumacza, daję przekład własny.
257
R. Mordarski, Idea „Człowieka absurdalnego” w twórczości Alberta Camusa, op. cit., s. 65.
258
A. Brückner, Słownik etymologiczny, Warszawa 1970, s. 49.
259
A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000, s. 96.

- 49 -

naprawiać, skrzywiać (fr. envelopper, réparer). Szesnastowieczny język włoski znał na
oznaczenie buntu słowa – volutes, volute, francuskie volute (pol. skręt), co świadczy o tym,
że słowo bunt kojarzone było z ruchem. W szesnastowiecznej Francji bunt oznaczał aventir
(pol. ostrzegać). W sanskrycie występuje varutram, w grece: elutron, eiluma, co oznacza
skręcać, pokrywać (ang. to twist, to roll, to wrap, to cover). Obecnie przyjmuje się
etymologię z łaciny: reverto czyli powracać (ang. to return). Do XVIII w. słowo rewolta
(ang. revolt) nie było używane jako synonim czasownika buntować się (to rebel). Słowo
rewolta było używane dla określenia zjawisk w sferze psychologicznej i politycznej. Dla
Horacego revolvere (pol. krążyć, obracać) oznaczało konsultować, czytać ponownie. Dla
Wergiliusza z kolei – powiedzieć. Słowo rewolucja pojawia się później. W średniowieczu
używa się słowa rewolucja dla zaznaczenia końca jakiegoś okresu czasu, który się zmienił.
Wolter użył słowa rewolta dla oznaczenia niepokoju, powstania, wojny i rewolucji. Wtedy
jeszcze nie było wyraźniej różnicy między buntem a rewolucją. Nie były one jasno
sprecyzowane260.
Podsumowując, jeżeli spojrzymy na tłumaczenie interesującego nas słowa na inne
języki to okaże się, że w większości nowożytnych języków z rodziny indoeuropejskiej
słowo to brzmi podobnie. Ma ten sam rdzeń, jedynie źródłosłów grecki jest nieco inny,
otóż, (gr.) η εξεγερσε znaczy bunt, buntować się – ξεσηκωνομαι. W języku niemieckim
będzie to brzmiało podobnie empörung czyli bunt. Po łacinie będzie to (łac.) rebellio, -onis,
co znaczy wznowienie wojny a także bunt, rebellis to buntowniczy, a czasownik – rebello,
-are. We włoskim podobnie: rivolta, rebellione, po francusku un révolte, (ewentualnie un
rébellion), co znaczy fait volte-face, czynić, dokonywać zwrotu261. Po angielsku mamy
słowo rebelion z XIV w. 262 oraz revolt263 z XVI w. Po rosyjsku, podobnie jak w języku
polskim, mamy: бунт, мятеж, возмущение. Po tym krótkim językoznawczym
sprawozdaniu przejdę do omawiania konkretnych postaci buntu.
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I.2.1. Bunt jako kategoria filozoficzna

Ta część podrozdziału ma na celu prześledzenie wybranych zjawisk w historii
filozofii, w których zauważamy inspirację kategorią buntu. Znajdą tu omówienie: filozofia
F. Nietzschego, myśl M. Stirnera i S. Kierkegaarda. Oczywiście nie są to jedyni
buntowniczy filozofowie, jednak następstwa ich buntu były najpoważniejsze, dlatego też
zdecydowaliśmy się o nich pisać. Niech ten fakt usprawiedliwi nasz wybór.
Na polu filozofii zjawiskiem najbardziej buntowniczym był niewątpliwie nihilizm ze
swymi przedstawicielami w osobach F. Nietzschego i M. Stirnera. Można także powiedzieć
o buncie filozofów drugiej połowy XIX w. przeciwko idealizmowi absolutnemu G. W. F.
Hegla oraz myślicieli nieco wcześniejszych, buntujących się przeciwko racjonalizmowi i
pretensjom rozumu to tego, aby być główną siłą poznawczą i ostatnią instancją, która
decyduje o tym, co jest prawdą, a co nie. Zostali oni uznani za prekursorów
dwudziestowiecznego

egzystencjalizmu.

Mamy

na

myśli

przede

wszystkim

S.

Kierkegaarda i nieco wcześniejszego B. Pascala. Skupimy się więc na zjawisku nihilizmu
oraz antyracjonalizmu. Na początku omówiony zostanie F. Nietzsche z perspektywy
nihilizmu. Jedną z genialniejszych interpretacji filozofii autora Woli mocy z perspektywy
nihilizmu podał M. Heidegger, dlatego też chcielibyśmy aby osią naszego omówienia była
jego analiza.
Cofnijmy się jednak do początku. W filozofii słowo nihilizm po raz pierwszy
pojawiło się u H. Jacobiego w liście do J. G. Fichtego264, w ich sporze o panteizm. Pojęcie
to posłużyło do ataku na panteizm B. Spinozy. H. Jacobi pojmował nihilizm jako
konsekwencję nowożytnego racjonalizmu, który od B. Spinozy zmierzał ku idealizmowi265.
H. Jacobi określił mianem nihilizmu także filozofię I. Kanta i teorię wiedzy J. G. Fichtego.
Powiadał, że w filozofowaniu czystego rozumu „wszystko poza nim obrócono w nic” 266.
Filozofia ta miała, jego zdaniem anihilujący charakter.
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Według G. W. F. Hegla „nierozwiązane zadanie nihilizmu” polegało na „poznaniu
nicości absolutnej”267. Właśnie od tego miejsca zaczęła się kariera nihilizmu w filozofii. Aż
do 1850 r. termin nihilizm nie został rozpowszechniony, nabrał rozgłosu dopiero dzięki
rosyjskim pismom politycznym D. Pisariewa, S. Nieczajewa, M. Bakunina, zamachom na
carską rodzinę oraz powieściom F. Dostojewskiego. W 1829 r. N. I. Nadzieżdin mówił o
nihilizmie dla oznaczenia znikomości nicztożestwa268 w krytyce poezji A. Puszkina.
Natomiast później użył go dopiero I. Turgieniew w osławionych Ojcach i dzieciach. W.
Bieliński utożsamiał nihilizm z idealizmem i obskurantyzmem. M Strachow w Listach o
nihilizmie

rozumiał

nihilizm

jako

negację

niemal

wszystkiego

co

istnieje.

Przedstawicielami nihilistycznej filozofii byli: M. Czernyszewski, M. Dobrolubow oraz D.
Pisariew, których charakteryzował antyromantyczny bunt. A. Hercen w 1868 r. pisał:
„nihilizm nie zmienia czegoś w nic, lecz ujawnia, iż nic, traktowane jako coś, jest
złudzeniem optycznym”269. Jean-Paul Richter270 z kolei stosuje słowo nihilizm do opisania
poezji romantycznej, przede wszystkim W Mowie o Chrystusie umarłym na skraju świata z
1795 r., w której twierdzi, że Bóg nie istnieje. F. Dostojewski w Mowie o Puszkinie
powiadał, że odrywanie się inteligencji rosyjskiej od poczwy tj. od ludu było nihilizmem.
W swych Dziennikach pisarz zanotował, że nihilizm to niziny myśli. Nihilista to lokaj
myślenia.
Wracając jednak do głównego wątku zaznaczmy, że F. Nietzsche uchodzi za
prekursora egzystencjalizmu ateistycznego. Opiewał konstruktywny, radykalny ateizm i
metodyczną negację: „By móc jakąś świętość wznieść, trzeba jakąś świętość zburzyć; to
jest prawo”. Świat ufundowany jest na przypadku, braku celowości. Nihilizm dla
niemieckiego myśliciela „to fakt dziejowy, to wydarzenie, które polega na tym, że
dowartościowały się najwyższe wartości, że zniszczone są wszystkie cele i że wszystkie
oceny wartości zwracają się jedna przeciw drugiej”271. Neguje tradycyjną moralność,
moralność chrześcijańską, która według niego jest formą niemoralności. Moralność nie
dostarcza wiary w świat. Stan bycia przytłoczonym ogromem prawd przyjętych na wiarę,
267
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bez żadnego uzasadnienia, to tak jakby być wiecznie wielbłądem. A chodzi przecież o to,
aby poprzez stadium lwa, stać się dzieckiem. Stać się niewinnym, czystym, zdolnym do
budowania od nowa siebie i świata, słowem, stać się nadczłowiekiem.
Prawdą jest, że człowiek bez Boga staje się absolutnie wolny, stanowi to o
wielkości człowieka, nie zawsze rozumianej czy odczuwanej jako przywilej. Oddajmy głos
F. Nietzschemu: „Jeśli śmierci Boga nie przemienimy w wielkie wyrzeczenie i nieustające
zwycięstwo nad sobą samym, zapłacimy za tę utratę”272. Bunt F. Nietschego finalnie
prowadzi do ascezy. Asceza Nietzscheańska ubóstwia w efekcie fatum, los, przypadkowość
„świat jest boski ponieważ bezzasadny”273. Świat jest boski, człowiek godząc się na
trwanie w nim także staje się częścią tej boskości. Nihilizm F. Nietzschego polega na
przewartościowaniu wszystkich wartości, na zanegowaniu znaczenia ludzkiej egzystencji.
F. Nietzsche powiada: „Boga nie ma”, prawdy absolutnej nie ma. M. Heidegger
podsumował to twierdzeniem, że „nihilizm to nie pogląd lecz długotrwałe wydarzenie, w
którym istotowo przemienia się prawda o bycie w całości”274. Ugruntowaniem prawdy o
bycie jest metafizyka. Dla F. Nietzschego przewartościowanie wartości jako ugruntowanie
zasady nowego stanowienia wartości samo w sobie było metafizyką275. Podstawowym
charakterem bytu w całości była, w filozofii autora Jutrzenki, wola mocy, która określa byt
w swoim byciu. Nadczłowiek był najwyższą postacią najczystszej woli mocy, natomiast
wieczny powrót tego samego zawiera zarazem najprecyzyjniejszą wykładnię klasycznego
nihilizmu276. F. Nietzsche interpretował nihilizm jako „wolę nicości, która będąc
zakamuflowaną wolą mocy, wynajduje świat transcendentny, by mieć pretekst do
osądzania świata rzeczywistego”277. Nihilizm był formą protestu buntu ludzkiego. Nihiliści
walczyli o racje życia, żądali jedności.
M. Heidegger zastanawiał się nad etymologią słowa nihilizm. Wiadomo, że
pochodzi od słowa nihil (łac.) czyli nic. Słowo „nic” ma pejoratywną konotację, mówienie
więc o „nic” jest czynnością bezprzedmiotową. „Nic” jest negacją bytu czyli o\uk o\n, w
odróżnieniu od mh;, ma pochodzenie logiczne. Sam proces stawania się „niczym” jest
272
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niemożliwy, zatem nihilizm jest złudzeniem278. Być może istota nihilizmu polega na tym,
że nie traktuje ona na poważnie pytania o „nic”. Końcowym wnioskiem myśliciela było
stwierdzenie, że nihilizm to istotowe niemyślenie o istocie „nic”279. Następnie przechodzi
do analizy tego pojęcia u F. Nietzschego. Pięć głównych haseł w filozofii autora Wiedzy
radosnej, jakie wymieniał to: nihilizm, przewartościowanie wszystkich wartości, wola
mocy, wieczny powrót tego samego i nadczłowiek. Nietzscheańskie pojęcie nihilizmu
samo było pojęciem nihilistycznym. F. Nietzsche pojmował nihilizm wyłącznie za pomocą
idei wartości. M. Heidegger wyinterpretowywuje z tego, że nihilizm jest ukrytą zasadą
dziejów Zachodu280. Podstawowym podłożem analiz filozofa była kategoria woli mocy. F.
Nietzsche pisał w Woli mocy: „Nihilizm jest stanem normalnym – Nihilizm: brak celu; brak
odpowiedzi na pytanie dlaczego? – Co to znaczy nihilizm? To, że najwyższe wartości tracą
wartość”281. M. Heidegger tak to tłumaczył „ludzka wola potrzebuje celu – i woli raczej
chcieć nic, niż niczego nie chcieć (…). I właśnie ów fakt podstawowy ludzkiej woli – że
woli być wolą nicości niż niechceniem – służy Nietzschemu za świadectwo dla jego
twierdzenia, że wola jest w swej istocie wolą mocy”282. Kategorie, w tym kategoria woli
mocy, są dla autora Narodzin tragedii wartościami stworzonymi przez ludzi Zachodu, które
zostały zeń wycofane, i oto świat został bez-wartościowy. M. Heidegger zastanawiał się co
by było, gdybyśmy uznali same te kategorie za bezwartościowe?
Z jednego z fragmentów Woli mocy wynika, że pesymizm to wstępna forma
nihilizmu, pesymizm to „słabość i schyłek”283. W takim układzie moc musi liczyć się z
wartościami, wola mocy to stawanie się, bycie jako „życie” jest w istocie stawaniem się.
Nihilizm jest więc jedyną możliwością stawania się, nihilistyczny świat to jedyny świat
możliwy, który się staje i który, jako taki, staje się po prostu naszym światem. Nihilizm jest
dochodzącą do panowania prawdą, że rozpadły się wszystkie dotychczasowe cele bytu 284.
Jako stan psychologiczny nastąpić musi wtedy, gdy, we wszystkim co się dzieje, szukamy
sensu, którego tam nie ma285.
278
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Hasło „Bóg umarł” po raz pierwszy padło w trzeciej księdze Wiedzy radosnej.
Przytoczmy fragment pt. Nowe walki: „Po śmierci Buddy pokazywano jeszcze przez
stulecie cień jego w jaskini – olbrzymi, straszliwy cień. Bóg umarł: lecz taki jest już rodzaj
ludzki, iż będą może jeszcze przez stulecia istniały jaskinie, w których będą pokazywali
cień jego. – A my – my musimy jeszcze cień jego zwyciężyć!”286. M. Heidegger tak
tłumaczył te słowa: „Słowa Bóg umarł znaczą: świat nadzmysłowy utracił swą skutkującą
siłę; nie daje żadnego życia”287. Filozofia zachodnia rozumiana jako platonizm ma się ku
końcowi. Nicość oznacza nieobecność nadzmysłowego świata. Nihilizm to pewien ruch,
proces dziejowy. W 1887 r. F. Nietzsche tak odpowiedział na pytanie, czym jest nihilizm:
tym, „że dewaluują się wartości najwyższe (brak celu; brak odpowiedzi na pytanie
dlaczego?)”288.
Koncepcja przewartościowania wartości była jedyną nadzieją na usunięcie
nihilizmu. Fundamentalnym doświadczeniem u F. Nietzschego było doświadczenie
nihilizmu,

którego

nienawidził

i

walczył

z

nim.

Można

nazwać

go

wręcz

289

antynihilistycznym nihilistą . Nihilista gardzi życiem i sobą, a to jest sprzeczne, według
filozofa, z naturą życia, czyli wolą mocy. Trzeba się tego pozbyć, ale antynihilizm
absolutny staje się na powrót nihilizmem, taką sytuację obserwujemy w chrześcijaństwie.
F. Nietzsche był dzieckiem boga Dionizosa, jak sam siebie określał290. Także filozofia jest
niemiła Dionizosowi, więc i F. Nietzsche obraca się przeciw niej. Filozofowie bowiem
kłamią, tylko Heraklit był inny. Przykładem kłamliwego filozofa był nihilistycznie myślący
Sokrates, twórca intelektualizmu etycznego, czego następstwem stała się teoretyzacja życia,
która położyła fundamenty pod kulturę europejską. K. Jaspers powiadał: „jawna niewiara”
nihilizmu stanowi dlań postać nie-filozofii, przeciw której utrzymuje się filozoficzna wiara
w transcendencję291. Afirmacją istnienia jest amor fati. „Jakże to? Czy człowiek jest

286

F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Nakład Jakóbca Mortkowicza, Warszawa MCMXMCMXI, s. 151.
287
M. Heidegger, Powiedzenie Nietzschego „Bóg umarł”, [w:] tenże, Drogi Lasu, przeł. J. Gierasimiuk,
Aletheia, Warszawa 1997, s. 177.
288
Zob. M. Heidegger, Powiedzenie Nietzschego „Bóg umarł”, op. cit., s. 181.
289
G. Sowiński, Nietzsche czyli jak się walczy z nihilizmem, [w:] F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli
jak się filozofuje młotem, przeł. G. Sowiński, Wydawnictwo A, Kraków 2000, s. 8.
290
F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak się filozofuje młotem, przeł. G. Sowiński, Wydawnictwo A,
Kraków 2000, s. 123.
291
W. Müller-Lauter, Nihilizm, op. cit., s. 14.

- 55 -

jedynie omyłką Boga? Czy też Bóg jedynie omyłką człowieka?292. Wszystko co dobre, jest
instynktem – a zatem czymś lekkim, koniecznym, wolnym293. Chrześcijaństwo jest
metafizyką kata294. F. Nietzsche porównywał także anarchistę i chrześcijanina295. Z jego
analiz wynikało jasno, że niczym się nie różnią, obaj burzą, obaj są niezadowoleni, obaj są
co gorsza dekadentami. Chrześcijanin oczernia świat, a robotnik społeczeństwo. F.
Nietzsche buntował się przeciwko tej prawidłowości dziejów, niszczenia najwyższych
wartości.
M. Heidegger pisał, że: „Nietzscheańska wykładnia nihilizmu jako procesu
dowartościowania najwyższych wartości i przewartościowania wszystkich wartości jest
wykładnią metafizyczną”296. Od czasu filozofii F. Nietzschego nihilizm stał się kategorią
ontologiczną, bowiem w istocie, filozof pojmował nihilizm na sposób metafizyczny.
Wobec tego nihilizm, według F. Nietzschego, był następstwem myślenia logicznego, które
zaczęło się od Platońskiego rozdzielenia pozoru od istoty rzeczy. „Zjawisko nihilizmu
uniemożliwia stosowanie dawnych sądów wartościujących. Sądy te wzbudzają więc
podejrzenie, że wszystkie interpretacje świata są fałszywe, skoro chrześcijaństwo i jego
moralność chylą się ku upadkowi”297. F. Nietzsche używał pojęcia nihilizm „do oznaczenia
niebezpiecznej formy ateizmu czy gwałtownej formy anarchii, czy szkodliwej formy
egzystencjalizmu”298. Nihilizm był buntem przeciwko fałszywym wartościom.
W Wiedzy radosnej pisał: „Coraz na nowo doświadczam tego, a za każdym razem
buntuję się na nowo i nie chcę temu wierzyć choć dotykam tego niemal rękoma: ogromnej
większości ludzi brak sumienia intelektualnego”299. Sumienie intelektualne rozumie F.
Nietzsche jako postawę głębokiego rozważenia za i przeciw jakiemuś zjawisku czy rzeczy,
w którą wierzymy. Filozof twierdził, że ludzie wierzą w coś, mówią coś, kompletnie nie
zastanawiając się nad tym. To jest moralność mieszczańska, nihilizm europejski, który
potępia i z utęsknieniem czeka na, oraz opiewa nowego człowieka – nadczłowieka.
Nadczłowiek był początkiem samego gatunku ludzkiego. Zasadą, według której
292
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funkcjonuje nadczłowiek było amor fati300, co, jak wspomnieliśmy, stanowiło afirmację
istnienia. W Wiedzy radosnej odnajdujemy, jak zauważył M. Heidegger, dopiero początki
koncepcji nihilizmu. Czytamy tam: „kto obcując z ludźmi, czasami nie mienił się
wszelkimi barwami niedoli, kto nie czerwieniał i nie zieleniał ze wstrętu, przesytu,
współczucia, sposępnienia, osamotnienia, ten z pewnością nie jest człowiekiem wyższego
smaku; (…) jeśli cicho i dumnie ukrywa się w swej warowni (…) nie jest predystynowany
do poznania”301. Paradoks filozofa polega na tym, że musi on poznawać, ale kosztem
przebywania z ludźmi, czego nienawidzi.
M. Heidegger w wykładach o F. Nietzschem stwierdzał, że nihilizm objawiał się
jako historia naszej własnej epoki, historia, która kształtuje i wyznacza jej pole działania,
poprzez którą narzuca nam swoje wymogi. Według autora Bycia i czasu nihilizm był
„wewnętrzną niezdolnością metafizyki do myślenia bycia i różnicy ontologicznej”302.
Innymi słowy nihilizm to zapomnienie o byciu.
F. Nietzsche pisał, że nihilistą jest człowiek, który o świecie takim, jakim jest, sądzi,
że nie powinien być, a o świecie, jakim powinien być, sądzi, że nie istnieje303. Nihilista
trwa w niezgodzie z zastaną kondycją świata. Dzielił nihilizm na praktyczny, czyli anarchię
oraz teoretyczny, czyli odmawianie cech bytu wszystkim obowiązującym dotychczas
kategoriom. Nihilizm teoretyczny, według V. Possentiego, to pewien stan umysłu, niszczy
człowieka, wyrasta z antyrealizmu. Inny podział nihilizmu, to ten, na nihilizm pasywny i
aktywny będący wolą niszczenia. Można powiedzieć, za A. Kucnerem, że „nihilizm to
symbol rewolucyjnego stosunku do wartości”304. Nihilizm czynny był dla F. Nietzschego
właściwą postawą twórczego człowieka

zdolnego do indywidualnego kształtowania

wartości w absolutnym oderwaniu od ich dotychczasowego historycznego obrazu. Świat
jest bowiem niepoznawalny, istnieją tylko jego różne interpretacje, a jego własna
interpretacja była tylko jedną z możliwych.

300

(łac.) umiłowanie losu.
F. Nietzsche, Poza dobrem I złem, przeł. G. Sowiński, Wydawnictwo Apeiron, Kraków 2001, s. 51.
302
V. Possenti, Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki”, przeł. J. Merecki, PL-SITA, Lublin 1998, s.
301

19.
303

C. Rowiński, Walka z demonami nihilizmu, „Miesięcznik Literacki” 1985, nr 6, s. 41.
A. Kucner, Geneza i perspektywy nihilizmu w filozofii Fryderyka Nietzschego, [w:] Z. Kunicki (red.),
Oblicza Nihilizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
304

- 57 -

F. Nietzsche był filozofem dwuznacznym. Widział, jak znika sens świata z winy
samego człowieka, ale dostrzegł też, że tylko człowiek, który zdolny jest do buntu,
przekroczy nihilizm. W tym leży jego nieśmiertelna zasługa.
Innym myślicielem sytuującym się w ramach filozofii nihilizmu był M. Stirner 305.
Był twórcą anarchizmu nihilistycznego. Anarchizm jest nihilizmem społecznym, który
odrzuca wartości i system. „W projekcie Stirnera istotna okazuje się kategoria buntu,
bowiem Jedyny wolność osiąga poprzez bunt”306. W swojej jedynej pracy tak określał
pojęcie buntu: „Bierze się (…) z niezadowolenia ludzi z samych siebie; nie jest wezwaniem
do boju, lecz powstaniem jednostek”307. Bunt M. Stirnera ma na celu wyswobodzenie
jednostki spod jarzma wszystkiego, co ją otacza. Nie jest więc to tylko bunt przeciwko
państwu, ale bunt absolutny, negacja wszystkiego, co staje na drodze do wolności
jednostki.
M. Stirner stał się obiektem rozważań A. Camusa, który dość obszernie podejmuje
temat nihilizmu w Człowieku zbuntowanym. M. Stirner był piewcą nihilizmu, sam
powiadał: „Ufundowałem swoją sprawę na nicości”308. Odrzucał wiarę w idee wieczne.
Kluczem do nihilizmu jest brak wiary w obiektywność prawdy. Indywidualizm neguje
wszystko, co neguje jednostkę: „nie ma już zbrodni i występku, a więc nie ma grzeszników.
Wszyscy jesteśmy doskonali”309. Dla M. Stirnera istniała jedna wolność, „moja potęga”, i
jedna prawda, „wspaniały egoizm gwiazd”. Całe życie ufundowane jest na tej „pustyni”. F.
Nietzsche idąc tropem M. Stirnera, pokazuje, jak na tej pustyni przetrwać.
Nihilizm był doktryną teoretyczną, cynizm natomiast jest nihilizmem w wydaniu
praktycznym. „Nihilizm Stirnera wyrasta z inspiracji relatywizmem i subiektywizmem
sofistów. Bliski mu jest Sokrates i Chrystus, którzy w różny sposób negowali zastany
porządek społeczny”310. Zdaniem autora Jedynego Chrystus był przykładem buntownika,
chciał wywyższyć się ponad zastany stan rzeczy, uwolnić się od panującego ustroju. Teoria
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M. Stirnera wyrasta po trosze z koncepcji egoizmu T. Hobbesa i Helwecjusza311. Według
nich egoizm był zasadniczą cechą natury ludzkiej. M. Stirner sytuował się po stronie lewicy
heglowskiej. Negował kult historii i afirmował indywiduum. Przeciwstawiał się także
poglądom innego filozofa z kręgu lewicy heglowskiej, L. Feuerbacha, przede wszystkim
jego maksymie homo homini deus est. „Stirnerowski bunt to akt samoemancypującej się
samowiedzy osobowej”312. Niemiecki myśliciel opisywał destrukcyjny wpływ państwa na
człowieka oraz pytał o rolę i miejsce jednostki w społeczeństwie, bowiem faktem
niezaprzeczalnym było dla niego to, że człowiek jest wykorzystywany przez państwo,
Boga, religię, przez wszystkie abstrakcje, które uległy wyalienowaniu z samego człowieka.
Wyciągnął konkluzję: „Dlatego też pozostajemy oboje – Państwo i Ja – wrogami. Mnie,
egoiście, nie leży na sercu dobro tego ludzkiego społeczeństwa (…). Państwo zdradza swą
wrogość wobec Mnie przez to, iż żąda, abym był Człowiekiem; zakłada tym samym, iż nim
nie jestem”313. Państwo niszczy spontaniczny charakter stosunków między ludźmi.
Prawdziwe przeżywanie świata może być tylko subiektywnie, a nigdy takim nie jest w
państwie.
Ciekawe uwagi na temat myśli M. Stirnera poczynił O. Hansson. F. Nietzsche miał
być Janem Chrzcicielem M. Stirnera. „Był Nietzschem przed Nietzschem” 314.
Najważniejszym pierwiastkiem w życiu miała być walka o siebie samego. „Duch na tym
świecie jest cudzoziemcem; dopiero w świecie, który jest jego własnym, może się objawić
jako prawdziwy, wolny duch”315. Chciał on, aby człowiek był egoistyczną jednostką,
niepowtarzalną monadą, która w życiu kierowałaby się własnym interesem, czy jej się to
uda, zależy od wielkości i natężenia mocy, którą posiada. M. Stirner przeciwstawiał bunt
rewolucji: „Rewolucji i buntu nie można uważać za równoznaczne. Rewolucja polega na
przewrocie stanu, istniejącego stanu rzeczy czy też statusu państwa bądź społeczeństwa,
stanowi przeto akt polityczny lub społeczny. Bunt pociąga za sobą nieuchronnie zmianę
stanu rzeczy, lecz nie bierze się z niezadowolenia z owego stanu, ale z niezadowolenia
ludzi z samych siebie; nie jest wezwaniem do boju, lecz postanowieniem jednostek, jest
rewoltą bez baczenia na ład, który się z niej rodzi. Celem rewolucji jest nowy ład; bunt
311
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prowadzi do tego, by nie pozwolić dać sobą rządzić (…). Bunt to nie walka z istniejącym
stanem rzeczy (…), jest on jedynie mym wydobyciem się z istniejącego stanu rzeczy, który
porzucony umiera i ulega rozkładowi”316. Bunt był podstawowym prawem człowieka, z
którego musiał skorzystać, aby stać się prawdziwą, wolną jednostką ludzką. Jednak
wolność „może istnieć tylko jako całkowita wolność – częściowa wolność nie jest
Wolnością”317. O. Hansson poczynił w swoich analizach konkluzję, że M. Stirner był
metafizykiem. Cel, którego szukał, leżał więc na płaszczyźnie metafizycznej, w sferze
czysto myślowej, którą paradoksalnie zwalczał318. Ten pogląd na wolność, jak i
wcześniejszy o destrukcyjnym wpływie państwa na człowieka, przejął M. Bakunin,
czołowy, rosyjski anarchista, którego poglądy omówię w dalszych rozdziałach.
Przebrnąwszy przez kwestię nihilizmu spójrzmy na S. Kierkegaara. W swoim
buncie uciekł on do Boga. Bóg S. Kierkegaarda był Bogiem ukrytym, takim, jakim był Bóg
B. Pascala, Deus Absconditus. Wznowił Pascalowską problematykę logiki serca. S.
Kierkegaard był prekursorem teistycznego nurtu w egzystencjalizmie, który, wbrew
pozorom, można rozpatrywać także w kategoriach nihilizmu. Bez Boga życie nie ma
wartości, staje się nicością. Człowiek tkwiąc w stanie grzechu, czyli w stanie niebycia,
skazuje się na rozpacz i lęk. Wiara przynosi pocieszenie, zatem człowiek nawrócony staje
się człowiekiem wolnym319. S. Kierkegaard był myślicielem antysystemowym, sytuującym
się w opozycji do idealizmu G. W. F. Hegla. „Logika jest o tyle nieprzydatna do opisu
ludzkiego życia, że nie pozostawia miejsca dla przypadku”320. Głównym problemem jego
życia było pytanie, jak można stać się chrześcijaninem. Świat był nieidealny, dlatego też
filozof umieścił ideał poza światem, co było już oznaką nihilizmu, który „dokonuje
deprecjacji świata i życia, zrównuje go z nicością”321. M. Herner zadał pytanie: „Jeśli
nihilizmem jest wszelką negacją świata w imię pozaświatowej prawdy, to każda filozofia,
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która posiada ów komponent teologiczny, bez różnicy staje się nihilistyczna”322. Wniosek
logiczny, ale ileż dający do myślenia.
Podstawową

Kierkegaardowską

kategorią

opisującą

kondycję

jednostki

pozbawionej wiary była kategoria rozpaczy. Stanowiła początek filozofii, w niej była część
wieczności. S. Kierkegaard odkrył absurd i przeżywał go, ale w rezultacie upadał na kolana
przed Bogiem. Wiara była bowiem „szczególną właściwością człowieka, znamieniem jego
istnienia, zasadniczą formą jego życia (…). Tak widział sytuację człowieka S. Kierkegaard,
który ujmował wiarę jako głęboko ludzki akt, wyrastający ponad „trwogę i drżenie” 323.
Filozof pytał, jaki wpływ ma na wiarę fakt, że jednostka samotnie stoi przed Bogiem oraz
jak wobec tego człowiek powinien się zachować? Próbując odpowiedzieć na te pytania
powoływał się na przypowieść o Hiobie i Abrahamie. Te biblijne historie jasno pokazują,
że ziemska nadzieja jest niczym w porównaniu z nadzieją prawdziwą.
S. Kierkegaard pytał, „jak człowiek staje się sobą”, „poszukiwał dynamicznej
koncepcji człowieka”, oraz chciał wysunąć z niej „radykalne konsekwencje literackie,
filozoficzne, etyczne i religijne”324. Los człowieka był rozdarty miedzy naturą naturalną a
naturą idealną. Podkreślał także przypadkowość, skończoność i przemijalność ziemskich
zdarzeń i doznań. To co właściwe człowiekowi znajdowało się we wnętrzu człowieka, a nie
w jego wytworach. W etyce widział dyscyplinę pomocną w określeniu człowieka, to ona
wynosiła to, co jednostkowe ponad ogół. Zaznaczył to z całą wyrazistością w Bojaźni i
drżeniu. Dostrzegał egzystencjalne postawy w postaciach biblijnych: w Hiobie i
Abrahamie. Rozpatrywał przede wszystkim problem wiary. S. Kierkegaard przekształcił
słowa Tertuliana credo, quia absurdum325 w: „wysiłek wiary musi zawsze rodzić się z
absurdu”326. Jednak to dzięki paradoksowi wiary, której towarzyszy uczucie trwogi,
jednostka wznosi się ponad ogólność.
Analizowana kategoria rozpaczy, która rodziła bunt, omówiona była w Chorobie na
śmierć. S. Kierkegaard pisał: „rozpacz jest chorobą ducha, jaźni i jako taka może być
potrójna: rozpacz, że się nie jest świadomym swej osobowości (rozpacz niewłaściwa);
322
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rozpacz, że się nie chce być sobą; rozpacz, że się chce być sobą”327. Cechą człowieczeństwa
jest możność rozpaczy, gdyby człowiek nie był syntezą, nie mógłby rozpaczać. Rozpacz
rodzi się wewnątrz człowieka. „rozpacz jest określonością ducha i znajduje się w stałym
odniesieniu do tego, co wieczne w człowieku”328. Człowiek jest syntezą skończoności, tego
co ogranicza i nieskończoności, tego co rozwija, doczesności i wieczności, wolności i
konieczności. Podobnie rzeczywistość, to nie tylko konieczność, to też możliwość.
Rozpacz jest powszechna wśród ludzi, jednak oni często nie zdają sobie z niej sprawy. Była
ona „refleksją nad niczym, czyli nad nieskończonością”329. Oznaką stanu rozpaczy, czyli
buntu, była świadomość osobowości, uświadomiona rozpacz stanowiła cząstkę wieczności.
Ludzka osobowość staje się, a nie tak po prostu jest. Mimo to rozpacz była grzechem,
bowiem człowiek świadomie stał przed Bogiem. Jednak ten grzech miał w sobie coś
pozytywnego, odsłaniał przed nami Boga, odsłaniał „wieczne ja”. Przeciwieństwem
grzechu była wiara i skrucha, jako przeciwieństwo negacji. Znamienne są słowa filozofa:
„życie jest pokręcone i przeraźliwe, nie do wytrzymania”330. Filozof znalazł wyjście z tej
sytuacji w postaci zwrócenia się ku Bogu. Rozpacz, jak wcześniej wspomniałam, to stan
grzechu, lecz to także stan niebycia. Przejście od niebycia do bycia jest procesem stawania
się chrześcijaninem.
Przykładem zrozpaczonego bohatera, według S. Kierkegaarda, był Don Kichot M.
Cervantesa331, który bronił swych celów, nawet za cenę absurdu, jakim jest walka z
wiatrakami. Duński filozof nie pomijał także problemu samotności człowieka, pisał: „w
ogóle pociąg do samotności oznacza u człowieka, że duch w nim istnieje i jest miernikiem
tego, jaki to duch”332. Podobne myśli wypowiadał A. Schopenhauer w Aforyzmach o
mądrości życia: „Powstrzymywanie się od pokarmu przynosi zdrowie ciału, a od ludzi –
spokój duszy”333, czy też „kto zatem zawczasu zaprzyjaźnił się z samotnością, ba, pokochał
ją, ten odkrył złotą żyłę”334. Podobny wydźwięk miało stwierdzenie F. Nietzschego, który
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powiadał, że ocenia ludzi po ilości samotności, którą są w stanie wytrzymać. Myślę, że nie
jest to miernik bezpodstawny.
Dzieło Albo-Albo jest przedstawieniem sfer ludzkiej egzystencji. Istnieją trzy takie
sfery, czyli etapy ludzkiego rozwoju duchowego: estetyczna, etyczna i religijna. Przejście
od jednej do drugiej charakteryzuje się buntem. Pod tym też kątem duński filozof
analizował postacie, i tak np. Don Juan był przedstawicielem etapu estetycznego, opartego
jedynie na przyjemności, doznaniach zewnętrznych, fizycznych, którego wykład
znajdziemy w tomie pierwszym. W tomie drugim natomiast autor B, sędzia Wilhelm335
analizował przejście od stadium estetyki do etyki, w której następuje pozbycie się uczucia
lęku. Okazało się jednak, że etyka była niedostateczna, nastąpiło więc przejście do
trzeciego stadium, do stadium religijnego. Grzech, który był kategorią sprzeczną, stanowił
zarazem przedmiot etyki, bowiem oddalał człowieka od Boga.
S. Kierkegaard był zwolennikiem koncepcji istnienia negatywnego. „Jego istotą
była świadomość istnienia w człowieku pierwiastka nieskończoności oraz na przeciwnym
biegunie świadomość, że nieskończoność ta nie daje się wyrazić adekwatnie za pomocą
skończonej egzystencji ludzkiej”336. Z istoty egzystencji ludzkiej wynika, że problem
wieczności, czy prawdy nie jest prostym stwierdzeniem tak bądź nie. „(…) Powieś się,
będziesz tego żałował; nie wieszaj się, będziesz tego także żałował; czy się powiesisz, czy
nie powiesisz, będziesz i tego, i tego żałował. Taka jest, panowie, treść mądrości
życiowej”337. Konkludując, S. Kierkegaard pisał: „prawdziwa wieczność nie leży w alboalbo, ale poza wyborem”338. Wieczność leży w buncie wobec tego to ziemskie, skończone.
Najważniejszym problemem w filozofii duńskiego myśliciela była zagadka człowieka.
Pewien badacz filozofii S. Kierkegaarda zauważył: „Człowiek istnieje sam dla siebie, dla
własnego dobra, ponieważ w tym czy w innym radykalnym rozumieniu nie można mieć
innego celu niż samego siebie”339. Człowiek istnieje w rozdarciu między swoją naturą a
Bogiem. Filozofia była stadium przejściowym, rodziła się z rozpaczy: De profundis ad te,
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Domine, clamavi340. Dzieło autora Bojaźni i drżenia było buntem w dwojakim znaczeniu.
Po pierwsze, buntem przeciwko deprecjonowaniu w filozofii znaczenia jednostki ludzkiej.
Po wtóre, buntem przeciwko naturze tej jednostki ludzkiej.

I.2.2. Bunt jako temat literacki

Kolejną płaszczyzną naszych rozważań o buncie będzie dziedzina literatury. Obszar
występowania kategorii buntu jest daleko bardziej złożony i obszerniejszy niż w filozofii.
Siłą rzeczy sprawa będzie potraktowana skrótowo, bowiem nie to jest głównym tematem
pracy. Chcielibyśmy dokonać przeglądu najważniejszych zjawisk inspirowanych buntem w
literaturze, począwszy od Biblii aż do literatury powojennej.
Zacznijmy więc naszą filozoficzną wędrówkę po literaturze. Otóż, pierwszą scenę
buntu odnajdujemy już w pierwszej księdze Pięcioksięgu. Księga Genesis opisuje, jak Bóg
po stworzeniu świata i jego komponentów postanowił powołać do życia człowieka, aby ten
władał światem. Początkowo stworzył mężczyznę, potem zaś kobietę, umieścił ich w
Edenie, ogrodzie wiecznej szczęśliwości. Dał jednak jeden zakaz – zrywania owocu z
drzewa poznania, które stało pośrodku ogrodu. Jako pierwsza, przeciwko regule Boga
zbuntowała się Pramatka Ewa. Dała się bowiem skusić przez węża i skosztowała jabłka z
drzewa poznania dobra i zła. „Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre
do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce nadają się do zdobycia wiedzy.
Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on
zjadł”341. Drogo kosztowało człowieka złamanie boskiego zakazu. Bóg wygnał ich z raju,
wprowadził nienawiść pomiędzy mężczyzną a kobietą. Ten bunt zrodzony z ciekawości
świadczy o tym, że pragnienie poznania jest ważną i nie podlegającą kontroli cechą
człowieka.
W tej samej księdze odnajdujemy inną scenę buntu, którego bohaterem był Kain,
syn Ewy. Kain miał brata Abla, którego zabił. Bóg na ten czyn zareagował: „Cóżeś

340
(łac.) Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Psalm 130. Zob. też: L. Szestow, Kierkegaard i filozofia
egzystencjalna, przeł. Cz. Miłosz, Antyk, Kęty 2003, s. 35.
341
Rdz 3, 6.
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uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty
(…)”342. Kain został wygnany i założył własny wyklęty ród.
Warto wspomnieć o dramacie napisanym przez G. Byrona pt. Kain. Co prawda,
różni się nieco w treści od wersji biblijnej, jednak dotyka sedna sprawy. Otóż Kain, od
maleńkości, wbrew rodzicom nie zdradzał uczuć bogobojnych oraz miłości do Niego. Nie
chciał ani modlić się, ani składać czci Bogu, co wielce ich smuciło i zastanawiało rodzinę.
Zarzucano mu bluźnierstwa i konszachty z przeklętym wężem-duchem, sprawcą ich
niegdysiejszego wygnania z Edenu. Kain, z wyrzutem, pytał, dlaczego życie bywa takie
ciężkie, obwiniał za to najpierw rodziców, za wygnanie z raju, a potem samego Boga, który
uważa siebie za potężnego i dobrego. Jego wątpiącym słowom przysłuchiwał się Lucyper,
który zszedł na ziemię aby poznać zbuntowanego mężczyznę. Podczas rozmowy
dowiadujemy się o prawdziwych dylematach Kaina. „Daj mi tylko poznać zagadkę mego
jestestwa”343. Chciał on bowiem poznać, czym jest nieśmiertelność oraz śmierć, której tak
boi się jego rodzina. Wie, że człowiek jest tylko prochem, niczym. Lucyper przekonuje go,
że jego myśli: „są to myśli wszystkich, co godni myśleć. Nieśmiertelna cząstka przemawia
w Tobie”344. Diabeł zaproponował pewien układ. Otóż pomoże Kainowi poznać tajemnicę
śmierci, gdy ten złoży mu pokłon. W międzyczasie pada wyjaśnienie, kim jest: „Któż więc
był szatanem? Ten, co wam życia nie dozwolił, czy ten, co byłby wam dał żyć w wiedzy,
potędze, na łonie uciech?”345. Oczywiście w jego mniemaniu to Bóg był tym złym, był
niszczycielem-stwórcą. Kain wkracza do piekła i poznaje, czym są piekielne odmęty,
Lucyper namawia do bluźnierstwa przeciwko Bogu w celu doświadczenia pełnej tajemnicy
śmierci. Szatan powiadał, że: „Byt – śmierć – czas – wieczność – tak ziemia, jak niebo”346
są jego państwami, tym włada. Może on go wyzwolić od boskiej niewoli. Mężczyzna się
wahał, lecz zbiegiem nieszczęśliwych okoliczności, podczas burzenia ołtarza Pańskiego,
zranił sprzeciwiającego się mu brata – Abla. Abel umiera, a Kain zostaje wyklęty przez
rodzinę. Kain, przez ciekawość, zboczył na złą drogę w mniemaniu Boga, niemniej, jak

342
343

Rdz 4, 10 – 11.
G. Byron, Kain. Misterium, przeł. J. Paszkowski, [w:] tenże, Dramaty, t. 2, PIW, Warszawa 1986, s.

534.
344

Tamże, s. 522.
Tamże, s. 527.
346
Tamże, s. 547.
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twierdził Szatan, zło jest cząstką wszechistnienia, która stanowi drzwi do poznania. Jednak
kosztem buntu przeciwko Bogu.
Największym biblijnym buntownikiem był niewątpliwie Hiob. Omówienie historii
Hioba znajduje się w pierwszej z ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu, w Księdze
Hioba. Księga porusza problem ludzkiego cierpienia, kary bożej z pozoru niezawinionej.
Bóg jawi się jako niepojęty dla umysłu człowieka. Hiob sprzeciwiał się wyrokowi
boskiemu, zbuntował się przeciwko Przedwiecznemu. W tradycji Hiob uznawany jest za
typ Chrystusa cierpiącego niewinnie. Był mężem sprawiedliwym, prawym, składającym
ofiary Bogu z Us. Za namową diabła Bóg postanowił wystawić na próbę swojego
najwierniejszego sługę. W związku z tym na wiernego zaczynają spadać nieszczęścia. Bóg
zabiera mu dzieci, dom, na końcu zsyła trąd. Początkowo Hiob podporządkowuje się
wyrokom boskim, powiada: „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam powrócę. Dał Pan i
zabrał Pan”347. Jednak gdy cierpienia, jego zdaniem niezawinione, przedłużały się,
przeklinał dzień swoich narodzin. Przyjaciele, widząc rodzące się bluźnierstwo na ustach
Hioba, próbują go hamować i tłumaczyć miłość boską. Hiob z wyrzutem krzyczał: „Życie
obrzydło mojej duszy, przedstawię Jemu swą sprawę”348 i dalej słowa, które są już
bluźnierstwem: „ile mam przewinień i grzechów? Ujawnij występki i winy!” 349. Chciał
stanąć twarzą w twarz z Bogiem, domagał się sprawozdania boskiego ze swoich
postępków. Buntował się przeciwko karze, wymienił wszystkie cnoty, według których żył:
unikał

grzechu,

chciwości,

obłudy,

cudzołóstwa,

szanował

sługę,

wspomagał

potrzebujących, wystrzegał się nienawiści, był gościnny, nie taił swoich win. „Jestem bez
zmazy, a Bóg odebrał mi prawo: wbrew prawu zostałem uznany za kłamcę, nie goi się rana,
a jestem bez winy” 350. Bóg przestał milczeć, zwrócił się w końcu do Hioba tymi słowami:
„Niech przeciwnik Wszechmocnego odpowie, niech zabrzmi głos krytyka Boga!” 351
Przedwieczny darował Hiobowi bluźnierstwo, czym okazał swoje miłosierdzie. Zwrócił mu
wszystko, co ten miał przed karą. Jak wspomnieliśmy na początku, Księga Hioba jest
księgą dydaktyczną, inaczej mądrościową. Badacze podejrzewają, że anonimowy autor
mógł wzorować się na literaturze babilońskiej, a ściślej na poemacie Będę chwalił Pana
347

Hi 1, 21.
Hi 10, 1.
349
Hi 13, 23.
350
Hi 34, 5 – 6.
351
Hi 40, 2.
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mądrości352. Cierpiący sprawiedliwy, podobnie jak później Hiob, opłakuje i dziwi się
swoim nieszczęściom zsyłanym przez Boga właśnie na niego, a nie na bezbożnika.
Innym poematem babilońskim o podobnej treści był utwór Dialog o ludzkiej nędzy.
Cierpiący był sierotą, nie mógł pojąć, dlaczego Bóg zsyła na niego nieszczęścia. Podobnie
jak wyżej omawiane postacie, buntował się przeciwko boskiej obojętności i okrucieństwu.
Jak to możliwe, aby Bóg dopuszczał taką niesprawiedliwość? To nielogiczne. Owszem,
nielogiczne dla rozumu ludzkiego. W księdze Hioba umieszczony jest niezależny Hymn o
Mądrości, będący krytyką rozumu ludzkiego i przeciwstawieniem jej Mądrości Bożej,
prawdziwej: „Jeden Bóg jest świadom drogi do niej i On jeden zna miejsce jej”353. W
trakcie spotkania z Bogiem, Hiob wyraża skruchę za swoje bluźnierstwa. Bóg wybacza, ale
i wytyka błąd człowieka, jakim było domaganie się teofanii. Przypowieść ta opowiada
głównie o dziejach buntu przeciwko Bogu. Człowiek występuje przeciwko Niemu, bowiem
nie godzi się na Jego decyzje. Bunt Hioba nie był absolutny, był dla niego ratunek. Warto
wspomnieć, że postać Hioba i jego historia skłoniła do przemyśleń przynajmniej dwóch
filozofów. Pierwszym z nich był S. Kierkegaard, który analizował jego los w kategoriach
bojaźni i drżenia, drugim zaś, L. Szestow, który widział w historii Hioba

rozdarcie

pomiędzy nieredukowalnymi do siebie wiarą i wiedzą.
Jaki wniosek płynie z tych przypowieści? Zadziwiające jest, że już w pierwszej
księdze, na samym początku odnajdujemy dwie sceny dramatycznego w swoich
następstwach buntu. Wynika z tego, że bunt jest nieodłączną właściwością konstytucji
człowieka. Następnie na horyzoncie pojawia się epoka starożytnej Grecji i jej mity.
Najbardziej interesującymi mitami, z naszej perspektywy, są mity o Prometeuszu,
Antygonie, Tantalu, Syzyfie oraz o Dedalu i Ikarze.
Prometeusz, według Owidiusza i całej tradycji greckiej, był synem Japeta i
wnukiem Uranosa, jednym z tytanów, opiekunem i nauczycielem ludzi. Ulepił z gliny
człowieka i tchnął weń życie. „Ten syn Japeta wody rzecznymi roztwarza, i
podobieństwem bogów człowieka obdarza (…) Złoty pierwszy wiek nastał. Nie z bojaźni
kary, Z własnej chęci strzeżono i cnoty i wiary, Kary trwogi nie było (…)”354. Tak o tym
pisze Owidiusz w Czterech Wiekach ludzkości w swoich Metamorfozach.
352

Zob. A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, PWN, Warszawa 2001, s. 238.
Hi 28, 23.
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Owidiusz, Metamorfozy, przeł. B. Kiciński, Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 7.
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Ludzie jednak ku zmartwieniu ich twórcy nie radzili sobie najlepiej. W związku z
tym Prometeusz zapragnął im pomóc, ale Dzeus, widząc jego poczynania, postanowił
odebrać mu władzę nad rodem ludzkim. W następstwie tytan dał władcy Olimpu
możliwość wyboru ofiary, jaką będą składać mu ludzie. Przygotował dwie porcje ze
zwierzyny. Pierwsza wyborna, ale zakamuflowana, druga stanowiła same kości przykryte
odrobiną tłuszczu. Dzeus dał się przechytrzyć i wybrał kości. Po tym incydencie władca
Olimpu odmówił ludziom daru ognia, największej z łask. Prometeusz go wykradł z miłości
do ludzi. Rozwścieczony Dzeus na tym nie poprzestał. Kazał Hefajstosowi ulepić z gliny
Pandorę, która miała oczarować Epimeteusza, brata Prometeusza. Pandora miała przy sobie
puszkę, którą wręczyła Epimeteuszowi jako podarek od Bogów, jednak puszki zakazali oni
otwierać. Ciekawa niewiasta co dzień prosiła, by jej otworzył skrzynkę, aż w końcu uległ i
otworzył. W tym samym momencie z puszki wypełzły wszystkie okropności świata, oboje
z przerażeniem patrzyli na to, gdy na końcu pojawiała się nadzieja, ale właśnie wtedy gdy
Epimeteusz zatrzasnął skrzynkę i uratował ludzi przed totalną katastrofą. Dzeus rozkazał,
aby Kratos i Bia (moc i siła) zwlekli tytana na scytyjskie odludzie i przykuli do skały, gdzie
co dzień sęp wyrywał mu wątrobę, która odrastała na nowo. Mimo strasznych cierpień nie
wyrzekł się miłości do ludzi.
Jak widzimy, Prometeusz był bardzo zdeterminowały i owładnięty miłością do
człowieka. Jego dzieje będą inspiracją i przyczynkiem do tzw. prometejskich motywów w
literaturze każdej epoki. Na bazie tego mitu powstał dramat Ajschylosa, dramaturga epoki
klasycznej, Prometeusz Skowany (Prometeusz w okowach). W tym utworze Prometeusz
sam do siebie powiadał: „Czy milczę czy nie milczę, na jedno się składa. Człowieka
chciałem zbawić; za to mnie w tej chwili do skały zakutego w łańcuchy przybili”355. Z kolei
Kratos, komentując czyny tytana kpił: „a ty się tu przechwalaj, własność kradnij bożą; Dla
tworów, co się tylko na dzień jeden mnożą! Czyż zwolnią cię śmiertelni z tych pęt?”356. Z
pozycji boskiej czyn Prometeusza był absurdalny, jednak on w niego głęboko wierzył i
mimo wszystko nie wyparł się go.

355

Ajschylos, Prometeusz Skowany, przeł. J. Kasprowicz, Greg, Kraków 2003, s. 11.
Tamże, s. 10.
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Rzymski satyryk Lukian z Samosaty357 także pisał o Prometeuszu, przyrównując
jemu podobnych do wszystkich tych, którzy wygłaszają mowy w sądach. Z kolei, jak
można

przeczytać

w

utworze,

Ateńczycy nazywali

Prometeuszami

wszystkich

rzemieślników pracujących w glinie358. Podał także etymologię imienia tytana. Prometeusz
znaczy przemyślny, wnuk nieba i ziemi359.
Warto nadmienić, że motyw prometejski wykorzystali w swojej twórczości m.in.
Percy Bysshe Shelley w Prometeuszu Wyzwolonym360, gdzie tradycyjnie tytan był
przedstawiany jako buntownik przeciw tyranii, rewolucjonista walczący w imię miłości
człowieka, symbol wyzwolenia ludzkości od wszelkiego zniewolenia. U A. Mickiewicza w
III części Dziadów prometeizm mieszał się z mesjanizmem narodowym. Wymieńmy
jeszcze Prometeusza Jerzego Andrzejewskiego, Zofii Kossak, Leopolda Staffa, Zbigniewa
Herberta, G. Byrona, J. W. Goethego, A. Camusa czy A. Gide’a. Prometeizm będzie
stanowić ważny temat dla filozoficzno-literackich rozważań na przestrzeni wieków.
Kolejna postać to Syzyf, władca Koryntu, który żył w zażyłych stosunkach z
Bogami. Ten „przywilej” oraz jego niepohamowane gadulstwo i żądza życia przyczyniły
się do katastrofy. Podczas pewnej biesiady z Bogami ukradł nektar i ambrozję, a potem
częstował nimi ziemskich gości na swoich przyjęciach. Bogowie jednak na takie występki
Syzyfa przymykali oczy, darzyli go bowiem wielką sympatią. Syzyf jako jeden z niewielu
śmiertelników za życia próbował niebiańskich rozkoszy. Jednak Syzyf był lekkoduchem,
co w połączeniu z przyjaźnią z Olimpem nie mogło się dobrze skończyć. I w istocie,
pewnego dnia zdradził ważną tajemnicę i wtedy miarka się przebrała. Z woli Bogów musiał
odpokutować i to w najstraszniejszej formie, bowiem śmiercią. Dowiadując się o wyroku
Olimpu poprosił żonę, aby nie wyprawiała mu pogrzebu, co według wierzeń Greków miało
uniemożliwić zmarłemu przepłynięcie przez rzekę Styks. Jego jęki wzbudziły litość
Bogów. Tanatos pozwolił mu na krótką chwilę powrócić na ziemię, aby nakłonić małżonkę
do wyprawienia mu pogrzebu. Bogowie o nim zapomnieli, a Syzyf cieszył się życiem. W
końcu jednak Hades przypomniał sobie o Syzyfie i posłał po niego. Kara była straszna.
357

Zob. Lukian z Samosaty, Rozmowa Prometheusa i Zeusa, [w:] tenże, Dialogi Wybrane, przeł. W.
Witwicki, Książnica Atlas, Wrocław-Warszawa 1949, s. 240.
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Zob. Lukian z Samosy, Jesteś Prometeuszem w słowach, [w:] tenże, Dialogi Wybrane, przeł. W.
Madyda, Ossolineum, Wrocław 1949, s. 125-126.
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P. Bysshe Shelley, Prometeusz wyzwolony, przeł. L. Elektrowicz, „Pismo” 1981, nr 4.
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Syzyf miał toczyć do góry ciężki głaz, który tuż przy szczycie zawsze spadał na dół.
Wysiłki skazanego z góry skazane były na niepowodzenie. Syzyf wiedział, że nigdy nie
uda mu się osiągnąć celu, a jednak raz po raz, bez wytchnienia toczył swój głaz pod górę.
Syzyf buntował się przeciwko śmierci, przeciwko swojej rozpaczliwej sytuacji. Nie chciał
w niej widzieć swojej przegranej.
Warto zaznaczyć, że postać Syzyfa także inspirowała wielu artystów epok
późniejszych, jednym z nich był poeta B. Ostromęcki, który w tomiku wierszy Znak
planety, umieścił utwór jemu poświęcony361. Z kolei filozoficzne ujęcie historii Syzyfa
zawdzięczamy A. Camusowi. Zostanie ono przedstawione w rozdziałach późniejszych.
Tantal z kolei był królem Frygii osiadłym na zamku w Sypilos. Będąc, podobnie jak
Syzyf, w zażyłych kontaktach z Bogami zaświtała mu w głowie pewna myśl. Otóż chciał
sprawdzić, czy Bogowie są rzeczywiście wszystkowiedzący, jak sami twierdzą. Zaprosił
zatem cały Olimp na ucztę do siebie. Wcześniej kazał zabić jedynego syna – Pelopsa, upiec
i podać go do stołu jako pieczeń. Podczas biesiady czekał na reakcję. Aż w końcu ona
nastała. Demeter, krzywiąc się z przerażenia, odrzuciła od ust kawałek mięsa. Bogowie
jako, że faktycznie byli wszystkowiedzący, zorientowali się w podstępie Tantala. Za karę
został on strącony do Tartaru, gdzie po dziś dzień cierpi głód i pragnienie. Kloto
przywróciła do życia Pelopsa, który w miejscu nadjedzonej przez Demeter łopatki miał
białe znamię, wypełnione płytką z kości słoniowej. Tantal zapłacił za swoją ciekawość.
Powołajmy się na komentarz znanego krytyka literackiego: „mit o Tantalu zdaje się
potwierdzać przypuszczenie o powszechności poczucia braku, ustawicznie wypełnianego
przez fatamorganę”362. Czyżby Tantal był uosobieniem prawdziwej zbuntowanej natury
ludzkiej?
Kolejną postacią jest Antygona, która wspólnie z siostrą Ismeną opłakiwała śmierć
poległych braci po zwycięstwie Greków z Argejczykami. Jednak Polinejkes, brat
Antygony, był zdrajcą, wedle zwyczaju więc, ciało jego nie mogło zostać pochowane.
Rzucono je na pożarcie sępom. Antygona nie mogąc znieść żalu, zbuntowała się przeciwko
361

Zob. B. Ostromęcki, Wybór wierszy, Czytelnik, Warszawa 1972; „Piłuje swoją górę, Pod zwęglonym
słońcem, Jeszcze tylko kilka kroków i, Kamień z hukiem wali się w dymiące morze, Bogowie, Mają z czego
zrywać boki, Syzyf się podnosi, Rękawem ściera krew, I kiedy znów podpiera bryłę, Tym razem już wie, I
kiedy znowu staje na udeptanej ziemi, Nie więzień, Zmaga się kamieniem, I kiedy raz jeszcze zaczyna
wszystko od początku”. Bogowie, Syzyf Szczęśliwy 1967.
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Kreonowi i wyprawiła bratu pogrzeb. Kreon widząc akt nieposłuszeństwa kazał zamurować
ją żywcem. Na to Terezjasz rzekł do Kreona: „pogrzeb należy się martwym a życie żywym.
Ty odwróciłeś święty porządek”363. Finał był jeszcze gorszy, niż jakiekolwiek
przypuszczenia. Hajmon, syn Kreona, a narzeczony Antygony, bolejąc nad śmiercią
ukochanej przebił się mieczem. Antygona zbuntowała się przeciwko zasadom społecznym
w imię miłości do brata. Na bazie mitu powstał dramat Sofoklesa Antygona.
Ostatnią starożytną opowieścią w jest mit o Dedalu i Ikarze, który przytoczymy w
naszym tłumaczeniu. Otóż: „Nieśmiertelna jest sława Dedala, mistrza Aten. Dedal zabija
siostrę i ucieka z synem Ikarem z lądu ku wyspie Krecie. Z powoda zaś swojej sławy i
rodzącej się mądrości jest oczekiwany przez władcę wyspy. Na wyspie przygotowuje
labirynt, którego drogi są liczne i niedostępne. Wiele lat był Dedal na Krecie. Po jakimś
czasie Dedalowi tęskno do Aten. Niesiony tęsknotą ucieka z Krety, choć władca Krety go
zatrzymuje. Dedal układa pióra i woskiem spaja. Ucieka ponad morzem wraz z Ikarem.
Lecz Ikar Dedala słowom jest nieposłuszny i zbliża się do słońca, tak, że ono rozluźnia
wosk i Ikar do morza spada. Zaś Dedal oddala się ku Sycylii364. W micie uwidoczniony był
sprzeciw Ikara wobec nakazów ojca. Syn nie posłuchał rad Dedala, niesiony ciekawością
wzbijał się coraz wyżej, aż żar słoneczny roztopił wosk, którym spojone były skrzydła i w
następstwie spadł do morza. Ta sytuacja niewątpliwie ma odniesienia do sytuacji
uniwersalnej, ciekawości charakteryzującej człowieka, która bywa główną sprawczynią
buntu.
Przebrnąwszy przez starożytność, niewolną od zbuntowanych poczynań człowieka,
warto nadmienić, że właśnie w tym klasycznym stadium myśli ludzkiej zrodziła się
większość filozoficzno-literackich motywów buntowniczych, które później będą jedynie
dopasowywane do charakteru i specyfiki epok. Genialni Starożytni odkryli zbuntowaną
cechę natury człowieczej i opisali ją w swoich dramatach, przypowieściach oraz mitach.
Późniejsze dokonania będą stanowić trawestację ich pomysłów i odkryć.
Ignorując bogobojną i teocentryczną epokę średniowiecza, upraszczając nieco
sprawę, przejdźmy do ciekawszej, z naszej perspektywy, nowożytności, epoki baroku.
Postacią wybijającą się był wtedy bezpretensjonalnie W. Szekspir. Jego utwory, opisujące
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naturę ludzką, pokazują jednocześnie, że jest ona zdolna lub wręcz predestynowana do
buntu wszelakiego rodzaju. Dramaturg pokazał, że matką człowieka jest świat, w którym
tkwi sprzeczność. Stanowił on zarówno o jego zbawieniu jak i przekleństwie. Świat był
powodem radości i cierpienia człowieka jednoczenie. Była to rzeczywistość na opak pełna
ludzkich namiętności. Pytania Szekspirowskie sprowadzają się do dwóch zasadniczych: Jak
poznać człowieka? (przez jego bunt?) i kim on jest? Pierwszym zbuntowanym bohaterem
był Hamlet, książę duński. Wątek, na którym osnuty jest Szekspirowski Hamlet nie był
autorstwa renesansowego dramaturga. Pierwszą opowieść o duńskim księciu i zemście
rodowej stanowiła Historia Danica Saxo Gramatyka z 1185 r. W. Szekspir nie znał jednak
tej łacińskiej wersji, inspiracją dla niego była raczej tragedia T. Kyda (1558–1595).
Hamlet był księciem duńskim, któremu objawił się zmarły ojciec. Duch ojca
wyjawił, że został zamordowany przez stryja Klaudiusza, który teraz jest władcą i mężem
matki Hamleta – Gertrudy. Duch żalił się: „Młodzieńcze, ten wąż, którego żądło Twojemu
ojcu odebrało życie, Koronę jego teraz ma na głowie”365. Ojciec kontynuując zaznacza:
„Ale wieczność to rzecz nie dla was, istot z krwi i ciała”366. Słysząc to przerażające
wyznanie Hamlet postanawia się zemścić na stryju-mordercy. Równolegle z tym
postanowieniem zaczyna tracić zmysły. Jego emocje były w stanie zmącenia. W trakcie
akcji utworu, przy różnych okazjach, padają ważne słowa. W akcie pierwszym, scenie
piątej, bezpośrednio po spotkaniu z ojcem, Hamlet powiada do Horacja: „Są wielkie rzeczy
w niebie i na ziemi, o których nie śniło się filozofom”367. W momencie, gdy Poloniusz,
ojciec Ofelii, ukochanej Hamleta, domyśla się, że ten wie o zbrodni Klaudiusza, Hamlet
wygłasza swój ponadczasowy, egzystencjalny monolog: „Być czy też nie być – oto jest
pytanie (…) umrzeć – spać; spać – a może marzyć? Otóż właśnie, tu jest zwada. Bo w śnie
owym śmierci jakie marzenia mogą przyjść, gdy wreszcie z ziemskiego wykręcimy się
zamętu?”368. Niedługo potem Hamlet, stając do pojedynku z Laertesem, bratem Ofelii,
która zginęła samobójczą śmiercią z powodu zamordowania ojca Poloniusza przez
Hamleta, ginie od zatrutego miecza. Wcześniej rzekł: „Gdy dobrze obmyślany plan
zawodzi – i z tego wysnuć powinniśmy naukę, że jest istota Boska nadająca dążeniom
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naszym kształt, bez względu na to, jak my je sobie ocioszemy z grubsza”369. Finalnie,
Hamlet ginie w pojedynku, jako nieugięty bojownik sprawiedliwości. W. Szekspir był
wyśmienitym obserwatorem zachowań i charakterów ludzkich, o których świadczy wiele
nieśmiertelnych sentencji. Hamlet był interpretowany przez wiele szkół i na różne sposoby,
nas jednak interesować będzie jedynie wersja romantyków. Dostrzegali w bohaterze
swojego duchowego brata. Analizowali dramat metodą psychologiczną. W. Goethe tak go
komentował: „wielki czyn, włożony na duszę, która do tego czynu nie dorosła”370. Hamlet
był człowiekiem, który kierował się rozumem, ale ten rozum nie odpowiadał mu na
wszystkie pytania, buntował się więc. Buntował się przeciwko ludzkiej obłudzie, kłamstwu
świata. Był sam, przeciwko wszystkim. Ludzie oferowali mu tylko „słowa, słowa,
słowa”371, „(…) nic tylko słowa, słowa. Nic od serca”372. Wszyscy są przeciwko niemu,
oprócz Horacja i Fortynbrasa. Własna matka zadziwia, od razu po śmierci ojca bierze ślub
ze stryjem. Świat jest niezrozumiały, ale nie można go zmienić, jak więc żyć w takim
niezrozumiałym świecie i nie postradać zmysłów? Człowiek jest niestały, uzależniony od
losu. Chciałoby się rzecz: „Gdyby mógł człowiek stałym zostać, wówczas doskonałością
byłby”373. Hamlet krzyczał: „Jaka nudna, stęchła, płaska i jałowa, Jest każda z ziemskich
spraw, cały ten świat! Świat? Śmiechu warte, nieplewiony ogród, gdzie się panoszy zielsko
ordynarnej ludzkiej podłości”374. Można by tę sentencję podsumować innymi słowami
Hamleta: „A człowiek? Niby wiem, że to arcydzieło, szlachetność rozumu, nieograniczone
zdolności, proporcja kształtu, płynność ruchów, w uczynkach równy aniołom, w
pojmowaniu równy Bogom, najwyższe z żyjących istnień, korona stworzenia, a jednak dla
mnie to tylko kwintesencja marnego prochu. Nie cieszy mnie człowiek — ani żaden
mężczyzna, ani żadna kobieta”375. Tymi słowami zakończmy, pozostający i tak
niewyczerpywalnym, problem Hamleta, który jest bez wątpienia filozoficzny, choć samo
dzieło zaliczamy do dziedzictwa literatury.
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Kolejną epoką na wskroś buntowniczą jawi się okres romantyzmu. Był to czas
trzydziestolecia dzielącego Kongres Wiedeński od Wiosny Ludów. Romantyzm, jako
zjawisko niewątpliwie złożone, miał swoje korzenie w buncie przeciwko oświeceniowemu
racjonalizmowi. Zwykło się traktować je jako następstwo Wielkiej Rewolucji Francuskiej z
1789 r. Rewolucja ta miała być „przekraczaniem losu”376, miała pokazać człowiekowi, że
sam jest twórcą swojego losu, „tytanicznym, prometejskim buntownikiem, który sam
wydziera przeznaczeniom to, co mu się należy” 377. Romantyzm określał postawę
człowieka, wyznawał kult starożytności. W sferze filozoficznej jak i społecznej
przeciwstawiał się oświeceniu, zakładał, że świat jest pełen sprzeczności, człowiek jest
samotny, a rzeczywistość jest tajemnicza. Człowiek miał być w permanentnym konflikcie z
niezrozumiałym światem. Zrozumienie świata miało z kolei następować poprzez uczucia a
nie rozum. Romantyzm nazywano chorobą wieku (mal du siècle). Romantyk wybierał
podróże, czasami bunt zwany „świętą zbrodnią”, wyrzekał się religii. Światopogląd i sztuka
romantyczna dostarczały wzorców buntu. Właśnie wtedy zrodziło się ubóstwianie zła i
Szatana, jako dróg do wolności. Lucyfer stał się „metafizycznym emblematem kondycji
ludzkiej”378. Bunt romantyków miał być buntem Szatana wobec Boga. Jak twierdzi M.
Janion – polska badaczka – lucyferyzm miał dwa bieguny – J. Słowackiego i G. Byrona379.
Obaj poeci będą przedmiotem moich analiz, wspomnijmy teraz tylko, że bunt
przedstawiony przez J. Słowackiego był tym najstraszniejszym, skierowanym przeciwko
Najwyższemu. Bunt G. Byrona był tym na wzór buntu Kaina, który jawił mu się jako
prawdziwy człowiek. Satanizm był jedną z postaci, jaką przybrała romantyczna rewolta.
Pierwszą falę romantyzmu zauważamy około 1760 r. Można go określić jako pewną
postawę wobec świata charakteryzującą się przewagą namiętności nad rozwagą,
zainteresowaniem dziwnością, niezadowoleniem z teraźniejszości, odnajdywaniem
przyjemności w cierpieniu380. Nie byłoby romantyzmu, gdyby nie preromantyzm, czyli
twórczość takich postaci jak J.-J. Rousseau, A. de Vigny czy R. Chateaubriand 381.
Uwypuklali oni rolę m. in. uczuć i emocji w życiu, czy postulat prawdziwego odczuwania
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przyrody, marzenia o samotności na łonie natury. Można by nawet powiedzieć, że
preromantyzm był donioślejszy w skutkach niźli epoka późniejsza, przede wszystkim
dostrzegamy w nim kult wyobraźni i olbrzymie uwrażliwienie na prawdę382. Romantyzm
rozumiany jako mal du siècle odznaczał się znudzeniem życiem czy buntowniczą postacią
młodych wobec konserwatywnych dorosłych, hamujących ich siły witalne i umysłowe 383.
Najwymowniejszym przykładem pesymizmu romantycznego była twórczość A. de Musseta
(1810–1857), autora Spowiedzi dziecięcia wieku, w której opowiada o swoich
niespełnionych miłościach.
Romantyzm przybierał różne formy w różnych krajach. Ten francuski, zasadniczo
najwcześniejszy, mógł być porównywany tylko do polskiego, ze względu na doniosłe
wydarzenia historyczne mające miejsce w tych krajach i związany z tym autentyzm
cierpienia artystów. Jednak, bezsprzecznie, właściwością romantyków było nieodróżnianie
literatury i filozofii od życia, swoisty nadrealizm, zacieranie się granic realności i symbolu.
Pierwszą postacią romantyzmu niemieckiego, którą warto przywołać, jest H. von
Kleist (1777–1811), postać głęboko zbuntowana przeciwko sobie, innym, światu. Cała jego
twórczość była tego wyrazem. Nie mógł znaleźć wspólnego języka ze światem. Przechodził
poważne załamania nerwowe, jedno z nich spowodowane było odkryciem filozofii I.
Kanta, według którego człowiek nie jest predystynowany do poznania rzeczy samych w
sobie. H. Kleist nie mógł się z tym pogodzić. Czuł się na powrót jak dziecko. W
przypływie kolejnej zapaści nerwowej postanowił popełnić samobójstwo 21 listopada 1811
r. wraz ze swą towarzyszką Henriettą Vogel. Był człowiekiem wyizolowanym i samotnym.
Dramatu dopełniała jego wada wymowy – jąkał się.
Analizowanym utworem jest dramat Pentesilea. Jego akcja rozgrywa się w
starożytnej Grecji podczas wojny z Trojańczykami. Trzecią stroną konfliktu były
Amazonki, których królową zwano Pentesileą. Królowa miała w sercu rozbrat i bunt384. Jej
tajemnica tkwiła w miłości do wroga – Achillesa. Stoczyła z nim pojedynek, w którego
wyniku została ciężko raniona. Dowiadujemy się jednak, że Achilles czuł to samo,
powiadał: „Na wielkich bogów! Ja jej pragnę przecie, tylko przycisnąć do tej piersi
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mojej”385. Pentesilea nie ucieka, poddaje się uczuciu. Jakaż jednak jest jej gorycz, gdy
wybranek stwierdza: „Raczej ty pójdziesz do mojej krainy, tam ja cię bowiem po
skończonej wojnie, powiodę strojną w róże i wawrzyny i na tron ojców posadzę
dostojnie”386. Bowiem to przecież Pentesilea była jeńcem Achillesa. Przeraziło ją to, nie
miała wyjścia jak tylko wypowiedzieć wojnę. Amazonki zgładziły wszystkich swych
jeńców. Achilles przez Herolda wezwał Pentesileę na ostateczny pojedynek. Twierdził, że
dopiero jak ją pokona, u boku swego na tron posadzi. Niebawem Amazonki poczęły
krzyczeć: „Zwycięstwo! Chwała! Hej! Achilles padł!387. W istocie, Achilles został
pokonany, jednak Pentesilea nie była tego świadoma. Protoe, jedna z księżniczek, chciała
ukryć przed nią ten fakt. Królowa, popatrzywszy na trupa ukochanego, sama umiera. Tuż
przed śmiercią w pełnej rozpaczy krzyczała: „Ja się wyrzekłam Amazonek prawa, z tym
młodzieńcem oto idę w drogę”388. Po czym duch ją opuścił. Historia Pentesilei pokazuje
nam siłę uczucia istniejącego wbrew logice oraz buntu przeciwko wcześniej
wypracowanym rozumowym ideałom na rzecz miłości.
Pozycją kolejną, którą poddamy analizie są Zbójcy F. Schillera, dramat na wskroś
buntowniczy. F. Schiller (1759–1805), poeta i dramatopisarz okresu niemieckiego
romantyzmu, jest sytuowany w nurcie zwanym „epoką burzy i naporu”389. Ten społecznofilozoficzny nurt, widząc rolę niemieckiego mieszczaństwa w dziele odrodzenia
narodowego i jego położenie, chciał ulżyć jego niedoli. Niestety, sytuacja w Niemczech nie
pozwalała na żadną akcję polityczną, która byłaby w stanie zmienić na lepsze położenie
mieszczaństwa. Pozostawał zatem tylko teren literatury. Nietrudno zauważyć, że wszystkie
źródła inspiracji artystów tego czasu miały jedną cechę: zwracały się przeciw wszelkiemu
skrępowaniu indywidualności twórczej, przeciw tradycji klasycystycznej. „Bardziej jednak
buntownicza, niż treść utworów, była ich forma charakteryzująca się pełną swobodą
twórczą”390. Treści oscylowały zaś między silnymi namiętnościami a straszliwymi
zbrodniami. Nie wzbraniano się przed motywami Szekspirowskimi jak ojcobójstwo,
bratobójstwo czy dzieciobójstwo.
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F. Schiller jako młody człowiek zaczął studiować prawo i medycynę, ale
interesowała go literatura, którą uprawiał i czytał po cichu, w ukryciu. Dramat Zbójcy także
powstał w wielkiej tajemnicy przed otoczeniem. Fascynowały go Pieśni Osjana, Żywoty
Wielkich Mężów Plutarcha, które znał na pamięć czy Emilia Galotti G. Lessinga. Autor
Don Carlosa pokazywał na kartach swych utworów niezwykłe indywidualności, buntował
się przeciwko krzywdzie społecznej, przeciw więzom narzuconym człowiekowi przez
państwo, niedoskonale zorganizowane. Głosił potrzebę wolnego życia i

wyzwolenia

jednostki. Jego artyzm był świadectwem fermentu w Europie przed Rewolucją Francuską.
Był obrońcą bezbronnego mieszczaństwa.
Dramat składa się z pięciu aktów, bohaterami są: Maksymilian Moor – starzec,
Karol Moor, Franciszek Moor, Amalia, pastor, Daniel, Herman, Kosinsky, Grimm oraz
Razmann. Akcja dramatu toczy się wokół jednoosobowego spisku Franciszka przeciwko
jego bratu Karolowi. Franciszek, niespełniony i nieszczęśliwy młody człowiek z
odstraszającą fizjonomią postanawia zbuntować się przeciwko swojemu losowi. Knuje
intrygę polegającą na sfałszowaniu listu Karola do ojca Maksymiliana. Po przeczytania go
ojciec wydziedzicza Karola. W związku z zaistniałą sytuacją Karol postanawia zawiązać
grupę rozbójnicką, która grasuje w lesie czeskim. W scenie drugiej do bandy przyłącza się
Kosinsky, który powiada: „Mężów szukam, co śmierci w oczy patrzą i niebezpieczeństwu
jak obłaskawionemu wężowi oplatać się dają – mężów, co wolność cenią ponad cześć i
życie, i na których dźwięk imienia, radośnie witany przez biednych i uciśnionych,
najodważniejsi w tchórzów się zmieniają i bledną tyrani”391. Przyłączenie się Kosinsky’ego
świadczy o uznaniu przez F. Schillera akcentów społecznego buntu.
W tym samym czasie Franciszek próbuje zdobyć względy Amelii, narzeczonej
Karola, jednak bezskutecznie. Pewnego dnia w przebraniu wkracza do rodzinnego zamku,
rozmawia z Amelią, która go nie poznaje i dowiaduje się od sługi, że brat więzi ojca w
lochu. Karol uwalnia ojca i każe pochwycić Franciszka, który w międzyczasie popełnia
samobójstwo. Ojciec dowiedziawszy się, że Karol jest

przywódcą bandy zbójeckiej,

umiera. Amelia poznawszy w końcu ukochanego nie chce się z nim rozstawać, jednak na
Karolu ciążą jeszcze zobowiązania wobec grupy. W takiej sytuacji Karol, na życzenie
narzeczonej, zabija ją, a sam staje przed sądem za własne występki. Zbójcy są utworem
391
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mieszczaństwa, czy wręcz propozycję utworzenia republik mieszczańskich. Dramat
wystawił na światło dzienne problemy epoki i wyrażał przeciw nim swój sprzeciw.
Kolejnym genialnym dziełem „epoki burzy i naporu” były Cierpienia młodego
Wertera J. W. Goethego. Powieść ta przyniosła anonimowemu jeszcze W. Goethemu
sławę. Bohater Werter pisząc listy do przyjaciela Wilhelma opowiada o swoich rozterkach
uczuciowych. Wydawać by się mogło, że to zwykła historia nieszczęśliwej i niespełnionej
miłości, jakich było wiele. Jak wiemy z przekazów, że sam autor się jej potem wstydził.
My jednak analizując utwór dostrzegliśmy w nim coś więcej, a mianowicie bunt i to
szczególnego rodzaju. Zacznijmy jednak od początku. Werter zdradzając kobietę, z którą
był związany – Eleonorę – wyjeżdża poszukując wytchnienia, spokoju duszy oraz
natchnienia, bowiem maluje. Z początku nieprzemożnie szczęśliwy i zafascynowany nową
okolicą poznaje Lottę, narzeczoną komisarza Alberta, który chwilowo wyjechał. Wertera
jakby to nie martwiło, miło spędzał czas z nowo poznaną kobietą. Aż w pewnym
momencie poczuł, że ją kocha. Niedługo potem wrócił Albert. Od tego momentu
zauważamy zmącenie umysłu i buntownicze reakcje skierowane wobec siebie, wobec
ludzkiej kondycji i świata. Zdając sobie sprawę, że obiekt miłości jest nieosiągalny, z
niewypowiedzianie ciężkim sercem postanawia opuścić miejsce. Najważniejsze było
jednak to, co rodziło się w jego umyśle pod wpływem tej ekstremalnej sytuacji. Niegdyś
uważał, że serce człowieka stworzone jest dla miłości: „Czym jest dla naszego serca świat
bez miłości!”392, sama myśl o samobójstwie budziła jego odrazę393. W tym też szczęśliwym
okresie buntował się przeciwko rozumowi, logice, wychwalał natomiast szaleństwo i
uczucia. Nie trwało to jednak długo, szybko zorientował się, że „szczęście człowieka, stało
się znów źródłem jego cierpienia”394. Teraz przeklina naturę, bowiem, wszystko co jest jej
tworem, przemija, wszystko jest powolnym umieraniem, niepodobna więc zaznać
szczęścia. Człowiek jest znikomy wobec natury. Werter buntuje się przeciwko takiej
organizacji świata, jednak wie, że jest bezsilny. Jest skazany na swoją udrękę, wszelkie
próby wyratowania się z ciemnego pustkowia własnej duszy, w którym ugrzązł, nie dają
rezultatu. Dochodzi do wniosku, że problemy zawsze są zależne od człowieka, a nie rzeczy
392
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zewnętrznych od niego. Utracił wiarę w siebie i ma o to pretensję do Boga. Prócz tej
nieszczęsnej miłości, spotykają go, jak na złość, niepowodzenia towarzyskie, co dopełnia
czary goryczy. Powiada o sobie: „Tak, jestem tylko wędrowcem, pielgrzymem na
ziemi”395, co ma oczywiście odniesienie do kondycji ludzkiej w ogóle. Jest jednak coś, co
posiada – serce. Jego przeznaczeniem jest cierpieć, buntuje się przeciwko szkaradnemu
losowi, skazuje się na śmierć, bowiem ona jest wyzwoleniem od fatum. Werter był
preromantycznym bohaterem tragicznym, stanowił, w pewnym sensie, także krytykę
bezdusznego społeczeństwa mieszczańskiego. Człowiek dostał w darze serce i wrażliwość,
ale rzucony został w bezduszną przyrodę. W tym tkwił tragizm sytuacji Wertera.
W żadnej analizie buntu literacko-filozoficznego nie może zabraknąć zbuntowanego
Fausta, dzieła autorstwa wspomnianego już W. Goethego, które ten pisał przez całe swoje
życie. Ukończył je na kilka miesięcy przed śmiercią. Faust zawiera jeden wątek główny,
ale na jakże bogatym tle uwidacznia się m. in. inspiracja starożytną Grecją, którą niemiecki
geniusz miłował. Wielu twórców uważało Fausta za przepowiednie losów ludzkości.
Postać głównego bohatera zrodziła się w głowie twórcy pod wpływem inspiracji legendą o
wirtemberskim lekarzu Johannesie Fauście. Posądzano go o uprawianie czarów, umarł w
1539 r. Niedługo potem stał się postacią chętnie wykorzystywaną w literaturze ludowej.
Jak podaje J. Jakubowski, w 1587 r. wyszła we Frankfurcie nad Menem pierwsza książka o
czarnoksiężniku Fauście. „Autor Johann Spiess ukazywał życie Fausta jako odstraszający
przykład bezbożnej śmiałości człowieka zbuntowanego przeciwko niebu i zawierającego
pakt z piekielnymi siłami dla uzyskania wiedzy i radości życia”396. W. Goethego
interesowało nie potępienie, czy w ogóle jakiekolwiek ocenianie tejże postaci, ale
filozoficzne spojrzenie na jej życie i motywy postępowania. Dzieło W. Goethego stało się
wielkim poematem o naturze ludzkiej i jej najskrytszych marzeniach.
Faust w interpretacji niemieckiego romantyka był uczonym, który zgłębiwszy
wszystkie nauki świata, mimo to cierpiał na niedosyt wiedzy i radości życia. Był
buntownikiem przeciwko jałowym spekulacjom ludzkiej nauki i bezbarwnych abstrakcji,
które wydawały mu się bezwartościowe i nieprawdziwe. „Przestudiowałem wszystkie
fakultety, ach filozofię, medycynę, prawo i teologię też niestety, Do dna samegom wgryzł
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się pracą krwawą – i jak ten głupiec u mądrości wrót, Stoję – i tyle wiem, com wiedział
wprzód (…) biada! Czyż jeszcze tkwię w tym więzieniu?”397 Więzienie to oczywiście
synonim życia. Postanawia wywołać ducha ziemi, oczywiście tego w znaczeniu
Swedenborgiańskim. W tej scenie pierwszy raz pojawia się postać Wagnera, karykatury
samego Fausta. Pojawi się powtórnie w

scenie z laboratorium, kiedy to W. Goethe

przywołuje uczonego Wagnera, który pracował nad stworzeniem życia z próbówki,
Homunkulusa. Wagner to rzeczywista postać uczonego profesora, którego W. Goethe znał.
Choć, być może, prototypem był Paracelsus. Faust krzyczał w jego kierunku: „Żem nie jest
jako bóg, zbyt dobrze odczuł już, Z robakiem równam się ryjącym ziemi kurz”398. Pragnął
prawdy, tym samym buntował się przeciwko swej ludzkiej konstytucji i doczesności.
Prolog w niebie, zawierający główną ideę dzieła, stanowi dialog między Bogiem a
Mefistofelesem i w rezultacie zawiązanie między nimi układu o duszę uczonego. Widzimy
tu wyraźne nawiązanie do Księgi Hioba, gdzie Bóg wystawia na próbę wiarę Hioba
pozwalając diabłu na zsyłanie różnych nieszczęść na niego. Pan powiedział: „A zatem
zgoda. Tobie go powierzam. Odciągnij ducha tego od praźródła, I jeślić tylko ująć go się
uda, W dół go poprowadź własną twoją ścieżką”399. W części pierwszej w scenie pt.
Pracownia Fausta następuje pierwsze spotkanie uczonego z Mefistofelesem. Diabeł dał
złapać się nieświadomie w pułapkę pentagramu narysowanego przed drzwiami pracowni.
Faust postanowił to wykorzystać. Faust chciałby umrzeć, wszystkiego miał dość. Dochodzi
do umowy. Mefistofeles powiada: „na życie ze mną wejść w przymierze, to ja się chętnie
na to piszę (…) Chcę na tym świecie oddać się w twe służby, na twe skinienie krzątać się
co tchu, lecz gdy na tamtym świecie znów się ujrzym, Ty mi tam oddasz, com dał tobie
tu”400. Fausta nie interesuje życie po śmierci, wiec bez zastanowienia oddaje duszę
Mefistofelesowi. „Jeślim chwili rzekł: Jak pięknaś! O, nadal trwaj! Nie uchodź mi! Możesz
mię w więzach twoich spętać, Niech się wypełnią moje dni”401. Odpowiedź była wielce
wymowna. Desperat Faust doczekał się okazji na poprawienie kondycji swojego żywota.
Mefistofeles radzi, aby w pogardzie miał ludzką mądrość, „tę najwyższą z ludzkich sił” 402.
397
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Po chwili znajdą się w kuchni czarownicy, gdzie Faust dostanie napój nieśmiertelności. Na
ulicy Faust zauważa piękną dziewczynę, której na imię Małgorzata, pragnie mieć ją dla
siebie. Mefistofeles urządza schadzkę. Nie przywołując całego wątku związanego z
Małgorzatą powiedzmy, że urodziła ona Faustowi dziecko, które zamordowała, przez co
wyklęta została przez brata, którego w pojedynku zabił Faust. W rezultacie jednak Faust
porzucił nieszczęśliwą kobietę.
W części drugiej uczony z Mefistofelesem znajdują się na dworze cesarza. Tutaj W.
Goethe prezentuje nam swoje uwielbienie i fascynację starożytną Grecją. Uczony
rozmawia z furiami, sylenami, filozofami jońskimi – Talesem, Anksymandrem,
Anaksagorasem – Styrem, Faunami, Chironem, Syrenami, Sfinksem, Lamiami, Nereuszem,
Proteuszem, Nereidami oraz Trytonami. Dowiaduje się od Roztropności o dwóch
najgorszych wrogach człeka, trwodze i nadziei”403. Wywołują ducha Heleny Trojańskiej, w
której Faust się zakochuje. Pojawi się dziecko. Dzieckiem Fausta i Heleny był Euforion 404,
wielbiciel poezji, który na wzór Ikara chciał wzbić się wyżej niż pozwalała mu na to jego
konstytucja. Poległ.
Za udział w bitwie u boku cesarza uczony dostaje nadmorski kraj, którym rządzi aż
do późnej starości. W chwili śmierci Mefistofeles przypomniał mu o jego zobowiązaniu,
ten jednak trafia do nieba i czekającej tam na niego Małgorzaty. Przed śmiercią krzyczy do
zjaw, którym na imię Trwoga, Troska, Wina i Bieda: „Nieszczęsne zjawy! Tak więc
traktujecie Ten rodzaj, po tysiące razy”405.
Oprócz inspiracji folklorem, Biblią czy kulturą starożytnej Grecji dostrzegamy
także inspirację filozofią G. W. F. Hegla, którą W. Goethe dobrze znał. Zawdzięczał jej
„odkrycie prawdy, że sprzeczność tkwi w centrum życia i poznania, łączy się ściśle z
historycznym ujmowaniem całego procesu życiowego”406. Główny problem humanizmu
W. Goethego zawiera się w końcowym monologu Fausta, kiedy ten powiada: „Jakaś
piękna! O, nadal trwaj!”, choć jego tęsknota nie została zaspokojona. „Monolog roztacza
wizję przyszłości”407, gdzie Faust czerpie szczęście tylko w marzeniach o przyszłości.
Człowiek w ujęciu W. Goethego to Leibnizjański mały bóg we własnym świecie.
403
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Mefistofeles powiada: „Ja widzę tylko, jak się męczy człowiek, Ten mały świata bóg snadź
wcale się nie zmienia, I tak dziwny dziś, jak w pierwszym dniu stworzenia”408. Życie
Fausta było przykładem buntu przeciwko ograniczeniom ludzkiej natury. Był przykładem
postaci, której udało się zrealizować swoje marzenia. Był to bunt całkowity i, co ciekawe,
zakończony pełnym sukcesem. Żywot jego był intensywny, pełen wrażeń, ale czy ludzki?
Ludzie mają niewątpliwie takie marzenia, ale spełniły się tylko w przypadku Fausta.
Przejdziemy teraz do angielskiego romantyzmu i jego przedstawiciela lorda Byrona
(1788–1824). Utworem, którym chciałabym się zająć, jest Giaur. Stanowił on bezpośrednie
nawiązanie do wolnościowych zrywów Greków przeciwko tyrani Turcji. Giaur został
przetłumaczony przez A. Mickiewicza, co nie pozostaje bez znaczenia. Tłumacząc utwór,
w którym główny wątek stanowi tragedia miłosna Giaura i Leili, A. Mickiewicz był w
podobnym stanie ducha co bohater. Brutalnie przerwana została jego miłość do Maryli
Wereszczakówny. O A. Mickiewiczu mowa będzie jeszcze w kolejnej części podrozdziału.
Na razie skupmy się na zjawisku zwanym byronizmem. To swoisty stan ducha „rozbratu
moralnego z ludźmi”, mizantropii, poczucia własnej odrębności a zarazem wyższości oraz
pretensji do hamowanej wolności. G. Byron znany był ze swojego zaangażowania w
organizacje wolnościowe, czy wystąpienia w parlamencie w sprawie robotników
angielskich. Bowiem właśnie wtedy Anglia, najgwałtowniej w Europie, przechodziła
rewolucję przemysłową i narodziny kapitalizmu. Szczytem jego zaangażowania był udział
w powstaniu greckim z okresu Wiosny Ludów, zapatrzeni byli w niego piewcy wolności i
burzyciele porządku. Tak o powstaniu pisał: „Chwała i zastęp greckich mężów, Miecz i
proporzec – cel dzisiejszy! Spartanin, niesion na pawęży, Nie był wolniejszy”409. W 1816 r.
po pewnym skandalu miłosnym postanowił dobrowolnie i ostatecznie opuścić Anglię.
Buntował się przeciwko filisterskiemu, banalnemu sposobowi życia i uległości wobec
konwenansów, konformizmowi salonowemu, w którym brał czynnie udział ze względu na
swe szlacheckie pochodzenie. W swoich dziełach poruszał pytania moralne i filozoficzne.
Jego twórczość stała w cieniu Prometeusza.
Giaur z pozoru jest nieskomplikowaną opowieścią o miłości. Bohaterami są: postać
tytułowa, Leila i Hassan. Leila była żoną Hassana, a kochanką Giaura. Kobieta była istotą o
408
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niesłychanej urodzie. „Oko jej czarne – i któż się ośmieli, wzrok ten malować? – te oczy
gazeli, wielkie i słodkie, ciemne i błyszczące!”410. Mąż, dowiedziawszy się o zbrodni,
tureckim zwyczajem utopił ją. „Tak! Tyś pochował w falach mą Leilę, Jam cię pochował w
czerwonej mogile”411. Jak z cytatu wynika Giaur po stracie ukochanej rozpaczając zabija
Hassana, sam pozostając przy życiu, ale nadał trwa w swojej miłości przeplatanej z
cierpieniem straty. Bohater krzyczy: „Kto mi dał życie, niechaj je odbiera; ja śmierć bez
trwogi spotykałem nieraz, gdym był szczęśliwy i dumny – a teraz?”412. Giaur po zabiciu
Hassana poszedł samotnie w świat, odnajdujemy go jednak po sześciu latach w klasztorze,
gdzie żali się: „Była zbyt ziemska, ludzka, nawet gminna. Jak grzesznik, ojcze – lecz ona
niewinna”. Rozpacz Giaura, o ile we wczesnej fazie była buntem, który miał swe ujście w
morderstwie Hassana, później przerodził się w kontemplację cierpienia.
W tle G. Byron porównuje Grecję antyczną oraz Grecję z czasów okupacji
tureckiej. „Ojczyzno mężów nieśmiertelnej chwały! Każda dolina, każdy wierzch twej
skały, Jakże pamiętne! Bo każde z nich było kolebką swobód lub sławy mogiłą. Arko
potęgi! Dziś, czyliż tak mało, Czyż tylko tyle po tobie zostało?”413, i dalej o Grecji jemu
współczesnej: „Dziś do tej twarzy Grecyja podobna, Martwa od dawna, lecz dotąd
nadobna; jej widok ziębi, jej wdzięk do łez wzrusza, Bo już jej piękności nie ożywia
dusza”414. Poeta wprost mówi nam, czym inspirował się przy pisaniu utworu: „Przecież z
Grecyji wziąłem tę powieść, Z czasów niedawnych i żałosnej treści”415. Utwór stanowił
bunt przeciwko uciskowi i tyranii, a wątek miłosny był tym pobocznym.
Trzeba powiedzieć słów kilka o polskim romantyzmie, aby obraz tej epoki jawił się
pełnym. Był to czas, gdy Polska oficjalnie na mapie Europy nie istniała. Znajdowała się
pod zaborami. Jednym z nich był zabór rosyjski. Ziemie Księstwa Warszawskiego
przekształcone zostały w 1815 r. w Królestwo Polskie pod protekcją cara rosyjskiego,
wtedy Aleksandra I416, a od 1829 r. Mikołaja I417. Najwyższym dowódcą wojskowym był
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niepodległościowego w 1830 r., zwanego Powstaniem Listopadowym, drugiego zrywu
natomiast w 1863 r., zwanego powstaniem styczniowym. Wydarzenia historyczne
stanowiły główną inspirację dla artystów. Nie będzie przesadą twierdzenie, że literatura
była na służbie państwa. Chcielibyśmy przeanalizować wątki buntownicze z III części
Dziadów A. Mickiewicza i Kordiana J. Słowackiego.
Dziady część III, czyli Dziady Drezdeńskie, napisane zostały przez A. Mickiewicza
w 1832 r. Stanowią arcydzieło dramatu narodowego. Akcja utworu to lata 1820-1823.
Bohaterami byli filomaci skazani w związku z procesem wileńskim. W przedmowie autor
przedstawiał dramat narodu polskiego, jako ofiary bezlitosnego tyraństwa. Mowa tu o
prześladowaniach za czasów Aleksandra I. Był to czas zaborów i przygotowywania
społeczeństwa do powstań narodowo-wyzwoleńczych. W Warszawie królował senator
Nowosilcow, okrutnik, który stał się antybohaterem dramatu. Przedmowa tchnie bezsilnym
buntem wobec cierpienia narodu polskiego i obojętności Europy.
Sceną, która będzie nas szczególnie interesować, jest Wielka Improwizacja
Konrada, jednego z więźniów. Tematem rozmów współwięźniów419 jest okrucieństwo cara
rosyjskiego oraz niewysłowione cierpienia współbraci. Konrad targany nienawiścią do
oprawców krzyczy: „Tak! Zemsta, zemsta, zemsta na wroga, Z Bogiem i choćby mimo
Boga!”420. Te bluźnierstwa bezpośrednio poprzedzają małą improwizację, która wydawała
się współwięźniom jakimś majakiem. W końcu następuje Wielka Improwizacja, która
stanowi wyraźny bunt przeciwko Bogu. „Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę,
cóż Ty większego mogłeś zrobić – Boże?”421 I dalej wątpiąc w jego istnienie: „Ja
najwyższy z czujących na ziemskim padole. Nie spotkałem Cię dotąd – żeś Ty jest,
zgaduję; Niech Cię spotkam i niechaj Twą wyższość czuję”422. Wyzywa Boga na
pojedynek: „Kłamca, kto Ciebie nazwał miłością (…) Milczysz, – wszak żeś z Szatanem
walczył osobiście? Wyzywam Cię uroczyście (…) Krzyknę, żeś Ty nie ojcem świata, …
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carem!”423 Od tych słów aż ciarki przechodzą. Bunt Konrada był absolutny. Działał w
zmąceniu zmysłów, to pewne, ale czy to go usprawiedliwia przed Bogiem? Niesłychana
pycha i butność uderzają w tych słowach. Musiał zatem Konrad wielce kochać ojczyznę i
braci, że zaprotestował przed samym Bogiem. Z zapaści duchowej ratuje Konrada ksiądz
Piotr. Innym buntem było bluźnierstwo pani Rollisonowej, której syn został wypchnięty
przez okno. „Syn! Wyrzucili z okna, z klasztoru, na bruki. Me dziecię, mój jedynak! Mój
ojciec-żywiciel – A ten żyje, i Pan Bóg jest, i jest Zbawiciel!” 424 Zapytajmy, czy
ekstremalna sytuacja, w jakiej się znaleźli bohaterowie, usprawiedliwia ich? W oczach
ludzi, sądzimy, że tak, w oczach Boga natomiast nie wiemy, bowiem Bóg pozostaje głuchy
na wołania Konrada. Jego bunt brał się z niedoli, rozpaczy, zmąconych emocji. Szedł ze
skargą do Boga, aby ratować uciemiężony naród. Przyznajmy, za dużo w nim było
wyrachowania, że to niby on jest nieśmiertelny, a Bóg to okrutnik.
Kolejną ważną pozycją polskiej literatury zbuntowanej jest Kordian J. Słowackiego.
Polski wieszcz napisał dramat w 1833 r. Akcja osnuta była wokół realnych wydarzeń
historycznych. Czas wydarzeń to lata 1825–1831. Był to okres zaborów, gdy car Mikołaj I
przyjechał do Warszawy w 1829 r. aby koronować się na króla Polski. Faktycznym
wielkorządcą Królestwa był Konstanty, który jako pierworodny cara Pawła zrzekł się tronu
na rzecz brata. Bohaterem dramatu jest Kordian, więzień polityczny, którego źródłosłowie
imienia można odnaleźć w łacińskim cor, oznaczającym serce. Postać ta ma niewątpliwie
cechy bohatera romantycznego takie jak nadmiar świadomości, poczucie swojej siły,
niedowład woli, egzaltacja, przerost uczuć nad myślą.
Dramat rozpoczyna się Przygotowaniem, kiedy to nieopodal chaty Twardowskiego
w Karpatach na przełomie 1799 r. i 1800 r. siły diabelskie warzyły w kotle postacie i
charaktery historycznych postaci związanych z powstaniem listopadowym. To jednak nie
będzie przedmiotem naszej analizy. Najważniejsze wydarzenia są osnute wokół buntu
Kordiana, osieroconego młodego szlachcica. W końcu aktu pierwszego Kordian zamachnął
się na swoje życie z powodu pogardliwego doń stosunku Laury. „Otom ja sam jak drzewo
zwarzone od kiści, Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto zwiędłych liści”425. Cios jednak nie był
śmiertelny. Niespodziewanie przenosimy się do Londynu, na górę Mont Blanc, i do
423

Tamże, s. 57, 60.
Tamże, s. 154.
425
J. Słowacki, Kordian, PIW, Warszawa 1977, s. 26.
424

- 85 -

Watykanu. W Londynie powiada: „Rzeczywistości naga, wynagrodź marzenie! Obym się
sam cenił, skoro świat cenię”426. Wtedy też następuje inwokacja i słowa uwielbienia dla W.
Szekspira. Z kolei w Watykanie Kordian pragnie papieskiego błogosławieństwa dla garści
polskiej ziemi jako symbolu męczeństwa narodu. Jednak papież na to odpowiedział:
„Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą (…) No, mój synu, idź z Bogiem, a niechaj
wasz naród wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród”427. Papież pozostał obojętny na
cierpienia Polaków, zrezygnowany bohater odchodzi. Monolog alpejski, z kolei,
przywodzi na myśl Wielką Improwizację Konrada z Dziadów. Stanowił sprawozdanie z
duchowych rozterek bohatera. „Jam jest posąg człowieka na posągu świata”428. Właśnie
wtedy padły znamienne słowa „Polska Winkelriedem narodów”429. Wtedy podjął Kordian
decyzję o swoim posłannictwie.
Przejdźmy do kulminacyjnej sceny. Wbrew namowom współspiskowców z
Prezesem na czele Kordian postanawia wypełnić zadanie, do którego się zobowiązał, czyli
zabić cara Mikołaja I. Prezes powiada: „Kordianie! Oto pismo, któreś dał Spiskowcom,
schowaj je, spal, bądź wolnym od przyrzeczeń słowa”. Na to bohater odpowiada:
„Puszczajcie mię! Puszczajcie! Jam carów morderca”430. Nie pomogły nawet podszepty
Imaginacji i Strachu. Miejscem akcji był plac Zamkowy w podziemiach katedry św. Jana.
W kulminacyjnym momencie jednak Kordian z karabinem w ręku mdleje. Pochwycony
przez carskich żandarmów skazany zostaje na śmierć. W tym momencie zrozpaczony stary
sługa Grzegorz krzyczy przeciwko Stwórcy: „Jaki tam Bóg powiedział: Dziecko w więzy
okuj? Nie ma Boga, przystaję do cechu Szatana”431 Książe Konstanty prosi jednak cara o
ułaskawienie, wykorzystując fakt, że darował mu tron. Car w końcu godzi się na
ułaskawienie, jednak adiutant nie zdąża dotrzeć na plac egzekucyjny, Kordian ginie.
Kordian, podobnie jak wcześniej Konrad, buntował się przeciwko osłabionym
zapałom współspiskowców, przeciwko rosyjskiemu tyraństwu. Nie dostrzegamy jednak w
nim buntu przeciwko Bogu.
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Bezpośrednio po romantyzmie nastąpiła epoka pozytywizmu, która w swym
generalnym wydźwięku daleka była od jakiegokolwiek buntu. Charakteryzowała się raczej
wiarą w człowieka i postęp nauki. Z tego też powodu pominiemy ją w naszych
rozważaniach i przejdziemy do filozoficzno-społecznego zjawiska z pogranicza XIX w. i
XX w. jakim był szeroko rozumiany dekadentyzm432. E. Korzeniowska próbowała
odpowiedzieć na pytanie, czy dekadentyzm był prądem literackim i czym w ogóle był
dekadentyzm. Wymieniała składowe prądu, takie jak: założenia filozoficzne, ideowospołeczne, estetyczne oraz ich realizacja w utworach literackich433. Dekadentyzm nie
posiadał jednak takich założeń, w odróżnieniu od symbolizmu, z którym nie należy go
mylić. Symbolizm posiadał doktrynę, którą po Ch. Baudelairze przygotowało czterech
wybitnych artystów: S. Mallarmé, A. Rimbaud, P. Verlaine i J.-K. Huysmans. Szerzej
piszemy o nich w kolejnej części podrozdziału.
Dekadentyzm, jak podkreśla większość badaczy, był stanem świadomości pewnych
grup społecznych zrodzonym z ówczesnej sytuacji społecznej434. Wyrażał się w sprzeciwie
wobec pozytywizmu i materializmu, w polityce wobec burżuazji i kapitalizmu, w
literaturze jako skrajny dandyzm. P. Martino twierdził, że dekadentyzm w swoim
wydźwięku społecznym sprowadzał się do anarchizmu435. Cechami dekadentyzmu była
negacja, radykalizm społeczny, destrukcja436. Sądzimy, że nie będzie nadużyciem
stwierdzenie, że dekadentyzm był swoistym stanem kultury schyłku XIX w.
Chcielibyśmy pozostać jeszcze w granicach Polski i poruszyć sprawę S.
Przybyszewskiego. Zapytajmy, czy S. Przybyszewski był dekadentem? Odpowiedź na to
pytanie nie jest jednoznaczna. Co prawda dzielił z tym nurtem wspólne wątki, ale w jego
myśli

pojawiają

się

też

nowe.

Wczesna,

niemieckojęzyczna

twórczość

S.

Przybyszewskiego uważana jest za dekadencką.
Autora Requiem aeternum można nazwać, choć nie bez pewnego wahania,
filozofem. W swej twórczości pragnął odkryć „ukryte korzenie bytu”, na których opiera się
ludzka istota. Można by go nazwać psychologiem głębi, bowiem interesowała go głębia
432
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psychiki ludzkiej i to właśnie ją chciał zbadać i opisać. Według niego, co, zaznaczmy
zapożyczył z okultyzmu, umysł ludzki składa się z dwóch warstw, indywidualności i
osobowości. Indywidualność jest pierwotniejsza, pochodzi z nieświadomości, z natury. Jest
pierwotnym instynktem. Osobowość z kolei jest tą przetworzoną i uświadomioną częścią. Z
związku z tym rozróżnieniem, pisarz analizował genialne jego zdaniem umysły, w których
odbijać się miała ta archaiczna indywidualność. Obiektami jego zainteresowania byli F.
Nietzsche, F. Chopin, O. Hansson, E. Munch. Geniusz ma misję dziejową do wykonania,
jednak kosztem własnej degeneracji. Owa degeneracja spowodowana jest wewnętrzną
walką duszy, która wygenerowała pewne skamieniałe formy życia i chuci437. Geniusz
buntuje się przeciwko tym formom, w obronie swojego prawdziwego człowieczeństwa –
chuci.
Istnieje w człowieku podświadomy obszar, który łączy jego Ja z Absolutem. S.
Przybyszewski podzielał fascynacje epoki darwinizmem, ale zmodyfikował go po
swojemu. Świat ma cel, boski cel, cokolwiek by określenie „boski” oznaczało. Człowiek
ma szansę dotknąć tego, co, niewyrażalne poprzez stany uniesień, transy, orgie i wszystkie
te czynności, które G. Bataille nazwał transgresjami. W związku z tym, że obszar ten nie
jest łatwo dostępny, istotą człowieka miała być chuć, a uczuciami organizującymi tę istotę
– cierpienie i strach przed samym życiem. S. Przybyszewski w 1898 r. pisał do Pauliny
Pajzderskiej: „Charakterystycznym objawem naszego czasu było właśnie to, że wszystko
przybiera formę cierpienia”438. Problemowi chuci jako „prasiły życia” poświęcił autor
utwór Requiem aeternum.
Człowiek, czy chce, czy też nie, pozostaje istotą biologiczną, płciową. Jednak ten
dysonans wytworzony pomiędzy seksualnością a cząstką Absolutu w nim powoduje
alienację człowieka z przyrody. Dochodzimy do głównego punktu, S. Przybyszewski
buntował się przeciwko tej alienacji. Bunt ten opierał się na proklamowaniu satanizmu,
który pisarz dogłębnie studiował. Został w Niemczech proklamowany ekspertem od
satanologicznych spraw, w Polsce natomiast ta kwestia była traktowana z przymrużeniem
oko, jako wyraz zainteresowań epoki. Pisarz będzie poszukiwać, między innymi właśnie
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przez satanizm, drogi do scalenia zdezintegrowanej psychiki człowieka439. Kwestie
sataniczne znalazły szeroki wydźwięk przede wszystkim w dziewiętnastowiecznej poezji,
której analizę umieszczę w kolejnym podrozdziale. Przy tejże kwestii obrachunku z
Bogiem, warto byłoby także wspomnieć pokrewnego duchowo pisarzowi Iwana
Karamazowa. Obaj nie godzą się na Boga rozumianego jako misterium tremendum440.
Bohater Braci Karamazow odrzuca Boga i boskość, S. Przybyszewski także odrzuca Boga,
jednak w jego przypadku to nie znaczy, że w niego nie wierzył. Wierzył w boskość
człowieka i świata. Nie zgodził się na śmierć Boga, dlatego powołał Szatana441. Zacytujmy
ustęp Synagogi Szatana: „Szatan jest czymś pozytywnym, wiecznym samym w sobie. Jest
bogiem mózgu (…) zachęca do odsłaniania tajemnic (…) niebo przyciąga do ziemi”442.
Miał być ipse philosophus, demon, heros et omnia443 w ludzkim życiu. Szatan był władcą
życia, dlatego kochał zło, ale życie było lękiem, bowiem było przymusowe. Jaka była
alternatywa dla człowieka? Były przynajmniej dwie, asceza, którą pisarz odrzucił oraz
satanistyczne orgie. W tym właśnie kierunku poszedł S. Przybyszewski aby ratować
niescaloną psychikę człowieka. Satanizm w wydaniu autora Dzieci nędzy miał być
filozoficzną odpowiedzią na absurd i rozpacz człowieczego istnienia, które miało zwierać
w sobie pierwiastki transcendencji. Jedynie Szatan był nadzieją na obronę tejże
transcendencji.
Mniej więcej w podobnym czasie rozwijał się inny buntowniczy nurt, którego
przedstawicielem był S. Żeromski. Reprezentatywnym utworem będą Ludzie bezdomni.
Utwór ten to powieść-czyn, która swego czasu wzbudzała niemało emocji. Poruszała do
głębi. Akcja miała miejsce w Warszawie oraz na prowincji. Bohaterem jest młody
inteligent – doktor Judym. Powieść oparta jest na przeciwieństwie dwóch klas społecznych
– ziemiaństwa i burżuazji po jednej stronie, i robotników i chłopów po drugiej. Świat
powieści to świat widziany oczami doktora Judyma, rzeczywistość pełna kontrastów. Świat
bogactwa i zbytku przeciwstawiony był strasznym dzielnicom ludności robotniczej. Tytuł
439
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powieści ma wydźwięk jednoznaczny, oznacza ludzi, lumpenproletariat, którzy nie mają
domu. Doktor Judym i Joasia, bohaterowie, też nie mają swojego miejsca na świecie.
Ostateczna i najbardziej wiarygodna interpretacja tytułu powieści, to ta egzystencjalna, o
absolutnej obcości człowieka na świecie lub jak powie później S. Weil, o absolutnym
niezakorzenienu lub wykorzenieniu człowieka z takiego świata, jakim jest ten
przedstawiony w dziele S. Żeromskiego. Pisarz, ustami swoich literackich kreacji,
buntował się przeciwko złu świata.
Książka powstała w latach 1898–1899 i od razu zyskała szeroki posłuch. Ludzie
namiętnie ją czytali, była jakby odzwierciedleniem poszukiwań młodego pokolenia.
Głównym bohaterem był młody doktor Tomasz Judym, który będąc boleśnie
doświadczonym przez los człowiekiem, postanowił pomagać potrzebującym ludziom. Ten
szczytny cel jednak, jak się przekonamy, przysporzy mu więcej wrogów i wewnętrznych
zgryzot niż mógłby niejeden cel haniebny. Pomijając zbędne w kontekście tematu pracy
szczegóły przejdźmy do sedna. Judym po studiach, które odbył w Paryżu, powrócił do
rodzinnej Warszawy, gdzie zaczął odbywać lekarską praktykę. To co obserwował wydało
mu się przerażające. Zniszczone, spracowane twarze rodzeństwa, warunki życia i pracy
ludności robotniczej, brud miasta i ludzi. Przytoczmy reprezentatywny fragment: „Była
prawie do naga obdarta. Twarz miała zżółkłą i martwą”444. Właśnie takie widoki wyzwalały
w nim bunt. „Judym zadał sobie pytanie, co nauka, tak bardzo w ogóle interesująca się
sprawą zdrowotności przedsięweźmie dla higieny życia motłochu445. Za swoją rzekomą
nadgorliwość krytykowany był przez starszych lekarzy warszawskich, co bynajmniej nie
napawało go optymizmem. Niedługo potem dostał od doktora Chmielnickiego propozycję
pracy w uzdrowisku Cisy. Po niedługim wahaniu zgodził się. W owych Cisach widział
przerażający los tamtejszych chłopów, o warunki życia których nikt nie dbał. Mieszkają w
opłakanych warunkach, z tego też powodu chorują. Tam, gdzie mieszkali, w „czworakach”,
panowała malaria spowodowana przez sadzawki. Judym chciał to zmienić, ale napotkał
jedynie na opór. To, co od niego zależało wypełniał wzorowo, chodził po wsiach leczyć
ludzi z ospy, tyfusu, szkarlatyny, dbał i wyposażał wszystkimi możliwymi sposobami swój
mały szpitalik. Był istnym dobrym duchem, jednak nie dość, że nie został doceniony to
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jeszcze wyśmiewany i sukcesywnie szkalowany. Czarę goryczy przepełniła sprawa ze
szlamem w zbiorniku wodnym. Administrator Krzywosąd oraz dyrektor Węglichowski nie
chcieli zgodzić się na osuszanie zbiornika, który zatruwał powietrze, co gorsza kazali szlam
ten wyrzucić do rzeki, z której czerpała wodę ludność wiejska. Judym buntował się jak
mógł przeciwko takim postawom, braku współczucia, niewrażliwości na krzywdę. Jednak
skończyło się to wydaleniem go z owych Cisów. Bohater powziął w sobie zamiar
nieodwołalnego i całkowitego poświęceniu się dla sprawy polepszenia losu drugiego
człowieka. Judym złożył ofiarę ze swojego ducha, „najboleśniejsza ze wszystkich ofiar” 446.
Człowiek to była w jego mniemaniu istota święta, której nie można krzywdzić pod żadnym
pozorem. „Granica krzywdy leży w sumieniu, w sercu ludzkim”447, jak powiedziała jedna z
postaci.
Bunt Judyma był na wskroś konstruktywny, godny podziwu. Nie złamały go
wspomnienia strasznego dzieciństwa u boku ciotki Ewy, czy napiętnowanie przez innych
lekarzy. Wierzył w słuszność swojej sprawy. Osoba Judyma była przykładem buntu
przeciwko ludziom w imię ludzi. Bóg nie brał w tym sporze udziału. Podejrzewam, że
byłby wzorem dla A. Camusa, bowiem autor Obcego był wielkim entuzjastą takiego
postępowania.
Na horyzoncie francuskim pojawia się zjawisko zwane surrealizmem, gdzie aż
nadto widoczne były wątki na wskroś buntownicze i nihilistyczne. Surrealizm był
bezpośrednim następstwem dadaizmu oraz dekadentyzmu. Jest o tyle jest ciekawy z punktu
widzenia tematu pracy, że podobnie jak egzystencjalizm, sprzeciwiał się racjonalizmowi.
Pierwotniejszym od surrealizmu był dadaizm, który charakteryzował się buntem totalnym
(trwał od 1916 r. do 1922 r.). Był reakcją na I wojnę światową, na kryzys dotychczasowych
wartości i pustkę moralną. Charakteryzował się elementami anarchizmu i nihilizmu.
Surrealizm przejął pewne motywy od dadaizmu, jednak jego postulatem było wyzwolenie
w człowieku pierwotnych, twórczych sił, które miałyby się objawić bez udziału
świadomości. Dlatego też, surrealiści stali się wielkimi zwolennikami nowopowstałego
Freudyzmu, oniryzmu oraz hipnozy. Nie stronili od eksperymentów językowych. A.
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Breton448, przywódca ruchu, był autorem dwóch Manifestów surrealistycznych. Pierwszy z
1924 r. wyrażał fascynację irracjonalizmem, wyobraźnią, stanami delirycznymi. Była to
próba wytoczenia procesu realnemu światu449. Chcieli oni stworzyć nową wizję świata.
Autor powoływał się nie tylko na symbolistów jako inspiratorów surrealizmu, ale także na
Dantego czy W. Szekspira. Drugi manifest z 1930 r. postulował „zburzenie idei rodziny,
ojczyzny i religii”450. A. Breton dostrzegał kryzys mentalności europejskiej, która
sprowadzała jednostkę to nieważnego pionka w wielkiej machinie. Surrealizm był buntem
przeciwko kulturze drobnomieszczańskiej. Jednym z najskrajniejszych surrealistycznych
buntowników przeciwko zastanym formom społecznym był A. Jarry (1873–1907).
Dodajmy, że surrealizm był spuścizną po A. Rimbaucie, M. Maeterlincku451 i
Comte de Lautréamontcie452. A. Camus, który analizował nurt, pisał: „Surrealizm: bunt
absolutny, nieposłuszeństwo totalne, kult absurdu”

453

. Nadrealizm z kolei był „krzykiem

ducha, powstaje przeciwko śmierci i śmiesznemu trwaniu, niepewnej egzystencji”454.
Surrealizm

miał

być

ewangelią

chaosu,

która

chciała

wprowadzić

porządek.

Charakterystyczną cechą tego nurtu był antyteizm. Surrealiści uznawali samobójstwo i
zabójstwo jako konsekwencję wolności absolutnej. Człowiek łączy się z naturą, według
nich, tylko poprzez zbrodnie. W tym poglądzie uwidacznia się inspiracja myślą markiza de
Sade’a. Wracając do prekursorów, przyjrzyjmy się Lautréamontowi, który zapragnął być
niczym. Bohater jego Chants de Maldoror, powiadał: „otrzymałem życie jak ranę i nie
pozwoliłem samobójstwu, by zagoiła bliznę. Chcę, by Stwórca o każdej porze swej
wieczności oglądał tę ziejącą szczelinę. To jest kara, którą mu wymierzyłem”455. Francuski
nadrealista afirmował tezę, że Bóg nie umarł, a upadł: „ohydny Stwórco z twarzą żmii, nie
448

André Breton (1896–1966) – francuski pisarz, przywódca i główny teoretyk nadrealizmu. Faktyczny
przywódca ruchu surrealistycznego, twórca trzech manifestów surrealistycznych (1924 r., 1930 r., 1946 r.),
prozy onirycznej Nadja (1928 r.).
449
K. Janicka, Surrealizm, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985, s. 12.
450
Tamże, s. 17.
451
Maurice Maeterlinck (1862 – 1949) – belgijski dramaturg i eseista piszący po francusku. Autor
Ślepców (1891r.) czy Niebieskiego ptaka (1908 r.). Zob. M. Maeterlinck, Wnętrze, przeł. Z. Sarnecki, [w:]
tenże, Dramaty wybrane, Comoedia, Kraków 1994, s. 1145; „Trzeb coś z zaziemskiego do powszedniego
dodać życia, zanim się je pojmie jak należy”.
452
Comte de Lautréamont, właściwie Isidore Lucien Ducasse (1846–1870) – francuski poeta i pisarz,
prekursor nadrealizmu.
453
A. Camus, Człowiek Zbuntowany, przeł. J. Guze, Res Publica, Kraków 1991, s. 92.
454
Antyteizm to postawa polegająca na braku wiary w bogów i negatywnym nastawieniu oraz walce
przeciwko teistycznym religiom i wiarom.
455
Lautréamont, Pieśni Maldorora i Poezje, przeł. M. Żurowski, PIW, Warszawa 1976, s. 108.
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dość ci, żeś otoczył moją duszę granicami szaleństwa i furiackich myśli”456. Maldoror
zwątpił i zaprzeczył sprawiedliwości boskiej. Podobnie ujmował to Ch. Baudelaire: „Jam
jak malarz, któremu przez pustą zabawę, Bóg-szyderca malować na ciemnościach każe457.
A. Camus w artyzmie Lautréamonta odnalazł elementy odrzucenia świadomości
racjonalnej i powrotu do tego, co elementarne, „cechujące cywilizacje zbuntowane
przeciwko sobie samym”458. Autor Pieśni Maldorora wzorował się, dodajmy, na Wielkiej
Improwizacji A. Mickiewicza.
Gwoli ciekawości warto zaznaczyć, że na gruncie polskim jednym z największych
nadrealistów był S. I. Witkiewicz (1885–1939)459, który najlepiej wyrażał swój stosunek do
rzeczywistości w powieściach: Pożegnanie jesieni, Nienasycenie, Jedyne wyjście. Nie ulega
wątpliwości, że rewolta surrealistów była metafizyczna, „wbrew śmiesznym warunkom
wszelkiego istnienia”460. Surrealistyczny człowiek, będąc spragniony wolności, wychodził
poza granice swojego człowieczeństwa. Wzorami dla surrealistów byli: Prometeusz i Ikar.
Nasz kolejny wybór padł na literaturę powojenną. Jednym z genialniejszych pisarzy
tego okres był L.-F. Céline461, dwudziestowieczny buntownik, w którego twórczości
odnajdujemy echa koncepcji M. Stirnera. Buntował się przeciwko wojnie tym bardziej
dramatycznie, bowiem defensywnie. Jego genialne powieści, zawierające wiele wątków
biograficznych, napisane

zostały specyficznym językiem tzn. argotem, pełnym

kolokwializmów i wulgaryzmów. Zdaniem autora Voyage au bout de la nuit tylko taki
język oddaje nastrój i emocje związane z czasem II wojny światowej. Był to swoisty
manifest przeciwko wojnie. „Życie to jedna wielka bujda”462. Ciężko się z tym nie zgodzić.
A oto obraz jaki roztaczał się przed artystą: „Ziemia umarła (…) jesteśmy jak te robaki,
które po niej pełzają, jak robaki, które toczą jej olbrzymiego trupa i które pożerają wciąż
trujące wnętrzności”463. Ciężko o lepsze ujęcie tego co wojna zrobiła z ziemią.

456
457

Tamże, s. 75-76.
Ch. Baudelaire, Widmo, [w:] tenże, Kwiaty zła, przeł. B. Wydżga, Zielona Sowa, Kraków 2005, s.

169.
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A. Camus, Człowiek Zbuntowany, op. cit., s. 85.
H. Dubowik, Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej, Poznań – Bydgoszcz 1971, s. 111.
460
Cyt. za: H. Peyre, Co to jest romantyzm, przeł. M. Żukowski, PWN, Warszawa 1987, s. 334.
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Tak naprawdę L.-F. Destouches (1894 –1961).
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L.-F. Céline, Podróż do kresu nocy, przeł. O. Hedemann, Świat Literacki, Izabelin 2005, s. 234.
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Tamże, s. 414.
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L.-F. Céline wyśmiewał intelektualistów francuskich np. J.-P. Sartre’a 464,
komentował francuską kolaborację z marszałkiem Petainem na czele i rządem w Vichy.
Według L.-F. Céline’a świat współczesny, „którego tragiczną analizę przedstawia w
Podróży do kresu nocy, może być oddany jedynie za pomocą krzyku, poprzez bunt, który w
żadnym stopniu nie poddaje się misternie tkanym zdaniom, do których przyzwyczaiła nas
literatura wzniosła”465. H. Peyre, badacz romantyzmu, pisał: „Żywiołową przesadę,
agresywność, deliryczne uniesienia różnych romantyków, spotęgowane jeszcze przez
odwagę naturalistów, znajdujemy u najbardziej nieposkromionego romantyka naszych
czasów, Céline’a. Gwałtowniej niż wszyscy jego poprzednicy L.-F. Céline głosił ideę buntu
połączoną z przekonaniem, że nowoczesnemu człowiekowi nie pozostaje nic poza
protestem i miotaniem przekleństw”466. Więzy społeczne i nakazy instytucji państwowych
paraliżują go całkowicie.
Swój bunt przeciwko wojnie, tyle że pierwszej wyraził E. M. Remarque w Na
zachodzie bez zmian. Jeden z bohaterów, Kat, powiada: „(…) gdyż człowiek jako taki jest
przede wszystkim bydlakiem, a dopiero potem nasmarowany jest jak bułka smalcem
odrobiną przyzwoitości”467. Paweł z kolei myślał: „Nie jestem już dygocącym strzępkiem
istnienia, samotnego w ciemności”468. E. M. Remarque przedstawiał bunt ludzi
skrzywionych wojną przeradzający się z braku argumentów w apatię i wewnętrzne
zrezygnowanie. Wspomnijmy jeszcze o Paragrafie 22 amerykańskiego pisarza J. Hellera.
Protestem przeciwko wojnie był także utwór W. Grossmana Wszystko płynie. Autor
bardziej skupiał się na sytuacji w samej Rosji i dramacie Rosjan. Bohaterem był człowiek,
który wyszedł z łagru. Ciężko było mu przystosować się do nowej, zastanej rzeczywistości.
Na wolności zobaczył dokładnie te same koszmary, które prześladowały go w baraku
obozowym, tę samą słabość, okrucieństwo, chciwość i strach. Ludzie wszędzie byli
jednakowi. Współczuł im469. Rosja znała wszystko oprócz wolności. W Rosji rozwój
polegał na wzroście niewoli, a nie na wzroście wolności, jak to miało miejsce na
Zachodzie. Spod jego pióra padają znamienne słowa: „Z tragiczną oczywistością objawiło
464

Zob. L.-F. Céline, Z zamku do zamku, przeł. O. Hedemann, Świat Literacki, Izabelin 1998, s. 22.
O. Hedemann, Posłowie, [w:] L.-F. Céline, Z zamku do zamku, przeł. O. Hedemann, Świat Literacki,
Izabelin 1998, s. 301.
466
H. Peyre, Co to jest romantyzm, przeł. M. Żukowski, PWN, Warszawa 1987, s. 329.
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E. M. Remarque, Na zachodzie bez zmian, przeł. S. Napierski, Śląsk, Katowice 1960, s. 53
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Tamże, s. 125.
469
Zob. W. Grossman, Wszystko płynie, przeł. W. Bieńkowska, Współpraca, Warszawa 1990, s. 77.
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się święte prawo życia: wolność jednostki jest ważniejsza, nie ma na świecie ludu, dla
którego można poświęcić wolność człowieka”470. Utwór stanowi „syntezę życia i losu
społeczeństwa żyjącego w kręgu nowej religii politycznej – komunizmu”471. Autor stawia
gorzkie pytania: czy w ogóle było coś takiego jak dusza rosyjska, ta rosyjska idea
postulowana i opiewana przez cały XIX w.? Jakaż zagadka może tkwić w niewoli?472
Innym utworem – protestem przeciwko dwudziestowiecznemu ludobójstwu był
utwór P. Lagerkvista Karzeł, który porównywano z Dżumą A. Camusa. Akcja wydarzeń
umieszczona jest w renesansowych Włoszech. Bohaterem powieści a zarazem jego
narratorem jest pomarszczony karzeł. „Karzeł napisany był jak sprawozdanie historyczne,
albo prawdopodobnie historyczne, w czasach Laurenta I Medycejskiego”473. Metodą
opisywania przez niego wydarzeń były antynomie między karłami a ludźmi. Porównanie
wypada na niekorzyść ludzi, ludzie są dla niego zdysharmonizowani, mają wiele żyć, a on
ma jedno. Uważał, że twarze innych są bez wyrazu474. Był karłem księcia, nad którym
pewnego razu znęcał się humanista na wzór L. Battisty Albertiego, Mistrz Bernard.
Pewnego dnia wybucha, przewidywana i oczekiwana przez wszystkich, wojna. I właśnie
podczas wojny karzeł notuje wiele zachowań ludzi w tej specyficznej sytuacji. Pisał: „w
gruncie rzeczy wszyscy chcą wojny. Stanowi ona uproszczenie, które ludzie odczuwają
jako ulgę. Uważają, że życie jest zbyt zawikłane”475. Czy też fragment: „Kraj
nieprzyjacielski jest krajem nieprzyjacielskim i musi być jako taki traktowany. To prawo
wojny”476. Narrator określił tę wojnę jako dziwną. Bez wątpienia jest to aluzja do
bezczynnej wojny, jaką Francja i Anglia prowadziły z hitlerowskimi Niemcami od
470

W. Grossman, Wszystko płynie, op. cit., s. 137.
K. Pietrzycka-Bohosiewicz, Bóg jest zbyt bezlitosny aby zmniejszyć zło życia...W. Grossman, Wszystko
płynie, [w:] L. Suchanek (red.), Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, Universitas,
Kraków 1993, s. 86.
472
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3.09.1939 r. do 10.05.1940 r.477 Pomimo okropności wojny, karzeł twierdził, że: „jest
zresztą wielu innych takich, w których otaczające ich okropności wywołują całkiem inny
efekt, którzy kochają teraz życie bardziej niż kiedykolwiek”478. Nasuwa się tu mimowolnie
porównanie z bohaterem Dżumy – Cottardem. Inną wielką namiętnością ludzi, jak zauważa
narrator, jest miłość, która była dla niego czymś niezrozumiałym. Napawała go
obrzydzeniem. Być może dlatego, że odkrył jej obłudę, ale także jej nietrwałość i
znikomość. „Miłość to coś co umiera”479. W utworze przedstawiona jest miłość Don
Riccarda do Angeliki, która dowiedziawszy się o śmierci ukochanego popełnia
samobójstwo.
Podczas wojny w obozie żołnierskim szerzy się zaraza, z dnia na dzień coraz
bardziej480. Nawet szczury uciekają, bo nie mogą wytrzymać z ludźmi, co nie dziwi
bohatera. Utwór kończy się wzięciem do niewoli narratora, ten jednak nie przestaje pisać,
końcową jego uwagą jest stwierdzenie, że „ludzie to zbyt słabe i wzniosłe istoty, żeby sami
umieli kształtować swój los”481. Dramat wskazuje na niezrozumiałość i paradoksy
zachowań ludzkich, wzajemny bunt przeciwko sobie i konsekwencje takiego buntu.
Jedna z badaczek, H. Voisine-Jechova482, dokonała analizy porównawczej między
Karłem P. Lagerkvista a Dżumą A. Camusa. Oba dzieła były reakcją na faszyzm i II wojnę
światową. Wspólne były także inspiracje pisarzy. Fascynowali się filozofią B. Pascala, S.
Kierkegaarda, F. Dostojewskiego, teatrem. Często też stawiali te same egzystencjalne
pytania. Obaj byli laureatami nagrody Nobla.
Na koniec wspomnijmy może o F. Kafce, którego twórczość jeszcze omówimy w
podrozdziałach dotyczących A. Camusa. Zapytajmy, czy F. Kafka był pisarzem
zbuntowanym? Na pewno dręczyła go samotność, niezrozumienie ze strony ludzi. O tym
też metaforycznie opowiadały jego dzieła, które skupiały się na opisie ludzkiej
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świadomości, zagubionej w nieprzychylnym i obcym jej świecie483. Świat i człowiek
stanowiły dwie, nie pasujące do siebie strony jednego zjawiska, rzeczywistości. Świat staje
się koszmarem, a życie porażką. To tzn. sytuacja Kafkowa. Najbardziej reprezentatywnymi
utworami były Proces i Zamek, o których pisałam wyżej. Dzisiejszy stan badań odpowiada
przecząco na pytanie o egzystencjalizm F. Kafki.
Przebrnąwszy przez pewną część buntowniczej literatury, która ma niewątpliwie
zabarwienie filozoficzne, zauważamy, że temat jest niewyczerpywalny. Na tej literackiej
płaszczyźnie pojawiają się wszystkie możliwe rodzaje buntów.

I.2.3. Bunt w poezji

Kolejną częścią podrozdziału będzie bunt w poezji. Znany jest jej wieloraki wpływ
na filozofię. Oczywiście ona sama także zapożyczała wiele z filozofii. Płaszczyzna ta, jest
równie rozbudowana, co pole literatury oraz równie ciekawa. Wspomnijmy, że F.
Dostojewski fascynował się poezją F. Schillera czy A. Puszkina, A. Camus natomiast
poezją R. Chara. F. Nietzsche i M. Heidegger poezją F. Hölderlina. Z kolei sama poezja
romantyczna czy dekadencka czerpała ze zdobyczy filozofii. Ta romantyczna z filozofii
romantycznej, szczególnie z F. Schellinga, a dekadencka z filozoficznego modernizmu (A.
Schopenhauer, F. Nietzsche, H. Bergson). Wydaje się zatem uzasadnioną próba analizy
buntu właśnie w poezji, a nie na innym polu twórczego realizowania się człowieka. Naszą
wędrówkę po ścieżkach poezji zaczniemy od niemieckiego romantyzmu, a skończymy na
polskim dekadentyzmie. Postanowiliśmy zająć się tylko tym wąskim przedziałem bowiem
z perspektywy tematu pracy wydaje się opływać w najciekawsze wątki.
F. Hölderlin (1770–1843) był jednym z ciekawszych poetów doby romantyzmu,
dlatego zdecydowałam się o nim napisać. Za młodu przyjaźnił się z G. W. F. Heglem i F.
Schellingiem. Podobno objawił mu się Apollo lub Dionizos, m. in. z tego powodu popadał
w obłęd w 1807 r., żeby potem trzydzieści sześć lat spędzić w zamknięciu, odizolowany od
reszty świta. Poetę odkryli F. Nietzsche, W. Dilthey oraz M. Heidegger. Nazywany bywał
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samotnikiem z Tybingi. Jego poezja była ciemna i zawiła. Zastanawiał się nad miejscem
człowieka w świecie, nad dziejami ludzkimi, obecnością Boga. Nader mocno rozmiłowany
był w starożytnej Grecji, co widoczne jest w poezji. Pojawiały
Spinozjańskiego

się też elementy

panteizmu. Poeta buntował się przeciwko rodzącej się myśli

scjentystycznej, oświeceniowym ideałom, scjentyzmowi. Bowiem gdy rozum rośnie,
maleje duch ludzki. Człowiek podświadomie czuje, paradoksalnie, niedostępne dla niego
rejony boskie w swej duszy, to go spala, miota duszą. „Za mocno, zbyt gwałtownie mnie
ciągniecie, boskie wyżyny! Bezustannie czuję (…) jak mnie spalacie, niebiańskie
potęgi!”484 Porównywał istnienie Boga z ludzkim, człowiek w jego wierszach to wieczny
tułacz, staczający się w dół, zależny losu, cierpiący, natomiast Bóg jawi się jako
wieczność485. Czuł jednak w sobie boski pierwiastek: „Bo ludzkiej mowy nigdy nie
rozumiałem, a ciszę eteru – tak”486. W człowieku jest boskość, ale należy ją odkryć: „Ale
kto w sercu zachowuje boskość, ten czuje się tu jak u siebie w domu”487. Wołał o
uzdrowienie człowieka: „Uleczcie ją, wichry Eteru, i wy, krynice świata”488. Eter jest tu
metaforą Boga. Bóg czuwa nad człowiekiem: „Ty zawsze czuwasz, kojący Eterze”489, a
jednak człowiek pozostaje ułomny: „nie rozpoznaje prawdziwego dobra”490.
W jego poezji widoczne jest wychwalanie nocy, „a koniec dnia jest dla mnie święty
– przynosi ukojenie”491. Jego zachwyt nad nocą tak się przedstawiał: „Łaska jej Wysokości
jest niezbadana: nikt nie wie, co i w jakim momencie stanie się czyim udziałem. Oto jak
rządzi światem i ufną duszą człowieka. Nawet mędrzec nie zgadnie, do czego zmierza
(…)”492. Ten fragment elegii pt. Chleb i wino niewypowiedzianie zachwycał H. Hessego.
M. Heidegger twierdził w swoim szkicu493, że wiersze F. Hölderlina to „tworzenie z
rozmysłem istoty poezji”. Filozof wybrał dzieło F. Hölderlina do ukazania istoty poezji.
Jego twórczość miała urzeczywistniać ogólną istotę poezji. M. Heidegger interpretował tę
484
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poezję na bazie wypowiedzi samego autora Hyperiona. I tak mamy: wypowiedź poety z
listu do matki z 1799 r., poetycki fragment z Hyperiona, postulujący, że mowa jest
najniebezpieczniejszym z ludzkich dóbr. Trzeci klucz to fragment wiersza opowiadającego
o tym, że zdolności zmysłowe, jak mowa czy słuch, są pierwotne. Czwarty pochodzi z
wiersza Wspomnienie, a piąty stanowi stwierdzenie, że człowiek poetycko zamieszkuje
ziemię. Według M. Heideggera poezja nie jest pewnym przejawem kultury, ale „podstawą
wspierającą dzieje, stanowieniem bycia”494. Istotą poezji jest istota mowy. Natomiast
prapodstawą ludzkiego istnienia była właśnie rozmowa.
F. Hölderlin pogrążał się w obłędzie od 1801 r. W wieku trzydziestu lat zapadł na
chorobę umysłową. W przebłyskach dawnego geniuszu krzyczał: „Podobny do człowieka
żywcem pogrzebany, mój umysł buntuje się przeciwko ciemnościom, w których jest
trzymany”495. Jego Hymn do wolności z 1792 r. poetycko opowiadał o odczuciach autora
w stosunku do rewolucji francuskiej. W. Szydłowska pisała: „Hölderlin wprost nie używa
słowa nihilizm, ale jego sens można znaleźć w jego utworach oznacza „pustkę, która
wynika z nieobecności wszelkiej duchowej pewności i racji działania”496. Było to jednak
coś więcej niż bunt przeciwko klasykom francuskiej literatury: zmienił się świat, wszelkie
wartości zostały obalone, a wszelkie prawdy okazały się jedynie pustymi i banalnymi
hasłami obliczonymi na otumanienie mas. Jednak ciągle wierzył w duszę ludzką: „I było
tak, jak gdyby ludzki duch, cudownie wszystko znał od prapoczątku, tajniki życia, jego
ruch i rytm”497. Życie ludzkie miało być „monotonnym niebem”498. Ta wiara pozostała mu
do końca jego szaleńczego życia.
Przejdźmy teraz do wielce ciekawego zjawiska, jakim był szeroko rozumiany
dekadentyzm. W XIX w. na arenę dziejów wszedł spod znaku pesymizmu, który
spowodowany był doświadczeniami Rewolucji Francuskiej. W rozwoju dekadentyzmu
miała swój udział filozofia A. Schopenhauera. Dekadent bluźnił przeciwko Bogu, na Niego
zrzucał wszystkie zbrodnie, to on miał być winien nędzy ludzkiej, jego cierpieniom. Jego
ideałem był Szatan. Dekadenci byli dziećmi niewiary i zwątpienia. Pogardzali motłochem.
Przykładem dekadentyzmu w powieści francuskiej było Là-Bas K. J. Huysmansa, który
494
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był wielbicielem E. Zoli. Główny bohater diuk Jan był człowiekiem fin du siécle’u.
Znajdowało to odzwierciedlenie w tendencjach epoki, panowała wtedy bowiem moda na
powieść naturalistyczną oraz odrzucenie religii, co miało być metodą odkrywania prawdy.
Ch. Baudelaire (1821–1867), o którym teraz będzie mowa, sztandarowa postać tych
czasów, pozostawał pod wpływem Stendhala, W. Hugo, H. Delacroix, T. Gautiera oraz H.
Balzaka. Poeta twierdził, że romantyzm polegał na sposobie odczuwania499. Według niego
cechą epoki była naiwność. W poezji tego francuskiego dandysa występuje termin: ennui,
czyli nuda. To ona rodząc stan spleenu powoduje „poczucie tragiczności życia”. Poeta
określał go jako „stan przedśmiertny gorszy od samej śmierci”500. Podobną właściwość
dostrzegał S. Kierkegaard w rozpaczy. Powoduje ona śmierć duchową, co jest
równoznaczne z „beznadziejnością niemożliwej śmierci”501. W wierszu Wróg pojawia się
poetyckie ujęcie przemijalności: „O, boleści, boleści, Czas pożera życie – Ów wróg twardy,
ponury, co nam serca toczy, Na krwi naszej się tuczy w zachłannym swym bycie!”502 Życie
miało tylko jeden urok, urok gry, jednak dla poety jej wynik był nieistotny. Z tego też
względu ten samotnik, nie cierpiący samotności, pogrążał się w absurdzie. Pomagała mu w
tym jego nadczuła świadomość, która objawiała bezkresną nicość istnienia.
Dla Ch. Baudelaire’a istniała tylko przeszłość, która nadawała sens teraźniejszości,
„przeszłość miała być wiecznością”503. Symbolista zdawał sobie sprawę z nieograniczonej
ludzkiej wolności, „poczucie wolności sprawia w każdej chwili, iż jest mu łatwiej znieść
nieodwracalny wyrok jego losu”504. Pokuszę się o jeszcze jeden cytat z tomiku wierszy
Spleen i Ideał, aby oddać dobitniej naturę tej nudy, która tak uprzykrzała życie
francuskiemu artyście. „Nuda – ponury owoc braku ciekawości – Rośnie – bez miary – w
byt nieśmiertelności. I oto trwam w martwocie do końca istnienia, jak granit otoczony
trwogą bez imienia”505. Człowiek podlegał spleenowi, bowiem był „inferencją dwóch
ruchów przeciwstawnych, ale również odśrodkowych, z których jeden skierowany jest na
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górę, a drugi na dół”506. Tak chciał widzieć poetę J.-P. Sartre w swoim projekcie
psychoanalizy egzystencjalnej.
W 1857 r. ukazały się Kwiaty zła Ch. Baudelaire’a, dedykowane T. Gautierowi. Już
we wstępie, zatytułowanym Do czytelnika odkrywamy rozpacz. W Podróży natomiast
poeta przyglądał się światu, zauważył, że nie ma w nim nic dobrego, tylko sama podłość.
Podobnie Petits poemes en prose nie są wolne od pesymizmu, weźmy np. poemat
Gdziekolwiek z dala od tego świata. Przytoczmy fragment: „ (…) dalej jeszcze, na kraniec
Bałtyku, jeszcze dalej od życia, jeśli to możliwe, zamieszkamy na biegunie. Tam słońce
tylko ukośnymi promieniami dotyka ziemi, a powolne następstwo światła i mroku
przekreśla rozmaitość i zwiększa monotonię, która jest już połową niebytu. (…) Zorze
polarne (…) niby refleks sztucznych ogni Piekła. Wreszcie moja dusza wybucha i woła do
mnie rozumnie: G d z i e k o l w i e k, b y l e z d a l a o d t e g o ś w i a t a ” 507. J.-P.
Sartre w tych słowach chciał widzieć nienawiść do rzeczy, tylko dlatego, że były. To
uczucie miało być ćwiczeniem się w bólu, który pozwalał transcendować poza nie 508.
Ujmując problem inaczej, powiedzmy, że pod tymi słowami kryje się głęboka niechęć do
świata, siedliska wszelkich cierpień i rozczarowań. Taka wizja była właściwa dekadentom.
W tomiku Kwiaty zła, trzem utworom nadał wspólną nazwę Bunt, nimi się teraz
zajmiemy. Pierwszym z nich jest Zaparcie się świętego Piotra. Wiersz stanowi straszliwe
bluźnierstwo przeciwko Bogu. Poeta za całe zło świata zwala winę na Boga. Pisał: „Widać
boską symfonią jest jęk katowanych, skoro dotąd niebiosa ich jeszcze niesyte”509.
Pobrzmiewa także nuta pogardy dla Chrystusa, który zgodził się cierpieć dla ludzi. Piotr
dobrze zrobił, że zaparł się Chrystusa. Tak konkluduje: „Wiem jeno, że opuszczę bez żalu i
chrobrze ten świat, gdzie niezbratane czyn i myśl człowiecza”510. Kolejnym wierszem jest
Abel i Kain. Kontrastuje poeta sytuację obu braci. Abel ma wszystko, Kain nic, co jest
dostatecznym powodem na niesprawiedliwość boską. Poeta radził: „Plemię Kaina, wejdź
na chmury i Boga z nieba strąć na ziemię!” 511 W podtekście autor miał na myśli pewnie: i
zaznaj człowieczych nieszczęść! Ostatnim wierszem z tego swoistego tryptyku była Litania
506
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do Szatana, najśmielsze dzieło. Szatan został przedstawiony jako opiekun ludzi, ich
pocieszyciel, „Latarnio wynalazców, kosturze wygnańców, spowiedniku spiskowców –
wisielców – skazańców (…)”512 Najbardziej gorzkie słowa padają jednak na końcu, kiedy
poeta wyraża chęć pozostania pod jego opieką, a nie Boga. „Spraw, aby duch mój w cieniu
Drzewa Wiadomości, spoczywał gdzieś przy Tobie (…)”513. Szatan jawi nam się jako
obrońca ludzkości, paradoksalnie „ten dobry”, a Bóg jako „ten zły”, głuchy na ludzką
krzywdę. Zresztą, warto przypomnieć, że do Szatana poeta odwołuje się już w Do
czytelnika: „Szatan pociąga nićmi naszej wolnej woli! Ohyda złudnym czarem nas swoim
urzeka; Co dzień o krok się jeden zbliżamy do Piekła – Bez wstrętu, przez cuchnące
ciemności swej doli”514. Do Szatana modlił się jak do opiekuna ludzkości. Diabeł był
rzeczywiście w poezji ojcem dekadentyzmu515. Od niego uczyli się P. Verlaine, P. Bourget,
A. Rimbaud, S. Mallarmé, J. Richepin516. Badacz pisał, że „autor Kwiatów zła był
rzeczywiście upadłym aniołem. Wypchnięty z raju religii, idealizmu, wiary w celowość
człowieka, zawiedziony w pragnieniach zmysłowych, złamany fizycznie (…) znajdował
jedyną ulgę w wybuchach bezsilnego gniewu”517. Podobnych jemu było więcej. Nazwano
ich poetami zbuntowanymi. W ich ramach mieścili się S. Mallarmé (1842–1898), który był
symbolistą francuskim, postulował nihilistyczną koncepcję poezji oraz A. Rimbaud, O.
Hansson, S. Przybyszewski oraz E. Stachura.
Najbardziej reprezentatywnym tomikiem wierszy A. Rimbauda był Sezon w piekle.
Pisał tam, że świat go zawiódł, porzucił nadzieję. „Moim bóstwem było nieszczęście” 518.
Miewał halucynacje, wpadał w obłęd, czuł lęk. Stwierdził, że „Moralność jest słabością
umysłu”519. Dlatego postanowił porzucić Francję i podróżować. Kochał bowiem morze.
Ludzie, według niego, to widma, prowadzące jednakowy tryb życia, to go przerażało i
zadziwiało520. Buntował się przeciwko swojej ludzkiej konstytucji, „ciało, skarb na
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roztrwonienie”521. W wierszu Demokracja pobrzmiewa przyszła wędrówka do Afryki i
zboczenie l’enfant terrible na drogę przestępczą. Konkludował: „Zaciągnięci z dobrej woli,
przyjmiemy filozofię grozy; nie obeznani z wiedzą i udręczeni komfortem; i niech zdycha
toczący się świat. To prawdziwa droga”522. Ten beznadziejny świat należałoby rzucić w
diabły, radził nam poeta! Trzeba poznać samego siebie, odmęty własnej duszy, wtedy
można być poetą, pisał w jednym z listów do P. Demeny’ego523.
M. Rollinat (1846 – 1903), lubieżnik, dziwak, narkoman, był najbardziej skrajnym
poetą omawianego okresu, za hasło przyjął Memento quia pulvis es524. Według niego
człowiek miał być przewrotny, niebo okrutne, a umysł opętany przez widmo zbrodni. Był
pod wpływem G. Sand. Z kolei J. Richepin (1849–1926) uważał ludzi za głupców.
Nadmieńmy, że skończył prestiżową École Normale Supérieure. Uważany był za bardzo
zdolnego studenta. W jednym ze swych dzieł pisał: „Oto ma się znów jedno stulecie ku
zachodowi i znów zstępuje stary ród ludzki w dolinę, nie widząc kresu swej drogi…dni
wydają się mu długie, chociaż istnienie jego jest krótkie…Bo te dni są puste…wiemyż,
dokąd idziemy?”525 Poeta wątpił w cel życia ludzkiego.
Kolejnym l’enfant terrible był P. Valéry, którego nauczycielem był S. Mallarmé,
ale przerósł swojego mistrza. Poezja miała być owocem, który smakuje i syci. W tomiku
wierszy Gusły odnaleźć możemy ślad ontologii. W swojej poezji wykorzystywał motywy
buntownicze z biblii, jak kuszenie Ewy i upadek pierwszych ludzi. Wąż do Ewy: „Ewo! –
szeptałem. – Słowo boże zawodne, a ten płód olbrzyma, ten owoc źrały pęknąć może: aż
tak go wiedza żywa wzdyma! (…) Usta twe pełne! Owoc ten kryje soczystą treść
wieczności!”526 Odwraca się także od Boga: O Bogu: „Przyczyno pierwsza! O próżności!
Niebios monarcha suwerenny (…) zapoczątkował świat przestrzenny (…) Niebo – błąd
Boga, Czas – runięcie!”527 Pobrzmiewa nie tyle bunt, co lekceważenie w stosunku do
Przedwiecznego.
S. Mallarmé był z kolei pierwszym poetą znajdującym się pod wpływem Ch.
Baudelaire’a. Był francuskim symbolistą, zafascynowanym grozą. Wyznawał nihilistyczną
521
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koncepcję poezji. Jego poezja była domem bez Boga528, cechowała go obojętność religijna.
W jego poezji odnajdujemy ontologię i estetykę oraz obsesję nicości. Zafascynowany był
E. Poem529. Jego artyzm charakteryzował się składnią hipotaktyczną, grą słów. Nie ominął
go także powszechny w XIX w. wstrząs darwinowski. Od 1869 r. był w kryzysie
duchowym, który przerodził się w depresję. Chciałbym przywołać czwartą część Igitura,
w którym twierdzi się, że od przypadku nie można się uwolnić. „Krótko mówiąc, w akcie,
gdzie w grę wchodzi przypadek, zawsze to przypadek spełnia swoją Ideę, afirmując się lub
negując. Wobec jego egzystencji negacja i afirmacja spaliłyby właśnie na panewce.
Zawiera Absurd – implikuje go, lecz w stanie utajonym i udaremnia mu istnienie: To zaś
pozwala być Nieskończoności”530. Przytoczony, dość niejasny, fragment Igitura, jest
uważany za mający wydźwięk jednoznaczny. Przypadek, zawierając absurd, rządzi
światem i nic z tym nie da się zrobić. Podobną metaforykę znajdujemy w Rzucie kośćmi.
Chcielibyśmy wspomnieć jeszcze o polskim dekadentyzmie i symbolizmie, bowiem
znalazł tu wielu wyznawców. Synonimem dekadentyzmu miał być upadek, schyłek,
zwyrodnienie, wynaturzenie, dziwaczność531. Pozytywny wydźwięk temu słowu nadał
dopiero Ch. Baudelaire. Dekadencja z kolei, był to „stan kultury, moralności i życia
społecznego,

mających

ekonomicznych”532.

swe
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światopoglądowy; kryzys wartości, prawdy, etyki, torował drogę do nihilizmu,
sceptycyzmu, uważanego za lepsze stadium poznania. Jak pisała jedna z badaczek,
dekadent godził się z determinizmem przyrodniczym i społecznym, ale historia nie miała
przyszłości533. Piękno dekadenckie było świeckie, natomiast estetyzm dekadencki był
utożsamiany z epikureizmem momentalnym. E. Korzeniowska utożsamia dekadentyzm z
postawą buntowniczą534.
Według dekadentów mózg był miejscem, gdzie lęgnie się zło i występek. Perwersja
to rozpusta rozumu. Intelekt może zgubić człowieka, okaleczyć emocjonalne. „Intelekt stoi
528
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na straży bezruchu i jałowości, tak drogich dekadenckiemu sercu”535. Dekadentyzm nie
wywodził się w prostej linii od romantyzmu. Romantyzm był irracjonalizmem, natomiast
dekadentyzm akceptacją ewolucjonizmu (jeśli chodzi o apologię stanów chorobowych).
Poetyckimi symbolami były: martwe jezioro (dążenie do bezruchu) oraz
samopodsycający się płomień (akceptowana postać życia). Przedstawicielami polskiego
dekadentyzmu w poezji byli J. Kasprowicz, K. Przerwa-Tetmjer, T. Miciński oraz Z.
Miriam-Przesmycki. Twórczość niektórych z tych artystów chciałabym pokrótce
zanalizować.
J. Kasprowicz (1860–1926) urodził się, podobnie, jak wspomniany wcześniej S.
Przybyszewski, na nostalgicznych Kujawach. Pod wpływem nasilającej się wtedy
germanizacji kształtowały się w nim poglądy wolnomyślicielskie, antyklerykalne i
demokratyczne. W jego światopoglądzie zaczyna się tworzyć tragiczna wizja świata,
przepełniona cierpieniem ludzi, jako integralnym składnikiem natury. O ile za młodu
bardzo silnie związany był z religią i Kościołem, o tyle później odwrócił się od niej widząc
obłudę klerykalizmu.
W miarę stawania się dojrzałym poetą, w jego twórczości coraz bardziej zaczynają
być

akcentowane

wątki prometejskie.

Coraz silniej artysta przeżywa „dramat

egzystencjalny o wymiarach kosmicznych”536. Jego twórczość sytuowała się w kulturze
„Faustycznej” z jej „ustawicznym, twórczym niepokojem, buntem i poszukiwaniem, z jej
dynamizmem i pędem do nieskończoności”537. Osią i wewnętrznym dynamizmem hymnów
było „rozdarcie między pesymistycznym zwątpieniem a nadzieją zbawienia” 538.
Dostrzegamy tu pewne elementy gnostycyzmu w tym nieusuwalnym rozdwojeniu świata
na dobro i zło, w którym znajduje się człowiek. To właśnie dusza ludzka była polem
ścierania się elementów boskich i szatańskich. Reprezentatywnym hymnem będzie dla nas
Dies irae, który stanowi poetycką wizję sądu ostatecznego nad ludzkością. Jedynym
ratunkiem była śmierć. „Jedno jest tylko w przestworzach widomym, jedno w zachodniej
płomienieje zorzy, nad płomiennymi falami wiekuistego żywota (…) wielki, wszechmocny

535

Tamże, s. 83.
A. Hutnikiewicz, Hymny Jana Kasprowicza, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa
1973, s. 50.
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538
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Ból”539. Poeta buntuje się przeciwko niej. Z kolei w hymnie Święty Boże, Święty Mocny, J.
Kasprowicz buntował się przeciwko obojętności Bożej. Udręczony człowiek błaga o litość,
ale Bóg milczy. Hymny J. Kasprowicza opiewały poczucie zagrożenia jednostkowego bytu
przez grzech i zło. Poeta był przygnieciony ogólnoludzkim poczuciem grzechu.
Kolejnym poetą, który będzie nas interesować jest T. Miciński (1873–1918). W
odróżnieniu od J. Kasprowicza jego poezja była silnie zindywidualizowana. Jego
indywidualizm „jawi się w kategoriach buntu lucyferycznego, pociągającego za sobą
karę”540. Przytoczmy cytat z wierszu Samobójca: „mam w sercu głaz, a tu głębina – jam
tułacz – ale będę mieć królestwo własne”541. Bunt poety wyrażał bezsilność sprostaniu
zadaniom nadanym od Boga. Na domiar złego, człowiek w jego odczuciu zawsze pozostaje
rozdarty pomiędzy zbrodnię i świętość. Człowiek jest bezsilny, „żyje we mnie jakiś głuchy
płacz – jakich szloch i płacz żyją we mnie – niby w grocie kropel wieczny szmer,
monotonnych kropel tajnych jęk”542. Istotnym rysem poezji T. Micińskiego był lucyferyzm.
„Na harfach morze gra – kłębi się rajów pożoga – i słońce – mój wróg to słońce! Wschodzi
wielbiąc Boga”543. Istotą szatańskiego istnienia była sprzeczność. To samo cechowało
człowieka. Szatan to wieczny buntownik.
Ostatnim omawianym poetą będzie K. Przerwa-Tetmajer (1865–1940). Był „poetą
zewnętrzności, która opływa, osuwa, oplata podmiot”544. Jego poezja była wyrazem
rozczarowania pozytywistycznymi tendencjami XIX w. Najlepiej ilustruje to wiersz Nie
wierzę w nic: „Nie wierzę w nic, nie pragnę niczego na świecie (…) jedna mi już tylko
wiara pozostała:

Że konieczność jest wszystkim, wola ludzka niczym”545. Wiersz

prezentuje stan niewiary i niemocy. Wszystko, co było wartościowe na świcie, samoistnie
umiera, nie pozostaje nic innego, jak zagłębić się w lekturę A. Schopenhauera i pożądać
nirwany.
Warto wspomnieć jeszcze o poecie B. Butrymowiczu i jego wierszu Brak celu oraz
A. Lange i utworze Pogrobowcom. Postawiona jest w nich teza o bezsensowności istnienia,
539

Tamże, s. 91.
J. Prokop, Konkwistador na morzach mroku, [w:] T. Miciński, Poezje, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1980, s. 12.
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bólu i cierpieniu jako jądrze bytu. Podobnie L. Szczepański w Hymnie do nocy oraz L.
Staff w Jesieni. Z kolei S. Barącz pisał w Śmierci, że śmierć wyzwala od absurdalnego
istnienia.
Po tejże skrótowej analizie widzimy, że wielka poezja zawsze będzie mogła być
nazwana egzystencjalną, bowiem opiewa człowieka i jego los. W epoce romantyzmu i
dekadentyzmu los ludzki uważany był za tragiczny, a jego dola za nieszczęśliwą. Człowiek
był wyizolowany od świata, musiał siłą własnej twórczości i paradoksalnie buntu na nowo
się z nią zjednoczyć. Jednak bunt ten nie był absolutny, służył ponownemu scaleniu
zdezintegrowanej osobowości ludzkiej.

II. Rola i znaczenie kategorii buntu w twórczości Alberta Camusa i
Fiodora Dostojewskiego
II.1. Kategoria buntu w myśli Alberta Camusa

Ten rozdział w zamierzeniu traktować będzie o motywach buntu w twórczości A.
Camusa. Bunt był, obok absurdu jedną z dwóch podstawowych kategorii w jego filozofii.
Stanowił konsekwencję absurdu i jedyną, godną człowieka reakcję na niego. Camusowskie
pojęcie buntu oparte było na micie Prometejskim. Główne prace, w których rozszerza
swoje postrzeganie buntu to Człowiek Zbuntowany, dramat Sprawiedliwi i powieść Dżuma.
Pierwszy podrozdział będzie poświęcony analizie Człowieka Zbuntowanego, czyli
filozoficznemu ujęciu buntu. Drugi to literackie ujęcie buntu, trzeci natomiast będzie próbą
znalezienia motywów buntu w pozostałych pismach pisarza.
A. Camus był niewątpliwie myślicielem swoich czasów, można by nawet pokusić
się o stwierdzenie, że był ich sumieniem. Jego refleksja krążyła wokół zasadniczych
problemów XX w. Życie pisarza związane było ze społeczną lewicą, później jednak
zdystansował się do społecznej rewolucji. Zauważał bowiem niewystarczalność
humanistycznego aspektu marksizmu oraz osamotnienie człowieka. Można określić go jako
współczesnego tołstoistę. Postulował wyrzeczenie się przemocy i niesprzeciwianie się złu
złem. Jego twórczość była przypadkiem świeckiej i niereligijnej myśli post- 107 -

chrześcijańskiej546. Był moralistą, próbował znaleźć odpowiedź, jak radzić sobie z
nieuchronną rozpaczą i co człowiek może z niej zyskać. Jego dzieło powstało z wyczulenia
na ogrom zła wypełniającego świat. Czuł się spadkobiercą Greków i F. Nietzschego, a
przeciwnikiem I. Kanta i G. W. F. Hegla547. Człowiek Kartezjański był źródłem udręki A.
Camusa. Bowiem to co racjonalne na gruncie etycznym zdaje się być irracjonalne, „to
klasyczny moralista w stoickim stylu”548. Pytanie o proweniencję Nietzscheańskoszekspirowską, które stawiał, brzmiało, co może człowiek? Jego odpowiedź była taka, że
człowiek jest zdolny do wszystkiego. „Człowiek sam z siebie jest niczym. To tylko
nieograniczona szansa. Ale też ponosi odpowiedzialność za tę szansę”549. Człowiek jest
tym co oczywiste. Musi ochraniać oczywistość społeczeństwa. Świat sam w sobie nie
posiada wyższego celu, ale jest w nim ktoś, kto go posiada. Tym kimś jest człowiek, gdyż
on wymaga sensu. Trzeba by ten wyższy cel i sens człowieczeństwa przywrócić, został on
bowiem zdegradowany.
Według T. Merona, A. Camus był zwolennikiem absurdu i dostrzegał banalność zła.
„Filozofia absurdu jest nieświadomą próbą „samobójstwa filozoficznego” wymierzonego
przeciw dynamizmowi duchowemu, który, by przetrwać, musi przybierać oblicze
buntu”550. Miłość sytuuje filozofię i twórczość A. Camusa ponad absurdem. „Odkryta w
niej prawda egzystencji pozwala go dostrzec i jednocześnie przezwyciężyć. Również bunt
oddala się jako bezskuteczne narzędzie sprawiedliwości”551. A. Camus obsesyjnie szukał
prawdy i znalazł ją w miłości oraz pokorze. Symbolem prawdy była matka, którą cenił
ponad sprawiedliwość. Ta prawda jednak, stała w sprzeczności z faktem śmierci. Człowiek
bowiem umiera i nie jest szczęśliwy, jak sobie zatem z tym poradzić? Pisma A. Camusa są
próbą nakreślenia odpowiedzi.
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II.1.1. Bunt jako zjawisko historyczne w oczach Alberta Camusa

A. Camus uchodzi za pisarza zbuntowanego – przede wszystkim z racji esejów,
które teoretycznie problem buntu analizują552. Swoje poszukiwania, przemyślenia i analizy
zjawiska buntu wyłożył w eseju filozoficznym L’Homme révolté, będącym obok Le mythe
du Sisyphe jedynym filozoficznym w dorobku pisarza. „Tytuł filozoficznego szkicu
Camusa Człowiek zbuntowany nie jest określeniem etapu myśli, on określa w ogóle ideę i
twórczość tego pisarza”553. Warto zaznaczyć, że po opublikowaniu tego eseju został
napiętnowany i odrzucony przez intelektualistów, także przez swojego przyjaciela J.-P.
Sartre’a. Ten po przeczytaniu go, zarzucał A. Camusowi „ceremonialną dyktaturę pięknych
dusz”. Krytykował utwór za jego wydźwięk polityczny, niepoprawność polityczną oraz
negację kultu historii.
Człowiek zbuntowany jest rozprawą o nihilizmie. A. Camus przygląda się formom
buntu przeciwko pustce i nicości, przeciw nędzy doli ludzkiej. Krytyka buntu pozwala
poznać miarę człowieka, granice wolności i sprawiedliwego dobra554. W Défense de
„l’Homme révolté” Camus wyznaje, że zamysł napisania Człowieka Zbuntowanego
pojawił się u niego podczas II wojny światowej, kiedy po raz pierwszy zetknął się twarzą w
twarz z totalitarnym systemem, kiedy realizował wyrachowaną zbrodnię555. Mówił, że nie
napisałby go, gdyby w latach czterdziestych nie stanął twarzą w twarz z ludźmi, których
systemu nie rozumiał. Pisał: „analiza buntu doprowadza mnie tylko do odkrycia faktu
uznania pewnej granicy przez samego człowieka zbuntowanego, a wewnątrz ruchu
buntowniczego do odkrycia przejścia, poza którym bunt neguje sam siebie”556. Francuski
filozof wydzielił dwa rodzaje buntu: bunt historyczny i bunt metafizycy, obok tego
analizował bunt w sztuce. We wprowadzeniu zaznaczył, że istnieją zbrodnie zrodzone z
logiki, co jest bezpośrednią aluzją do ówczesnej sytuacji politycznej świata. Największym
problemem ludzkości, a przynajmniej ówczesnej

sytuacji na świecie był problem

zabójstwa i wynikający z niego absurd. Wina musi być osądzona, ale przede wszystkim
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musi być zrozumiana. Można by słowami pisarza powiedzieć Malice et vertu sont hasard
ou caprice557. Zbrodnia włożyła skórę niewinności. Czasy współczesne (Albertowi Camus
– J. K.) to czasy negacji. XX w. to świat panów i niewolników. Człowiek współczesny
stanął przed absurdem, który sam w sobie już jest sprzecznością558. Może przerodzić się w
nihilizm absolutny, który usprawiedliwia samobójstwo i zabójstwo, a te są dwiema
stronami tego samego porządku. Można by sparafrazować maksymę Kartezjusza na
Camusowską modłę: „krzyczę, bo w nic nie wierzę, ale nie mogę wątpić w mój krzyk i
muszę wierzyć w mój protest”559. Tak zaczyna się bunt.
W części pierwszej A. Camus podaje definicję człowieka zbuntowanego. Jest to
człowiek, który mówi zarówno tak i nie560. Bunt pojawia się wtedy, gdy drugi człowiek
przekracza pewną niedozwoloną granicę. Z buntu rodzi się świadomość istnienia.
Niewolnik, buntując się przeciwko panu, manifestuje i utwierdza swoje życie. Człowiek
buntuje się przeciwko autorytarnym rządom historii, która przyrównuje go do nic
niewartego pionka w wielkiej machinie jaką ona jest. „Historia jest jałową ziemią (…), a
człowiek zgodził się być jej niewolnikiem”561. W buncie człowiek i historia znajdują swoje
granice. Słońce nauczyło mnie, że historia nie jest wszystkim, zmieniać życie – tak, ale nie
świat, z którego zrobiłem bóstwo”562. Jest to świadome przeciwstawienie się filozofii
dziejów G. H. F. Hegla i jego kulcie historii, o czym A. Camus mówił głośno. Zwolennicy
historycyzmu wierzą, że wartość zostaje osiągnięta u kresu działania. Historia ma jakiś cel i
sens. M. Scheler563 powtarzał słowa, które wielokrotnie padały na przestrzeni wieków, że
kochamy całą ludzkość, żebyśmy nie musieli kochać pojedynczego człowieka564. Bunt jest
świadomością tego, że cierpienie jest kolektywne, człowiek nie jest sam, w przeciwieństwie
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do tego absurd uzmysławia nad, że jesteśmy sami565. Absurd to rozpacz, pozostaje jedynie
milczenie.
Bunt był odpowiedzią na absurd, który jest faktem. Człowiek zbuntowany z kolei to
analiza buntu w jego zasadniczych postaciach, metafizycznej i historycznej, dopełnionych
relacją bunt – sztuka. „Teoria buntu twórczego jest próbą skonstruowania wzoru
moralnego, określenia autentycznej postawy jednostki do świata. Bunt daje człowiekowi
regułę działania, której nie może dać absurd, ponieważ jest wewnętrznie sprzeczny” 566.
Absurd był punktem wyjścia, bunt z kolei stanowił środek do punktu dojścia, jakim była
wolność. Wobec świata bez ładu człowiek musi obrać postawę buntu567. Duch buntu rodzi
się z chwilą, kiedy człowiek dostrzeże, że „szczeliny pomiędzy nim samym a jego losem
nie wypełnia żadna łaska”568. Z buntu rodzi się świadomość, w buncie człowiek przekracza
siebie.
Następnie pisarz przechodzi do analizy buntu metafizycznego. Definiuje go jako
ruch, w którym człowiek powstaje przeciwko swemu losowi i całemu światu, ponieważ
świat go zawiódł. Człowiek domaga się powtórnej jedności rozbitego świata569. W buncie
metafizycznym świadomość obejmuje całe doświadczenie. Bunt nie jest dążeniem, nie zna
nadziei. To pewność druzgocącego losu, ale bez rezygnacji. Samobójstwo to skrajna
akceptacja absurdu, czyli absurd w najczystszej postaci. Jest triumfem absurdu, czyli
buntem absolutnym, złem. „Jeśli ostateczną decyzją jest odrzucenie samobójstwa po to, by
podtrzymywać tę konfrontację – sprowadza się to, nie wprost, do uznania życia za jedyną
faktyczną wartość, tę, która czyni konfrontację możliwą. Odrzucenie samobójstwa to
odrzucenie morderstwa lub brak zgody na nie. To dwudziesty wiek doprowadził nihilizm
do ostatecznych konkluzji – zaakceptował samobójstwo”570. Świadomość i bunt to odmowa
i przeciwieństwo rezygnacji571. Bunt metafizyczny był obcy starożytnym Grekom, którzy w
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swoim umiłowaniu świata nie buntowali się przeciwko strukturze i konstytucji świata,
jednak człowiek współczesny zapomniał o swoich greckich korzeniach.
Bunt metafizyczny, o czym świadczą jego dzieje, zawsze kończył się rewolucją
metafizyczną, czyli obaleniem Boga. Jego udziałem byli: Kain, Prometeusz, Antygona, F.
Nietzsche, Kiryłow, Iwan Karamazow, Stawrogin, żeby wymieć tych, których następstwa
buntu były najpoważniejsze. Zdaniem pisarza „bunt ten zakłada uproszczone widzenie
świata”572. Historia buntu metafizycznego, nie licząc postaci ze świata starożytnej Grecji,
była związana z historią chrześcijaństwa. Bóg zbuntowanych jest kaleki, ukryty jak Bóg B.
Pascala czy S. Kierkegaarda573. Chciałoby się powiedzieć, że Bóg nie istnieje, albo więcej:
Bóg jest niewyrażalny i sam nie jest w posiadaniu swojego wizerunku574. Skrajnym
przypadkiem buntownika metafizycznego był markiz de Sade, którego udziałem była
negacja absolutna. Bóg markiza to Bóg zbrodniczy, jednak zbrodnie człowieka pozostają
tylko odpowiedzią na zbrodnie Boga.
Szatan, bohater Raju utraconego J. Miltona575 był bohaterem romantycznym, który
wyrządzał zło przez swoją melancholię. A. Camus porównuje go z Szatanem A.
Vigny’ego576. Lucyfer J. Miltona to nadczłowiek F. Nietzshego i bohater absurdu 577.
Romantycy byli najbardziej predestynowani do buntu metafizycznego, bo szczerze cierpieli
i przeżywali swoją samotność, o której tak pięknie pisali. XIX stulecie to czas romantyków,
szaleńców, samobójców, dekadentów, bólu, cierpienia, schyłku (fin du siécle’u). Wtedy też
na świat przychodzi czołowy piewca całej dziewiętnastowiecznej marności – Ch.
Baudelaire – który będąc teoretykiem dandyzmu578, sformułował jedną z konkluzji
romantycznego buntu.
Z kolei, bohaterem literackim, który najbardziej fascynował A. Camusa był Iwan,
bohater Braci Karamazow F. Dostojewskiego. Iwan odrzucał Boga, widząc niezawinione
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Tamże, s. 38.
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Absconditus.
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Camus A., Eseje, op. cit., s. 37.
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John Milton (1608–1674) – pisarz i poeta angielski dobry baroku, autor Raju utraconego (1667 r.).
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Alfred de Vingy (1797–1863) – francuski poeta, powieściopisarz, dramaturg, autor Cinq-Mars (1826
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cierpienie dzieci. Nie godził się na zbawienie i stawał po stronie ludzi, bronił ich
niewinności579. Autor Upadku jego ducha określił jako donkiszotyzm metafizyczny580. „W
imię miłości decyduje się na ludzi i kładzie akcent na ich niewinność. W imię miłości
osądza Boga”581. Dramat Iwana polegał na uświadomieniu sobie, jak wiele było miłości
bez przedmiotu582. Iwan pytał, czy można trwać w buncie bez postradania zmysłów?
Odpowiedź dał nie słowami, ale swoim życiem, które zakończyło się szaleństwem. Jednak
XIX w., wiek Iwana Karamazowa i Ch. Baudelaire, nie poszedł aż tak daleko jak XX w., w
którym nastąpiły narodziny współczesnego nihilizmu wychodzącego od maksymy,
„wszystko jest dozwolone”. Tę ofensywę przeciwko Bogu w buncie metafizycznym A.
Camus opisał w trzech stadiach: jako negację absolutną, odmowę złożenia czci, afirmację
absolutną. Każdy ze stadiów miał swojego bohatera, w postaci markiza de Sade, Iwana
Karamazowa i F. Nietzschego583.
Po nakreśleniu najważniejszych przystanków myśli zbuntowanej, A. Camus
przechodzi do zobrazowania, czym grozi niekontrolowany bunt absolutny. Konsekwencją
buntu absolutnego były narodziny nihilizmu. Jego przedstawiciele to: M. Stirner i F.
Nietzsche. Dla M. Stirnera, jak dla całej lewicy heglowskiej, kult wieczności był
kłamstwem. Świat nie miał celu, ludzkość nie miała celu, cel miała jednostka. Filozofia M.
Stirnera, dopuszczająca zabójstwo, nie była buntem autentycznym. Bunt M. Stirnera to
nihilizm. Interpretacja M. Stirnera dokonana przez autora Obcego zachowana była w duchu
tradycyjnym. Człowiek powinien wierzyć jedynie w siebie, a nie w abstrakcyjne
człowieczeństwo czy Boga.. Z kolei jego interpretacja nihilizmu F. Nietzschego zbliżona
była do interpretacji M. Heideggera584. Filozofia F. Nietzschego była filozofią ufundowaną
na buncie. Epoka, w której funkcjonował, była epoką śmierci Boga, przy czym sam
człowiek go zabił, lekceważąc wartości najwyższe. Odkryciem niemieckiego myśliciela
było stwierdzenie: „jeśli prawo wieczne nie jest wolnością, brak prawa nie jest nią tym
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A. Camus, Człowiek Zbuntowany, op. cit., s. 66.
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Zob. Tamże, s. 102.
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Zob. M. Heidegger, Nietzsche, przeł. A. Gniazdowski, t. I, PWN, Warszawa 1998; M. Heidegger,
Nietzsche, przeł. P. Graczyk, t. II, PWN, Warszawa 1999.
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bardziej”585. A. Camus zgadzał się z autorem Woli mocy, że tylko człowiek jest w stanie
przekroczyć nihilizm.
Przechodząc do buntu historycznego, warto zaznaczyć, że autor nie zajmował się
historycznym sprawozdaniem, ale, przede wszystkim, filozoficznym komentarzem, co z
naszej perspektywy jest najistotniejsze. Materiałem do przemyśleń autor ustanowił takie
wydarzenia jak powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa, rosyjska rewolucja z 1905
r. oraz Wielka Rewolucja Francuska. A. Camus sprzeciwiał się wszystkim tym, jak L. de
Saint-Just, którzy usprawiedliwiali zbrodnię. L. de Saint-Just586 był najbliższym
współpracownikiem M. Robespierre’a, oskarżycielem G. Dantona, zwolennikiem terroru.
Finalnie stał się dzieckiem pożartym przez matkę-rewolucję wraz z M. Robespierrem w
dniu 28 lipca 1784 r.
Bunt metafizyczny zawsze jest indywidualny, natomiast rewolucja to historyczne
wcielenie buntu metafizycznego. „Bunt degeneruję się niestety i przemienia w morderczą
rewolucję. A. Camus analizuje duże rewolucje, których uznanie jest rozpoznaniem historii
ludzkiej. Wszystkie je potępia: Rewolucję Francuską, tę Hitlera, tę marksistowskoleninowską. Wszystkie rewolucje ujawniły potrzebę prawdy buntowniczej i stały się
wszystkie ideologiami, które poświęciły człowieka dla idei”587. Człowiek zbuntowany
stanowi krytykę totalitaryzmów i jego marksistowskich źródeł588. Być może jest to za
daleko posunięta interpretacja polskiej badaczki. Niemniej A. Camus zaatakował „co
najmniej trzy najważniejsze dogmaty lewicowej ideologii: mit rewolucji, proletariatu,
skuteczności”589. W związku z wojną pojawił się także problem kary śmierci. Pisarz żywo
zaangażował się w walkę przeciwko niej. Twierdził, że utrzymywanie kary śmierci hańbi
państwa. „Po wieku totalitaryzmów, państwo powinno zaprzestać instytucjonalizacji
zbrodni”590. Zabójstwo, także zinstytucjonalizowane, przekreśla autentyzm buntu. Zgoda na
zbrodnię była wynikiem filozofii heglowskiej, która nie interesując się człowiekiem
wprowadziła kult historii. Swoje przemyślenia zawarł w Rozważaniach o gilotynie.
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Opowiadał tam o przykrych wspomnieniach ojca, który był światkiem egzekucji. Doszedł
do wniosku, że „kara śmierci jest w ciele politycznym tym, czym rak w ciele pojedynczego
człowieka; z tą jedynie różnicą, że nikt do tej pory nie próbował uzasadnić konieczności
istnienia raka”591. Kara śmierci nie ma żadnego przełożenia na liczbę zbrodni. Nie powinno
jej być, ma szkodliwe działanie na ludzi. Niegdyś była karą religijną, publiczną, co z
dwojga złego było lepsze niż egzekucja wykonywana za zamkniętymi drzwiami.
A. Camusa fascynowała myśl rosyjska, rosyjski anarchizm spod znaku M. Bakunina
i S. Nieczajewa, narodnictwo oraz narodziny terroryzmu rosyjskiego spod znaku A.
Żelabowa592. Na podstawie poznanej historii, a konkretnie zamachu z 1905 r., powstał
dramat Sprawiedliwi, który omówimy w kolejnym podrozdziale. Warto jednak zaznaczyć,
że konkluzją A. Camusa było stwierdzenie, że jego bohater Jan Kaliajew i jego bracia
odnoszą zwycięstwo nad nihilizmem593. Terroryzm bierze się z nihilizmu. Terroryści
targani są wątpliwościami moralnymi, jak w Sprawiedliwych, czy śmierć księcia można
okupić śmiercią innych? To bardziej bunt metafizyczny niż cynizm. To właśnie Rosjanie
wywiedli z rewolucji skrajne konsekwencje czyli zniszczenie absolutne. „Duch
rewolucyjny zawiera się całkowicie w proteście człowieka przeciw jego ludzkiej kondycji.
W tym rozumieniu, i pod rozmaitymi postaciami, jest to jedyny wieczny temat sztuki i
religii. Rewolucja dokonuje się zawsze przeciwko bogom – od buntu Prometeusza
począwszy. Jest to żądanie, jakie człowiek stawia swemu losowi; tyrani i mieszczańskie
marionetki to tylko preteksty”594. Etyka buntu jest zatem etyką zależną od człowieka, jego
samotnej i solidarnościowej kondycji oraz miłości595. Bunt był jedynym środkiem walki z
niebezpieczeństwem tamtych czasów596.
Pomiędzy wierszami padło nazwisko Raskolnikowa, bohatera Zbrodni i Kary,
stanowiło to jedno z licznych odniesień do twórczości F. Dostojewskiego. Inne np.
szygalewizm, czyli koncepcja nihilistyczna, której twórcą był Szygalew z Biesów, oszalały
na punkcie równości. F. Dostojewski, obok A. Gide’a, H. Balzaca, F. Kafki, A. Malrauxa,
591
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H. Melvillego odznaczał się, w mniemaniu A. Camusa pociągiem do sprawiedliwości i jej
absurdalnego działania.
W eseju padają nazwiska Hitlera, Stalina i Mussoliniego. Autor z całą
stanowczością stwierdza, że nigdy w historii nie zdarzyło się, aby realizacja idei była
rezultatem tak ogromnego cierpienia ludzi. Pragnienie jedności to podstawowe pragnienie
zbuntowanego człowieka, wiedzie przez totalność, jak pokazała historia. Jednak wedle
słów A. Camusa zniszczenie człowieka mimo wszystko potwierdza człowieka597.
Hitleryzm był nihilizmem praktycznym, pokazowym rezultatem nihilizmu598. Faszyzm
czerpał z dziewiętnastowiecznej niemieckiej myśli romantycznej, stalinizm z naukowego
pozytywizmu i rewolucyjnej ideologii marksistowskiej. Zdaniem A. Camusa II wojna
światowa była konfliktem dwóch cywilizacji, myśli i instynktu. Natomiast totalitaryzm był
najokrutniejszą konsekwencją buntu historycznego, frustracją, która powstaje w wyniku
nihilizmu599. Warto dodać, że terroryzm państwowy A. Camus podzielił na dwie kategorie,
wyznacznikiem była tu praktyka. Pierwszą był terroryzm irracjonalny, którego
przedstawicielami byli: Hitler, Mussolini, faszyzm w ogóle oraz drugi – racjonalny, który
miał ambicje uniwersalistyczne, czyli kolonializm, imperializm, także ten reprezentowany
przez Stalina600.
W

swojej

twórczości

wiele

miejsca

poświęcił publicystyce

politycznej,

współpracował aktywnie z ruchem oporu, czego przykładem była jego działalność w
„Combat”. Brał czynny udział w życiu politycznym. Bezpośrednim odniesieniem do
okupacji hitlerowskiej na terenie Francji są Listy do przyjaciela Niemca. W liście
pierwszym, A. Camus pisze o wyższości Francji nad Niemcami, ponieważ Francuzi muszą
pokonać samych siebie. List czwarty jest z naszej perspektywy najciekawszy, autor odrzuca
rozpacz, a poszukuje solidarności ludzkiej, aby mogła ona stawić czoła losowi. Siłą
Niemiec była rozpacz, wydaje się, że chodziło tu o niesprawiedliwe postanowienia, z
perspektywy Niemiec, Traktatu Wersalskiego. Francja natomiast, nawet w czasie wojny,
nie zapomniała o szczęściu. Jednocześnie nie ukrywał, że są wrogami, ale mieli ten sam
punkt wyjścia – samotność. Niemcy przyczyniali się do destrukcji dusz. Listy do
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przyjaciela Niemca były zapiskami potępiającymi hitleryzm. Chodziło w nich o
sformułowanie definicji takich pojęć jak patriotyzm czy heroizm. W tym samym czasie A.
Camus krytykował pisarzy chrześcijańskich, przede wszystkim F. Mauriaca601, że postulują
oni wybór między miłością do Chrystusa a nienawiścią do ludzi602. Dopełnieniem goryczy
spowodowanej wojną była wiadomość o zbombardowaniu Hiroszimy z 6 sierpnia 1945 r.
Wtedy też napisał: „cywilizacja mechaniczna osiągnęła ostatni stopień zdziczenia”603. XX
w. był wiekiem strachu604.
Warto na koniec wspomnieć o inspiracjach A. Camusa twórczością S. Weil. Ona
także, żyjąc w tych samych czasach, czynnie stawiała opór złu, które obserwowała. Warte
wspomnienia są jej pisma w kwestii kolonializmu francuskiego oraz koncepcja człowieka,
jaką wyłożyła z Zakorzenieniu. W Zakorzenieniu starała się wyliczyć wszystkie potrzeby
duszy ludzkiej, niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Były nimi: ład, wolność
(możliwość wyboru), posłuszeństwo, odpowiedzialność, równość, hierarchia, godność,
kara, wolność przekonań, bezpieczeństwo, ryzyko, własność prywatna, własność wspólna,
prawda605. Zakorzenienie natomiast to podstawowa potrzeba duszy. „Człowiek zakorzenia
się poprzez rzeczywisty, czynny i naturalny udział w istnieniu jakiejś wspólnoty. Podbój to
całkowite, śmiertelne wykorzenienie”606. Wojna to szczyt barbarzyństwa. A. Camus
dodawał: „wojnę robi się z rozpaczy tych, którzy jej nie chcą607. Stosunki społeczne też
mogą być przyczyną wykorzenienia, przykładem mogą być robotnicy i ich całkowita acedia
duchowa. Autorka twierdzi, że pod wpływem wojny nastąpiło gwałtowne wykorzenianie
się ludzi z Europy. Wydaje się, że autor Obcego utożsamiał się z tymi poglądami.
Człowiekowi w obliczu wykorzenienia stawał przed oczami absurd, a reakcją na groźbę
wykorzenienia miał być bunt.
Wartym wspomnienia jest jeszcze odczyt wygłoszony na uniwersytecie w Uppsali
14 grudnia 1957 r., po otrzymaniu nagrody Nobla pt. Artysta i jego epoka. Nagroda Nobla
została mu przyznana za to, że prezentował jedną z najskrajniejszych postaw
601
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antytotalitarnych wśród pisarzy. A. Camus odwoływał się w przemówieniu do postawy,
jaką powinien reprezentować artysta w obliczu dwudziestowiecznej katastrofy. Wolność
była w jego mniemaniu najbardziej „spotworzoną wartością”. Sztuka wbrew pozorom była
„oszukańczym luksusem”608. Sztuka dla sztuki to jedynie rozrywka samotnego artysty (A.
Rimbaud, A. Strindberg, F. Nietzsche). Mimo to jednak, sztuka ta jest też buntem „przeciw
światu, przeciw temu co w nim ulotne i niepełne: chce ona nadać inną formę realności,
której odrzucić nie może, z niej bowiem czerpie wzruszenia”609. Na sztuce, w tych
okropnych czasach, spoczywał obowiązek obrony wartości, prawdy i solidarności
człowieczej.
Bunt w sztuce jest najbardziej nieprzewidywalny. Poetami zbuntowanymi byli:
nadrealista Lautréamont, bożyszcze surrealistów, który przez swój nadrealny język głosił
banalność świata oraz A. Rimbaud, ten przedziwny poeta, który skończył jako handlarz
bronią i zmarł na chorobę tropikalną w odległych krajach. Autor Obcego konstatował:
„sztuka neguje to, co realne, ale od realności nie ucieka. Sztuka prowadzi nas ku źródłom
buntu”610. Powołując się na S. Fumeta można by rzecz, i tak też robi A. Camus, że sztuka
współzawodniczy z Bogiem o prawdę. Jest zatem grzeszna611. Poezja wyraża więcej niż
jakakolwiek inna forma intelektualnej działalności człowieka. P. Shelley612 powiadał, że
„poeci są nie uznanymi prawodawcami świata”613. Żaden artysta nie godzi się na realność,
powiadał F. Nietzsche614. W analizach pisarza pojawia się romantyk M. Niekrasow615, V.
van Gogh, E. Delacroix, który twierdził, że realizm jest słowem pozbawionym sensu.
Gdyby tak nie było to wszyscy ludzie musieliby mieć jednakowe światopoglądy i w
konsekwencji jednakowo pojmować świat.
Bunt konstytuuje człowieka, lecz ma swoje granice, kto o tym nie pamięta ten
przepada z kretesem. Bunt musi być miłością i być owocny, w przeciwnym wypadku jest
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niczym616. Póki istnieje człowiek, bunt także będzie istniał. Miara nie jest przeciwieństwem
buntu; to bunt jest miarą, on ją nakazuje, jej broni i w chaosie historii wciąż stwarza na
nowo617. To, że bunt istnieje, znaczy, że istnieje kłamstwo, niesprawiedliwość, które
zbuntowany musi zwalczać. Parafrazując słowa Kartezjusza, maksymą A. Camusa będzie:
buntuję się, więc jesteśmy618. Słowa te stanowiły sedno Człowieka zbuntowanego, tym
samym sprzeciw wobec Kartezjańskiego cogito. Akceptacja buntu, według A. Camusa, nie
usprawiedliwia życia, nie nadaje mu (tym bardziej) znaczenia.
Milczącym założeniem Człowieka zbuntowanego było to, że rewolucja unieważnia
się sama uciekając się do masowego zabijania. „To, że rewolucja musi zabijać, by utrzymać
się przy władzy oznacza, że nie ma już ona prawa jej sprawować. Gdy leżąca u podstaw
rewolucji miłość życia przekształca się w potrzebę śmierci setek i tysięcy innych ludzi
wówczas miłość życia staje się paradoksem i zaprzeczeniem samej siebie, a rewolucja
zmienia się w absurd i nihilizm”619. Podstawowym zagadnieniem eseju było zagadnienie
Boga oraz konsekwencje wyprowadzone z faktu jego istnienia bądź nieistnienia. Człowiek
zbuntowany był kimś, kto odrzucał alienację, bowiem nie chciał pozwolić by abstrakcje,
jak historia, religia czy człowieczeństwo, czy inni ludzie niszczyli jej życie. Podstawą
buntu jest miłość, rewolucji – polityczna abstrakcja. Człowiek zbuntowany A. Camusa
„jest nie tylko niewolnikiem, który przeciwstawił się panu, ale również człowiekiem, który
powstał przeciw światu pana i niewolnika. „Logika buntu nie jest logiką niszczenia, ale
tworzenia. Jest zasadniczo protestem przeciw śmierci”620. R. Coffy pisał: „Bunt Camusa
idzie dalej (niż negacja jednostek dla abstrakcji). On sprzeciwia się kondycji ludzkiej samej
w sobie, buntuje się przeciwko śmierci, która przemienia całe życie w przeznaczenie” 621.
Bunt był pierwszym krokiem do pokochania ludzi i świata. Camus polemizował z
„ukąszeniem heglowskim”, z zasadą, która mówi, że człowiek został stworzony dla
historii622.
Miejsce Syzyfa zajął Prometeusz, którego historia miłości do ludzi jest inspiracją i
osią eseju. W buncie rodzi się solidarność. Bunt przeciwko Bogu nie oznacza, że
616
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zanegowana została etyka, może oznaczać natomiast narodziny solidarności, co było
ideałem pisarza. Credo A. Camusa brzmiało „Nie wierzę w Boga i nie jestem ateistą”. Bóg
umarł, ale pozostali ludzie. Człowiek rozumiany jako jedyne „stworzenie znaczące musi
udać się na poszukiwanie wartości usensawniających jego życie”623. Gorąco wierzy w
ludzkie wartości, „ale aby one miały sens musi być nad nimi jakiś wyższy byt. To jest
paradoks”624. Jeśli odrzucamy historię, musimy zwrócić się do Boga, wtedy i sam bunt
znika, jeśli odrzucamy Boga, musimy zwrócić się do historii, jeśli odrzucimy i to i to,
zostaje nic czyli nihilizm.
Jeden z francuskich badaczy pisał: „W Człowieku zbuntowanym Camus akcentuje
swoją grecką proweniencję. Według niego bunt metafizyczny ponownie wszedł na górę w
czasach antycznych. W Grecji, Prometeusz był pierwszym buntownikiem, przykutym do
skały przez Bogów. To jest przykład do obserwacji. Prometeusz uosabia „walkę przeciwko
śmierci”, „mesjanizm” i „filantropię”. On nie ustawia się przeciwko bytowi w całej pełni,
ale przeciwko Zeusowi, który nie jest jednym z bogów i którego dni były policzone (… )
Dla Camusa, Prometeusz pozostawał symbolem zawsze żywym dla inteligencji
zbuntowanej, pojedynczą siłą zdolną oddać sprawiedliwość wielkości życia, dumie bycia
człowiekiem”625. Grecja, która wydała na świat zarówno Prometeusza jak i Syzyfa, była
podstawowym źródłem inspiracji pisarza. Jak wspomniane zostało wcześniej, Grecy nie
znali buntu, który godzi w konstytucję świata, podobnie A. Camus, nie postawił kropki po
stwierdzeniu, że człowiek musi się buntować, postawił natomiast przecinek. Po tym
przecinku pisał, że bunt miał dwa oblicza, pozytywne i negatywne. Tylko pozornie wydaje
się być negatywny, w rzeczywistości jednak autentyczny bunt jest twórczy, bowiem zawsze
odbywa się w imię wartości. Jego cechą w odróżnieniu od nihilizmu był umiar. Była to
odpowiedź na pytanie, czy z buntu można wywieść wartości służące życiu. „Bunt jest
zatem wartością. Jest on uznaniem wartości życia ludzkiego. Z drugiej strony, on tworzy
braterstwo pomiędzy ludźmi. Przekształcając sferę cogito Kartezjusza, A. Camus pisze:
„buntuję się, więc jesteśmy”. Bunt w swojej czystej formie jest afirmacją życia ludzkiego,
wszystkich ludzi, w tym samym czasie, która jest kreacją solidarności ludzkiej”626.
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Ostateczną konkluzją Człowieka zbuntowanego była pochwała umiaru i cierpliwości. Bunt
był podstawowym prawem człowieka autentycznego. Tego przywileju nie mógł zabrać
nawet Bóg.

II.1.2. Bunt jako fundamentalna kategoria w cyklu – Mit Prometeusza

Rozdział ten będzie analizą utworów należących do drugiego cyklu twórczości A.
Camusa, tzn. do mitu Prometeusza, czyli tryptyku o buncie. Otrzymał on taką nazwę
dlatego, że mieści w sobie trzy utwory o podobnej problematyce, ale o różnych formach jej
przedstawienia. Chodzi o esej filozoficzny Człowiek zbuntowany, powieść Dżumę oraz
dramat Sprawiedliwi. Niektórzy badacze zaliczają tu także dramat Stan oblężenia. Pierwszy
utwór został omówiony w podrozdziale poprzednim, tak więc tu skupimy się tylko na
omówieniu Sprawiedliwych, Stanu Oblężenia oraz Dżumy.
Pierwszym analizowanym utworem będzie dramat Sprawiedliwi, który A. Camus
napisał w 1949 r. Jego premiera odbyła się 15 grudnia tegoż roku w teatrze Hebertot w
Paryżu. Oparty jest na faktach autentycznych, które miały miejsce w 1905 r. Akcja toczyła
się w Rosji początków XX w., kiedy to samodzierżawie chyliło się ku upadkowi. Książka,
na którą powołuje się A. Camus, to Wspomnienia terrorysty B. Sawinkowa627. Rosyjski
autor opowiada tam o zabójstwie Wiaczesława von Plehwego628 z 1904 r., opisuje życie
zamachowca J. Kaliajewa i jednej z jego wspólniczek Dory Brylant. A. Camus z kolei pisał
o wydarzeniach wokół zabójstwa księcia Sergiusza, ale wymienia te same osoby co B.
Sawinkow.
Osią utworu są przygotowania do zamachu na Wielkiego Księcia Sergiusza, sam
zamach oraz związane z nim rozterki moralne terrorystów, w końcu wyrok i jego
wykonanie. A Camus próbuje odtworzyć kodeks moralny oraz sposób myślenia
rewolucjonisty-terrorysty. Głównym przesłaniem utworu było dostrzeżenie sprzeczności w
świecie wartości. Zamachowiec, zdeterminowany i potrafiący zabić z zimną krwią, natrafia
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na barierę wewnętrzną, gdy widzi dzieci. Dlaczego można zabić jednych, darując życie
innym? Tym zamachowcem był bohater dramatu – J. Kaliajew – który jest terrorystą.
Walczył z niesprawiedliwością władzy, którego ucieleśnieniem jest książę Sergiusz, wuj
cara Mikołaja II. Jednak drugi zamach okazał się być udanym. Książe jest sam, Kaliajew
rzuca bombę i go zabija. Zostaje w konsekwencji aresztowany i skazany na śmierć.
Przyznaje się do winy. Wielka Księżna wyraziła chęć spotkania z nim, on jednak odmawia.
Dochodzi do spotkania, Księżna próbuje pojednać J. Kaliajewa z Bogiem, ale on Boga nie
potrzebuje. Kluczową rolę spełniają tu dylematy moralne wstrząsające duszą J. Kaliajewa.
Stepan, dowódca grupy, twierdził, że: „prawdziwy rewolucjonista nie może siebie
kochać”629. Wynika to bowiem z jego kodeksu. Rewolucjonista musi, gdy decyduje się nim
zostać, poświęcić całe życie i przede wszystkim duszę interesowi rewolucji. Przykładem
kodeksu rewolucyjnego jest Katechizm rewolucjonisty S. Nieczajewa, o którym A. Camus
wspomniał z Człowieku zbuntowanym.
Nie bez powodu mówi się, że rewolucjoniści, czyli także Sprawiedliwi, są ludźmi,
którzy przekraczają ludzką naturę. Autor dramatu tak pisał o swoim bohaterze: „wielka
czystość terrorysty w stylu Kaliajewa polega na tym, że zabójstwo łączy się dla niego z
samobójstwem. Życie zapłacone życiem. Rozumowanie fałszywe, ale godne szacunku.
Życie wydarte nie równa się życiu oddanemu. Dziś zabójstwo per procura. Nikt nie
płaci”630. Kawałek dalej w Notatnikach czytamy: „całą historię terroryzmu rosyjskiego
można rozpatrywać jako walkę intelektualistów z absolutyzmem w obecności milczącego
ludu”631. Warto byłoby zapoznać się z fachową definicją terroru i mu pokrewnych pojęć,
otóż: „terror jest gwałtem silnych wobec słabych, to pozaprawna przemoc stosowana przez
państwo – z kolei – terroryzm jest gwałtem popełnianym przez jednostki i grupy polityczne
na silniejszych organach państwa”632. Należy jednak pamiętać, że terroryzm nie ewoluuje z
anarchizmu, gdyby tak było to: „miałby on tedy cechę powtarzalności. Anarchizm nie
sprawdził się w żadnym zakątku kuli ziemskiej”633. Przykładem może być fakt, że
teoretyczne rozważania M. Bakunina czy P. Kropotkina nie zostały zrealizowane.
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Z tekstu Człowieka zbuntowanego wiemy, że A. Camus fascynował się historią i
myślą Rosji. Wyrazem tych fascynacji byli właśnie Sprawiedliwi. Badacze porównują
czasami J. Kaliajewa do Raskolnikowa. Obaj dokonują mordu dla wyższej idei. Jednak ten
pierwszy robi to dla ludzi, a ten drugi dla siebie. J. Kaliajew umiera nie zachwiawszy się w
swoim światopoglądzie, Raskolnikow natomiast pod wpływem katorgi rewiduje swoje
poglądy. B. Sawinkow wspominał, że J. Kaliajewa „do terroryzmu zaprowadziła jego
własna, osobna i oryginalna droga; widział w nim nie tylko najlepszą formę walki
politycznej, lecz także ofiarę moralną, a być może również religijną”634. J. Kaliajew w
rzeczywistości, jak i w dramacie A. Camusa, został powieszony. Pobocznym wątkiem
utworu była miłość Dory Brylant i J. Kaliajewa, która jakby dopełnia dramat moralny
bohatera. Dora powiada: „trzeba czasu na miłość. A my ledwie mamy czas na
sprawiedliwość”635. Bowiem aby miłość mogła triumfować na początku, potrzebna jest
sprawiedliwość. Pozwolimy sobie wspomnieć, że bardziej trafnym i owocnym
porównaniem, jest to poczynione przez L. Szestowa, który zestawił postać Makbeta do
Raskolnikowa636.
Kolejnym buntowniczym dramatem jest Stan Oblężenia. W zamierzeniu miał być to
sprzeciw przeciwko dyktaturze Franco w Hiszpanii. To dramat z 1948 r., efekt współpracy
pisarza z J.-L. Barraultem. Stanowi zmienioną wersję Dżumy, ale jest niezależnym
utworem. Jego treść przedstawia się następująco. Otóż, miasto po dwukrotnym ukazaniu
się na niebie komety, nawiedza dżuma. Gubernator oddaje władzę nad miastem mężczyźnie
imieniem Dżuma i sekretarce – personifikacji śmierci. Młody człowiek imieniem Diego
buntuje się przeciwko tej absurdalnej sytuacji. W mieście rządzonym przez Dżumę szerzy
się zbrodnia, która przestaje kogokolwiek dziwić. Ludzie wpadli w zbiorowy amok,
popełniali morderstwa, szerzył się samosąd. Diego powiadał: „nic nie jest podłe w mieście
podłości”637. Sędzia przytakuje: „zbrodnia, która staje się prawem, przestaje być
zbrodnią”638. Padają ważne refleksje o człowieku. Diego ostrzega sekretarkę-śmierć, że
samotny człowiek jest bardziej kłopotliwy, bowiem wykrzykuje swoją radość lub swoje
634
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konanie639. Jednak młodzieniec wiedział, że jego życie w gruncie rzeczy jest niczym, liczą
się tylko racje życia. Człowiek nie jest psem, jest inteligentniejszy niż się na ogół sądzi,
zauważył Dżuma. Jednak inteligencja to nie wszystko, paradoksalną prawdą jest, „że nie
można

być

szczęśliwym

nie

czyniąc

krzywdy

innym.

Taka

jest

ziemska

sprawiedliwość”640. Ale łatwo jest przekroczyć barierę cudzego „nie”, wtedy „litości
najbardziej potrzebują ci, którzy nie mają jej dla nikogo”641. Stan oblężenia jest, jak
twierdzą badacze, współczesnym auto sacramental, który prawdy ponadczasowe wykłada
za pomocą odniesienia do współczesności.
Postacią na wskroś absurdalną, która czerpie korzyści z ekstremalnego stanu, w
jakim znalazło się miasto, jest żebrak Nada, który krzyczy „niech żyje nic, jedyna rzecz,
która istnieje!”642 Nada dochodzi do nieprzyjemnego wniosku: „żegnajcie, dzielni ludzie,
dowiecie się kiedyś, że nie można spokojnie żyć wiedząc, iż człowiek jest niczym, a Bóg
ma wstrętne oblicze”643. Nada, choć stan dżumy sprawił, że podniósł się w hierarchii
społecznej, w rzeczywistości jest bohaterem zbuntowanym wobec prawdy zacytowanej
wyżej. Krzyczy: „wybierzcie raczej życie na kolanach niż śmierć stojąc, ale świat
odmierzany węgłami szubienic odnalazł swój ład, który dzielą spokojni umarli i dobrze
wychowane mrówki…”644. Absurd to nie jest sposób na życie, trzeba go przezwyciężyć.
Bunt Diego z kolei kończy się sukcesem, jego sprzeciw przyniósł skutki, wyzdrowiał,
zaraza go opuściła. Można by rzecz… buntujemy się, więc jesteśmy. Bunt Diego uratował
miasto.
Przejdźmy do najważniejszego utworu z tryptyku Prometeusza, a mianowicie do
Dżumy. A. Camus Dżumę pisał przez siedem lat od 1940 r. do 1947 r. Była drugą jego
powieścią po Obcym. To właśnie ona przyczyniła się do sławy pisarza. A. Camus pisząc
powieść wzorował się na kronice D. Defoe645, która była sprawozdaniem z najważniejszych
wydarzeń prywatnych, jak i publicznych, które zaszły w Londynie podczas zarazy w 1665
r. Sam D. Defoe miał wtedy pięć lat, a swą kronikę oparł na przekazach.
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Akcja utworu toczy się w zalanej słońcem Afryce, w Oranie w 194. r. (sic!).
Ludność miasta była „szczera, sympatyczna”

646

, budziła szacunek u przejezdnych. W

utworze występuje wiele postaci, każda z nich reprezentuje pewien typ zbuntowanej
osobowości. Jednak bezsprzecznie głównym bohaterem był doktor Rieux, zbuntowany i
pokorny, samotny i solidarny, który buntuje się w specyficzny sposób. Nie okazuje na
zewnątrz stanu swojego ducha, a jest w stanie zwątpienia.
Zacznijmy jednak od początku. Z pozoru spokojne miasteczko nawiedza zaraza, w
którą z początku nikt nie chce uwierzyć. Richard Castel, lekarz, pierwszy stwierdził, że to
dżuma647. Powoli dochodzi to do świadomości doktora Rieux. „Przez cały dzień doktor
czuł rosnący zawrót głowy, którego doznawał zawsze, gdy myślał o dżumie. W końcu
stwierdził, że się boi”648. R. Castel powiada: „Musimy więc wziąć odpowiedzialność i
postępować tak, jak gdyby choroba była dżumą”649. Władze miasta oficjalnie zażądały
ogłoszenia stanu dżumy i zamknięcia miasta650. W konsekwencji zostaje ono poddane
kwarantannie, tym samym zamknięte. Wielu ludzi, w tym doktor Rieux, zostali rozdzieleni
z najbliższymi. Niektórzy, jak R. Lambert, buntują się przeciwko temu. Raymond Rambert
był dziennikarzem. „Niski, w sportowym ubraniu, o szerokich ramionach (…) robił
wrażenie człowieka, któremu życie służy651. Twierdził, że nie jest tutejszy652, chce uciec,
czeka na niego ukochana w Paryżu, myślał, że obowiązują go z tego powodu inne warunki.
Żona innego doktora, Richarda Castela, na kilka dni przed epidemią wyjechała z miasta.
Wraz z mężem, dzięki dżumie, uświadomili sobie, że nie mogą bez siebie żyć. Byli i tacy,
którzy podczas zarazy czuli się znakomicie. Przykładem takiego człowieka był Cottard.
Gdyby nie dżuma zostałby aresztowany za swoje przewinienia.
Gdy zaraza objawiła się w pełni, na scenę wkroczył ojciec Paneloux, uczony i
wojujący jezuita653. Podczas kazania, jakie wygłosił, padły słowa: „jeśli dziś dotknęła was
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dżuma, to znaczy, że chwila zastanowienia nadeszła. Sprawiedliwi mogą być bez obawy,
ale źli słusznie drżą”654. Jak się potem okaże, ojciec Paneloux zrewiduje swoje poglądy.
Równolegle do dziennika doktora Rieux, który prowadzi notatki, zapisywaniem
wydarzeń zajmował się także tajemniczy J. Tarrou. Sprowadził się do Oranu kilka tygodni
wcześniej i zamieszkał w hotelu. Jego dziennik jednak, jak można się domyślić z pewnych
ustępów, przybrał inną formę. On patrzył na zaistniałą sytuację poprzez analizę zachowań
ludzi, którzy go otaczali. Dzięki jego spostrzeżeniom oraz rozmowom, które wszczynał,
dowiadujemy się, co tak naprawdę działo się w psychice ludzi znajdujących się pod
jarzmem zarazy i śmierci. Weźmy na początek osobę doktora Rieux. Na pytanie J. Tarrou o
kazanie Paneloux powiada: „Zbyt długo przebywałem w szpitalach, by sympatyzować z
ideą kolektywnej kary”655. Ten sam buntowniczy rys dostrzegamy gdy doktor podczas
rozmowy z ojcem Paneloux na temat sytuacji, która była ich udziałem, twierdzi, że czasami
czuje tylko bunt ze zmęczenia. Ojciec Paneloux na to, że może powinniśmy kochać to,
czego nie rozumiemy. I wtedy Rieux wybuchł: „ Nie, mój ojcze, inaczej rozumiem miłość.
I nigdy nie będę kochał tego świata, gdzie dzieci są torturowane”656. Te same idee, blisko
wiek wcześniej, wypowiadał Iwan Karamazow. Jako komentarz do tej sceny niech posłuży
uwaga zrobiona kilka stronic dalej: „Cierpienie dzieci jest naszym gorzkim chlebem, ale
bez tego chleba dusza zginęłaby od głodu duchowego”657. Jednak Panaleux na wszystko
znajduje odpowiedź: „bracia moi, miłość do Boga jest trudną miłością. Zakłada całkowite
wyrzeczenie się samego siebie i pogardę dla własnej osoby”658.
Postacią, która zwróciła szczególną uwagę J. Tarrou był Cottard. Był to człowiek,
który rósł w siłę wprost proporcjonalnie do nasilania się zarazy. Czuło się, że znał uczucie
strachu, które teraz nawiedziło ludzi. Większość życia spędził w ukryciu, chowając się
przed innymi. Próbował także popełnić samobójstwo659. J. Tarrou powiadał, że przykład
Cottarda pokazywał, że ludzie nie zgadzają się na swój los660.
Pokuśmy się o krótką refleksję na temat zaistniałej sytuacji. Czytając tekst
dochodzimy do wniosku, że wszystkie choroby mają także swoje dobre strony, zmuszają
654

Tamże, s. 89-90.
Tamże, s. 113.
656
Tamże, s. 187.
657
Tamże, s. 193.
658
Tamże, s. 195.
659
Tamże, s. 170.
660
Zob. Tamże, s. 170.
655

- 126 -

do zastanowienia. Cierpienie jest bardziej płodne duchowo niż radość. „W nieszczęściu jest
cząstka abstrakcji i irrealności”661. Jednak choroba ma sens jedynie wtedy, gdy się na nią
nie godzimy. Ludność Oranu nie zgodziła się na nią. Ludzie zaczęli jednak tracić głowę,
„nie było już losów indywidualnych, ale wspólna historia, to znaczy dżuma i uczucia,
których doznawali wszyscy. Najsilniejszym z nich była świadomość rozłąki i wygnania
wraz ze strachem i buntem, jakie niosły w sobie”662. Dżuma odebrała ludziom siłę miłości,
ale nie odebrała braterstwa, które uwidoczniło się w całej pełni. Nawet R. Rambert, żyjący
tylko perspektywą ukochanej i Paryża, wstąpił w końcu do formacji sanitarnych.
Tymczasem Tarrou zauważył, że jeśli R. Rambert chce dzielić nieszczęście ludzi, nie
będzie miał nigdy czasu na szczęście. Trzeba wybierać.
Wszyscy podziwiali doktora Rieux za jego determinację, ale on wcale nie chciał i
nie czuł się bohaterem. Doktor Rieux i J. Tarrou mieli optymistyczny pogląd na naturę
ludzką. A. Camus słowami B. Rieux mógłby powiedzieć: „nie wierze w boga i nie jestem
ateistą”663.
Po pewnym czasie zaraza cofnęła się, bramy miasta zostały otwarte, a jednak ludzie
czuli się nieswojo. Dżuma wypaliła w ich duszy nieusuwalne piętno. Nawet R. Rambert
zrozumiał, że „wszystko zostanie mu zwrócone od razu i że radość jest wypaloną raną,
którą nie można się delektować”664. Potwórzmy za B. Rieux, że ludzie są zawsze tacy sami.
„Ale w tym była ich siła i ich niewinność”665. Oran był miastem ludzi zarówno samotnych
jak i solidarnych.
Oczywiste jest, że Dżuma to utwór alegoryczny i paraboliczny, z podwójnym dnem.
Stanowi aluzję, dość nieprzyjemną, do okupacji hitlerowskiej w Europie, a szczególnie we
Francji, do dyktatury marszałka Petaina i rządu w Vichy, strefie okupywanej przez
nazistów. Dżuma stanowiła obrachunek z kwestią sprawiedliwości. Była odpowiedzią na
absurd i zbrodnię panujące w świecie. A. Camus pisał: „oczywiście, wojna jest na pewno
zbyt głupia, ale to nie przeszkadza jej trwać (…). Zaraza nie jest na miarę człowieka, więc
powiada się sobie, że zaraza jest nierzeczywista, to zły sen, który minie (…) Uważali się za

661

Tamże, s. 83.
Tamże, s. 147.
663
A. Camus, Notatniki 1939-1959, przeł. J. Guze, Warszawa 1994, s. 228.
664
A. Camus, Dżuma, op. cit., s. 248.
665
Tamże, s. 258.
662

- 127 -

wolnych, a nikt nie będzie wolny, jak długo będą istnieć zarazy”666. Wojna była dla A.
Camusa czymś absurdalnym, niepotrzebnym. Był jednym z głównych pisarzy szerzących
antywojenną propagandę. I nie myślimy tu tylko o sprzeciwie wobec działań nazistowskich
Niemiec, ale także wobec Francji, która bezprawnie utrzymywała kolonie w Afryce. A.
Camus powiedział w 1946 r., że: „istnieje dziś tylko jeden problem – problem zabójstwa.
Wszystkie nasze dyskusje są próżne. Tylko jedna rzecz ma znaczenie – pokój”667. Zła
nigdy nie zniwelujemy do końca. „Zło na świecie niemal zawsze płynie z niewiedzy, zaś
dobra wola może wyrządzić tyleż szkód co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona
najbardziej rozpaczliwym występkiem, jest niewiedzą, która mniema, że wszystko wie” 668.
A. Camus o tym wiedział, „bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika”, ale jednocześnie
twierdził, „nigdy nie przekonywałem do całkowitego wyrzeczenia się przemocy (…)
przemoc jest równocześnie nieunikniona i nieuzasadniona”669. Ale jest na to ratunek.
Międzyludzkie braterstwo i miłość. A. Camus chciał uzasadnić dramat XX w., znaleźć
teoretyczne uzasadnienie zaistniałego ludobójstwa. „Dżuma ma sens społeczny i sens
metafizyczny. To ten sam. Jest to również dwuznaczność Obcego”670. Dżuma stanowiła
wieczny lęk przed absurdem, to metafora zła na świecie671.
Znany badacz myśli A. Camusa, T. Merton interpretował Dżumę jako współczesny
mit traktujący o przeznaczeniu człowieka672. Twierdził, że tajemniczy Tarrou, „święty bez
Boga”, był porte-parole autora, personifikacją poglądów A. Camusa673. My możemy
dodać, że zdaniem innego badacza: „w doktorze Rieux, w J. Tarrou, nawet w Josephie
Grandie i w R. Rambercie był A. Camus we własnej osobie, który przez nich pokazywał
siebie”674. Myślę, że można zgodzić się z tym stwierdzeniem, jednak wszyscy oni byli w
różnym stopniu ofiarami dżumy, reprezentowali wobec niej różne postawy, niektórzy
wygrali starcie z chorobą, niektórzy nie. Tylko w pewnej części mieli wpływ na ostateczny
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wynik walki, bowiem zaraza była siłą wyższą. Niedoszły tytuł Dżumy bowiem to
Więźniowie675.
G. Herling-Grudziński, inny autor opisujący stany pestylencjalne676 tym razem w
Neapolu w 1656 r.677, twierdził nie bez racji, że Dżuma językiem prozy literackiej obrazuje
tezę, którą opisowo przekazał Camus w Człowieku zbuntowanym: „Należy nauczyć się żyć
i umierać i wyrzec się słabości, żeby móc być człowiekiem”678. W istocie, bohaterowie
Dżumy byli najlepszymi tego przykładami.

II.1.3. Rola buntu w pozostałych utworach Alberta Camusa

Podrozdział ten, będący ostatnim traktującym o motywach buntu w twórczości A.
Camusa, ma stanowić swoiste uzupełnienie oraz podsumowanie zebranych dotąd treści.
Uzupełnienie polegać będzie na przedstawieniu i analizie innych utworów pisarza, w
których mamy do czynienia z wykorzystaniem kategorii buntu. Utworami tymi będą: Obcy,
Upadek, Nieporozumienie, Kaligula i Śmierć szczęśliwa. Jak łatwo zauważyć, wymienione
dzieła razem z tymi, które omówiliśmy wcześniej stanowią niemal kompletny dorobek
pisarsko-filozoficzny A. Camusa, nie licząc zbioru opowiadań Wygranie i Królestwo,
Zaślubiny czy Lato, oraz powieści Pierwszy człowiek. Jednak te zbiory utworów należą do
pierwszego okresu twórczości pisarza, a mianowicie do okresu śródziemnomorskiego,
będącego mieszanką liryzmu i nostalgii a nie treści filozoficznych. Nie znajdą one zatem
omówienia w tej pracy. Utwory, które analizowałam i zamierzam analizować w tym
podrozdziale łączy jedno – bunt, pod różnymi postaciami. O ile w dziełach należących do
tryptyku o Prometeuszu bunt był na pierwszym planie, to w pozostałych jest na planie
dalszym, zakamuflowany, ale jednak zauważalny. Dlatego też warto pokusić się o ich
analizę.
Pierwszą powieścią A. Camusa z 1942 r., która przyniosła mu międzynarodową
sławę, był Obcy. Utwór rozpoczyna pierwszy tryptyk – tryptyk absurdu. I faktycznie, jest
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powieścią na wskroś absurdalną, jednak nie brak w niej i motywów buntu, wszak absurd i
bunt są ze sobą nierozerwalnie złączone. Bunt bowiem jest konsekwencją absurdu.
Głównym bohaterem utworu jest Meursault, który został skazany, teoretycznie, za
zabójstwo Araba, ale w praktyce wyglądało to tak, jakby posądzony został za fakt nie
płakania na pogrzebie matki. Podczas przesłuchania w sprawie zabójstwa milczał. „Nie
mam nic ważnego do powiedzenia, więc milczę”679. Wsadzono go do więzienia, i tam
Meursault zaczął mieć jakiekolwiek refleksje na temat swojej sytuacji i życia. Uświadomił
sobie, że stan uwięzienia od stanu wolności niczym się w zasadzie nie różnią. „W więzieniu
zdał sobie sprawę, że ta jednostajność w zasadzie niczym się nie różni od codzienności tzw.
wolności”680. W gruncie rzeczy nie czuł się nieszczęśliwy, ów więzienny schemat sprawił
wręcz, że był bardziej poukładany wewnętrznie. Konstatował w myślach: „oprócz braku
kobiet i papierosów, od których i tak się szybko odzwyczaił nie czuł się nieszczęśliwy” 681.
Nuda była mu obca, mniej się nudził w gruncie rzeczy niż na wolności. „zrozumiałem
wówczas, że człowiek, który przeżył tylko jeden, jedyny dzień, może bez trudu żyć sto lat
w więzieniu. Miałby dość wspomnień, żeby się nie nudzić”682. Postawmy pytanie, czy
Meursault był faktycznie człowiekiem pozbawionym kompletnie refleksji, płytkim,
cierpiącym na meskinerię683, w ogóle nie zastanawiającym się nad życiem? Czy jest
przykładem człowieka absurdalnego, ale czy nihilisty? Zobojętnionego, ale nie buntującego
się, podporządkowuje się przecież wymiarowi sprawiedliwości. Bierze rzeczywistość taką,
jaka ona jest, nie podejmuje sam żadnych inicjatyw. Dlaczego? Wszystko jest mu obojętne,
ale z czego to wynika? Czy faktycznie jest tak mało uduchowionym człowiekiem? Być
może jest nieszczęśliwy, dlatego obojętny na świat i ludzi. Człowiek absurdalny zdaje
sobie sprawę z własnego absurdalnego życia. I tak jest w przypadku Meursaulta: „Życie nie
zmienia się nigdy i że, tak czy inaczej, każde ma tę samą wartość, a moje życie tutaj
zupełnie mi odpowiada”684. Czy też ten: „rzeczy nie mają prawdziwego znaczenia” 685.
Tajemnica losu bohatera tkwi w absurdalnej prostocie świata. „Prawda nie jest ani moralna,
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ani niemoralna, lecz egzystencjalna”686. Meursault opowiada się za nią, milcząc. Właśnie
milczenie jest tym stanem pośrednim miedzy Camusowskim tak i nie. Wbrew pozorom
„filozofia absurdu nie mogła zmierzać do nihilizmu. Chciała ratować jednostkę przed
ostatecznym zwątpieniem, musiała zatem powołać wartości, w imię których człowiek
zgodziłby się żyć”687. Filozofia absurdu afirmowała wiarę w człowieka, choć za cenę
demaskacji jego słabości.
Meursault zostaje skazany, ponieważ „nie uprawia gry”688. Gry polegającej na
wyuczonych reakcjach odpowiednich do danej sytuacji. Absurd zjawił się u A. Camusa pod
postacią słońca, które namówiło bohatera do zbrodni. Tu słońce przedstawione jest jako
źródło absurdu, tradycja filozoficzna przekazuje inną, pierwotniejszą koncepcję słońca,
platońską koncepcję, która ujmowała słońce jako najwyższą ideę – ideę dobra.
Opinie interpretatorów mogą wprowadzać w błąd. Bohater jest przecież
człowiekiem, który się buntuje, ale nieświadomie. Ma także kilka głębszych przemyśleń.
Faktem jest, że jego historia jest absurdalna. To człowiek dotknięty plagą absurdu, nie
mogący z niego wyjść, ale mający przecież jego świadomość. Czy istnieje wyjście z
absurdu? Owszem, bunt. Człowiek zaczyna myśleć. Meursault zdaje się już od dłuższego
czasu być w stanie absurdu, bowiem nie snuje rozważań nad własnym losem. Przyjmuje
wszystko to, co mu nowy dzień daje, biernie się temu poddając. Ale czy faktycznie ten
człowiek nie miał żadnej głębi?
Życie Meursaulta było całkowitym przeciwieństwem wyrachowania, negacją
egzystencjalistycznego stosunku do siebie, jego dewizą było „nigdy nie trzeba udawać”689
oraz, że nie zawsze można być rozsądnym690. Tak podsumowywał swoje życie: „nic, nic
nie ma znaczenia i dobrze wiedziałem dlaczego. On również wiedział dlaczego. Z głębi
mojego przyszłego losu, w absurdzie życia, które wiodłem, wzniósł się ku mnie od lat,
które jeszcze nie nadeszły, mroczny podmuch zrównując na swej drodze wszystko, co mi
wówczas ofiarowano w latach, które przeżyłem, niewiele prawdziwszych od tamtych. Cóż
mnie obchodzi cudza śmierć, miłość matki”691. Z powyższego cytatu wynika, że bohater
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był osobą wyalienowaną, wyizolowaną, solipsystyczną, podświadomie zdającą sobie
sprawę z własnej znikomości dla biegu historii. Autor o swoim utworze pisał:
„opowiadanie – człowiek, który nie chce się usprawiedliwiać. Woli wyobrażenia, jakie o
nim mają inni. Umiera sam ze swoją prawdą – daremność pociechy”692. R. Shattuck –
znany krytyk literacki konstatował: „Posunąłem się aż do tego, by stwierdzić,
paradoksalnie już po raz drugi, że w osobie Meursaulta próbowałem przedstawić jedynego
Chrystusa, na jakiego zasługujemy”693. Ta ironiczna wypowiedź, być może niewolna od
pewnej słuszności, zdaje się być potwierdzeniem faktu, że „poprzez swój wpływ na
zachowanie ludzi, przez poczucie „alienacji” oraz pozorną szczerość uczuć Obcy zdobył
sobie w połowie dwudziestego wieku pozycję podobną do tej, jaką miał bestseller
Goethego Cierpienia młodego Wertera z 1774 r., który był bodźcem do setek samobójstw
w całej Europie”694. Z kolei R. Champigny zaadoptował kryteria epikureizmu do
wyjaśnienia pogaństwa Meursaulta. Można nadmienić za tym krytykiem, że szczęście
epikurejskie pojmował w sensie negatywnym, w absencji cierpienia psychicznego i w
braku kłopotów psychicznych: aponia i ataraksja i w sensie pozytywnym w
przyjemności695. Natomiast J.-P. Sartre stwierdził, z czym się zgadzamy, że Obcy niczego
nie wyjaśnia, „człowiek absurdu nie wyjaśnia, on opisuje”696. Ten brak wyjaśnienia to
dramat człowieka z powodu nieobecności transcendencji697. Dlatego właśnie człowiek
powinien się buntować. Mamy przeczucie, że świadomy bunt dojrzewa w Meursaulcie i
wypiera absurd jego egzystencji, tam w więzieniu.
Kolejną powieścią, w której ukryty jest bunt to Upadek. Utwór stanowi wewnętrzny
monolog, spowiedź generalną, introwertyczną skargę na siebie i świat, to jakby trawestacja
Notatek z podziemia F. Dostojewskiego. Bohaterem jest Jean-Baptiste Clamence, prawnik z
Amsterdamu. Z pozoru zadowolony z życia i spełniony człowiek. Mówiąc wprost, kocha
życie. Postępował tak jak należało, nie zastanawiając się nad tym. Nie zauważał ciemnych
stron życia. Nie miał ku temu ani powodów ani okazji. Aż pewnego wieczoru,
niespodziewanie, taka okazja się nadarzyła. Życie stanęło do góry nogami. Był bowiem
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świadkiem samobójstwa pewnej dziewczyny, usłyszał plusk wody, nie odwracając się
pognał do domu. Zaczął analizować, dostrzegł dwoistość człowieka. Zrozumiał rzeczy, o
których wcześniej nie myślał, że to skromność pozwalała mu błyszczeć698. Bohater Upadku
„odkrył siebie samego gdy widział kobietę zamierzającą się zabić”699. To samobójstwo
spowodowało jego dramat wewnętrzny, przeciw któremu bezsilnie próbuje się buntować.
Jednak jego obrona przeciwko absurdowi jest bezskuteczna, choć w sądzie bronił świetnie.
Chciałby, aby dziewczyna skoczyła raz jeszcze, aby mógł ją uratować, ale na końcu
stwierdza, że jest już za późno. Następnie zagadkowy zwrot: „na szczęście”. Jak to
rozumieć? Być może, gdyby próbował ją uratować i nie udałoby mu się, to jego psychika
byłaby w jeszcze gorszym stanie, absurd byłby absolutny, a tu żaden bunt nie wchodzi w
grę. A może jest świadom tego, że gdyby nie ta sytuacja trwałby w tym letargu i zasłonie
dymnej, jakim było jego życie?
Jeden z badaczy stwierdził, że Upadek był romantycznym następstwem Człowieka
zbuntowanego700, czy może raczej mieszanką solipsyzmu, nienawiści do siebie, moralnej
impotencji701. Niewątpliwie stanowi pewne przejście od cyklu buntu do kolejnego, którego
A. Camusowi nie udało się już zrealizować. Niewątpliwie bohater jest typem człowieka,
który stanął przed wyborem. Mógł pomóc, ale tego nie zrobił. Potem żałował i poniósł
konsekwencje swojego wyboru w postaci wyrzutów sumienia. To się właśnie nazywa
wolność. J.-B. Clamence od niej nie ucieka, staje twarzą w twarz. Jednak ta wolność jest
nie do udźwignięcia. Nadużyciem byłoby stwierdzenie, że „Clamance to głosy wołające na
pustyni”702 bowiem żyje on bez Boga i nie potrzebuje Boga nawet w tej tragicznej sytuacji,
w jakiej się znalazł. Woła raczej do swojej istoty.
Warto zaznaczyć, że ten utwór nie został bez oddźwięku w świecie literackim.
Odpowiedzią na Camusowski Upadek było opowiadanie J. Iwaszkiewicza Wzlot. Jego
bohaterem był dwudziestopięcioletni Romek, który funkcjonował w czasach powojennych.
Jego wspomnienia i spowodowaną nimi jakość życia przypominają doświadczenia
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A. Camus, Upadek, przeł. J. Guze, [w:] tenże, Obcy, Dżuma, Upadek, przeł. J. Guze, M. Zenowicz,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 394.
699
M. Lebesque, Camus par lui-même, op. cit., s. 136.
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Tamże, s. 139.
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T. Merton, Siedem esejów o A. Camus, op. cit., s. 87.
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Tamże, s. 136.
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Clamence. Powiadał: „ja jeszcze nie żyłem. I co, nigdy żyć nie będę?”

703

. Jego życie,

podobnie jak życie bohatera Upadku było nieautentyczne. Te dwie egzystencje mają różne
punkty wyjścia, szczęście i nieszczęście, ale ten sam punkt dojścia czyli doświadczenie
absurdu, bunt i gorzką wolność.
Innym

utworem

był

dramat

Kaligula,

który

stanowił

drugą

i

chyba

najwymowniejszą sztukę teatralną. Powstał w 1994 r., jest częścią tryptyku o absurdzie.
Fabuła została zaczerpnięta z żywotów cezarów. Cesarz Kaligula jest postacią absurdalną,
ale także zbuntowaną, pragnie wolności. Owo pragnienie doprowadza go do terroru i
unicestwienia wolności innych. „Nagle poczułem potrzebę niemożliwości. Ten świat taki,
jaki istnieje, jest nie do zniesienia. Potrzebuję więc księżyca, szczęścia, nieśmiertelności,
jakiejś rzeczy, która może byłaby szalona, ale która by nie była z tego świata”704 krzyczy.
Bohater dostrzegł podstawowy absurd życia, sprzeczność pomiędzy porywem człowieka ku
wieczności a skończonym charakterem jego egzystencji705. Absurd polega bowiem na tym,
że istnieje śmierć, Kaligula buntował się przeciwko swojej ludzkiej kondycji. Motywem
jego zbrodni była nadzieja. Chciał poczuć się jak Bóg. Jego bunt skierowany był przeciwko
kondycji ludzkiej, tak różnej Bogom. „Dziś i w przyszłości moja wolność nie zna granic. Z
tym należy żyć”706 mówił do poddanych.
Ludzki świat jest nic nie warty w porównaniu ze światami boskimi. „Ten świat nie
ma znaczenia, a kto to rozumie, zdobywa wolność”707. W gruncie rzeczy jednak był bardzo
nieszczęśliwym człowiekiem, któremu objawił się absurd istnienia. „Rozpacz to nie
choroba duszy, to ciało cierpi. Jak ciężko i gorzko jest stać się człowiekiem”708. Osiąga
bunt absolutny, który jest zaprzeczeniem prawdziwego buntu. Jego życie to przeciwieństwo
miłości. Ale co to jest miłość? Rzecz znikoma. „Ta śmierć nie jest niczym, przysięgam; jest
tylko znakiem prawdy, która mi czyni księżyc rzeczą niezbędną”709. Jest samotny, mimo
kochanek, ale to tylko pogarsza jego sytuację. „Samotność to nie jest spokój. Samotność
wypełniona jest zgrzytaniem zębów, cała rozbrzmiewa hałasami i zgubionymi
703

J. Iwaszkiewicz, Wzlot, „Twórczość” 1957, nr 12, s. 36.
A. Camus, Kaligula, przeł. W. Natanson, [w:] A. Camus, Dramaty, wstęp W. Natanson,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 19.
705
A. Falkiewicz, Teatr Alberta Camus, „Dialog” 1958, nr 10, s. 66.
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A. Camus, Kaligula, op. cit., s. 25.
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krzykami”710. Kaligula uświadomił sobie dramat losu ludzkiego, ludzie skazani są na
cierpienie, choć noszą w sobie wolę szczęścia .
Posłuchajmy, jak A. Camus określał swój dramat: „Kaligula jest człowiekiem,
którego pasja życia zaprowadziła do szaleństwa destrukcji, człowiekiem, który przez wiarę
w siebie jest niewierny swojemu człowieczeństwu (…). To jest historia bardzo ludzka i
najtragiczniejsza w swojej pomyłce”711. A. Camus stworzył Kaligulę jako przykład
bohatera absurdalnego, który oddaje się fanatyzmowi nie mniej niż okrucieństwu. „W tej
sztuce Camus, jak zauważa E. Mounier, opiera się na idei przyśpieszenia powstania
absurdu dla pokazania, jaka katastrofa kończy logikę absurdu popchniętą aż do końca” 712.
Kaligula był przykładem postaci, którą ogarnął szał buntu absolutnego, który w rezultacie
przemienia się w swoje przeciwieństwo i kończy dezintegracją osobowości, duchową
śmiercią. W przypadku cesarza miało miejsce samobójstwo.
Kolejną omawianą pozycją będzie dramat Nieporozumienie, który także należy do
tryptyku absurdu. Oparty jest na autentycznych wydarzeniach z Belgradu z 1925 r., o
których A. Camus kiedyś przeczytał w gazecie. Odnajdujemy tu motywy buntownicze.
Maria i Marta, bohaterki, buntują się przeciwko swojemu żałosnemu losowi, ubogiej
egzystencji na prowincji. Wyzwolenie, w ich mniemaniu stanowią pieniądze. Dlatego też
uskuteczniają haniebny proceder grabienia i mordowania gości swojego hotelu. Jednym z
gości był syn Marii, a brat Marty. Kobiety, dowiedziawszy się o tym fakcie, prezentują
różne reakcje. Matka, na pozór zrozpaczona umiera, jednak prezentowała ona nihilistyczne
zobojętnienie. Marta natomiast reaguje wprost przeciwnie, powiada: „zbrodnia jest
piękna”713. Podsumowując, syn szeptał do matki: „zrozum przecież, dla człowieka, który
żył naprawdę, śmierć nie jest niczym wielkim”714. Dramat był zobrazowaniem sprzeczności
świata i ludzkiego umysłu. Nieporozumienie było sztuką o zbuntowanym autorze,
człowieku wahającym się między buntem a ostateczną już rezygnacją715. Wszystkiemu
winne było milczenie.
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Tamże, s. 49.
M. Lebesque, Camus par lui-même, op. cit., s. 60.
712
E. Mounier, „Espirit”, Janvier 1950, cyt. za: R. Coffy, Dieu des Athées, Lyon 1963, s. 114.
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A. Camus, Nieporozumienie, przeł. M. Leśniewska, [w:] A. Camus, Dramaty, wstęp W. Natanson,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 122.
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Tamże, s. 125.
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A. Falkiewicz, Teatr Alberta Camus, op. cit., s. 71.
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Ostatnią omawianą postacią będzie Mersault ze Śmierci szczęśliwej, powieści, która
powstawała w latach 1936–1938 r. Dzieli się na dwie części, na część o śmierci naturalnej i
świadomej. Na pierwszy rzut oka uderza zbieżność nazwiska z bohaterem Obcego. Autor
zastosował ten chwyt nie bez powodu, o czym się przekonamy. Patrice Mersault był
urzędnikiem mieszkającym w ubogiej dzielnicy Algieru – Belcourt. Zastanawiał się jak być
szczęśliwym oraz co jest mu niezbędne do osiągnięcia tego stanu. Pewne jest, że nie mógł
znieść pracy w biurze, jednak musiał tam chodzić, aby przeżyć. Był w stanie buntu, w
zasadzie tylko bunt był w nim rzeczywisty, bowiem rutyna przemieniała go w twór
bezosobowy, zobojętniały, bez nadziei. „Mam ochotę ożenić się, popełnić samobójstwo
albo zaprenumerować „Illustration”. Po prostu zrobić jakiś desperacki gest” 716.
Potrzebował więc pieniędzy. Zdobył je zabijając bogatego Zagreusa, dawnego kochanka
jego obecnej kobiety – Marty. Zdobywszy pieniądze tym samym zdobył czas. Wiedział, że
„mieć czas to jednocześnie najwspanialsze i najniebezpieczniejsze z doświadczeń.
Bezczynność jest katastrofalna tylko dla ludzi przeciętnych”717. Postanowił zamieszkać
samotnie na wsi. Zaprzyjaźnił się z rybakiem Perezem i z merem Berdandem. Właśnie
wtedy, gdy odzyskał jasność widzenia, uświadomił sobie, że bogactwo, jak i wszystko inne,
są tylko pretekstami do szczęścia. Szczęścia trzeba szukać w głębi siebie. Przychodzą na
myśl słowa Boecjusza: „Dlaczegoż więc, ludzie śmiertelni szukacie szczęścia poza sobą,
skoro macie je w sobie”718. Ta kiełkująca prawda w bohaterze nie zdążyła jednak wyróść,
bowiem Patrice Mersault zachorował na zapalenie opłucnej, ale zdążył poczuć wyrzuty
sumienia i przypływ braterskiej miłości do swojej ofiary719.
Ukazując losy bohatera A. Camus chciał odpowiedzieć na pytanie, jak umrzeć
szczęśliwym. Zbrodnia na pewno temu nie służy, bowiem, ten kto zabija, nie ma racji. Nie
ma jej nawet Bóg, który przygląda się zbrodni720. Zarówno jeden Mersault jak i drugi
Meursault byli więźniami swojej osobowości. Buntowali się, pierwszy świadomie, drugi
nieświadomie, aby zmienić coś w swoim prostolinijnym życiu. I faktycznie udało im się je
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A. Camus, Śmierć szczęśliwa, przeł. A. Machowska, Znak, Kraków 1998, s. 52.
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zmienić dość znacznie, jednak ani jeden ani drugi nie umieli dobrze wykorzystać tego
podstawowego przywileju człowieka jakim jest twórczy i afirmatywny bunt.

II.2. Kategoria buntu w myśli Fiodora Dostojewskiego

Ten rozdział będzie traktować o powiązaniach, koneksjach, wpływach wszelakich
koncepcji związanych z buntem na F. Dostojewskiego, a także, wpływ jaki rosyjski pisarz
wywarł na innych refleksje o buncie.
W pierwszym podrozdziale przedstawimy tło zagadnienia, czyli te idee myśli
rosyjskiej, które miały wpływ na filozoficzną koncepcję F. Dostojewskiego. Poruszona
zostanie kwestia specyfiki kulturowej Rosji, słowianofilstwa, okcydentalizmu, rosyjskiego
nihilizmu oraz anarchizmu. Kolejne trzy podrozdziały będą analizą powieści pisarza, w
których wystąpiła kategoria buntu. Dzieląc je posłużyliśmy się dystynkcją przeprowadzoną
przez L. Jazukiewicz-Osełkowską w artykule Problem buntu w twórczości Dostojewskiego
i szkicach filozoficznych Camusa721. I tak mamy: Bunt jako prezentację woli mocy, czyli
aspekt psychologiczny, za przykład posłuży nam Raskolnikow, bohater Zbrodni i Kary.
Bunt przeciwko Bogu, aspekt filozoficzny czyli Iwan Karamazow, Kiryłow z Biesów oraz
Hipolit z Idioty. Bunt przeciwko etyce społecznej, czyli aspekt socjologiczny, gdzie
przykładem będzie człowiek z podziemia oraz Stawrogin.

II.2.1. Kategoria buntu w historii myśli rosyjskiej jako fundament filozofii
Fiodora Dostojewskiego

Specyfika Rosji związana jest z jej historią, całkowicie inną niż krajów Europy
Zachodniej. O ile pewne formy władzy i pewne zjawiska, jak np. władza absolutna znane
były na Zachodzie, to przybierały one zgoła odmienne formy niż w Rosji. Rosyjskie
samodzierżawie, trwające aż do 1917 r. było instytucją, która do dziś dnia budzi wiele
kontrowersji. J. Kucharzewski nazwał je białym terrorem, w odróżnieniu od terroru

721

Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Problem buntu w twórczości Dostojewskiego i szkicach
filozoficznych Camusa, „Slavia Orientalis” 1974, nr 3, s. 289-296.
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czerwonego, spod znaku sierpa i młota, który miał nastąpić później. Komunizm, bo o nim
mowa, choć nie był bezpośrednim obiektem krytyki F. Dostojewskiego z racji na lata jego
życia, to możemy z pewnością stwierdzić, że wzbudzałby jego sprzeciw. Prekomunistyczne
doktryny jak socjalizm, anarchizm czy ogólnie koncepcje antyabsolutystyczne znalazły w
Rosji dość duży posłuch i oddźwięk. I to właśnie z nimi rosyjski pisarz zetknął się
bezpośrednio i je krytykował. Choć sam przez pewien czas był socjalistą, związanym z
kółkiem Pietraszewców, szybko zmienił front i stał się zagorzałym monarchistą. Jego
polityczna myśl oscylowała wokół słowianofilstwa, a nawet wulgarnego nacjonalizmu. L.
Szestow w Początkach i końcach twierdził, że nacjonalizm F. Dostojewskiego był
śmieszny, nie znał się on na polityce i jej nie rozumiał, a przypisywane mu przez W.
Sołowjowa proroctwa nie sprawdziły się, gdzież bowiem jest ten rosyjski człowiek
uniwersalny, którego istnienie postulował w Mowie o Puszkinie722? O ile w tejże kwestii
rację można przyznać L. Szestowowi, to należy zaznaczyć, że w sprawie oceny rosyjskiej
inteligencji miał pisarz słuszność. Choć nie przewidywał takich katastrofalnych skutków jej
działalności, to wyczuwał w niej coś niedobrego. Pisząc o katastrofalnych skutkach
mieliśmy na myśli poczynione analizy i wnioski wysnute przez M. Bierdiajewa w Źródłach
i sensie komunizmu rosyjskiego723. Inteligencja rosyjska była zjawiskiem na wskroś
oryginalnym, całkowicie różnym od inteligencji zachodniej. Ona przyjmowała wszystko
dogmatycznie, to, co na Zachodzie było tendencją, w Rosji przyjmowało status prawdy
objawionej. F Dostojewski nazwał inteligenta-rewolucjonistę „wielkim tułaczem ziemi
rosyjskiej”724. Rosyjska szlachta była słabo wykształcona, co prawda istnieli wykształceni i
kulturalni ludzie, ale nie istniało kulturalne środowisko725.
Cofnijmy się jednak do początków. Twórcą Państwa Kijowskiego był naród
pochodzenia skandynawskiego – Waregowie. Władza została przyniesiona z zewnątrz.
Państwo Kijowskie nie było produktem naturalnego rozwoju zamieszkałego jego
terytorium ludu. Bojarzy, klasa najwyższa nie była pochodzenia słowiańskiego. Historycy
zauważają nasilającą się przepaść pomiędzy państwem i ludem oraz coraz większą
rozbieżność interesów między państwem a ludem. Ruś powstała jakby w rezultacie
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Por. L. Szestow, Początki i końce, przeł. J. Chmielewski, Antyk, Kęty 2005, s. 38 i 46.
M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, H. Paprocki, Antyk, Kęty 2005.
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zamorskiego handlu pomiędzy Waregami a Grecją. Nie otrzymała ona gotowej tradycji.
Słowianie, podobnie jak Waregowie, nie umieli pisać, chrześcijaństwo wschodnie
stanowiło cały ich światopogląd. Od początków XVI w., czyli od panowania Iwana III,
historycy mówią o powstaniu Rusi Moskiewskiej. Potem następuje panowanie Iwana IV
Groźnego i masa innych wydarzeń. Nas jednak interesuje wiek osiemnasty i panowanie
Piotra Wielkiego, który miał nową koncepcję ewolucji swego cesarstwa. To od niego
zaczęła się okcydentalizacja Rosji. Piotr I otworzył Rosję na Zachód, ułatwił przepływ idei.
To sprzeniewierzenie się i odejście od staroruskiej tradycji będzie mieć swój ponowny,
potężny oddźwięk w XIX w. w znanym sporze słowianofilstwa z okcydentalizmem, w
którym także i F. Dostojewski weźmie udział. Jednym z protoplastów sporu był P.
Czaadajew, którego pierwszy List filozoficzny był wyzwaniem dla oficjalnej ideologii.
Twierdził w nim, że Rosja była krajem zapomnianym przez Boga, nie uczestniczącym w
planie Ducha Świata. Zarówno koncepcje słowianofilskie jak i okcydentalistyczne
odwoływały się do koncepcji P. Czaadajewa.
R. Przybylski zauważył, że słowianofilstwo było wyrazem tradycjonalizmu,
opozycją w stosunku do wizji Rosji, jaką próbował zaszczepić ludowi Piotr I726 wraz ze
swymi reformami. B. Mucha w swej Historii literatury rosyjskiej727 zwraca uwagę na to, że
psychika pisarza, podobnie jak psychiki wszystkich Rosjan, były zdeformowane przez
osiemnastowieczne, modernistyczne reformy Piotra Wielkiego. Podobne myśli o
wypaczeniu osobowości Rosjan przez reformy Piotra I sformułował wspomniany już R.
Przybylski: „ten koszmarny świat urzędników podzielony był według specjalnej ustawy na
czternaście rang, od rejestratora kolegialnego na stopniu najniższym do kanclerza państwa
na samym szczycie. Wyższe szczeble biurokratycznej drabiny zapełniali przedstawiciele
najbogatszej szlachty, niższe — wychodźcy z różnych klas, tzw. Raznoczyńcy,
potomkowie biednej szlachty, duchowieństwa i mieszczan. Ów urzędniczy stan, jak go
wówczas nazywano, rządził w istocie najważniejszymi sprawami prowincji i państwa.
Biurokratyczny Petersburg stał się powszechnie uznanym symbolem państwa carów”728.
726

Piotr I Wielki (1672–1725) — car rosyjski od 1682 r. do 1725 r. Znany ze swojego programu
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Dalej zauważył, że kultura rosyjskich warstw oświeceniowych nabrała kolorytu
zachodnioeuropejskiego,

czemu

ze

zgrozą

przyglądali

„Staroobrzędowcy doszli do przekonania, ze prawdziwe

się

staroobrzędowcy.

religijne skarby duchowe

przechowuje już tylko rosyjski prawosławny lud”729. Termin starobrzędowość łączy się z
1654 r., kiedy to za zgodą cara Aleksego miał miejsce sobór w Moskwie. Przewodniczył
mu patriarcha Nikon. Sobór miał na celu wprowadzenie pewnych reform do oficjalnego
prawosławia. Zmiany dotyczyły obrządku i poprawek w księgach kościelnych. Dało to
początek rozłamowi. W 1667 r. zwolennicy dawnej wiary, zwani staroobrzędowcami lub
raskolnikami zostali poddani prześladowaniom przez władze carskie i cerkiewne. Typem
staroobrzędowca, czyli raskoła, był wróżbiarz z Gospodyni, reprezentował on religijne
wierzenia ludu. Konsternacja F. Dostojewskiego wywodziła się stąd, że Rosji nie da się
zeuropeizować. Rosja oraz Europa ufundowane są na z gruntu odmiennych porządkach.
Różni je wszystko, nie łączy natomiast nic. J. Grzech interpretował myśl pisarza w ten
sposób: „w rozumieniu Dostojewskiego „Rosja” i „Europa” to przeciwstawne sobie
porządki społeczno-kulturowe, które powstały w wyniku oddziaływania odmiennych
zasad”730. Trochę inaczej widział tę kwestię J. Kucharzewski, który pisał: „Piotr wyrąbał
nie dla Rosji okno do Europy, lecz dla Europy, pozostawionej w duchowym mroku, okno
do Rosji; dopiero przez to okno zobaczyła odcięta od prawdy Europa światło ze
Wschodu”731.

Te

słowa

można

byłoby

bez

problemu

przypisać

samemu

F.

Dostojewskiemu. M. Bierdiajew twierdził, że reforma Piotrowa była nieunikniona.
Polemizował zarówno ze słowianofilami jak i z okcydentalistami, wytykał im błędy.
Prawda leżała bowiem pośrodku. Rosja jest wyjątkowa, ale reformy Piotra Wielkiego były
nieuniknione. Ich następstwem była dychotomia pomiędzy ludem (народ) a narodem
(нация). Klęską zaś „zbędni ludzie lat czterdziestych”, brak ich kontaktu z rzeczywistością.
Problem poszanowania tradycji i ewentualnych powrotów do korzeni był tylko
pierwszą stroną medalu dziewiętnastowiecznego sporu. Drugą natomiast była kwestia
samodzierżawia, o czym powoli zaczynano mówić głośnio, choć oficjalnie nie
występowano jeszcze przeciwko jedynowładztwu. Pierwszym inteligentem głośno

729

Tamże, s. 146.
J. Grzech, Fiodor Dostojewski jako krytyk socjalizmu, [w:] W. Rydzewski (red.), Filozofia rosyjska
wobec problemów modernizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 69.
731
J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, Veritas, London 1989, s. 116.
730
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wyrażającym swój sprzeciw wobec caratu był A. Radiszczew (1749–1802). Choć był
pochodzenia szlacheckiego, doceniał trud chłopów pańszczyźnianych. Napisał wielce
wymowną pracę Podróż z Petersburga do Moskwy z 1790 r., której tematem był ciężki los
chłopa pańszczyźnianego. Utwór stanowił upomnienie się o sprawiedliwość oraz swoiste
wezwanie do walki. A. Radiszczew z całą stanowczością twierdził, że despotyzm był
przeciwny naturze człowieka, władza według niego naruszała jego prawa naturalne.
Jedyną sferą, gdzie istniała względna wolność myśli, była literatura, dlatego właśnie
w dziewiętnastowiecznej literaturze zawierała się cała filozofia, myśli i problemy epoki. To
wszystko jednak pozostaje w sferze teorii, warto przywołać kilka faktów z buntowniczej
praktyki.
Pierwszymi protozrywami wolnościowymi były bunty Pugaczowa i Stienki Razina,
którzy tak naprawdę byli jedynie rozbójnikami. Później słowianofile będą otaczać ich
kultem. Z kolei pierwszym zorganizowanym ruchem rewolucyjnym było powstanie
dekabrystów732 z 1825 r., które ideologicznie stało w opozycji do nowego humanizmu M.
Karamzina. Aczkolwiek można tu jeszcze wspomnieć o buncie pułku siemionowskiego z
1820 r. Warto przypomnieć, że pierwsza połowa XIX w. to czasy panowania Aleksandra I.
Związek Dekabrystów, który sprzeciwiał się wstąpieniu na tron Mikołaja I,
ewoluował ze Związku Południowego, który odłączył się, podobnie jak i Związek
Północny, od Związku Pomyślności, tajnego stowarzyszenia powstałego w 1821 r. Rzecz
rozchodziła się m. in. o to, że prawnym następcą tronu powinien być książę Konstanty, ten
jednak zrzekł się korony na rzecz brata Mikołaja, bowiem wystarczyło mu Królestwo
Polskie, które miał na swoją wyłączność.
Powodem powstania Związku było niezadowolenie szlachty z samowoli biurokracji,
przy czym należy wspomnieć, że dekabryści pochodzili ze szlachty, kierowali się
„egoistycznym interesem swojej klasy”, co W. Lenin nie omieszkał nazwać
rewolucjonizmem szlacheckim733. Jednym z przywódców związku był m.in. M. Murawjow
(1796-1866), który opowiadał się za monarchią konstytucyjną. Przy czym należy pamiętać,
że konstytucja jego autorstwa była oparta na interesach szlachty, nie było mowy o
uwłaszczeniu chłopów, którzy w myśl konstytucji nadal pozostawali zależni ekonomicznie
732
A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od oświecenia do marksizmu, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1973, s. 87.
733
Por. Tamże, s. 95-96.
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od panów. Ponadto człowiek, który chciał dzierżyć miano obywatela, musiał odznaczać się
odpowiednim statusem majątkowym. Z kolei inny przywódca – P. I. Pestel (1793-1826),
autor Rosyjskiej prawdy, miał w zamyśle raczej republikę. Warto wspomnieć, że pragnął
wynarodowienia wszystkich państw podległych Rosji prócz Polski, która jego zdaniem,
była w stanie przyjąć niepodległość. Co ciekawe, M. Turgieniew, syn I. Turgieniewa,
autora Ojców i dzieci, także należał do tegoż Związku, choć rozwijał raczej koncepcję
wspólnoty gminnej (общины). Frakcją związku był Zarząd Słowiański, który postulował
utworzenie demokratycznej federacji narodów słowiańskich.
Powstanie skończyło się całkowitym niepowodzeniem, a główni ideolodzy: P. I.
Pestel, S. Murawjow-Apostoł, M. P. Bestużew-Riumin (1803–1826), P. G. Kachowski i K.
F. Rylejew (1795-1826) zostali skazani na śmierć przez, niegodne szlachcica, publicznie
powieszenie. Ogólnie osądzono sto dwadzieścia jeden osób. Związek i jego członkowie
swoją nazwę zawdzięczają dacie antycarskiego powstania czyli 26 (14) grudniowi734 1825
r.
Warto dodać, że m.in. M. P. Bestużew-Riumin i K. F. Rylejew byli także poetami
opiewającymi idee antycarskie. Przy pomocy twórczości artystycznej przygotowali
społeczeństwo do zmian ustrojowych735. Poezja apelowała do uczuć patriotycznych,
obywatelskich. Można wspomnieć o Gwieździe polarnej K. Rylejewa, Pieśniarzu w
ciemnicy W. Rajewskiego, gdzie występują motywy antytyraniczne. Innym piewcą był I.
Glinka, który tworzył patriotyczno-dydaktyczną poezję, nawiązującą do wątków
biblijnych736. Można przywołać jeszcze nazwiska Wilhelma Küchelbeckera, przyjaciela A.
Puszkina, piewcy ideałów wolnościowych czy A. Odojewskiego, który nawet uwięziony w
twierdzy Pietropawłowskiej wierzył w moc poezji. M. P. Bestużew-Riumin był autorem
powieści historycznej Roman i Olga, w której gloryfikował instytucje republikańskie737.
Lata czterdzieste w Rosji upływały pod znakiem fascynacji idealizmem
niemieckim, szczególnie G. W. F. Heglem, co stanowiło „funkcję kompensacyjną wobec

734

Grudzień to po rosyjsku декабрь (diekabr).
B. Mucha, Dekabryści a życie literackie Rosji dziewiętnastowiecznej, [w:] Ruch dekabrystowski w
dziejach intelektualnych Rosji, J. Henzel, R. Łużny, B. Mucha, PAN, Nauka dla wszystkich nr 34,
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 17.
736
Tamże, s. 19.
737
Tamże, s. 22.
735
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niedowładu

życia

społeczno-politycznego”738.

W

tym

okresie

powstało

Kółko

Stankiewicza, działał M. Bakunin, W. Bieliński oraz A. Hercen.
Nieco później na widnokręgu pojawia się Kółko Piertraszewskiego, przy okazji
którego do kręgów petersburskich intelektualistów dołącza F. Dostojewski. Na czele
ugrupowania stał M. Butaszewicz-Pietraszewski739. Głosił on, wspólnie z innymi
członkami tego stowarzyszenia, hasła socjalizmu utopijnego spod znaku Ch. Fouriera 740.
Koncepcje socjalistyczne zrodziły się w Anglii. Ich przyczyną były obserwacje bardzo
ciężkich warunków życia robotników podczas rewolucji przemysłowej w XIX w. oraz z
wpływu idei oświeceniowo-romantycznej o powszechnym braterstwie ludzkości i jej
harmonijnym rozwoju. Przedstawicielami byli m.in.: C. H. de Saint-Simone741, Ch. Fourier
i R. Owen742. Wszystkim socjalistom utopijnym chodziło o poprawienie losu robotników
— znacznej części ludzkości, jednak w większości przypadków projekty te były
nierealizowalne, dlatego też nurt ten otrzymał przydomek utopijny. W Rosji przyjął on
formę walki z caratem. Na zebraniach u M. Butaszewicza-Pietraszewskiego dyskutowano
na tematy pozytywizmu J. S. Milla, antropologizmu L. Feuerbacha czy teologii D.
Straussa743. Choć, finalnie, za swoją działalność członkowie kółka ponieśli kary, ciężko
mówić tu o jakimś rewolucjonizmie, była to raczej fascynacja socjalizmem i postulaty
reform. F. Dostojewski tak o tym pisał: „Pietraszewski wierzy w Fouriera. Fourieryzm jest
systemem pokojowym. Pociąga swą wytwornością, olśniewa serce ową miłością do

738

A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od oświecenia do marksizmu, op. cit., s. 174.
Michał W. Butaszewicz-Pietraszewski (1821–1866) — rosyjski działacz społeczny. Jeden z
propagatorów socjalizmu utopijnego (furieryzmu w Rosji). Od 1844 r. był założycielem tajnych kółek
młodzieży (Pietraszewscy), których działalność związana była z narastającym w Europie wrzeniem
rewolucyjnym i pogłębiającym się niezadowoleniem społeczeństwa rosyjskiego z reżimu mikołajewskiego.
Był rzecznikiem demokratyzacji Rosji i likwidacji pańszczyzny. W 1849 r. został aresztowany i skazany na
dożywotnią katorgę.
740
Charles Fourier (1772–1837) — francuski socjalista utopijny. Przez całe życie budował koncepcję,
nowego, szczęśliwego świata. W 1808 r. wydał dzieło Teoria czterech mechanizmów i przeznaczeń ogólnych,
prospekt i ogłoszenie odkrycia (1808 r.).
741
Claude Henri de Saint-Simone (1760–1825) — francuski historyk, filozof i socjalista utopijny.
Stworzył koncepcję nowego chrześcijaństwa. Jego główne dzieła to: Katechizm industrialistów (1824 r.) w,
Nowe chrześcijaństwo (1825 r.).
742
Robert Owen (1771–1858) — walijski socjalista utopijny. Twórca koncepcji socjalizmu. Jego poglądy
zrodziły się z obserwacji przemian społecznych w dobie rewolucji przemysłowej w dziewiętnastowiecznej
Anglii.
743
Dawid Strauss (1808–1874) — niemiecki pisarz, filozof i teolog. Znany jest ze swojego głównego
dzieła Życie Jezusa (1835 r.), w którym twierdził, że taka postać jak Jezus nigdy nie istniała. To śmiałe
stwierdzenie wcale jednak nie znaczyło, że należy odrzucić religię chrześcijańską.
739
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ludzi”744. Pietraszewscy byli podobni do dekabrystów 1876 r. (wykreślone przez cenzora
słowa z dziennika)745. W kółku Pietraszewców kierunek rewolucyjny reprezentował jedynie
M. Spieszniew, który był prototypem Stawrogina746.
F. Dostojewski w liście do komisji śledczej z 1849 r., czyli tuż przed
aresztowaniem, pisał, że zawsze zdumiewała go ekscentryczność i dziwactwa w
charakterze M. Pietraszewskiego747. Z kolei stosunek autora Biednych Ludzi do listu W.
Bielińskiego do M. Gogola, który przeczytał na jednym z zebrań nie jest do końca
entuzjastyczny. Twierdził, że: „list Bielińskiego napisany jest zbyt dziwnie, aby mógł
wzbudzać sympatie. Wyzwiska budzą wyłącznie wstręt w sercu, trudno jest nimi pozyskać
sobie człowieka”748. Koniec końców został, głównie za ten incydent, aresztowany w 1849
r. i skazany na cztery lata katorgi oraz osiem lat służby w Semipałatyńsku w charakterze
szeregowca wcielonego do batalionu syberyjskiego za rzekome odczytanie anycarskiego
listu literata W. Bielińskiego749 do pisarza M. Gogola750. Lata katorgi spędzone w Omsku,
jak twierdzą badacze, przemieniły wewnętrznie pisarza. Z socjalisty stał się zagorzałym
monarchistą, ukształtowała się też jego idea socjalizmu prawosławnego oraz pogarda dla
Zachodu i ludzi Zachodu, których utożsamiał z nihilizmem oraz utratą wolności i
moralności. Sam o sobie pisał: „nigdy nie byłem socjalistą, ale lubiłem studiować problemy
socjalne”751. O piątkowych wizytach u M. Butaszewicza-Pietraszewskiego wspomina
niemal każdy badacz myśli pisarza, nie bez powodu więc mówi się o dużym wpływie tego
incydentu na osobowość i twórczość pisarza. F. Dostojewski był rewolucjonistą ducha,
bronił wolności ducha, był prorokiem rosyjskiej rewolucji752.
744

F. Dostojewski, Listy, przeł. i komentarz oprac. Z. Podgórzec i R. Przybylski, PIW, Warszawa 1979, s.

78.
745

I. Wołgin, Na skraju otchłani. Dostojewski a dwór cesarski, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 76.
Por. M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, op. cit., s. 25.
747
Listy do komisji śledczej z 1849 r. Zob. F. Dostojewski, Listy, op. cit., s. 59.
748
Tamże, s. 70.
749
Wissarion Grigoriewicz Bieliński (1811–1848) — rosyjski pisarz, krytyk literacki i filozof.
Początkowo był pod wpływem filozofii G. W. F. Hegla, którą potem krytykował zbliżając się jednocześnie do
lewicy heglowskiej. Pod koniec życia zajął stanowisko rewolucyjno-demokratyczne stając się jednym z
najbardziej radykalnych przedstawicieli lewego skrzydła stronnictwa okcydentalistów. Był autorem m.in.
Listu do Gogola z 1847 r.; Zob. A. Walicki, Wissarion Bieliński, myśliciel i krytyk, [w:] W. Bieliński, Pisma
filozoficzne, Warszawa 1956.
750
Mikołaj Wasiljewicz Gogol (1809–1852) — rosyjski prozaik. Twórca tzn. szkoły naturalnej. Jego
największe dzieła to: Martwe dusze (1842 r.), Rewizor (1836 r.), Szynel (1842 r.).
751
N. Modzelewska, Pisarz i miłość: Dostojewski, Czechow, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 1975, s. 53.
752
M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, op. cit., s. 65.
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Kolejną znamienną datą w historii rosyjskich buntów był 4 (16) kwiecień 1866 r.,
kiedy po raz pierwszy w imię wolności zorganizowano zamach na cara – Aleksandra II.
Wykonawcą był D. Karakozow, członek organizacji rewoucyjno-demokratycznej – Земля
и Вола, która w następnych latach przekształciła się w Народную Bолю. W międzyczasie
działało tajne stowarzyszenie M. Iszutina (1840–1879), powstałe z rozpadającej się Ziemi i
Woli. Członkowie domagali się obalenia caratu i zapanowania demokracji wśród chłopów.
Członkiem tej organizacji i przyrodnim bratem M. Iszutina był właśnie D. Karakozow,
pierwszy zamachowiec. Po tym zamachu, dzięki notatkom D. Karakozowa, namierzono M.
Iszutina i skazano na bezterminową katorgę. Po serii nieudanych zamachów członek Woli
Ludu, narodnik polskiego pochodzenia – I. Hryniewiecki, zabił w końcu Aleksandra II.
Warto zacytować w tym miejscu M. Szełgunowa, działacza rewolucyjnego: „lata
sześćdziesiąte były okresem niezwykłego wzlotu naszego ducha, niebywałego natężenia
naszył sił umysłowych i niebywałego rozwoju myśli krytycznej”753. Wydaje się, że właśnie
te lata były przełomowe i dały asumpt do przejścia od buntu teoretycznego do
praktycznego.
Lata

siedemdziesiąte

to

początki

ideologii narodnickich,

czyli

ideologii

demokratycznych sprzeciwiających się abstrakcyjnemu intelektualizmowi. Jest to kolejny
etap myśli raznoczyńskiej. Raznoczyńcy to była młoda, ludowa inteligencja, ruch
demokratyczny754. A. Walicki wymienia kilka przyczyn powstania narodnictwa m.in.:
wpływ M. Bakunina, psychologia kajającej się szlachty, kółko Czajkowców755,
uświadomienie sobie związków między wolnością polityczną a rozwojem kapitalizmu,
przy uznaniu kapitalizmu, co w Rosji przejawiało się regresem756. Narodnicy wyobrażali
sobie przyszłą Rosję jako twór socjalistyczny, cenili wspólnoty gminne. Właśnie wtedy
datuje się rozpoczęcie tzn. wędrówki w lud młodzieży narodnickiej, która pragnęła
bezpośrednio wytłumaczyć chłopom swoje idee i przełożenie tych idei na polepszenie losu
wsi rosyjskiej, jednak spotkali się z podejrzeniami i wielką niechęcią. W 1879 r. wewnątrz
organizacji Земля и Вола tworzy się Свобода и смерть. Z nazwiskiem G. Plechanowa
753

Cyt. za A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od oświecenia do marksizmu, op. cit., s. 275.
A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od oświecenia do marksizmu, op. cit., s. 274.
755
Wśród ,,czajkowców” zaczynali zdobywać doświadczenie rewolucyjne najwytrwalsi i najbardziej
potem znani działacze: Paweł Axelrod, Michał Frolenko, Sergiusz Krawczyński, Piotr Kropotkin, Mikołaj
Morozow, Zofia Perowska, wspomniany już Feliks Wołchowski, Andrzej Żelabow i inni, także tacy, którzy
potem odeszli od ruchu — np. Dymitr Klementz i Lew Tichomirow.
756
Por. A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od oświecenia do marksizmu, op. cit., s. 333.
754
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(1856-1918) związana była organizacja Чёрный Передeлю, która później ewaluuje w
drugą Wolę Ludu757 (1880-1881). Do tejże Woli Ludu należał wspomniany wcześniej I.
Hryniewiecki, zabójca cara. Po zamachu na Aleksandra II wykonano pięć wyroków
śmierci, po raz ostatni w dziejach carskiej Rosji, publicznie.
Teoretykami narodnictwa byli M. Bakunin, P. Ławrow (1823–1900), M.
Michajłowski (1832-1906), oraz P. Tkaczow. Od 1868 r. w Genewie pod kierownictwem
M. Bakunina zaczął wychodzić periodyk „Narodnoje Dieło” czyli „Sprawa Ludu”. I.
Boczkariew w 1868 r. w środowiskach anarchistycznych zaprezentował pierwszy numer
wspomnianego już czasopisma anarchistycznego „Narodnoje Dieło” zawierającym artykuły
M. Bakunina758. Z kolei P. Ławrow napisał Listy historyczne, w których chciał widzieć w
chłopstwie zalążki rewolucyjnej siły. P. Tkaczow reprezentował kierunek jakobiński. Przy
okazji P. Tkaczowa i M. Bakunina, niepodobna nie wspomnieć o S. Nieczajewie (1847–
1882), na którego treści te oddziałały niezwykle silnie i który zaangażował się w
narodnicką propagandę. W 1869 r. tenże S. Nieczajew stworzył Zemstę Ludu (Народная
Расправа), był jeż autorem Katechizmu rewolucjonisty759. Był odpowiedzialny za
zabójstwo studenta Iwana Iwanowa 21 października 1869 r., ponieważ ten zaczął wątpić w
organizację wymyśloną przez S. Nieczajewa i nie chciał zgodzić się na wypłacanie mu
składek studenckich. Sam S. Nieczajew uciekł za granicę, jednak w końcu został ujęty i
resztę swego życia spędził zamknięty w lochu. Według M. Bierdiajewa „Nieczajew był
szczerym i wierzącym fanatykiem, który posunął się aż do barbarzyństwa. Miał psychikę
raskolnika. Wyprzedził typ bolszewickiej organizacji partyjnej”760. Właśnie ta sprawa na
tyle zainteresowała F. Dostojewskiego, że na jej podstawie napisał powieść Biesy.
Aczkolwiek do samego autora

Katechizmu rewolucjonisty pisarz odnosił się mocno

sceptycznie761. „Biesy to pamflet na ruch rewolucyjny. Jego celem jest załamanie ruchu
rewolucyjnego, utopistów lat czterdziestych i praktyków lat sześćdziesiątych”762. Dziełem,
757

Aleksander Michajłow, Mikołaj Morozow, Michał Frolenko, Aleksander Kwiatkowski, Mikołaj
Kibalczyc i Lew Tichomirow (ten przeszedł po latach na służbę rządową), z kobiet Zofia Perowska i Wiera
Figner.
758
Zob. W. Kołodziej, Anarchizm i anarchiści w Rosji i Królestwie Polskim, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 1992, s. 7.
759
Domniemanym autorem jest S. Nieczajew, ale nie ma rozstrzygających dowodów. W grę wchodzą
jeszcze M. Bakunin i M. Ogariew. Zob. http://pol.anarchopedia.org/Katechizm_Rewolucjonisty (6.07.2008).
760
M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, op. cit., s. 46.
761
F. Dostojewski, Dziennik pisarza, 1877-1881, t. 2, przeł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 404.
762
L. Grossman, Dostojewski, przeł. S. Pollak, Czytelnik, Warszawa 1968, s. 417.

- 146 -

o najbardziej antysocjalistycznym wydźwięku były Biesy. Miały być oparte

na

wspomnianej już sprawie S. Nieczajewa763. Sam pisarz tak o tym pisał: „niektórzy nasi
krytycy zauważyli, że w swojej ostatniej powieści Biesy wykorzystałem fabułę znanej
sprawy Nieczajewa (...) Postać mojego Nieczajewa nie jest oczywiście podobna do postaci
prawdziwego Nieczajewa. Chciałem postawić problem i możliwie najwyraźniej w formie
powieści dać nań odpowiedź: w jaki sposób w naszym przejściowym i dziwnym
współczesnym społeczeństwie są możliwi — nie Nieczajew, lecz Nieczajewowie, i jak to
się dzieje, że ci Nieczajewowie skupiają w końcu wokół siebie nieczajewowców?”764.
Socjalizm, którym zaaferowany był autor Katechizmu rewolucjonisty został ufundowany na
kanwie katolicyzmu, który był poddawany wielokrotnej krytyce przez pisarza. M. Bohun
pisał: „socjalizm jako wytwór katolicyzmu dąży jedynie do władzy, do tyranii, która
niszczy wolność ofiarowaną ludziom przez Boga”765. Rosja jest zgoła inna. Rosja
zorganizowana jest na idei prawosławia, koncepcji „soborowości”. M. Bohun twierdził, że
„zamiast kosmopolitycznego braterstwa, Dostojewski głosił ideał wspólnoty narodowej” 766.
A. de Lazarii podsumował: „oto jeden z elementów poczwiennickiej utopii pisarza — wizja
ugody społecznej pomiędzy ludem a wyższymi sferami społeczeństwa, którą umożliwić
miał powrót do rdzennej tradycji, do życiodajnej gleby”767. Gleba po rosyjsku znaczy
почва, stąd właśnie nazwa poczwienników.
Warto byłoby teraz przybliżyć nieco koncepcje anarchistyczne. M. Bierdiajew
powiadał, że anarchizm to oryginalny twór rosyjski768. Protoplastą anarchizmu był P. J.
Proudhon (1809–1964), który twierdził, że: „świat jest polem walki zestrajających się
przeciwieństw”. Jako pierwszy użył słowa anarchizm. Był autorem takich prac jak Qu’estce que la propriété?, Qu’est-ce que le Tiers-État? oraz Avertissement aux propriétaires, za
co został oskarżony o bunt przeciwko porządkowi społecznemu. W 1858 r. wychodzi jego
najbardziej znane dzieło De la justice dans la révolution et dans l’Église. Nawiązał
kontakty z A. Hercenem i wspomnianym już M. Bakuninem. Jego działalność nie wywarła
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jednak dalekosiężnych skutków na ruch robotniczy. Najważniejszymi wątkami w filozofii
P. J. Proudhona były anarchizm i federalizm. Dzięki wspomnianemu wyżej A. Hercenowi
inteligencja rosyjska miała okazję zapoznać się z jego myślą. Największe zainteresowanie
wywołał u P. Kropotkina i L. Tołstoja, który będąc pod wrażeniem jego La guerre et le
paix, tym samym tytułem ochrzcił swe największe literackie dzieło. Jak pisze jeden z
badaczy: „Proudhonizm to doktryna świadomie kwestionująca swą zawartość intelektualną
przez ustawiczne konfrontowanie różnych idei, z których każda jest godna stać się
przedmiotem refleksji, ale także odwrotnie – żadna nie wydaje się na tyle pewna i
oczywista, aby być wartością trwale akceptowaną”769. Proudhonizm był z założenia
doktryną antyfilozoficzną, negującą strukturalizację myślenia. Francuski anarchista
zwalczał wszystkie te abstrakcje, które mogły uzależniać od siebie rozum indywidualny.
Prawo jednostki jest prawem natury. Rozum indywidualny to część Rozumu
powszechnego. W związku z tym widać, że głównym zamysłem Proudhona było
„ustanowienie syntezy między wspólnotą a indywiduum”770. Własność to niezbywalny fakt
antropologiczny, wspólnota to fikcja. Jednak te dwa porządki są od siebie uzależnione i
powinny nawzajem się sankcjonować. W związku z tymi kwestiami francuski anarchista
polemizował z J.-J. Rousseau i jego Umową społeczną a także z G. W. F. Heglem, co w
gruncie rzeczy było mało konstruktywne, gdyż tego ostatniego znał z drugiej ręki, nigdy
bowiem jego pism samodzielnie nie czytał.
Postęp jest niezbywalnym prawem natury i to właśnie z nim łączy się koncepcja
bezinteresownego buntu. Celem buntu jednak nie jest negacja najwyższych wartości jak
było to u M. Stirnera. To prawda, że w pewien sposób hamują działalność człowieka, ale
równocześnie go konstytuują. Człowiek nie jest tym samym co one i właśnie ten fakt
powoduje, że bunt staje się aktem pozytywnym. Proudhon był obrońcą praw ludu, choć
jego doktryna prócz kilku jednostek nie znalazła posłuchu.
Wracając jednak to głównego wątku anarchizmu rosyjskiego powiedzmy, że był on
tworem złożonym. Wyróżniamy kilka nurtów, oprócz M. Bakunina, innym czołowym
rosyjskim anarchistą był P. Kropotkin. Anarchizm to wieloznaczny termin. Można
powiedzieć, że to nurt wolnościowy, który postuluje życie zgodne z naturą oraz ideał
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J. Dziżyński, Proudhon, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 23
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bezpaństwowego społeczeństwa. Wspólną cechą anarchizmów jest pogląd, że władza
człowieka nad człowiekiem jest bezwzględnym złem, jednak usuwalnym. Państwo
powinno zostać usunięte z życia ludzkiego. Możemy wyróżnić też doktryny tzw.
protoanarchistyczne: pewne wersje chrześcijaństwa, chiński taoizm czy marksizm. Sam
anarchizm dzieli się na anarchizm ewangeliczny L. Tołstoja, kolektywistyczny M.
Bakunina i komunistyczny P. Kropotkina, także egoistyczny M. Stirnera.
M. Bakunin (1814–1876) był czołowym rosyjskim anarchistą. Początkowo znalazł
się pod wpływem myśli G. W. F. Hegla. Podczas studiów w Berlinie zaprzyjaźniał się z
lewicą heglowską i do niej należał. Tłumaczył pisma G. W. F. Hegla na język rosyjski.
Później jednak odszedł od filozofii idealistycznej na rzecz nowych inspiracji ateizmem,
materializmem, pozytywizmem i rewolucyjną praktyką. M. Bakunin związany był z
kółkiem Stankiewicza. W 1842 r. wyszedł drukiem jego artykuł Reakcja w Niemczech,
gdzie rozprawiał o absolutnej wolności ducha, twierdząc, że to co negatywne jest
warunkiem pozytywnego i głosił zniszczenie całego starego świata. Duch, który niszczy,
jest „wiecznie tworzącym źródłem życia”771. Począwszy od 1861 r. tworzył swoją doktrynę
anarchizmu i teorię humanistycznego egoizmu. Wzorem był dla niego pierwszy buntownik
– Szatan, pisał o tym w Federalizmie, socjalizmie i antyteologizmie. „Szatan to pierwszy
wolnomyśliciel i pierwszy bojownik o emancypację światów. On ukazuje pierwszym
ludziom jak wielką hańbą jest ich (…) posłuszeństwo, wyzwala człowieka, na nim wyciska
pieczęć wolności i człowieczeństwa”772. M. Bakunin dopuszczał przemoc rewolucyjną,
jednak nie czynił jej regułą. Rewolucyjny akt buntu to akt wyzwolenia. Główną kategorią
jego koncepcji była wolność. Bunt miał być właśnie wołaniem o wolność. Człowiek
rzeczywiście może być wolny tylko wtedy, gdy inni także są wolni. Człowiek jest istotą
także przyrodniczą, przyroda jest pierwotna w stosunku do człowieka.

Wolność jest

możliwa tylko w społeczeństwie, które jest naturalne dla człowieka w odróżnieniu od
instytucji państwa. Reprezentował anarchizm kolektywistyczny. Bunt, według M.
Bakunina, był buntem twórczym, bowiem w imię wartości (spontaniczność, relacje
międzyludzkie, poszanowanie jednostki), a nie nihilistycznym. Bakuninowska negacja nie
była

destrukcją. On chciał niszczyć wszystko to, co stoi na przeszkodzie do pełnej
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wolności. Jego dewizą było powiedzenie: „Radość niszczenia jest radością tworzenia” 773.
Istotą człowieka jest właśnie wolność. Państwowość i anarchia to swoista spowiedź, która
postała w twierdzy Pietropawłowskiej. Świat ludzki, pisał w niej, jest najwyższym
przejawem tego co zwierzęce. Paradoksalnie, był idealistą od góry a materialistą od dołu.
Bunt jako akt nieposłuszeństwa miał być początkiem człowieczeństwa.
Bunt jako źródło wolności jest ostatnim etapem po epoce zwierzęcości i myśli
koncepcji natury ludzkiej. Postęp ludzkości dokonuje się poprzez bunt i myśl. W człowieku
działają dwa instynkty: egoistyczny i społeczny. Istnienie państwa odbywa się kosztem
wolności. Kolektywny akt buntu to rewolucja. Nauka operuje abstrakcjami, nie dociera do
konkretności, do człowieka. Życie jest dynamiczne, cały czas trwa, a nauka zatrzymuje
rzeczywistość. Obrona spontaniczności i życia. Celem człowieczeństwa jest realizacja
wolności. Bakuninowska filozofia czynu to bunt życia przeciwko nauce. Bunt to instynkt
życia, stojącego w opozycji do oświeceniowej wizji świata.
G. W. F. Hegel twierdził, że człowiek może być wolny tylko w ramach państwa, co
było nie do przyjęcia dla M. Bakunina. Według H. Marcusego są dwa sposoby
przezwyciężenia filozofii G. W. F. Hegla, pierwszy, skupiający się na jednostce (S.
Kierkegaard, M. Bakunin, M. Stirner) oraz drugi, na pracy jako wyzwoleniu jednostki (K.
Marks). Lata sześćdziesiąte XIX w. w Rosji to czas zerwania z filozofią G. W. F. Hegla.
A. Camus w Człowieku zbuntowanym powiadał, że „(…) Bakunin zapowiadał w
swych pismach nadejście doktryny leninowskiej i imperium Stalina”774. J. Uglik zauważył,
że francuski pisarz nie dokonał rzeczowej analizy jego dzieła, a wyrywając z kontekstu
termin negacja bądź hasło: „radość niszczenia jest radością tworzenia”775 pozostawił je bez
niezbędnego dopełnienia. Autor Obcego zdawał się nie dostrzegać rozdźwięku między
dwoma okresami, Heglowskim i anarchistycznym, w rozwoju intelektualnym M.
Bakunina776. Ciężko się z tym nie zgodzić bowiem wspomniana praca A. Camusa to tylko
filozoficzny esej a nie rzeczowa naukowa analiza problemu. Warto dodać, że F.
Dostojewski poznał osobiście anarchistę u A. Hercena podczas swojej podróży do
Londynu.
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Innym rosyjskim anarchistą, tym razem komunistycznym, był Piotr Kropotkin.
Zdaniem autora Wspomnień rewolucjonisty rozum i natura kształtują wolę. Proponował
koncepcję federacji lokalnych wspólnot. Postulował pojednanie z przyrodą, w
przeciwieństwie do M. Bakunina, który twierdził, że człowieczeństwo realizuje się ponad
przyrodą. Człowiek jest raczej skłonny do dobra. Z związku z tym poglądem
przeciwstawiał się teorii doboru naturalnego K. Darwina. Zmodyfikował darwinizm w ten
sposób, że naczelnym jej prawem nie była zasada walki o byt ale raczej zasada pomocy
wzajemnej. P. Kropotkin w piśmie La revolté pisał, że: „naszym działaniem powinien być
permanentny bunt, za pomocą słowa, pisma, sztyletu, strzelby i dynamitu”777.
Niewątpliwie, była to utopistyczna koncepcja harmonii między człowiekiem a
środowiskiem. Ludzie są skłonni pomagać sobie. Człowieka obowiązują prawa przyrody,
gdyż należy do świata przyrody. Wierzył w racjonalność, etyczność człowieka i etos nauki,
w metodę empiryczno-racjonalną
L. Tołstoj, zaliczany przez A. Walickiego do pisarzy-proroków, buntował się
przeciwko życiu doczesnemu i przeciwko klasie, z której pochodził. Postulował
wyrzeczenie się dóbr materialnych na rzecz dążenia do dobra. Część życia spędził w Jasnej
Polanie. Buntował się przeciwko złu. Jego główną zasadą, jedną z pięciu, było
niesprzeciwianie się złu złem, przemocą (nigdy nie wpadać w gniew, żyć parami i nie
cudzołożyć, nie osądzać bliźnich, nie uczestniczyć w wojnach). Buntował się także i
krytykował oficjalny Kościół prawosławny, jego obrzędowość, jego dogmaty. Prawdziwa
religia powinna obywać się bez dogmatów. Potępiał instytucjonalizację życia i historię.
Zafascynowany był A. Schopenhauerem, J.-J. Rousseau i religią Wschodu, buddyzmem.
Każde państwo jest zorganizowanym systemem przemocy. Negował zostaną organizację
życia oraz Kościół jako instytucję. W powieści Zmartwychwstanie778 w typowy dla siebie,
genialny sposób ukazał nam prawdę o wadliwości zasad społecznych, a co za tym idzie
niesprawiedliwości społecznej i. Główny bohater D. I. Niechludow jest przykładem
człowieka wywodzącego się z wyższych sfer, który zdał sobie sprawę z absurdalności,
paradoksalności i okrucieństwa istniejącego ustroju społecznego. Idąc tropem myśli H. D.
Thoreau, że porządny obywatel w państwie więzień ma obowiązek, podobnie jak reszta
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niewinnych, iść także do więzienia – Niechlubow udaje się na katorgę z niewinnie skazaną
K. Masłową. Tam, wśród katorżników poznaje socjalistów i rewolucjonistów, co pogłębia
jego przeświadczenie o wadliwości zasad karania ludzi (Simonson, Kondratiew). Według
M. Bierdiajewa najbardziej radykalnym był anarchizm L. Tołstoja bowiem to on
najgwałtowniej przeciwstawiał się złu.
Przeciwieństwem anarchizmu L. Tołstoja jest anarchizm M. Stirnera. Jednostka nie
ma według niego obowiązków wobec innych, najważniejsza jest ona sama, dobre jest to, co
jest dobre dla mnie. Anarchizm indywidualistyczny M. Stirnera zakwalifikowaliśmy jako
myśl nihilistyczną, została ona omówiona w rozdziale „Bunt w filozofii”. Jedyny M.
Stirnera osiąga wolność poprzez bunt. Celem Jedynego jest manifestacja absolutnej
wolności.
Gwoli ciekawości, spójrzmy na sytuację w owym czasie w Polsce, która także była
niewolna od tego typu ruchów. Główną postacią buntującą się był E. Abramowski, który
stał w opozycji do teorii naukowego socjalizmu779. Negował państwo, postulował
dobrowolne związki, których członków łączy jakiś interes. Chciał zerwania wszelkich
więzów łączących człowieka z państwem, podobnie jak L. Tołstoj. Pragnął demokracji
bezpaństwowej. Odwoływał się do idei miłości i braterstwa, do Chrystusa. Innym polskim
anarchistą był W. Machajski, który twierdził, że wszelkie zło pochodzi z ideologii i jej
ideałów. Był przeciwnikiem socjalizmu i burżuazji. Należy zaznaczyć, że w Polsce działało
wiele innych organizacji anarchistycznych. Idee anarchistyczne zostały wyłożone w tekście
pt. Oskarżenie przed sądem anarchisty anonimowego autora780.
Równolegle z narodnictwem zaczęła funkcjonować nowa ideologia, a mianowicie
nihilizm rosyjski. Powoli odchodzi w przeszłość fascynacja heglizmem, następuje krytyka
„sfetyszyzowanej konieczności i ponadindywidualnych praw”781. Na tym gruncie zaczynają
wyrastać pierwsze koncepcje nihilistyczne i materialistyczne. Idolem nihilistów był
Bazarow, bohater powieści I. Turgieniewa Ojcowie i dzieci, który był wyznawcą egoizmu
rozumnego. Był entuzjastą nauk przyrodniczych, umarł na tyfus. Podczas rozmowy
Bazarowa z Pawłem Kirsanowem kilkakrotnie pada słowo „nihilizm”. Przytoczmy
fragment rozmowy: „Działamy powodując się tym, co uznajemy za pożyteczne – rzekł
779
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Bazarow. W obecnych czasach najbardziej pożyteczne jest odrzucenie – więc odrzucamy
(…) wszystko782.

Nihilizm lat sześćdziesiątych, w swojej istocie jednak, nie był

kierunkiem rewolucyjnym783. Nihilizm rosyjski był raczej dziedzictwem romantyzmu, czyli
sprzeciwem przeciwko zastanemu systemowi.
Jednym z czołowych przedstawicieli nihilizmu rosyjskiego był M. Czernyszewski.
Jako młody człowiek wierzył w ideę samodzierżawia, jednak w wieku dwudziestu lat został
materialistą i ateistą . Niezasłużone cierpienia ludzi stały się dla niego dowodem na
nieistnienie Boga. Głównym celem jego życia stało się zniszczenie monarchii na drodze
bezlitosnej rewolucji chłopskiej. W 1862 r. został skazany na katorgę. Żywił ogromną
pogardę dla teorii doboru naturalnego Darwina. Według niego walka o byt jest złem dla
organizmu.784 W dziedzinie etyki był twórcą teorii rozumnego egoizmu. Powodem
kwalifikowania go w poczet nihilistów było odrzucenie tradycyjnych zasad życia
społecznego. I. Turiegieniew mówił o nim, że jest żmiją, a M. Dobrolubow, że
okularnikiem785.
Innym z czołowych nihilistów był D. Pisariew, który reprezentował poglądy
materialistyczne w ogólnym poglądzie na świat oraz idealistyczne w kwestiach
historycznych. Był najbardziej charakterystycznym przedstawicielem nihilizmu. W
młodości głęboko wierzył w Boga, jednak potem został zwolennikiem „wulgarnego
materializmu Vogta, Moleschotta i Büchnera”786. Tłumaczył zachowanie się ludzi
wpływem egoizmu oraz głosił wyzwolenie osoby z każdego rodzaju przymusu. Z pogardą
odnosił się do sztuki i filozofii. Para butów była cenniejsza dla niego niż cała twórczość W.
Szekspira787. Głosił zniszczenie: „co może zostać złamane, powinno być złamane”,
wynikało z tego, że należy kochać jedynie to, co wytrzyma cios.
Innym, mniej popularnym nihilistą był fizjolog Iwan Sieczenow (1829–1905).
Twierdził, że osoba jest po prostu formą gramatyczną, błędnie braną przez ludzi za odrębną
realność psychiczną788.
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I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci, przeł. J. Guze, Wydawnictwo TPPR, Warszawa 1987, s. 61.
A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od oświecenia do marksizmu, op. cit., s. 311.
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Por. M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, op. cit., s. 69.
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M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, przeł. op. cit., s. 72.
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Wielu badaczy podkreśla, że: „prawdziwy nihilizm rosyjski był walką o
wyzwolenie myśli z pęt wszelkiego rodzaju tradycji i o wyzwolenie klas pracujących z
niewoli ekonomicznej”789. Był reakcją na despotyzm. M. Bierdiajew pisał, że „nihilizm był
specyficznym zjawiskiem rosyjskim, neguje istnienie Boga, duszy, ducha”790. Książka Co
robić? M. Czernyszewskiego stanowiła swoisty katechizm nihilizmu rosyjskiego. Jednym z
pytań stawianych przez nihilistów było pytanie, czy Rosja może ominąć stadium
kapitalistyczne i od razu przejść do gospodarki socjalistycznej, bazującej na wspólnocie
gminnej. Nihilizm, pisał dalej M. Bierdiajew „jest negatywem apokaliptyki rosyjskiej. Jest
buntem przeciwko niesprawiedliwości historii”791, przeciwko tyrani. M. Bierdiajew pisał:
„Bunt jest naturalną cechą człowieka podnoszącego się z upadku”792.
Warto przytoczyć opinię F. Dostojewskiego, który nienawidził nihilistów793, a
najbardziej M. Czernyszewskiego, z którym polemizował na łamach Notatek z podziemia.
Twierdził, że: „traktowanie dekabrystów i nihilistów jako mało znaczące przypadki to
głupota”794. Znany był ze swojej niechęci do tego typu antyspołecznych ruchów795.
789

S. Sepniak-Krawczyński, Rosja podziemna, przeł. J. Dziarnowska, Czytelnik, Warszawa 1960, s. 7.
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Warto przytoczyć fragment wypowiedzi W. I Kuleszowa:
„Rosyjskie gazety w tamtej epoce (przełom pierwszej i drugiej połowy XIX w.) z ożywieniem
dyskutowały nad zagadnieniem sytuacji chłopa, nad koniecznością przemian rosyjskiej codzienności, nad
przekształceniem sądownictwa, armii, oświaty, osłabieniem cenzury. W 1861 r. w kraju pojawiły się nastroje
rewolucyjne, w związku z tym car Aleksander II zdecydował się przeprowadzić reformy. M. Czernyszewski i
jego współideowcy w gazecie „Sowremiennik” demaskowali manewry władzy carskiej, wskazywali na
złodziejski charakter sławetnego oswobodzenia chłopów bez ziemi na wykup. Pozycję „Sowremennika”
podtrzymywało demokratyczne czasopismo „Russkoje słowo” jego głównym krytykiem był D. Pisariew.
Czasopisma „Oteczestwennyje zapiski” , „Bibliotjeka dla cztelnija” były organami okcydentalistów –
przedstawicieli liberalnego, umiarkowanego kierunku i wyrażali pełne uznanie dla reform. M. Katkow,
reakcyjny publicysta, ostrzegał carską władzę przed tymi reformami na łamach „Russkogo westnika” i
„Moskowskich wedomostej”. Inną pozycję zajmowali słowianofile na łamach czasopisma „Rosyjska
rozmowa”: Ich zdaniem reformy kierowały Rosję w stronę Zachodu, tzn. przeczyły ich teorii
(słowianofilskej) o samodzielnym rozwoju Rosji (…).
W tej sytuacji F. Dostojewski chciał zająć osobną pozycję, stanąć nad wszystkimi partiami. Po katordze
wydawało mu się, że lata sześćdziesiąte w niczym nie są lepsze od czterdziestych, przodujące społeczeństwo
idzie dawną drogą krytyki istniejących porządków, przygotowuje rewolucję w Rosji.
Dostojewski nie wierzył w radykalne zmiany i postanowił naprawić „błąd”, skierować społeczeństwo na
„prawdziwą” drogę, drogę osiągnięcia harmonii i zgody między wszystkim warstwami (społecznymi). W
istocie, uznawał carskie reformy, uważał oswobodzenie chłopów za urzeczywistnienie najlepszych obietnic
przodujących ludzi w Rosji. W rezultacie Rosja powinna żyć w porządku i zgodzie. A ten, kto wskazywał na
pozostałe i po reformie przemoc i ucisk ludu, z punktu widzenia Dostojewskiego podsycał wrogość,
postępował nie jak prawdziwy rosyjski człowiek. Dostojewski naiwnie sądził, że reformy skończą główne
nieporozumienie rosyjskiej historii, która zaczęła się od epoki Piotrowej (epoki panowania Piotra I ), kiedy
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„Nihilizm pojawił się u nas dlatego, że wszyscy jesteśmy nihilistami. Wszyscy co do
jednego jesteśmy Fiodorami Pawłowiczami”796. Mimo to „zafascynowany był niepojętym
dlań światem rosyjskiej rewolucji, próbującym odtworzyć ten świat w Biesach i Młodziku,
nie pomijający żadnego szczegółu ówczesnych procesów politycznych”797. Należałoby
jednak odróżnić nihilizm od rewolucjonizmu, choć obie ideologie są ruchami
antypaństwowymi, nie są jednak tym samym. Rewolucjonista S. Stiepniak-Krawczyński
pisał: „Nihilista dąży za wszelką cenę do szczęścia osobistego, jego ideałem jest rozumne
życie myślącego realisty. Rewolucjonista dąży zaś do szczęścia innych, gotów złożyć w
ofierze swoje własne. Jego ideał to życie pełne cierpienia i śmierć męczeńska”798. N.W.
Sokołow był uczniem M. Czernyszewskiego i D. Pisariewa i tym samym teoretykiem
nihilizmu. Można by jeszcze przywołać nazwisko N. D. Nozina (1841–1866), który także
określał siebie mianem nihilisty o zabarwieniu anarchistycznym, interesowały go procesy
rozwoju społecznego, które sprowadzał do praw zachodzących w naturze799.
Żywimy nadzieję, że zaprezentowany wyżej przegląd najważniejszych kwestii
zbuntowanej myśli rosyjskiej rozjaśni nieco analizy powieści F. Dostojewskiego, ich
genezę i rzeczywisty sens, co przedstawiamy w kolejnych podrozdziałach.

Rosja podporządkowała się obcym jej, zachodnim wpływom, a społeczeństwo i lud rozeszli się w różne
strony. Rewolucyjny szok na Zachodzie przestraszył go, uważał, za ważną sprawą jest szukać swych
oryginalnych, samoistnych początków; trzeba uprawiać swą własną glebę. W tej nauce Dostojewskiego było
dużo teorii słowianofilskich (…) Konflikt Dostojewskiego z nihilistami, tzn. z demokratami, odwracającymi
się od prawdy, przeszedł kilka etapów.
Dostojewski dawno nosił się z myślą napaści na estetyczne teorie rewolucyjnych demokratów (...) W
1856 r. on przygotowywał się do polemiki z Czernyszewskim. Czernyszewski, i grupa idąca za nim, rozwijali
tezy Bielińskiego. Właśnie ta, jak ona sama siebie nazywała „realna krytyka”, widziała w literaturze
demaskatora zastanego porządku. Ale w pojęciu Dostojewskiego to ona rozprzestrzeniła nihilistyczne
nastroje, zajmowała się czystą negacją. Dostojewski wdał się w spór z realną krytykę
W związku z tym Dostojewski uważa, że „jeszcze nie znany w szczegółach historycznego pożytku
sztuki dla człowieczeństwa. Jak zmierzyć „pożytek”
dla człowieczeństwa Iliady czy Apollona
Belwederskiego? Można „strasznie się pomylić” w przypisaniu celów sztuce. Utylitaryści, mówi
Dostojewski, już na tyle daleko zaszli w swoich wymaganiach, że nie zauważają nawet artyzmu swojego
Szczedrina. Wszystko jest interpretowane przez nich jako ofiara utylitaryzmu (...)”. Zob. В. И. Кулешов,
Тяжба с нигилистами и обретение почвы. Руcская идея и запад [w:] В. И. Кулешов, Жизнь и
творчество Ф. М. Достоевского, Детская литература, Москва 1979, s. 72-74.
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II.2.2. Bunt jako prezentacja woli mocy – aspekt psychologiczny

Przedmiotem tego podrozdziału będzie próba analizy filozoficznych kwestii
zawartych w powieści Zbrodnia i Kara. W kontekście buntu najbardziej interesować nas
będzie postać Rodiona Raskolnikowa, wokół losów którego osnute jest całe dzieło.
Powieść stanowi swoistego rodzaju monolog wewnętrzny, tzw. strumień świadomości
głównego bohatera, który będąc pod wpływem pewnej idei popełnia morderstwo.
Należałoby wytłumaczyć, czym w kontekście interesującego nas bohatera, jest wola
mocy. Kategoria woli mocy była dziełem F. Nietzschego, który m. in. wokół niej osnuł
swoje rozważania filozoficzne. Wola mocy, będąc kategorią metafizyczną, była
podstawowym i najbardziej prawdziwym atrybutem istnienia. Przejawem najczystszej woli
mocy miał być Nietzscheański nadczłowiek. Wydaje się, że Rodion chciał uważać się za
nadczłowieka, manifestował więc swoją wolę mocy. W tym rozdziale opowiemy, w jaki
sposób to robił. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że filozofia F. Nietzschego była
inspirowana myślą F. Dostojewskiego, tym bardziej więc tytuł rozdziału nie jest
bezpodstawny.
Akcja i miejsce powieści toczą się w Sankt Petersburgu, co stanowi już chyba
normę dla pisarza. F. Dostojewski opisywał człowieka najczęściej na tle miasta, podobnie
jak M. Gogol800, przedstawiciel tzn. szkoły naturalnej, na poglądach którego początkowo
się wzorował. Cały świat, który nie posiada samodzielnego istnienia — miasta, cywilizacja,
przyroda były tylko tłem dla życia ludzkiego. „Biurokratyczny Petersburg stał się
powszechnie uznanym symbolem państwa carów”801. Jedna z postaci występujących w
Zbrodni i Karze – Porfiry – sędzia śledczy, powiadał: „gdyby u nas istniała nauka, to
medycy, prawnicy i filozofowie mogliby czynić nad Petersburgiem nader wartościowe
dociekania, każdy w swojej dziedzinie”802. Petersburg, wybudowany w szczerym polu z
rozkazu Piotra I, był w mniemaniu pisarzy miastem pełnym sprzeczności. Myślimy, że
warto było zrobić tę dygresję. Czas akcji Zbrodni i Kary jest bliżej nieokreślony,
domyślamy się jednak, że chodzi o drugą połowę XIX w.
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Rodion Raskolnikow, główny bohater, był biednym, dwudziestotrzyletnim
studentem, który z powodu swojego materialnego ubóstwa musiał przerwać studia na
Wydziale

Prawniczym. Mieszkał w maleńkim

pokoiku, komórce w

zasadzie,

wynajmowanej u pewnej cierpliwej gospodyni. Bieda, brak perspektyw, rozdrażnienie oraz
poczucie swojej odrębności i wyjątkowości spowodowały, że w głowie Raskolnikowa
zakiełkowała pewna myśl. Już na samym początku dowiadujemy się, że: „czuł do staruchy
lichwiarki bezgraniczną odrazę”803. Ową staruchą była Aldona Iwanowna, znana w mieście
lichwiarka, która w oczach Rodiona urosła do rozmiarów bezlitosnego potwora
znęcającego się nad biednymi ludźmi, których skrajna nędza zmuszała do zastawiania u
niej przedmiotów. Miała ona siostrę, Lizawietę Iwanowną, nad którą podobno się znęcała.
Z toku akcji jasno wynika zamiar zabójstwa kobiety przez bohatera, ten jednak na razie
tego głośno nie mówi. Jego walkę wewnętrzną i wynurzenia introspekcyjne przerywa
niespodziewany list od matki Pulcherii Pawłownej, która informuje go o rychłym jej
przybyciu razem z córką Dunią, a jego siostrą, do Petersburga. Powodem wizyty były
zaręczyny Adwotii z niejakim Piotrem Łużynem. Z listu jasno wynika, że siostra tym
małżeństwem poświęca się dla niego, aby ulżyć jego ubóstwu, bowiem Piotr Łużyn
zaoferuje mu wtedy pracę. Rodion wpadł w szał i krzyczał, że ten ślub odbyć się nie może i
„niech diabli porwą pana Łużyna”804. Niedługo trwało jednak zaabsorbowanie jego umysłu
tą sprawą. Wkrótce wraca do nękających go myśli i codziennych katuszy. Już dawno
zaczęły go nękać i stargały mu serce na nic. „Od niepamiętnych czasów zrodziła się w nim
ta cała obecna udręka, narastała, wzbierała, a ostatnio dojrzała i skupiała się, przybierając
kształty okropnego, dzikiego i urojonego pytania, które zamęczało mu serce i umysł
natrętnie żądając rozwiązania”805. Dręczyły go nocne koszmary, które organizowały nie
zaistniałą realnie jeszcze sytuację „czyż będę się ukrywał, cały zalany krwią…. z
siekierą?… Jezus Maria, czyżby?”806. Niedługo potem koszmar stał się faktem.
Raskolnikow, w dość nieudolny sposób, zorganizował zajście i zabił siekierą, nie jedną a
dwie osoby, starą lichwiarkę i jej siostrę. Ukradł sakiewkę, jednak nawet nie wiedział, co w
niej było i ukrył ją pod kamieniem. Cały był w malignie, któregoś razu, podczas gdy leżał
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w swojej komórce, poczuł, że: „duszy jego objawiła się nagle ponura świadomość
dręczącego, bezgranicznego osamotnienia i obcości”807. Czyżby pierwsze wyrzuty
sumienia? Rozumował, że: „główna przyczyna tkwi nie tyle w materialnej niemożliwości
ukrycia zbrodni, ile w samym zbrodniarzu; to sam zbrodniarz – prawie każdy – w chwili
przestępstwa ulega jakiemuś upadkowi woli i rozwagi, których miejsce zajmuje wprost
fantastyczna, dziecinna lekkomyślność”808.
Dlaczego zabił, zapytajmy. Wydaje się, że były dwie przyczyny. Nędza materialna,
która była zaprezentowana przez autora expresis verbis i urojona ideologia. W tym miejscu,
po raz pierwszy, F. Dostojewski stawia pytanie o granice ludzkiej wolności. Czy faktycznie
ludzie są na wzór bogów? Co z uczuciami, wolą. Czy człowiek może stać się nieczuły? Czy
Raskolnikow był nadczłowiekiem? Czym różni się zwykły człowiek od Napoleona? Ta
kwestia stanie się jaśniejsza po lekturze powieści. W tym czasie jednak, stan psychiczny
Raskolnikowa wcale się nie poprawia, obserwujemy wręcz znaczne pogorszenie. Co rusz
wybuch: „Dajcie mi wszyscy święty spokój! – w zapamiętaniu krzyczał Raskolnikow. –
Czy nareszcie przestaniecie mnie męczyć! Nie boję się was! Nikogo, nikogo nie boję się
teraz! Precz stąd! Chcę być sam, słyszycie? Sam, sam, sam!” 809 wybuchał.
Oczywiście w powieści ma miejsce wiele pobocznych wątków, o których, gdy
zajdzie potrzeba wspomnimy, teraz przenieśmy się jednak na komisariat, stańmy z boku i
posłuchajmy rozmowy śledczego Porfirego Pietrowicza z Raskolnikowem810, na którą ten
ostatni w akcie desperacji wybrał się sam. Jest to scena o tyle ważna, że właśnie wtedy
dowiadujemy się po raz pierwszy o artykule Raskolnikowa. Porfiry przytacza fragmenty
tego tekstu i zadaje niewygodne pytania. Według autora istnieją dwie kategorie ludzi, ludzi
niższych, którzy stanowią materiał i wyższych, tych właściwych. Ludzie wyżsi są
burzycielami, przekraczają ramy prawa i mają do tego prawo. Ogólnie przyjęte normy
współżycia społecznego ich nie obowiązują. Tak jak Abrahama nie obowiązywała ludzka
etyka. Podczas rozmowy co rusz wtrącał się Razumichin, przyjaciel bohatera i powiadał:
„zbrodnia to protest przeciw niemoralnemu ustrojowi społecznemu, i basta, i nic więcej, i
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żadnych innych przyczyn nie dopuszcza się”811. To środowisko wypacza człowieka.
Raskolnikow doszczętnie rozbity i zaaferowany po tej rozmowie myślał w taki oto sposób:
„starucha była tylko chorobą…chciałem przekroczyć co rychlej…nie zabiłem człowieka,
zabiłem zasadę!”812. Po chwili uświadamia sobie, że nienawidzi siostry i matki. Wynika to
najpewniej z dysonansu, który pojawił się w głowie Raskolnikow między jego nieczystym
sumieniem a ich miłością do niego. Przekonuje się, że droga do dobra jest przed nim
zamknięta, nienawidzi wszystkiego co dobre, dlatego wyrzeka się matki i siostry813.
Po tym krótkim wstępie wypada teraz rozłożyć osobowość Raskolnikowa na części
pierwsze i przeanalizować. Zróbmy to.
Bohater Zbrodni i Kary jest reprezentantem chrystologii negatywnej, według
koncepcji D. Kułakowskiej814. Występuje on pod postacią anty-Chrysta egocentrycznego.
Uważał, że ideał Chrystusa był nieprzydatny jako kryterium humanizmu. Raskolnikow
miał w zamyśle swój model społeczny, który dzielił ludzi na lepszych i gorszych.
F. Dostojewski w liście do M. Katkowa pisał o swoim dziele: „Jest to
psychologiczna analiza zbrodni, jej racji własnych i konsekwencji; stąd podwójny tytuł:
Zbrodnia i kara”815. Rozwijając tą krótką

wypowiedź, powiedzmy, że pisarz uważał, że

nic, nawet najbardziej szczytny cel, nie jest w stanie usprawiedliwić zabójstwa.
„Człowiekowi nie wolno czynić zbrodni, nie wolno pragnąć przestępstwa, ale skoro się już
stało, skoro wybiła czarna godzina, należy starać się zrozumieć jej wielkie znaczenie, jej
sens wynikający z zasady, że nawet zło ma we wszechświecie swą rację istnienia” 816.
Śmierć człowieka to śmierć Boga. Człowiek nie może pozostawać poza dobrem i złem.
Istnieją nieprzekraczalne normy, wiec istnieje Bóg. W tak przeprowadzonej krytyce
uwidacznia się chrześcijański humanizm pisarza. B. Urbankowski w Dramacie
Humanizmów817 pisał, że: „humanizm Dostojewskiego oparty jest na trzech wartościach:
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Tamże, s. 253.
Tamże, s. 272.
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L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche, Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, Czytelnik, Warszawa
1987, s. 139.
814
Zob. D. Kułakowska, Dostojewski: dialektyka niewiary, Książka i Wiedza, Warszawa 1981
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Cyt. za: P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, Domini, Bydgoszcz 2002, s.
248.
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R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”, op. cit., s. 165.
817
B. Urbankowski, Dostojewski — dramat humanizmów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa
1978.
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absolutnej wartości jednostki, Bogu i narodzie”818. Rosjanin nie mógł znieść nierówności
międzyludzkiej oraz ciemnoty wśród ludu. „Nigdy nie mogłem pojąć myśli, że tylko jedna
dziesiąta część ludzi ma mieć zapewnione możliwości wyższego rozwoju, a pozostałe
dziewięć dziesiątych ma służyć tylko jako materiał i środek ku temu, pogrążone w
ciemnocie”819. Gdzie indziej pisał: „wielka sprawa miłości i prawdziwej oświaty. Oto moja
utopia!”820. Zabójstwo Raskolnikowa821, dokonane na starej lichwiarce, było jednym z
trzech następstw ucieczki od wolności i tym samym od Chrystusa. Ucieczka od wolności to
samowola, która zawsze kończy się klęską niezależnie od przesłanek, z których
wychodzimy. Rodion powiadał: „w praktyce wszelka moralność to przyzwyczajenie do
zachowania pozorów wynikających z ludzkiej małoduszności. Człowiek jest podły, do
wszystkiego przywyka”822. Jeżeli Boga nie ma, ja sam wyznaczam sprawiedliwość i
decyduję o życiu oraz śmierci innych ludzi. Ja sam dzielę ludzi na kategorie wedle
własnego uznania —

takimi przesłankami kierował się bohater Zbrodni i kary przy

zabójstwie starej lichwiarki. Zbrodnia Raskolnikowa miała być „potwierdzeniem
racjonalnego euklidesowego rozumu, który nie pojmuje tajemnicy wolności (...), Stworzy
porządek świata, w którym nie będzie już cierpienia i odpowiedzialności, ale nie będzie
także wolności (...) z konieczności musi dojść do systemu Wielkiego Inkwizytora”823.
Morderca był człowiekiem nieszczęśliwym według pisarza. Morderstwo nie było wyrazem
wolności, raczej wypaczenia osobowości, gwałtem zadanym własnej duszy. Prawdziwa
wolność możliwa jest jedynie w Chrystusie.
Warto przywołać opinię Ph. Rahy’ego, który porównywał myśl F. Dostojewskiego z
filozofią G. W. F. Hegla. Twierdził, że koncepcja morderstwa Raskolnikowa jako
światowo-historycznego czynu była absurdem i bohater się o tym boleśnie przekonał824. Z
kolei myślicielami, którzy wyłożyli teoretyczne podstawy teorii Raskolnikowa był F.
818

Tamże, s. 331.
Cyt. za D. Kułakowska, Dialektyka niewiary, op. cit., s. 87.
820
F. Dostojewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 244.
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Zob. W. Gombrowicz, G. Herling-Grudziński, Dwugłos w sumieniu Raskolnikowia , „Znak” 1981, nr
1-2, s. 149-152; W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z problemów filozoficznej interpretacji postaci
Dostojewskiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1980, t. 26, s. 315-356; J. Grzech,
Raskolnikow i Kiriłłow — dwa portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 341-349; D.
Kułakowska, Raskolnikow i inni, „Człowiek i Światopogląd” 1981, nr 5, s. 107-125.
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F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, op. cit., s. 320.
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M. Bierdiajew, cyt. za M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katowice 1996, s. 111.
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Zob. M. Holquist, Dostoevsky and the Novel, Princeton University Press, New Jersey 1977, s. 90.
819

- 160 -

Nietzsche i M. Stirner. Wydaje się, że Nietzscheańska koncepcja nadczłowieka miała swoje
źródła właśnie w myśli F. Dostojewskiego. M. Beebe twierdził, że Rodion popełnił
morderstwo nie dlatego, że on miał być nadczłowiekiem, ale dlatego, że chciał zobaczyć,
czy jest nim825. Wspomniany M. Stirner pisał: „mam prawo obalić Zeusa, Jehowę, Boga
itd., jeśli mogę to uczynić; jeśli nie mogę, to nie Ja, lecz bogowie będą mieli rację, w ich
rękach będzie władza i siła, a nie w moich (...). Moje uprawnienia do zabójstwa czerpię z
Samego Siebie, mam prawo zabić, jeśli Sam Sobie tego nie zabraniam, jeśli wolny jestem
od poglądu, iż zabójstwo jest niesprawiedliwością, nieczystą sprawą”826. R. Przybylski
interpretując czyn Raskolnikowa twierdził, że nie jest on „zwykłym Stirnerowskim
anarchistą. W Raskolnikowie nie ma Stirnerowskiej beztroski i łatwizny. Interesuje go nie
tyle doskonała wolność, co prawo, według którego człowiek porządkuje swe czyny i
kieruje swoją działalnością”827. F. Dostojewski pokazał, że żadna izolowana jednostka nie
jest w stanie poprawnie funkcjonować w społeczeństwie, jak chciał M. Stirner828.
Tajemnica zbrodni kryje się w psychice przestępcy, „stanowi nierozwiązalną zagadkę i
jądro ciemności”829. Podobnie jak „pedagogiczne samobójstwo” Kiryłowa, tak i zabójstwo
starej lichwiarki będące wyrazem wypaczonej logiki rozumowania Raskolnikowa,
skończyło się klęską. Śmierć Kiryłowa przeszła bez echa, morderstwo w wykonaniu
Raskolnikowa skończyło się dla niego katorgą. Choć badacze twierdzą, że nie było to
zwykłe przestępstwo, ale transgresja, przekroczenie ontologicznych zasad bytu 830.
Jakkolwiek byśmy tego jednak nie nazwali, to F. Dostojewski chciał, aby przykłady przez
niego podawane pokazały, że filozofia samowoli jest błędna, a jej skutki opłakane. Prawdą
jest jednak, że bohaterowie powieści F. Dostojewski to wielkie indywidua, ludzie samotni,
zmagający się z życiem w pojedynkę. „Inni są wyłącznie obcą i wrogą siłą, która może ich
albo zniewolić albo stać się dla nich przedmiotem zniewolenia”831. Postaci wykreowane
przez pisarza są nosicielem idei, zbuntowanymi poszukiwaczami sensu życia, którymi
825
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Philosophicum”, Fac. Philos. SI, Kraków 1998, t. 3, s. 122.
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targają ambiwalentne uczucia do świata i do innych. Ta ambiwalencja przeraża, nie
pozwala normalnie funkcjonować. Ratunkiem jest wiara. Bunt Raskolnikowa przypomina
po trosze bunt byronowego Kaina. „Raskolnikow, jak Kain skłonny jest przypuszczać, iż
zbrodnia jest ostateczną konsekwencją panującej w świecie niesprawiedliwości i
krzywdy”832 jak zauważył R. Przybylski.
Jak pisał B. Bursow, tragedia Raskolnikowa polegała na konflikcie między
systemem a charakterem (charakter buntuje się przeciwko zbrodni, system ją afirmuje)833.
Raskolnikow, podobnie jak inni bohaterowie, ugina się „pod straszliwym brzemieniem
moralnej samoudręki”834, co mieliśmy okazję zauważyć w streszczonym na początku
fragmencie Zbrodni i Kary. Choć faktem jest, że nigdy nie wyrzekł się ani nie żałował
swojej zbrodni. Nie potrafił sobie uzmysłowić, że jest zbrodniarzem. Nie bał się nawet
kary, jednak jego sumienie nie było spokojne, „przeraża go świadomość, że nikt nie
oczyści go z winy”835. Nie ma wątpliwości, że zbrodnia odmieniła go wewnętrznie.
Ciekawy wniosek wysnuł wspomniany już B. Bursow, że przykład Raskolnikowa
świadczy o tym, że F. Dostojewski zwalczał Napoleona w samym sobie836. „Raskolnikow
nie jest bynajmniej postacią zmyśloną przez Dostojewskiego. Nie należy też widzieć w
petersburskim studencie wyłącznie zjawiska epoki. Zrodzony przez XIX w., wchłonął jak
gdyby cierpienia całej ludzkości na jej drodze do samoakceptacji”837. W Zbrodni i Karze
autor walczy z samowolą i nihilizmem „drogą artystycznych uogólnień”838.
Kończąc ten podrozdział warto przytoczyć kilka opinii polskich filozofów –
literatów na temat powieści. S. Brzozowski zapisał w swoim Pamiętniku zdanie: „Zbrodnia
i Kara; nie wierzyłem oczom, że to jest napisane, że mogą istnieć stronice tak
przyspieszające sam proces wewnętrznego istnienia. Zdaje się, że nie zrozumiałem Idioty
ani Biesów, ani Podrostka. Karamazowów nie mogłem dokończyć”839. Nie da się ukryć, że
do przyswojenia dzieł F. Dostojewskiego potrzebne jest niemałe przygotowanie
filozoficzno-historyczne.
832
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Słowem końcowym niech będzie wniosek, że poprzez losy Raskolnikowa pisarz
chciał

zdemaskować

pretensje

człowieka

do

bycia

nadczłowiekiem,

będącym

ucieleśnieniem kryzysu humanizmu840. I jak się wydaję, udało mu się to.

II.2..3 Bunt przeciwko Bogu – aspekt filozoficzny

Ten podrozdział będzie bardziej rozbudowany, niż poprzedni. Mamy tu
przynajmniej trzech, a może i czterech bohaterów odmawiających posłuszeństwa Bogu.
Myślę tu o Iwanie Karamazowie, bohaterze Braci Karamazow, Kiryłowie, bohaterze
Biesów, Hipolitcie, chłopcu cierpiącym na suchoty z Idioty oraz Wielkim Inkwizytorze z
Legendy o Wielkim Inkwizytorze. Każdy z tych buntów ma inny charakter i specyfikę,
jednak ich wspólnym mianownikiem jest bluźnierstwo przeciwko Bogu. Można by
oczywiście dyskutować, czy Raskolnikow powinien sytuować się w tej grupie, przecież
podczas rozmowy z Sonią Marmieładową stwierdza: „a może Boga wcale nie ma – ze złą
uciechą odparł Raskolnikow, zaśmiał się i spojrzał na nią”841. Albo czy Kiryłowa nie lepiej
byłoby umieścić w pierwszej grupie – Bunt jako prezentacja woli mocy – aspekt
psychologiczny. Przecież manifestował siłę swojego charakteru i ducha tyle, że nie
kierował jej przeciwko innym a przeciw sobie. Popełnił samokaźń w imię miłości do
człowieka.
Zarówno Kiryłow, Iwan, jak i Wielki Inkwizytor bluźnią przeciwko Bogu w imię
miłości do człowieka, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się umieścić ich razem w jednej
grupie, jako przedstawicieli buntu filozoficznego. Hipolit natomiast sprzeciwia się swej
nieuchronnej śmierci, chciałby przekroczyć swoje człowieczeństwo, co równoznaczne jest
z

bluźnierstwem przeciwko Bogu. Można by także spytać, dlaczego Wielkiego

Inkwizytora umieściłam w tej grupie, a Szygalewa w ostatniej – Bunt wobec prawa i etyki
społecznej – aspekt socjologiczny. Przecież ich koncepcje w gruncie rzeczy traktują o tym
samym. To prawda, ale Wielki Inkwizytor stoi twarzą w twarz z Chrystusem, natomiast
Szygalew w Chrystusa nie wierzy.

840
841

Por. M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, op. cit., s. 54.
F. Dostojewski, Zbrodnia i Kara, przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, PIW, Warszawa 1955, s. 318.
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Chcielibyśmy przeanalizować każdą sytuację odrębnie a następnie porównać

i

wyciągnąć wnioski. Zacznijmy od Iwana Karamazowa, anty-Chrysta scjentystycznego 842.
Iwan reprezentował postawę racjonalizmu. Chrystus był „sprzeczny z jego poczuciem
moralnym i wyobrażeniem godności ludzkiej. Intelektualista Iwan był najwybitniejszym
teoretykiem bogoburstwa wśród powieściowych anty-Chrystów Dostojewskiego”843. Nie
przyjmował bożego świata, bowiem za dużo w nim było cierpienia i to szczególnie
niezawinionego cierpienia dzieci. Ten fakt strasznie męczył Iwana. Swoje stanowisko
dobitnie przedstawił w poruszającym rozdziale pt. Bunt, w części drugiej, księdze piątej pt.
Pro i contra. Jego kreacja jest przykładem buntu, podobnie jak Raskolnikowa, tyle, że
innego rodzaju. „Źródłem jego buntu nie jest wola mocy, nie zawiść w stosunku do Boga,
lecz stwierdzenie straszliwej dysharmonii między prawami obiektywnego świata a
postulatami moralności, sprzeczności pomiędzy rozumem historii a losem konkretnych,
żywych ludzi”844. Bunt Iwana powoduje w osobowości bohatera permanentny stan
nihilizmu, który staje się dla niego normalną postawą wobec świata.
B. Urbankowski, uogólniając opinię F. Dostojewskiego w sprawie toczącej się na
łamach Braci Karamazow dyskusji na temat racjonalizmu zarówno Iwana jak i Wielkiego
Inkwizytora, czyli rozumu euklidesowego, pisał: „rozum ludzki jest władzą ograniczoną,
dane jest mu poznać zaledwie wycinek świata, władzą swą jednak pragnie rozszerzyć poza
dostępne mu pole i to jest właśnie przyczyną zła”845. Podporą dla zanegowania postulatów
Euklidesa były odkrycia geometrii nieeuklidesowych w latach trzydziestych XIX w.,
których F. Dostojewski był świadkiem. Sam rozum nie może pojąc życia i rzeczywistości,
która nie daje się łatwo dopasować do jego formalnych reguł, ani uchwycić za pomocą
racjonalnych kategorii, konkludował M. Bohun846. Ani Rozum ani schematy logiczne nie
są dobrymi przewodnikami po zawiłościach ludzkiej psychiki.
Iwan Karamazow, postać absurdalna, obrazowała bunt metafizyczny, czyli bunt: „w
którym człowiek powstaje przeciw swemu losowi i całemu światu. Jest on metafizyczny,
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ponieważ zaprzecza celom człowieka i świata”847. Bunt Iwana wyrażał się w jego
niezgodzie na Boga, zbawienie, religię, a przede wszystkim na niezawinione cierpienie. Jak
twierdzi jednak M. Bierdiajew bohater był typowym przedstawicielem rosyjskich
nihilistów-buntowników, którzy, co prawda sprzeciwiali się niezawinionemu cierpieniu, ale
sami też nic nie robili w kierunku ich zmniejszenia848. Niemniej powiedzmy, że Iwan
buntuje się przeciwko Bogu jako komuś, kto pozwala na to cierpienie oraz przeciwko wizji
przyszłego społeczeństwa, którą wykłada w swoim poemacie, w Legendzie o Wielkim
Inkwizytorze. Zanim przybliżę tę legendę przywołajmy interpretację postawy Iwana
znanego historyka filozofii rosyjskiej. K. Moczulski, bo o nim mowa, pisał, że w Iwanie
kończy się wielowiekowy rozwój filozofii rozumu, od Platona do Kanta. Aksjomat
„człowiek jest istotą rozumną” wszedł w jego ciało i krew849. Myśliciel stwierdził, że bunt
Iwana to „strasznie naiwny figielek ateistów XVIII w.” Iwan nie był bezbożny a
bogobojny. Iwan przyjmuje istnienie Boga, tylko po to, aby zrzucić na niego
odpowiedzialność za chaos na świecie. Jego argumentacja wydaje się niezaprzeczalna.
Udaje mu się nawet przekonać Aloszę do swojej logiki myślenia. Niepodobna przecież
przyjąć Boga, który organizuje świat na łzach dziecka. Demaskacja chytrej i diabelskiej
postawy Iwana kończy się stwierdzeniem, że zakłada on maskę człowieczeństwa tylko po
to, aby postawić siebie na miejsce kochającego ludzi Boga. Jeśli by jednak zdjąć z buntu
bogoburcy przykrycie fałszywego humanizmu, okazuje się, że afirmuje jedną tylko
postawę: istnienie zła na świecie wyklucza istnienie Boga850. Wydaje się, że o ile taka
interpretacja może być uzasadniona, o tyle jest krzywdząca i upraszcza nieco moralny
dramat bohatera.
Wyrazem rozterek natury etycznej Iwana jest stworzony przez niego poemat.
Przybliżmy zatem jego główną ideę. Wielki Inkwizytor w imię miłości do ludzi chciał
zabrać im wolność. A. Brückner podał piękną interpretację Legendy o Wielkim
Inkwizytorze — „Chrystus, wzruszony nędzą ludzkości, zstąpił po raz wtóry, powtarza
ewangelię: więzi go inkwizycja, bada w przeddzień wyroku asceta odwieczny, Wielki
Inkwizytor; on wie, że przed nim stoi prawdziwy Syn Boży, mimo to na śmierć go skaże,
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bo nie zniosą ludzie prawdy ewangelicznej: „kusił go przecież czart (...) a on pokusy
odrzucił, więc on nie z tego świata, nie dla ludzi słabych, co wolności boskiej nie znają i
tylko próżno o nią się kuszą; więc my, wiedzący, nie mąćmy ich spokoju, ich życia
beztroskiego, bydlęcego, prawdą wyższą, im niedostępną”851. Wydaje się, że w Legendzie
o Wielkim Inkwizytorze F. Dostojewski przedstawił swoje prognozy co do przyszłości
załamany formą nihilistycznej cywilizacji Zachodu. P. Evdokimov twierdził, że w
legendzie to Bóg zajął miejsce człowieka z podziemia. Bóg widząc, że człowiek traci
wiarę, buntując się, sam przemienia się w człowieka, aby pokazać mu jego wielkość i dać
dowód, że rozumie jego rozterki duchowe852. To właśnie miał symbolizować ten
tajemniczy pocałunek na twarzy Inkwizytora.
Kwestia Iwana i jego Legendy o Wielkim Inkwizytorze ściśle związane są z
problemem Chrystusa. Wielki Inkwizytor prowadził monolog przed obliczem Chrystusa,
„zarzuca mu niedostateczne umiłowanie człowieka. Ukrzyżowany ukochał tylko
wybranych, silnych duchem, tylko tacy bowiem mogą znieść wolność”853. Tak
interpretował legendę A. Walicki. J. Klinger twierdził: „nie ulega wątpliwości, iż genialna
Legenda o Wielkim Inkwizytorze jest tylko w swej literackiej formie dziełem
Dostojewskiego, cała zaś jej filozoficzna konstrukcja znajduje się w Wykładach o
Bogoczłowieczeństwie Sołowjowa”854. Nie jest tajemnicą, że pisarz zaprzyjaźnił się z
młodszym od siebie filozofem właśnie w trakcie pisania Braci Karamazow oraz, że słuchał
jego wykładów. Uważa się, że wpływy były obustronne.
Inną postacią wymienioną na początku jest inżynier Kiryłow855. Był on przykładem
ideowego samobójcy. Jego tragedia leżała w fatalnym rozdwojeniu rozumu i serca.
Stanowił „człowieczy symbol subiektywnego idealizmu”856. To on przeniósł spór z Bogiem
„na arenę bojów o indywidualną nieśmiertelność wszystkich ludzi”857. Charakterystycznym
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F. Dostojewski, Biesy, przeł. Z. Podgórzec, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 301.
P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, Domini, Bydgoszcz 2002, s. 242.
853
F. Dostojewski, Biesy, op. cit., s. 411.
854
J. Klinger, O istocie prawosławia, PAX, Warszawa 1983, s. 280.
855
Zob. W. Gromczyński, Egzystencjalizm Kiriłowa: filozoficzne aspekty twórczości Dostojewskiego,
„Studia Filozoficzne” 1977, nr 1, s. 141-162; C. Rowiński, Dlaczego Kiryłow popełnił samobójstwo?,
„Miesięcznik Literacki” 1985, nr 11, s. 84; A. Camus, Kiriłow, [w:] tenże, Eseje, przeł. J. Guze, PIW,
Warszawa 1974.
856
К. Мочульский, Достоевский. Жизнь и творчество, op. cit., s. 365.
857
G. Przebinda, „Bizantyjski” estetyzm Konstantina Leontiewa, [w:] tenże, Między Moskwą a Rzymem,
Universitas, Kraków 2003, s. 146.
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dla niego było nocne, rytualne picie herbaty, co stanowi symptom rosyjskiego
medytacyjnego idealizmu858. Dokonując swojego czynu pragnął zmienić ludzi. Swym
przykładem chciał im pokazać jak powinni myśleć i żyć. Buntował się przeciwko Bogu,
chciał sam być dla siebie najwyższą instancją i to samo pragnął przekazać innym. Chciał,
aby człowiek stał się człowiekobogiem, człowiekiem w wyższym sensie. Boga przecież nie
ma, jest on tylko „bólem tkwiącym w lęku przed śmiercią”859. W rozmowie ze
Stawroginem, Kiryłow powiada: „ —Ten, kto sprawi, że dobro zagości w sercach
wszystkich ludzi, położy kres temu światu. — Ten, który głosił dobro, został ukrzyżowany
— mówi Stawrogin.
— Ja mówię o tym, który dopiero przyjdzie, a imię jego będzie Człowiek-bóg.
— A nie Bóg-człowiek? — pyta Stawrogin.
— Nie, bo to będzie człowiek, który stał się bogiem, a to jest różnica”860.
Idee przedstawione w powyższym cytacie doprowadziły go do samobójstwa, była to
konsekwencja ucieczki od wolności. Zdaniem F. Dostojewskiego bowiem Kiryłow był
uosobieniem człowiekoboga, czyli pseudo-bytu, a właściwie nie-bytu czyli człowiekiem,
który poniósł śmierć ducha861. Należy zaznaczyć, że nie był on wolny od zwątpień, jego
ludzka natura dawała o sobie znać. Jednak nie przeszkodziły mu te chwilowe zachwiania w
realizacji swojego planu. Wzniosłe ideały inżyniera z Biesów oraz jego daremna śmierć nie
pociągnęły za sobą żadnych zmian w mentalności ludzi. Sam F. Dostojewski pisał o nim:
„tacy ludzie jak Kiryłow cierpią na skutek sposobu swojego rozumowania. Kiryłow jest
wspaniały, nie wbije mu się do głowy, że jest bardziej szkodliwy niż pożyteczny”862.
Inżynier był fałszywym mesjaszem, jego samobójstwo spowodowane było myśleniem
zorganizowanym na z gruntu złym porządku. Chciał dojść do prawdy przez rozum, poprzez
schematy myślowe, jak wnioskuje A. Raźny w Filozofii człowieka a problemy poetyki863.
Prawda jednak dostępna jest tylko w Chrystusie i oferowanej przez niego wolności,
przeciwko której nie trzeba się buntować, bo ona jest czystą prawdą, do której trzeba dążyć.
858

Zob. Вяч. И. Иванов, Oсновный миф в романие Бесы, в: Ф. М. Достоевский, Бесы. Антология
Русской Критики, Москва 1996, s. 512.
859
F. Dostojewski, Biesy, op. cit., s. 163.
860
Tamże, s. 329.
861
Por. A. Posacki, SI, Duchowy charakter zła: wokół Fiodora Dostojewskiego, „Horyzonty
Wychowania” 2005, nr 4, s. 117.
862
F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 53 – 54.
863
A. Raźny, Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988, s. 63.
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Wywody Kiryłowa stanowiły syntezę nowej, antropocentrycznej religii, a jego
samobójstwo było religijnym eksperymentem864. Jak twierdził K. Leontiew, F. Dostojewski
był przekonany, że postać Kiryłowa nie była tylko jego fantazją, ale rzeczywistym
odzwierciedleniem cech dziewiętnastowiecznych, rosyjskich ateistów865.
Filozoficzna problematyka samobójstwa znana była w idealistycznej filozofii
niemieckiej. Problem samobójstwa poruszał także G. W. F. Hegel w Fenomenologii ducha
oraz w Filozofii prawa, gdzie pisał: „władam tymi członkami i tym życiem, dlatego tylko,
że chcę; zwierzę nie może się okaleczyć lub zabić; człowiek natomiast może”866. J. G.
Fichte867 natomiast pisał, że „decyzja śmierci jest najczęstszym przejawem panowania
pojęcia nad przyrodą. Każde samobójstwo dokonane z chłodnym spokojem jest
urzeczywistnieniem tego panowania”868. Postacią, która była ofiarą samowoli w jej
pierwszym wcieleniu był Kiryłow. Pierwszy samobójca z Biesów chciał zdetronizować
Chrystusa jako fałszywego mesjasza, aby wejść na jego miejsce i ogłosić ludziom prawdę.
Jego ambicje bogobójcy spełzły na niczym. Wynik pierwszego, wielkiego eksperymentu na
drodze samowoli skończył się fiaskiem. Jego unicestwienie, przechodzące bez echa
wykorzystali mali ludzie do swych celów869.
Bunt był jedną z kategorii poszukiwania wolności, przykładem była tu postać
omówionego Kiryłowa, którego wielopostaciowy bunt zakładał negację istnienia Boga i
postulat nadejścia nowej ery. Ery rządów człowieka. Kiryłow jako bohater absurdalny i
zarazem zbuntowany fascynował A. Camusa, który pisał, że samobójstwo było
najważniejszym problemem filozoficznym. „Orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu,
by je przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie filozofii”870. Obaj myśliciele
traktują samobójstwo jako zjawisko na wskroś filozoficzne, a nie społeczne. Dlatego też,
rozpatruję przypadek Kiryłowa w tym podrozdziale, a nie innym. Przyczyn szukali nie na
poziomie świata materialnego, ale wyżej, w sferze duchowej, metafizycznej. Kiryłow
bronił się przed nihilizmem — miłością do ludzi — jednak ta miłość była złudna, bowiem
864

Zob. С. Н. Булгаков, Русская трагедия в: Ф. М. Достоевский, Бесы. Антология Русской
Критики, Москва 1996, s. 500.
865
Por. G. Przebinda, „Bizantyjski” estetyzm Konstantina Leontiewa, op. cit., s. 147.
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Cyt. za A. Walicki, Osobowość a historia, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 448.
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Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) — filozof niemiecki, reprezentant idealizmu klasycznego.
Kontynuował filozofię transcendentalną I. Kanta. Autor Mów do narodu niemieckiego z lat 1807–1808.
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Cyt za A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 382.
869
Por. Tamże, s. 384.
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A. Camus, Kiriłow, [w:] tenże, Eseje, przeł. J. Guze, PIW, Warszawa 1974, s. 91.
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„nie można pokochać człowieka jak siebie samego w myśl przykazania Chrystusa. Na
ziemi wiąże nas prawo osobowości. Nasze ja stoi na przeszkodzie”871. Ten rys był istotny
dla egzystencjalizmu, przede wszystkim ateistycznego, w którym podkreślano samotność
oraz absurdalność życia ludzkiego. „Kto zbyt kocha ludzkość jako taką, ten, w większości
wypadków, prawie zawsze niezdolny jest do pokochania pojedynczego człowieka” 872.
Można by podsumować słowami W. Szekspira: „A człowiek? Niby wiem, że to arcydzieło,
szlachetność rozumu, nieograniczone zdolności, proporcja kształtu, płynność ruchów, w
uczynkach równy aniołom, w pojmowaniu równy Bogom, najwyższe z żyjących istnień,
korona stworzenia, a jednak dla mnie to tylko kwintesencja marnego prochu. Nie cieszy
mnie człowiek — ani żaden mężczyzna, ani żadna kobieta”873. Podobną myśl
wypowiedział w XVIII w. A. Radiszczew874, że nie znajdując niczego, co byłoby godne
zwrócenia uwagi, ani wśród mężczyzn, ani wśród kobiet, zdecydował poświęcić się służbie
ludzkości. Służba ludzkości poprzez samobójstwo inżyniera z Biesów nie przyniosła
żadnych wymiernych rezultatów. Była absurdalna.
Jak zauważyła jedna z polskich badaczek, cała powieść Biesy jest stopniowym,
subtelnym obnażaniem mechanizmu buntu ogarniającego pewne społeczności. Dodajmy
także, że Bracia Karamazow odkrywają szereg sekwencji indywidualnych, silnie
zróżnicowanych buntów (od Lizy Chochłakowej, Smierdiakowa po Iwana)875. Można by
dodać tu jeszcze ideę buntu politycznego, na kanwie której oparte jest całe dzieło.
Hipolit Terentiew to postać, która buntowała się przeciwko śmierci. Nie wiedział
chyba, że życie jest tak naprawdę „dojrzewaniem ku śmierci”, parafrazując M. Heideggera
pisała A. Raźny876. Śmierć jest absurdalna i nieunikniona zarazem. Był on raczej
drugoplanowym bohaterem Idioty, najlepiej widocznym w scenie z części trzeciej podczas
spotkania u Lebiediewa zorganizowanym z okazji urodzin Księcia Myszkina. Uczestniczyli
w nim m.in. Książę, Rogożyn, Eugeniusz Radomski, Kolla i właśnie Hipolit. Chłopiec od
dawna chorował na suchoty, przepowiedziano mu, że niedługo umrze. Na co dzień leżał w
871

F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 27.
Tamże, s. 73.
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W. Shakespeare, Hamlet, akt II, scena 2.
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Aleksander Mikołajewicz Radiszczew (1762–1802) — rosyjski pisarz, filozof.
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Por. H. Brzoza, Dostojewski, między mitem, tragedią i apokalipsą, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995,
s. 146.
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Zob. A. Raźny, Śmierć i nieśmiertelność w twórczości Fiodora Dostojewskiego, „Slavia Orientalis”
1998, nr 3, s. 425-432.
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łóżku, był apatyczny i oczekiwał śmierci. Tego wieczoru jednak Hipolit był podniecony i
zniecierpliwiony, pozwolono mu nawet wypić dwa kieliszki szampana. Cieszył się
niebywale z obecności Myszkina, z którym łączyła go też inna ciekawa scena, kiedy to
pytał Księcia o to, jak najlepiej będzie mu umrzeć877. Pytanie w gruncie rzeczy pozostało
bez odpowiedzi. Wydaje się, że F. Dostojewski chciał zakpić sobie z Myszkina, który
dotychczas zwycięsko wychodził z sytuacji. Z tym pytaniem nie mógł sobie jednak
poradzić878.

Wracając jednak do przyjęcia dostrzegamy, że rozmowa biesiadników

dotyczyła losów ludzkości i natury człowieka. Hipolit niespodziewanie zasnął podczas
przemówienia Lebiediewa. Wtedy też padają kpiąco powtórzone przez Eugeniusza
Radomskiego znamienne słowa Księcia, że świat zostanie zbawiony przez piękno. Hipolit,
obudziwszy się, doszedł do wniosku, że wypadła odpowiednia godzina na realizację jego
zamierzenia.

Postanowił

bowiem

przeczytać

swój

tajemniczy

tekst,

jednak

współbiesiadnicy nastawieni byli dość obojętnie, bardziej zainteresowani byli zakąskami,
jednak rzut monety zadecydował o tym, że Hipolit zaczyna czytać.
Motto spowiedzi brzmiało: Aprés moi le déluge879. Tekst zaczyna się od
stwierdzenia faktu, że wczoraj rano był u niego Książę w celu namówienia go do wyjazdu
na wieś, bowiem tam łatwiej się umiera, miał pewnie w domyśle. Hipolit wiedział, że
zostały mu od dwóch tygodni do sześciu miesięcy życia, tak stwierdził jego godny zaufania
przyjaciel – materialista, nihilista i ateista Kisłorodow, jednak Hipolit nie chce czekać.
Sądził, że nie warto żyć kilka tygodni, po co bowiem zdobywać jakąkolwiek wiedzę, po co
robić cokolwiek, mając nad sobą jarzmo śmierci. Jednak „im lepiej rozumiał to wszystko
(perspektywę nieuchronnej śmierci – J. K.) tym bardziej pragnął żyć”880. Po co zdobywać
wiedzę przez sześć miesięcy? Nie robił tego, wpatrywał się w ścianę. Denerwował go
smutek ludzi. Dziwił się, że ludzie mając życie nie dbają o nie. Czytał dalej: „O, jak
marzyłem wtedy, jak pragnąłem, jak umyślnie chciałem, żeby mnie wygnano na ulicę i
rzucono na pastwę losu, ale za to zdrowego”881. W tym zdaniu zauważamy buntowniczy
877

F. Dostojewski, Idiota, przeł. J. Jędrzejewicz, PIW, Warszawa 1977, s. 589-592.
Zob. L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche, Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, „Czytelnik”,
Warszawa 1987, s. 94.
879
(Fr.) Po mnie choćby potop – Słowa pierwotnie wypowiedziane przez Ludwika XV (1710–1771).
Świadczyły o sposobie rządów i życia dworu Ludwika XV, który pławił się w ostentacyjnym bogactwie,
marnotrawstwie, swobodzie obyczajów.
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F. Dostojewski, Idiota, op. cit., s. 445.
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Tamże, s. 447.
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rys. Pragnie żyć, ale niechybnie umrze. Ludzie, którzy nie są warci życia, bowiem nie dbają
o nie, będą żyć. Co zrobić z taką sprzecznością?
Można wyciągnąć wniosek, że: „ludzie są na to stworzeni, by się nawzajem
męczyć”882. Życie jest po to aby je odkrywać i samemu tworzyć, a nie po to, aby przejść
przez nie bez zainteresowania. Pod wpływem pewnego wydarzenia z biednym medykiem
postanowił pogodzić się ze swoim dotychczasowym wrogiem Bachamutowem.
Bachamutow pomagał katorżnikom, wiedział więc, co znaczy jałmużna i nieszczęście,
jednak na sytuację Hipolita nie powiedział ani słowa, wzruszył tylko ramionami. Problem
śmierci przerastał wszystkich, Hipolit został z nim sam, musiał walczyć samotnie.
Zapytajmy, co wywalczył. Postanowił ukrócić swoje męki, aby zamanifestować, że to tylko
on jest w stanie o sobie decydować, a nie żadna choroba czy Bóg, aczkolwiek wierzył w
możliwość życia wiecznego. Pragnął wolności a jedynym aktem wolności będzie
samobójstwo. Ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich Hipolit strzelił w końcu do siebie.
P. Evdokimov widział w Hipolicie pewien rys człowieka podziemnego. Szczególnie
widoczne było to w jego szyderczym pytaniu: „Jak mamy umrzeć, aby życie cnotliwie
zakończyć?”883 Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Człowiek sam nie poradzi sobie ze
śmiercią. Tutaj potrzebny jest Bóg.
Ta zbuntowana idea wolności, podobnie jak w przypadku Kiryłowa, Iwana i
Wielkiego Inkwizytora skończyła się w rezultacie zanegowaniem samej wolności. F.
Dostojewski sprzeciwiał się takiemu buntowi i tak pojętej wolności. Na łamach
analizowanych powieści nakreślił konsekwencje zbuntowanych i nieautentycznych
ludzkich pragnień stworzenia lepszego świata, bez cierpienia, śmierci i Boga. Świat bez
tych jakości nie byłby ludzkim światem, nie miałby prawa bytu. To człowiek musi się
zmienić i zaakceptować reguły życia a nie istota świata czy Bóg.

882
883

Tamże, s. 449.
Cyt za: P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, op. cit., s. 241.
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II.2.4. Bunt wobec prawa i etyki społecznej – aspekt socjologiczny

Jak

zaznaczyliśmy

wcześniej,

przyporządkowanie

bohaterów

literackich

poszczególnym podrozdziałom stanowi kwestią wielce problematyczną. Po części jest to
nasz arbitralny wybór, co nie znaczy, że nie uargumentowany. Ten rozdział, w naszym
zamyśle, będzie rozważał kwestie człowieka z podziemia oraz Stawrogina, jednego z
głównych bohaterów Biesów.
Zarówno Mikołaj Stawrogin jak i człowiek z podziemia są przykładami postaw
nihilistycznych i antyspołecznych. Stanowią ciekawe studium charakterów, które wyrzekły
się stosowania reguł społecznych. Pierwszego z nich doprowadzi to do kompletnej izolacji i
zdziczenia. Drugiego natomiast do zbrodni, acedii duchowej i inercji moralnej. Wspólna im
była wielka samotność. W zasadzie można by rzecz, że wszystkie czołowe kreacje F.
Dostojewskiego były postaciami wielkich samotników, indywidualności, zmagających się z
własnym umysłem, przechodzących swoisty proces duchowy prowadzący ich albo do
katastrofy albo do odkupienia.
Notatki z podziemia, bo tak nazywa się powieść, której bohaterem jest człowiek z
podziemia, przedstawia bunt przeciwko konwenansom, utartym schematom i obłudzie
międzyludzkiej. Bohater buntuje się przeciwko stosunkowi ludzi do samych siebie i ich
pogardzie skierowanej w jego stronę. Cywilizacja wyzwala w człowieku najczarniejsze
instynkty, człowiek jest jeszcze bardziej krwiożerczy884. W wyniku swojego stanu
opuszczenia i poniżenia dochodzi do pewnych niewygodnych i zdumiewających na
pierwszy rzut oka pytań. Może w człowieku jest równie silny, jak instynkt
samozachowawczy, instynkt samozniszczenia? Może człowiek lubi cierpienie? Lebiediew
z Idioty podchwyciwszy paradoks Eugeniusza Pawłowicza powiada: „Prawo zniszczenia i
prawo zachowania są jednakowo silne w człowieku! Diabeł wciąż tak samo włada
ludzkością aż do czasu, którego nie znamy jeszcze”885. Wydaje się, że podobne myśli
kłębiły się w podziemiu.
Zdaniem M. Bierdiajewa F. Dostojewski był dialektykiem idei, metafizykiem, który
badał tragedię ducha ludzkiego886. Natomiast L. Szestow sądził, że w Notatkach z
884

F. Dostojewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, op. cit., s. 22-23.
F. Dostojewski, Idiota, przeł. J. Jędrzejewski, PIW, Warszawa 1977, s. 426.
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M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, op. cit., s. 16.
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podziemia zawarte zostały główne idee i założenia filozofii pisarza. Cała twórczość F.
Dostojewskiego, zdaniem autora Aten i Jerozolimy, oscyluje wokół walki z zasadą rozumu,
który uzurpuje sobie prawo absolutu, że dwa plus dwa to cztery. Zdaniem L. Szestowa
podziemny człowiek był główną kreacją rosyjskiego myśliciela. Raskolnikow, Karamazow,
Kiryłow będą tylko jego wariantami887. Notatki z podziemia uchodzą za jedno z
najwymowniejszych dzieł F. Dostojewskiego. D. Kułakowska uważała ten utwór za
profession

de

foi

Rosjanina888.

Szkic

ten

ma

wydźwięk

antynihilistyczny

i

antymaterialistyczny. Miał za zadanie pokazać, czym grozi absolutna wolność, kaprys i
niezdecydowanie człowieka. Bohaterem jest człowiek z podziemia a dominującą formą jest
monolog, tzn. strumień świadomości. Już na wstępie bohater przyznaje, że ludzie boją się
przyznać przed innymi do swoich mentalnych szaleństw, a tak naprawdę to
najpowszechniejsza rzecz. To samo powtórzy sto lat później inny myśliciel z Petersburga
— W. Nabokov w Pninie ― że nie ma nic bardziej typowego i szablonowego od
szaleństwa wśród ludzi. Szaleństwa są efektem rozmyślania o wolności. „Droga człowieka
do wolności zaczyna się od skrajnego indywidualizmu, od samotności, od buntu przeciwko
zewnętrznemu porządkowi świata”889. Dokładnie tak jest z bohaterem Notatek z podziemia.
Zamknął się w podziemiu, medytuje nad własnym losem, mówi: „cierpienie — przecież to
jedyne źródło świadomości”890. Nadmiar świadomości, choć to prawdziwa choroba,
prowadzi do świadomości istnienia, najważniejszego wydarzenia w życiu człowieka. W.
Gromczyński zauważa, że „wyostrzona świadomość (człowieka z podziemia — J. K.)
oddziałuje

destrukcyjnie

na

wartości,

redukując

je

do

faktów”891.

Głęboka

samoświadomość to cecha charakterystyczna wszystkich bohaterów F. Dostojewskiego.
Zagłębiają się w siebie, na rzecz oddalania się od świata. To jest negatywny skutek
świadomości i dowód na to, że człowiek nie jest istotą logiczną, którą da się sprowadzić do
samego rozumu. Prawo samozniszczenia i prawo samozachowania są równie silne w
ludzkości. W tym miejscu uwidocznił się antykartezjanizm pisarza, na który zwrócił uwagę
887

L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche, Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, op. cit., s. 50.
D. Kułakowska, Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 32.
889
M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, op. cit., s. 26.
890
F. Dostojewski, Notatki z podziemia, przeł. G. Karski, [w:] F. Dostojewski, Notatki z podziemia.
Gracz, Warszawa 1992, s. 32.
891
W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z problemów filozoficznej interpretacji postaci
Dostojewskiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1980, t. 26, s. 334.
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W. Gromczyński892. Sfera cogito jest bezużyteczna dla zrozumienia złożoności psychiki
człowieka. A. Raźny oddaje tę samą myśl w inny sposób, a mianowicie, że „rozum nauki”,
czyli rozum euklidesowy nie pomoże w zdobyciu tego najważniejszego ludzkiego
przymiotu, wolności, ale dokona tego jedynie rozum miłości893. Życie ludzkie jest
nieprzewidywalne i wcale niezdeterminowane przez schematyczność rozumu. Ta
nieprzewidywalność, „nieprzejrzystość istnienia”894 była źródłem cierpienia, którego
zlikwidować nie można, ponieważ jest niezbędne w życiu. Autor Biednych ludzi sądził, że
dzięki cierpieniu człowiek może siebie odkupić i zbawić. Cierpienie i ból istnienia u
człowieka z podziemia przybrało postać bezwładu. „Cierpienie to zwątpienie i negacja”895
jednocześnie. Samotność, która towarzyszyła mu od najwcześniejszych lat, miała
pierwszorzędny wpływ na to, kim się stał. Był znękany własnymi myślami,
wspomnieniami, nie mógł uwolnić się od przeszłości. Samotność, tak potrzebna, degraduje
jednak ludzi, odczłowiecza, człowiek w takim stanie żyje w sobie, niby Bóg, ale Bogiem
przecież nie jest i nigdy nie będzie. Bohater stworzył swój własny świat, aby trochę
pożyć896. Samotność miała tu znaczenie tylko pośrednie. Samotność rzeczywiście może być
udręką, czymś szalenie negatywnym, jednak pod warunkiem, że rozpatrywana jest jako
stan nienaturalny, niecodzienny. W wypadku natomiast, gdy jest ona stanem codziennym i
naturalnym, jest raczej poczuciem stabilności i monotonii, a nie udręki. Dla naszego
bohatera samotność to stan codzienny, pomaga mu uchwycić prawdziwą perspektywę
życia. Samotność człowieka z podziemia jest niejako powtórzeniem tej zaprezentowanej
przez J.-J. Rousseau w Wyznaniach897.
Utwór

miał

być,

w

zamierzeniu

F.

Dostojewskiego,

polemiką

z

M.

Czernyszewskim898, z jego „kryształowym pałacem”, który prezentował postawę
socjalistyczną, chciał wprowadzić ustrój rozumnego społeczeństwa według socjalizmu
utopijnego. R. Przybylski pisał, że: „M. Czernyszewski, podobnie jak wcześniej
892

Tamże, s. 322.
Por. A. Raźny, Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988, s. 64 – 65.
894
W. Gromczyński, Zagadka Raskolnikowi, z problemów filozoficznej interpretacji postaci
Dostojewskiego, op. cit., s. 325.
895
Tamże, s. 31.
896
Tamże, s. 17.
897
Por. R. F. Miller, Dostoevsky and Rousseau, [w:] R. L. Jackson (ed.), Dostoevsky. New Perspectives,
New Jersey 1984, s. 85.
898
Mikołaj Gawriłowicz Czernyszewski (1828–1889) — rosyjski filozof, socjalista utopijny, krytyk
literacki, pisarz, autor takich dzieł jak: Co robić? (1863).
893
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Pietraszewcy i W. Bieliński, uważał, iż zaszczepiony człowiekowi przez naturę rozumny
egoizm

pozwoli

ludziom

zbudować

ustrój

sprawiedliwości

społecznej.

Etyka

utylitarystyczna i idee społecznego ofiarnictwa zostały przez Czernyszewskiego
potraktowane jako nowe, interesujące podbudowanie teoretycznego rozumnego egoizmu,
jako zapowiedź urzeczywistnienia marzeń utopijnego socjalizmu”899. F. Dostojewski
kategorycznie przeciwstawiał się tej myśli, bowiem niemożliwością jest, aby człowieka
zamknąć w schemacie oraz nakłonić do rezygnacji z wolności na rzecz nieświadomości
swojej rozpaczliwej sytuacji. Jak zwierzę w klatce, choć jeszcze gorzej, zwierzę ma
świadomość nienaturalnej sytuacji, cierpi, człowiek nie miałby właśnie tej świadomości, co
powodowałoby jego rzekomą szczęśliwość. Taka szczęśliwość dobra jest dla robaka, ale
nie dla istoty, która zwie się człowiekiem, arcyskomplikowanego mikroświata,
indywidualnej monady, która ma cierpieć, pouczał F. Dostojewski. Cierpieniem można
odkupić grzechy, zjednoczyć się z Bogiem, Chrystusem, ideałem piękna. Sama
świadomość jest cierpieniem, musi nim być, inaczej człowiek nie byłby człowiekiem.
Człowiek nie po to został stworzony, aby tylko żyć, ale żeby działać, mieć szczytny cel
godny jego istoty. „Życie bez wyższego celu jest smutne, nie ma sensu żyć tylko po to, aby
jeść, to wie nawet robotnik. A więc po to, aby żyć, potrzebny jest jakiś wyższy cel” 900.
Choć Rosjanin miał dobre serce, czuł głęboką litość dla prostego człowieka, kochał lud.
Podobna myśl przyświecała F. Nietzschemu — związana była z ideą nadczłowieka, czyli
człowieka, który musi przekroczyć siebie, samotnie. Powiadał, że wartość człowieka
mierzy ilością samotności, jaką ten potrafi znieść.
M. Holquist na łamach swojej książki twierdził, że na powstanie i formę Notatek z
podziemia, opublikowanych w 1864 r. miały wpływ wrażenia z podróży po Europie
Zachodniej, jaką pisarz odbył w 1862 r. i opublikował w 1863 r. pod tytułem Zimowe
zapiski o wrażeniach z lata. Angielski badacz uważa, że w Notatkach z podziemia niepokój
bohatera staje się trwogą współczesnego człowieka; podziemny człowiek miał być
francuskim bourgeois, który urósł aż do poziomu typu fenomenologicznego. Sama forma
wątku jest metaforycznym przedstawieniem dylematu człowieka z podziemia, która brzmi
następująco: czy żyć w niepokoju, pod jarzmem brutalności zbytnio uproszczonego
899
R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”: od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, PIW,
Warszawa 1964, s. 189.
900
F. Dostojewski, Z notatników, op. cit., s. 157.
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historycyzmu, w którym ponadhistoryczne wartości są jedynie historycznym fenomenem,
który ważny jest tylko w określonym czasie w określonym miejscu. Jak stworzyć system,
aby w nim żyć, jeśli cały porządek jest relatywny?901 Konstatując dalej, badacz
wnioskował, że w człowieku z podziemia widzimy dwie strony dylematu – teoretyczną i
eksperymentalną. „Człowiek z podziemia był świadomy teoretycznej konkluzji, która
zakładała, że współczesny człowiek musi być szczytem historii rozumianej tak, jak
rozumiano ją w dziewiętnastym wieku. Podobnie jak społeczeństwo burżuazyjne
rozpoznaje niekompatybilność takiej historii z jej własnymi doświadczeniami, ale idzie
ponad rozumienie burżuazyjne w przewidzeniu następstw tego konfliktu. Nie stara się
utrzymywać starego sensu historii jako gwaranta identyfikacji i odżycia przez oszukiwanie,
jak oni to czynią. Raczej opuszcza to jako nieadekwatne źródło do zrozumienia siebie. I
robi tak dlatego, że w jego odrzuceniu wszystkich systemów, przez które on miałby
zrozumieć siebie, opuszcza podstawowe założenie starszej koncepcji tożsamości opartej na
historii”902. Z przytoczonej analizy widzimy, że konflikt, jaki zrodził się w głowie
człowieka z podziemia, miał przede wszystkim podłoże społeczne, wynikł z patologicznego
uformowania dziewiętnastowiecznego społeczeństwa. Buntował się przeciwko temu, nie
chciał do niego należeć. Socjalistyczna utopia była tyle samo warta co wizja
kapitalistyczna. Można powiedzieć za badaczem, że człowiek z podziemia miał być
współczesnym człowiekiem, bowiem „wszyscy straciliśmy kontakt z życiem, wszyscy
jesteśmy kalecy, każdy z nas…zaszliśmy tak daleko, że patrzymy na „prawdziwe życie”
prawie jak na rodzaj brzemienia i wszyscy zgadzamy się, że życie, jakie znajdujemy w
książkach jest znacznie lepsze”903. Podziemie nie ma granic.
Wydaje się, że w kreacji bohatera Notatek pisarz zgromadził największy ładunek
buntu. Człowiek z podziemia buntuje się bowiem przeciwko rozumowi, przeciwko prawom
natury, przeciwko innym ludziom, światu, o Bogu nawet nie wspomina. Stracił grunt pod
nogami, gdy uświadomił sobie obłudę świata, jego próby zniewolenia człowieka. Czy
prawdziwy świat człowieka to świat rozumu? Jak wytłumaczyć pociąg człowieka do
cierpienia?

901

M. Holquista, Dostoevsky and the Novel, Princeton University Press, New Jersey 1977, s. 48.
Wszędzie, gdzie nie podaje nazwiska tłumacza, daję przekład własny.
902
Zob. M. Holquist, Dostoevsky and the Novel, op. cit., s. 49.
903
Cyt. za: M. Holquist, Dostoevsky and the Novel, op. cit., s. 72.
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Innymi przykładami ludzi opuszczonych, niekochanych i zahukanych byli
bohaterowie Skrzywdzonych i poniżonych, Sobowtóra, Białych nocy oraz Biednych ludzi.
Funkcjonując w czasach biurokratycznego systemu Rosji Mikołajewskiej byli raczej
zrozpaczonymi marzycielami niż buntownikami. W przeciwieństwie do omawianej postaci
biernie znosili swój ciężki los.
Przejdźmy teraz do kolejnego interesującego nas bohatera, a mianowicie do
Stawrogina. Był on (w interpretacji D. Kułakowskiej) anty-Chrystem nihilistycznym.
Odrzucenie Chrystusa stanowiło efekt zaniku poczucia moralnego904 i całościowej acedii905
umysłu oraz ciała. Uległ alienacji, rozdwojeniu, wyobcował się sam z siebie. Nie był
jednak szalony, miał tego świadomość, która doprowadziła go do samobójczej śmierci.
Warto przytoczyć tu interpretację postawy Stawrogina906 dokonaną przez H. Brzozę w
artykule Fiodora Dostojewskiego Teatr Świata907. Według autorki był on „współczesnym,
kulturalnym Kainem, fałszywym Chrystusem biesów”908. Był głównym biesem w
powieści, choć w gruncie rzeczy bardzo nieszczęśliwym, zbuntowanym człowiekiem,
nawet, jeśli początkowo sobie tego nie uświadamiał. Polska badaczka twierdziła, że:
„uosabiając więc też los ewangelicznego demona biesa z motta, sugerującego ważny aspekt
interpretacji powieści, Stawrogin — jako kwintesencja jadu etycznego, który zakaża
kosmos (świat boży) obcym mu porządkiem denaturalizacji — ginie tonąc w rozpaczy
samotnej jednostki, skazanej na brzemię wolności w spekulatywnie objaśnionym i
opisanym słowami świecie”909. Samounicestwienie jest drugim symptomem dezintegracji
umysłu przez odrzucenie wolności oferowanej przez Chrystusa. Stawrogin był uosobieniem
postawy

nihilistycznej.

Stanowił

„marionetkę

biesów”,

„archetyp

Antychrysta”,

rosyjskiego Fausta, którego nie zadowalają już ziemskie przyjemności. Był portretem
depersonalizacji i dehumanizacji człowieka. J. Kucharzewski, polski historyk, dobrze
scharakteryzował to zjawisko: „znamienne w nihilizmie jest to, że powstawszy jako protest
żywiołowy przeciwko niewoli ducha, ekscesom despotyzmu, uciskowi społecznemu, w
904

Zob. D. Kułakowska, Chrystologia Dostojewskiego, „Euhemer” 1976, nr 3.
Acedia to inaczej stagnacja duchowa człowieka.
906
Zob. R. Przybylski (red.), Sprawa Stawrogina, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996; R. Przybylski,
Stawrogin, „Teksty” 1972, nr 4; S. Rogoż, Na marginesie spowiedzi Stawrogina, „Przegląd Współczesny”
1924, t. 8, s. 86; S. Chwin, Stawrogin i dziecko, [w:] M. Janion i S. Chwin, (red.), Dzieci, t. 2, Wydawnictwo
Morskie, Gdańsk 1988.
907
H. Brzoza, Fiodora Dostojewskiego Teatr Świata, „Akcent” 1989, nr 1, s. 57-66.
908
Tamże, s. 63.
909
Tamże, s. 64.
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negacji swej przekracza on nieodwołalnie linię demarkacyjną, poza którą zaczyna się
burzenie podstaw społeczeństwa, państwa, kultury”910. Stawrogin, buntując się przeciwko
umykającej mu wolności popadał mimowolnie w nihilizm i inercję. Przedstawiał
najstraszliwszy ateizm i martwotę serca911. Jego geniusz i twórczość minęła, kolejne strony
powieści opisują jego stopniowy materialno–duchowy upadek. M. Bierdiajew pisał, że to
od niego wychodzą wszystkie wielkie idee (Bogoczłowieka, socjalnej rewolucji,
rosyjskiego narodu jako nosiciela Boga)912. W typie Stawrogina zawierają się dwa
ideologiczne fundamenty socjalizmu: metafizyczny romantyzm z jego marzycielstwem,
napoleonizmem, eschatologizmem myślenia, głębokim sceptycyzmem i niewiarą w
pozytywną siłę dobrej woli oraz pozytywizm z jego przesądnym odnoszeniem się do
„wszechmogącej nauki”913.
Najwymowniejszym fragmentem Biesów, na który niepodobna się nie powołać, jest
rozdział dziewiąty części trzeciej zatytułowany: U Tichona. Nieoficjalne nazywał się
Spowiedzią Stawrogina i pierwotnie tłumacze nie umieszczali go w dziele, pewnie ze
względu na nieprzyjemną treść. Treść jest faktycznie mało zabawna, ale rzuca pełne światło
na osobowość oraz źródła tragedii duchowej Mikołaja Wsiewołodowicza. Krytycy, w tym
L. Grossman914 zastanawiali się, co mogło zainspirować F. Dostojewskiego do napisania
takiego rozdziału. Zagadka nie była trudna. Już sam W. Bieliński czytając Wyznania J.-J.
Rousseau zauważył podobieństwo filozofa z F. Dostojewskim. Utwory, które mogły
stanowić wzór dla pisarza, to na pewno Wyznania św. Augustyna, Spowiedź dziecięcia
wieku A. Musseta, Wyznania opiumisty T. de Quincey’a.
Bohater, mając widzenia diabła oraz czując, że nieuchronnie traci zmysły,
postanowił udać się do archijereja Tichona, u którego bywał, gdy ten był popem w stanie
spoczynku. Po przyjściu, Stawrogin, czuł się nieswojo, przynajmniej dwa razy zwątpił w
cel swojej wizyty. Przyznał się w końcu, że miał widzenia biesa. Odpowiadał w
rozdrażnieniu ojcu: „Oczywiście, że widzę. Widzę tak, jak teraz ojca. Niekiedy widzę i nie
910

J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, op. cit., s. 176.
Por. P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, Domini, Bydgoszcz 2002, s.
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266.
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Zob. Н. А. Бердяев, Духи русской революции в: Ф. М. Достоевский, Бесы. Антология Русской
Критики, Москва 1996, s. 520.
913
Por. К. Баршт, Повесть безвременных лет. О романе Ф. М. Достоевского Бесы, СанктПетербург 1994, s. 100.
914
Zob. Л. П. Гроссман, Стилистика Ставрогина, в: Ф. М. Достоевский, Бесы. Антология Русской
Критики, Москва 1996, s. 611 – 612.
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wierzę, że widzę… choć widzę… Niekiedy znów nie wierzę, że widzę, i nie wiem, który z
nas jest prawdziwy: ja czy on…Wszystko to brednie. A ojciec wciąż nie może dopuścić
myśli, że to naprawdę bies?”915 Bohater przyznał się, że wierzy w diabła w sposób
kanoniczny, jako osobę, ale równocześnie w Boga nie wierzył. Tichon znał przypadki ludzi
podobnych. Stan ducha Stawrogina obrazowała pewna scena z Apokalipsy, a mianowicie
ta, zatytułowana: do Anioła Wspólnoty w Laodycei, nad którą obaj się zastanawiali. Pop
wysnuł wniosek, trzeba przyznać, słuszny, że parafrazując biblijny cytat, Stawrogin nie
chciał być letni, chciał być inny – zimny albo gorący. Bowiem jak uczy Apokalipsa: „Znam
twoje czyny, że nie zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro
jesteś letni i ani zimny ani gorący, chcę cię wyrzucić z mych ust”916. Ciężko stwierdzić jaką
z tych trzech jakości reprezentował Stawrogin. Najprawdopodobniej żadną, nie mieścił się
w Chrystusowej skali.
Dochodzimy w końcu do kulminacyjnej sceny, kiedy Tichon zaczyna czytać
wręczony mu tekst. Ów tekst jest właśnie spowiedzią z występnego życia Stawrogina.
Dowiadujemy się o uskutecznianej przez niego rozpuście, gwałcie na nieletniej
dziewczynce

Matrioszy,

kradzieży

ostatnich

pieniędzy

biednemu

urzędnikowi,

absurdalnym ślubie z chromą Marią Timofiejewną Lebiadkinową. Największe szkody w
jego psychice poczynił gwałt na dziecku. Cała ta sytuacja z dziewczynką, jeszcze przed
gwałtem, powodowała, że „spleen dręczył mnie do tego stopnia, iż chciałem odebrać sobie
życie, nawiasem mówiąc, nie bardzo wiadomo, dlaczego”917. Wyprowadził się z
wynajmowanego pokoju u matki dziecka, ale o nim nie zapomniał, choć jak sam przyznaje
po czasie zobojętniał i na to. Teraz właśnie pragnął odpokutować ogłaszając swoją
spowiedź publicznie, Tichon jednak odradza, dostaje ataku, ma tajemnicze widzenie i
przerażony Stawrogin wychodzi z celi popa. Na tym kończy się rozdział. Zapytajmy, czy
Stawrogin szczerze żałował swych czynów? Nie wydaje się, pokuta miała mu pomóc w
uporaniu się z pogłębiającą się acedią umysłu, co prawda spowodowaną przez jego sposób
życia, ale do samych zbrodni nie miał żadnego stosunku. Buntował się przeciwko zanikom
duchowego człowieczeństwa w sobie, a nie przeciwko faktowi swojego zbrodniczego
życia.
915

F. Dostojewski, Biesy, op. cit., s. 598.
Ap 3, 15-16.
917
F. Dostojewski, Biesy, op. cit., s. 606.
916
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Stawrogin żył swym „pożądaniem wyjątkowości”. Był aktywną zasadą tej samej
nadświadomości, która została poruszona przy człowieku podziemnym. Bohater Notatek z
podziemia

powiedział:

„każdy człowiek potrzebuje absolutnej wolności wyboru, nie

ważne, ile ta wolność może kosztować albo gdzie może zaprowadzić”918. Mikołaj
Wsiewołodowicz zdawał swoje życie podporządkowywać właśnie tej zasadzie.
J. Aleksandrowicz analizując spowiedź Stawrogina i okoliczności jej powstawia
doszedł do wniosku, że sam pisarz był z tej sceny niezadowolony, dlatego też nie umieścił
jej w powieści. Intencją F. Dostojewskiego było nie włączanie jej w strukturę dzieła,
jednak ludzie rządni sensacji wydobyli ten rozdział na światło dzienne. Ponadto sensację
pogłębiały jeszcze pogłoski (najprawdopodobniej autorstwa M. Strachowa), że przestępcze
czyny Stawrogina miały charakter autobiograficzny.
Przyczyną niezadowolenia pisarza była zła struktura rozdziału. Pominął on
całkowicie opis odczuć dziewczynki, jakby nie były one ważne. A przecież polała się krew,
dziecko popełniło samobójstwo. F. Dostojewski sam mówił, że tam gdzie polała się krew
trzeba mówić albo wszystko albo nic919. Usprawiedliwieniem, o którym wiedział, mogłaby
być teza, że w kobiecie jest cześć mężczyzny, a w mężczyźnie część kobiety. Nie jest to
jednak usprawiedliwienie satysfakcjonujące. F. Dostojewski uznał, że ta scena mu się nie
udała, nie jest zwartą i logiczną całością, brakuje bowiem analizy duszy Matrioszy. Jak
możemy jednak zaobserwować, intencje pisarza nie zostały uszanowane i dziś każdy może
ten rozdział przeczytać.
Powracając do postaci Stawrogina, wyciągnijmy wnioski. Otóż zdobywał w swym
życiu wolność na drodze buntu, który kończy się samowolą widoczną w rozpuście
podobnie jak u Fiodora Karamazowa czy Arkadiusza Swidrygajłowa. „Rezultatem rozpusty
jest wewnętrzny rozkład osobowości, która zatraca swoje centrum, staje się niewolnikiem
własnych żądz”920. Tyrania także kończy się mało optymistycznie, a mianowicie
Królestwem Bożym na ziemi w postaci państwa biesów. Teoretykiem tego nowego ustroju
był Szygalew. Ustrój polegał na podziale ludzkości na dwie nierówne części.
Przedstawiciele jednej dziesiątej części ludzkości będą obdarzeni nieograniczoną

918

Zob. M. Holquist, Dostoevsky and the Novel, op. cit., s. 128.
Zob. Ю. Александрович, Матрешкина проблема, в: Ф. М. Достоевский, Бесы. Антология
Русской Критики, Москва 1996, s. 576 – 578.
920
A. Walicki, Osobowość a historia, op. cit., s. 396.
919

- 180 -

wolnością, co da im prawo sprawowania władzy nad resztą populacji, która podobna będzie
stadu, zatraciwszy uprzednio swoją indywidualność. Sam Szygalew podsumował to tak:
„wychodzę od nieograniczonej wolności, a dochodzę do nieograniczonego despotyzmu”921.
Tyrania jest przyzwyczajeniem przeradzającym się w konieczność, o czym opowiada Sen
wujaszka. Samowola w postaci rozpusty, tyranii czy samobójstwa jest buntem absolutnym,
który zaprzecza samemu sobie. W rezultacie staje się jeszcze większą niewolą niż ta,
przeciwko której się buntował.
Zwrócimy uwagę na jeszcze jeden temat. Nazwisko „Stawrogin” pochodzi od
greckiego stauro;v ― stauros, czyli krzyż, ale także tau/rov

― tauros, czyli byk.

„Artystyczna quasi-etymologia tego nazwiska determinuje też sam charakter bohatera —
chwiejny, sprzeczny, podwójny, a także dziwną enigmatyczność tej postaci”922. Innym
cytatem wywołującym przeciwstawne uczucia jest opis Mikołaja Stawrogina — „coś
uderzającego było ponadto w jego twarzy. Jego krucze włosy zdawały się jakby bardziej
czarne niż w rzeczywistości, jego promieniste oczy bardziej pogodne, policzki też dziwnie
wyróżniały się nadmierną bielą i delikatnością, a nawet rumieniec, który niekiedy pojawiał
się na nich, był osobliwie wyrazisty i płonąc wydawał się zbyt ostry (...) Zdawało się —
twarz piękna, ale równocześnie jakoś odrażająco odpychająca. Powiadano, że przywodzi na
myśl maskę”923. Była to maska nieświadomego buntownika, który czuł się źle w świecie
rządzonym regułami społecznymi. Zapewne spowodowane to było nadmiarem wrażeń w
przeszłości, co poskutkowało całkowitą apatią i inercją wewnętrzną. M. Stawrogin po życiu
pełnym intensywności zdaje się chorować na spleen, nudę, którą tak dobitnie i jaskrawo
opisał Ch. Baudelaire w tomiku Spleen paryski. Bezskutecznie przeciwstawiał się
zalewającej go fali obojętności, jednak zalała go. Popełnił samobójstwo. Bunt przyniósł
odwrotne skutki, jak u wszystkich omawianych bohaterów. Wydaje się, że F. Dostojewski
straszył ludzi przypadkami ze swoich utworów, pokazywał czym grożą ludzkości stany
buntu absolutnego.

921

F. Dostojewski, Biesy, op. cit., s. 561.
H. Brzoza H., Dostojewski, między mitem, tragedią i apokalipsą, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995, s.
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311.
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F. Dostojewski, Biesy, op. cit., s. 61.
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III. Tożsamości i różnice

w pojmowaniu

buntu

przez Fiodora

Dostojewskiego i Alberta Camusa
Ten końcowy rozdział będzie mieć za zadanie zestawienie poglądów A. Camusa i F.
Dostojewskiego na temat wartości filozoficznej kategorii buntu. Nie będzie to zadanie
łatwe z szeregu różnych powodów, które zamierzamy także wyjaśnić.
Należałoby przede wszystkim powiedzieć, że obaj myśliciele mieli niewspółmierne
osobowości, z tego też względu nasza analiza przybierze postać specyficzną. Twórczość F.
Dostojewskiego stanowi fenomen w skali światowej. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie,
że głównym motywem i kwestią, którą przedstawiał, był problem buntu. Podstawowym
jego rysem był bunt przeciwko używaniu prostych form opisujących konstytucję
człowieka. Człowiek nie jest taki prosty, jak nam się wydaje. Analizując i zagłębiając się
coraz bardziej w myśl pisarza zdajemy sobie sprawę, jakie filozoficzne pokłady tkwią w
sile jego pióra. Absurdem byłoby się spierać, po tym co zostało napisane w rozdziałach
poprzednich, czy był, czy też nie był filozofem. Był bowiem filozofem wszech czasów.
Miał także uczniów, swoich kontynuatorów, co nie pozostaje bez znaczenia. Pierwszym był
F. Nietzsche, dla którego odkrycie rosyjskiego geniusza było chwilą przełomową. Każdy,
wrażliwy człowiek nie może przejść obojętnie obok tej twórczości. Jest w niej zawarte co
najmniej tyle prawd, ile w dorobku W. Szekspira, jeśli nie więcej. Jak stwierdził jeden z
badaczy, talent F. Dostojewskiego może być porównany tylko z talentem autora
Hamleta924. Z kolei dorobek A. Camusa sytuuje się raczej na filozoficznych pograniczach,
a powiedzmy otwarcie, nie była to filozofia oryginalna, czy mająca poważniejszy
wydźwięk. Niezaprzeczalny oczywiście jest fakt, że przez swoją postawę antytotalitarną i
czynny udział w kampanii przeciwko dwudziestowiecznym totalitaryzmom jest godny
szacunku, jednak jego myśl nie wzbiła się na te wyżyny, co myśl F. Dostojewskiego.
W związku z tym staje się jasne, że nie można ich porównywać w sposób typowy.
Możemy jedynie przeprowadzić analizę równoległą ze wskazaniem tych akcentów myśli A.
Camusa, w których widać inspirację myślą rosyjskiego pisarza. K. Dolgov twierdzi, że

924

В. Ермилов, Ф. М. Достоевский. Очерк творчества, в: Ф. М. Достоевский, Собрание
сочинений, Т. 1, Москва 1956, s. 7.
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wszystkie

dzieła

A.

Camusa

powstały

pod

wpływem

moralnej

filozofii

F.

Dostojewskiego925. Dyskusyjna jest kwestia, czy bliższy sercu A. Camusa był L. Tołstoj ze
swoją ludzką etyką czy mroczny świat szaleńców F. Dostojewskiego. W jego gabinecie
były tylko dwa portrety – L. Tołstoja i F. Dostojewskiego926. Dodajmy, że A. Camus zaczął
czytać F. Dostojewskiego na początku lat trzydziestych i od tamtej pory nie tracił go z pola
widzenia927.
Zacznijmy naszą analizę. Po pierwsze: jak zaznaczyliśmy we wstępie, klasyfikację
rodzajów kategorii buntu częściowo zapożyczyliśmy z artykułu L. JazukiewiczOsełkowskiej Problem buntu w twórczości Dostojewskiego i szkicach filozoficznych
Camusa928. Obaj rozpatrywali bunt na gruncie metafizycznym, a przede wszystkim
etycznym. Obaj byli moralistami. Myślimy, że nie do końca można zgodzić się z opinią L.
Jazukiewicz-Osełkowskiej, że bunt bohaterów F. Dostojewskiego brał się z określonej
sytuacji zewnętrznej, z kolei bunt bohaterów A. Camusa brał się z samej głębi człowieka,
który „cały jest wsłuchany w swój świat wewnętrzny”929. Być może przesadą będzie
stwierdzenie, że było dokładnie na odwrót, jednak według nas, zarówno bohaterowie jak i
całe koncepcje powieści F. Dostojewskiego, przynajmniej niektórych (Biesy, Bracia
Karamazow), oparte były o rzeczywiste wzorce. Podobnie było u A. Camusa,
powiedzielibyśmy, że nawet bardziej. Gdyby nie konkretna sytuacja społeczno-polityczna
Europy w której funkcjonował autor Obcego, podejrzewamy, że jego twórczość
zamknęłaby się w romantycznych, śródziemnomorskich lirykach. Oczywiście, to nie jest
zarzut, każda myśl czy filozofia nie powstaje przecież w intelektualnej próżni.
Podyktowana jest w pewien sposób historycznymi realiami. Jednak F. Dostojewski miał tę
przewagę, że był umysłem niepomiernie wyższym. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że
niezależnie od tego w jakiej epoce i w kręgu jakich problemów znalazłby się autor Biesów,
jego twórczość byłaby wielka, być może jeszcze większa.
Mamy zatem trzy płaszczyzny, na których rozwija się problem buntu u F.
Dostojewskiego: socjologiczną, psychologiczną i filozoficzną. Bunt w ramach każdej z
925

К. М. Долгов, От Киркегорда до Камю, Москва 1990, s. 362.
Е. П. Кушкин, Альберт Камю. Ранние годы, Ленинград 1982, s. 5.
927
Tamże, s. 72.
928
Zob. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Problem buntu w twórczości Dostojewskiego i szkicach
filozoficznych Camusa, „Slavia Orientalis” 1974, nr 3, s. 289-296.
929
Tamże, s. 287.
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tych trzech płaszczyzn ma podłoże wybitnie psychiczne. Co prawda, sytuacja zewnętrzna
ma także wpływ na zaistnienie postawy buntowniczej, jednak nie jest ona najważniejsza,
sytuuje się na planie dalszym. Osobowości, uskuteczniające ów bunt, są na tyle silne, że
niezależnie od warunków zewnętrznych, ich bunt i tak by się objawił. Za zobrazowanie tej
tezy niech nam posłuży przykład Raskolnikowa. Zapytajmy, czy gdyby nie był pogrążony
w najczarniejszej nędzy, nie zakiełkowałaby w nim myśl o zabójstwie? Zakiełkowałaby,
być może wybuchłaby z jeszcze większą siłą. Wydarzenia zewnętrzne miały być tylko
zasłoną dymną, pretekstem do zaciemniania prawdziwej złożoności ludzkiej psychiki. Być
może tylko bunt Hipolita był całkowicie zdeterminowany przez czynniki zewnętrzne. Był
on bowiem chory, a choroba nie wybiera. Jednak pamiętajmy, że ten suchotnik był postacią
drugoplanową. Inni bohaterowie, których kreacje pisarz stworzył pod wpływem pewnych
czynników w realnym życiu, usamodzielniły się, tworząc szalenie interesujące symbole,
które poddaje się wielu różnym interpretacjom, już niezależnym od sytuacji, która powołała
je do życia, jak i od sytuacji naszkicowanej w samej powieści.
U A. Camusa natomiast mamy do czynienia z czymś zupełnie przeciwnym. Czy
doktor Rieux lub Tarrou wypowiedziałby te znamienne słowa o człowieku, Bogu, świecie
gdyby nie epidemia dżumy? Śmiemy wątpić. A czy sędzia-pokutnik Jean-Baptiste
Clamence doszedłby do swoich wniosków gdyby nie samobójstwo dziewczyny? Także
śmiemy wątpić. Podobnie Kaliajew, Diego i inni. A. Camus był par excellence synem
swojej epoki. Był pisarzem, który wierzył w człowieka. A było to niełatwe w czasach, w
których żył. Mimo to jednak wierzył. Wierzył w konstrukcyjną moc buntu i pokazywał
nam to na łamach swoich tekstów literacko-filozoficznych.
Po drugie: we wszystkich powieściach – gigantach rosyjskiego pisarza pojawiało się
samobójstwo albo zabójstwo. Przypomnijmy sobie losy Swidrygajła, Stawrogina,
Kiryłowa, Hipolita, Smierdiakowa czy Iwana Karamazowa. Samobójstwo było wynikiem
źle pojętej wolności, a więc samowoli. Dla A. Camusa był to jedyny ważny problem
filozoficzny. Według niego samobójstwo oraz zabójstwo miały być wynikiem niemocy
przeciwstawienia się absurdowi istnienia. Widzimy to w przypadku Meursaulta, bohatera
Obcego oraz Mersaulta, bohatera Śmierci szczęśliwej. Dla obu tych postaci wzór mógłby
stanowić Stawrogin. Wszyscy trzej pogrążeni byli w apatii i inercji wewnętrznej. Dodajmy,
że zagadka Stawrogina, który stanowił sumę osobowości rozszczepionych w Szatowie,
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Wierchowieńskim i Kiryłowie, miała być jedynym tematem Biesów według autora Obcego.
A. Camus tak pisał o Stawroginie: „gra swoje życie skoro nie może go przeżyć” 930.
Wszystko było obojętnym dla niego, zarówno dobro jak i zło.
Wracając jednak do głównego wątku, tę hipotezę o absurdalności samobójstwa
można by dopasować jedynie do Arkadiusza Swidrygajła, starego rozpustnika ze Zbrodni i
Kary. Jednak w przypadku Kiryłowa, Stawrogina czy nawet Hipolita to wytłumaczenie
traci sens. Samobójstwa w tych przypadkach były głęboko przemyślane. Samobójcy byli
ludźmi myślącymi, o głębokim, niezbadanym wnętrzu, którego czytelnik może się tylko
domyślać (jak w przypadku Mikołaja Stawrogina). Z tego względu nie mają, według nas,
większej wartości porównania bohaterów obu pisarzy. Camusowskie kreacje nie mają tej
głębi właściwiej dla postaci, które wyszły spod pióra F. Dostojewskiego. W gruncie rzeczy
to prości ludzie, niezależnie od tego, czy mówimy o Meursaulcie, czy o doktorze Rieux. Na
ich tle wybija się jedynie sylwetka J. Tarrou. Zresztą, przypomnijmy, że Dżuma to alegoria
okupacji nazistowskiej w Europie. Pojawia się więc konkretna sytuacja i konkretne ludzkie
reakcje, które mają odniesienie tylko do sytuacji podobnych. Nie można ich rozpatrywać w
zakresie ogólnoludzkim i uniwersalnym, natomiast reakcje bohaterów F. Dostojewskiego
można.
Po trzecie: A. Camus pisał o autorze Młodzika: „rozpatrzę ulubiony temat
Dostojewskiego. Tu problem traktowany jest wprost i zawiera się w nim cała wielkość i
całe napięcie uczuciowe, podobnie jak w przypadku pewnych postaw egzystencjalnych”931.
Nie jest to wielkie odkrycie, podobnie jak to, że wielcy powieściopisarze to
powieściopisarzy-filozofowie oraz, że F. Dostojewski takim był. A. Camus analizował
postaci utworów F. Dostojewskiego. Pisał o jednej z nich: „Wszystko jest dozwolone”
Iwana Karamazowa to jedyny wyraz wolności koherentnej. Ale trzeba dojść aż do kresu tej
formuły”932. Iwan był człowiekiem absurdalnym, który wypowiedział gorzkie stwierdzenie,
a nie okrzyk radości „wszystko jest dozwolone – Boga nie ma”. Poprzez rozum realizował
swój metafizyczny bunt. A o samych Braciach Karamazow A. Camus mniemał, że były
odpowiedzią na Biesy. Głównym przesłaniem rosyjskiego pisarza, wypowiedzianym ustami
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A. Camus, Człowiek zbuntowany, przeł. J. Guze, Res Publica, Kraków 1991, s. 55.
A. Camus, Eseje, przeł. J. Guze, wstęp J. Kossak, PIW, Warszawa 1974, s. 181.
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Kiryłowa miało być: „życie jest kłamstwem i jest ono wieczne”933. Według A. Camusa
jedyną wolnością była wolność wobec śmierci. W Notatnikach czytamy: „coraz bardziej
jedyną reakcją na świat jest indywidualizm”934. Jednak mając na względzie to, jak kończyło
się życie podług zasady indywidualizm u F. Dostojewskiego, można wątpić w ten wniosek
francuskiego pisarza. Przytacza zresztą słowa autora Idioty jakby sam sobie przecząc: „czy
człowiek świadomy, powiada F. Dostojewski, może się szanować choćby trochę?”935
Wybierając indywidualizm skazujemy się na świadomość siebie i tym samym cierpienie
według koncepcji rosyjskiego pisarza. A. Camus zdawał sobie z tego sprawę. Fascynował
się postacią inżyniera Kiryłowa, bohatera Biesów, który był dla niego typem absurdalnym,
a sama kwestia samobójstwa u F. Dostojewskiego była absurdalna tym bardziej. Kiryłow
dał formułę zwycięstwa absurdalnego936. Przypomnijmy pokrótce, dla jasności, koncepcję
absurdu. Absurd nie jest w człowieku, ani w świecie, rodzi się z konfrontacji ludzkiego
umysłu ze światem. „Absurd, który jest stanem metafizycznym człowieka świadomego, nie
prowadzi do Boga (…)”937, stanowi specyficzne szczęście człowieka, zakreśla granice
ludzkiego rozumu. Ten osobliwy stan duszy świadczy, że w samym człowieku jest coś
nieludzkiego. Absurd to jedyna więź pomiędzy człowiekiem a światem. W życiu natykamy
się na same sprzeczności, jednak pytanie brzmi, czy absurdalność życia żąda od nas, aby
się mu wymknąć przez nadzieję bądź samobójstwo? A. Camus zastanawiał się nad tym
specyficznym aktem, jakim jest samobójstwo, chciał oczyścić je z treści emocjonalnych i
poznać jego logikę. Dlatego tak fascynował go Kiryłow z Biesów. Cała sztuka
egzystowania ludzkiego polega na tym, aby żyć w rozdarciu, ze świadomością swojej
absurdalności, zbadać ją, zbadać swoje wnętrze, poczuć prawdziwą jakość życia, to nadaje
cel życiu, rozpacz jest lepsza niż kłamstwo. „Dotykamy prawdy właśnie wówczas, kiedy
ona umyka”938, prawda znajduje się pomiędzy „tak i nie”. Problem prawdy i absurdu, winy
i kary dobrze pokazany został w powieści Obcy. Meursault zostaje skazany, ponieważ „nie
uprawia gry”939. Gry polegającej na wyuczonych reakcjach odpowiednich do danej
sytuacji. Zostaje skazany za morderstwo Araba i za fakt, że nie zachowywał się stosownie
933
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na pogrzebie matki. Absurd zjawia się u A. Camusa pod postacią słońca, które namawia
bohatera do zbrodni. Tu słońce przedstawione jest jako źródło absurdu. Tradycja
przekazuje inną, pierwotniejszą koncepcję słońca — Platońską, która ujmowała słońce jako
najwyższą ideę, ideę dobra. Tajemnica losu bohatera tkwi w absurdalnej prostocie świata.
„Prawda nie jest ani moralna, ani niemoralna, lecz egzystencjalna”940. Meursault opowiada
się za nią — milcząc. Właśnie milczenie jest tym stanem pośrednim miedzy Camusowskim
„tak i nie”. Wbrew pozorom „filozofia absurdu nie mogła zmierzać do nihilizmu. Chciała
ratować jednostkę przed ostatecznym zwątpieniem, musiała zatem powołać wartości, w
imię których człowiek zgodziłby się (…) żyć”941. Filozofia absurdu afirmowała wiarę w
człowieka, choć za cenę demaskacji jego słabości.
Po czwarte: wspólną cechą dla pisarzy była obrona praw człowieka, jednak
realizacja tego zamierzenia przebiegała różnymi torami. Według autora Biesów ratunkiem
dla ludzi był Bóg, dla autora Obcego – drugi człowiek. Przyznajmy w tym miejscu, że
stanowisko F. Dostojewskiego było radykalne, nie wyobrażał on bowiem sobie wolnego
człowieka poza wspólnotą Chrystusową. A. Camus, co prawda, jako zdeklarowany ateista
bynajmniej nie negował historycznych i prawdziwych wartości chrześcijańskich, ale
negował instytucję Kościoła. Punkt wyjścia był jeden – dylemat człowieka wobec Boga.
Jednak punkt dojścia był zgoła inny. Dla F. Dostojewskiego człowiek, który opuszcza Boga
zawsze źle kończy, jego własne człowieczeństwo wędruje na manowce. A. Camus z kolei
chciał poradzić sobie bez Boga, z pomocą samej tylko ludzkiej miłości. Wielka szkoda, że
nie naszkicował postaci, która byłaby odzwierciedleniem tej teoretycznej idei. Rieux miał
za słabe argumenty, Tarrou mało się na temat Boga wypowiadał. Nie są oni komparatywni
i odpowiedni do zestawienia z bohaterami F. Dostojewskiego. Teoria, wyłuszczona w
Człowieku zbuntowanym, przedstawia się obiecująco dla człowieka, ale brak tu
zobrazowania tego pomysłu. Wydaje się jednak, że francuski pisarz nie miał zamiaru
stworzyć niczego na to podobieństwo. Ostatnia, niedokończona powieść była próbką
autobiograficzną, nie zajmującą się problemem konfliktu na linii Człowiek – Bóg. Tym
bardziej niemożliwa jest pełna analiza porównawcza obu artystów. Jak wspomnaliśmy,
charakteryzował ich ten sam punkt wyjścia, ale kompletnie inne punkty dojścia i stany do
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niego prowadzące. Zważywszy na to jeszcze, że A. Camus nie wypowiedział ostatniego
słowo, moje stanowisko zdaje się być uargumentowane.
Po piąte: pierwszą, zauważalną i pomocną nam dystynkcją może być podział na
bunt destrukcyjny i afirmatywny, posługując się kategoriami Camusowskimi. F.
Dostojewski pokazywał nam bunt destrukcyjny i jego konsekwencje. W tym leżał główny
cel jego filozofii – wyłuszczyć, na konkretnych przykładach, czym dla człowieka kończy
się bunt absolutny. Pokazuje nam również skąd się taki bunt bierze, jak się rodzi w
człowieku. Nakreśla całą ewolucję narastania tego buntu i jego wybuchu, jego
konsekwencje dla człowieka, otoczenia oraz świata. Rzeczywistość bohaterów F.
Dostojewskiego nie była wesołym światem. To rzeczywistość samobójców, obłąkanych,
kalekich, świat mroczny i nieprzyjazny, choć nie pozbawiony jaśniejszych miejsc, które
świadczą o tym, że wierzył jednak w człowieka. Ten geniusz, także nie miał wesołego
życia, tym bardziej więc zbadał je dogłębnie. Chrystus cierpiał, dlaczego więc człowiek nie
może? Bunt był efektem izolacji, marzycielstwa, braku szacunku do samego siebie. Na
przykładzie bohaterów reprezentujących te postawy A Walicki pisał, że F. Dostojewski
„stara się uzasadnić myśl, iż indywidualizm prowadzi nie tylko do dezintegracji
społeczeństwa, lecz również do rozkładu osobowości”942. Człowiek F. Dostojewskiego był
istotą walczącą943, świadomą swoich praw. Właśnie ta cecha była jednym z objawów
człowieczeństwa. Według jednego z badaczy, centralną kwestią dla F. Dostojewskiego nie
było pytanie kim jestem, tylko jak mogę być944.
Nie jest tajemnicą, że w swych szkicach filozoficznych A. Camus powoływał się na
bohaterów F. Dostojewskiego, bowiem zauważał u niego pociąg do sprawiedliwości. M.
Melancon w książce Albert Camus: Analyse de sa pensée wnioskował i pisał, że
najlepszym

przykładem

twórcy absurdalnego

był

dla

francuskiego

pisarza

F.

Dostojewski945. Z kolei według R. Modarskiego taką postacią był raczej F. Kafka 946. My
jednak skupmy się na pierwszej opinii. Dobrze wiemy, że A. Camus zajmował się także
dramaturgią. Wystawił Biesy F. Dostojewskiego w 1958 r. Powieść zamieniona została na
942
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dwadzieścia cztery akty salonowych dyskusji. Według A. Falkiewicza są w dramaturgii A.
Camusa, w Nieporozumieniu i Sprawiedliwych momenty, które przenoszą nas w klimat F.
Dostojewskiego. „Dramaturgia nie mieści się w żadnej z tych kategorii, które Camusfilozof ustala dla określenia rozmaitych odmian buntu metafizycznego”947. Ten sam badacz
porównywał Raskolnikowa do J. Kaliajewa oraz J. Tarrou do Iwana Karamazowa. Sądzę,
że nie była to do końca szczęśliwa operacja. Przyczyny przedstawiłam wcześniej. Podobnie
stwierdzenie tegoż samego autora, że „nawet ateizm u Dostojewskiego, bliższy jest
fanatyzmowi religijnemu, niż mrożącym widza rozczarowaniom zbuntowanych Camusa”,
jest dużą przesadą. Oczywiście nie ujmując nic z wartości np. Sprawiedliwych, bowiem
zapewne ten utwór autor miał na myśli.
Po szóste: A. Camusa jak i F. Dostojewskiego interesowały konsekwencje buntu.
Jednak dziewiętnastowieczny myśliciel poszedł znacznie dalej w swoich analizach. U A.
Camusa człowiek wygrywa, u F. Dostojewskiego przegrywa z kretesem. Ale to przecież
Francuz był niewierzący a Rosjanin ortodoksyjnie wierzący. Paradoksu trzeba szukać
raczej u F. Dostojewskiego niż u A. Camusa.
Pewny, zbieżny motyw odnajdujemy w Dżumie i w Braciach Karamazow. Rieux w
rozmowie z Paneloux powiada, że czasami czuje tylko bunt ze zmęczenia, ojciec na to
odpowiedział, że może powinniśmy kochać to, czego nie rozumiemy. I wtedy Rieux
wybuchnął: „Nie, mój ojcze, inaczej rozumiem miłość. I nigdy nie będę kochał tego świata,
gdzie dzieci są torturowane”948. Te same idee, blisko wiek wcześniej, wypowiadał Iwan
Karamazow. Jako komentarz do tej sceny, niech nam posłuży uwaga, zrobiona kilka stronic
dalej: „Cierpienie dzieci jest naszym gorzkim chlebem, ale bez tego chleba dusza zginęłaby
od głodu duchowego”949. Los, w przypadku A. Camusa, jak i Bóg w przypadku F.
Dostojewskiego, bywa okrutny, ale wiele zależy też od samego człowieka.
Bunt dla F. Dostojewskiego był pragnieniem wolności. Stanowił propozycję zmiany
struktury świata950. Był także programem racjonalizacji. Przykład stanowi wspominany
wielokrotnie Iwan Karamazow, który żądał, aby świat stał się logiczny. Sprzeciwiał się
wartościom religijnym. Wykrzykiwał argumenty przeciwko światu Bożemu, jakimi było
947
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istnienie wojen i ludzkiej obłudy. Jednak jak pisarz ripostował, „człowiek jest istotą słabą i
bez pomocy Boga staje się ofiarą Szatana. Humanizm bez Boga nie jest możliwy w historii
świata”951. Iwan nie akceptował cierpienia dzieci, Ojciec Paneloux godził się na nie, jako
kara za grzechy. Z kolei Dymitr Karamazow i człowiek z podziemia buntowali się
przeciwko transcendencjom, abstrakcyjnemu pięknu i dobru. Bohater Notatek z podziemi
odrzucał obiektywność dobra i prawdy. Nie zapomnijmy jeszcze o buncie politycznym
przeciwko socjalizmowi, który F. Dostojewski utożsamiał z nihilizmem. Jego
zobrazowaniem będą Biesy i Notatki z podziemia.
Po siódme: wspólnym motywem u obu myślicieli były rozważania, które streścić
można w cytacie z Idioty – „Piękno zbawi świat”. Zarówno dla F. Dostojewskiego jak i dla
A. Camusa sens życia koncentrował się w samym człowieku i jego odnoszeniu się do
świata952. Jednak dla F. Dostojewskiego ważnym tłem rozważań nad filozoficzną
antropologią była teologia, natomiast autor Obcego przeniósł centrum ciężkości rozważań z
pojęć religii na kategorię piękna. W związku z tym nie będzie przesadą twierdzenie, że
Camusowskie żądanie buntu było momentami żądaniem estetycznym. Estetyka buntu
wskrzeszała antyczną tradycję pojmowania literatury i sztuki. Estetyka A. Camusa to
poszukiwanie sensu życia, poszukiwanie tego, co posiada fundamentalne, niezmienne
człowiecze wartości, człowieczeństwa, humanizmu. Bez wolności przecież wszystko było
pozbawione sensu (obessmyslivetsja)953 dla obu myślicieli.
Po ósme: Zarówno A. Camus jak i F. Dostojewski aktywnie uczestniczyli w życiu
politycznym swoich krajów. Publicystyka stanowi ważną i dużą część składową ich
dorobku pisarskiego. Oboje gwałtownie sprzeciwiali się rewolucji. F. Dostojewski podawał
argumenty przeciwko rewolucji: jest ona zawsze niemoralna i zawsze doprowadza do
odwrotnego rezultatu954. A. Camus definiował bardzo jasno bunt przez opozycję do
rewolucji955. Według niego rewolucja była zdradą buntu, ponieważ ignoruje fakt, że nie
istnieją żadne absoluty dla człowieka zbuntowanego, ani dla jego starszego brata człowieka
absurdalnego. Polityczna rewolucja z premedytacją przyjmuje absolutny imperatyw, który
951
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zaprzecza śmierć boga i przenosi to do historii. Ta zdrada buntu przynosi niebezpieczne
konsekwencje. Pisał, że bunt wymaga jedności, zaś historyczna rewolucja żąda
totalności956.
Po dziewiąte: posłużmy się tym razem parafrazą cytatu: F. Dostojewski popierał
taki typ buntu, który Camus podziwiał, tak samo jak podziwiał bunt Epikura i Lukrecjusza.
Był to bunt, który odnajduje wartość w szukaniu sprawiedliwości. To był ten rodzaj buntu,
który zaprowadził Iwana do strasznego konfliktu pomiędzy nihilistyczną logiką absurdu a
jego moralnymi dążeniami. Ten sam logiczny bunt był też głównym zainteresowaniem F.
Nietzschego. On sprowadził go do pytania: Czy można żyć gdy w nic się nie wierzy?957. A.
Camus odpowiadał twierdząco, natomiast F. Dostojewski przecząco.
Po dziesiąte: Obaj pisali utwory w konwencji nie tyle pamiętników, co spowiedzi,
wyznań, podobnych do Wyznań św. Augustyna, Wyznań J.-J. Rousseau, Spowiedzi
dziecięcia wieku A. Musseta, Spowiedzi szaleńca A. Strindberga, Pamiętników MalteLauridsa Brigge R. M. Rilkego, Spowiedzi czy Śmierci Iwana Ilicza L. Tołstoja. A. Camus
prezentował to w noweli Upadek, natomiast F. Dostojewski przede wszystkim w Notatkach
z podziemia i Spowiedzi Stawrogina.
Na koniec warto zwrócić uwagę na pewne wspólne u obu myślicieli inspiracje
romantyzmem. F. Dostojewski doceniał wagę romantycznego tematu buntu jednostki
wobec

praw

i

przykazań

etyki

społecznej958.

Romantyzmowi

rosyjskiemu

i

zachodnioeuropejskiemu zawdzięczał filozoficzną ideę szaleństwa, nocy i osamotnienia959.
Wszyscy wielcy bohaterowie F. Dostojewskiego nawiązywali do biblijnego zabójcy-Kaina.
Także u A. Camusa odnajdujemy romantyczne motywy w cyklu opowiadań Zaślubiny i
Lato960, które stanowią przygotowanie dla późniejszego tryptyku o buncie.
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Jak zauważyliśmy, więcej jest różnic niż podobieństw między filozofią obu pisarzy,
co nie zmienia faktu, że możemy nazwać ich krewnymi z „rodziny umysłów”961. Obu
trapiły podobne problemy, jednak każdy z nich szukał odpowiedzi na nie gdzie indziej.

Zakończenie
Praca nasza miała za zadanie — jak określone to zostało we wstępie —
opracowanie kategorii buntu w dziejach intelektualnej aktywności człowieka ze
szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej tej kategorii w myśli A. Camusa i F.
Dostojewskiego. Myślimy, że postawiony cel został osiągnięty, choć niekoniecznie
wyczerpany, co spowodowane było specyfiką pracy.
Jak wspomnieliśmy w ostatnim rozdziale, twórczość obu myślicieli pozostaje
niewspółmierna. Porównanie wypada na niekorzyść autora Upadku. A. Camus był
słowikiem, który myślał, że jest sową. Przywodzi on na myśl komentarz W. Goethego:
„Byron jest świetnym poetą; w momencie gdy myśli, że tylko on jest dzieckiem”. Zdobył
jednak sympatie milionów, bo pisał dobrze i poważnie. „Camus chciał nam powiedzieć, że
Obcy ma wrażliwość i inteligencję dobrego poety (jego obojętność)”, podobnie jak chciał
tego Sokrates962. Oczywiście nie jest to aż tak istotne z perspektywy tematu pracy. Jednak
warte wspomnienia w celu podsumowania sylwetki obu pisarzy.
A. Camus wychował się w Algierii. Wierzył w człowieka i ziemię, „to znaczy w
każde rozwiązanie, które nie dzieli człowieka i natury (…) głosił konieczność umiaru, to
znaczy rozwiązanie problemu tylko i wyłącznie środkami ludzkimi”963. Z całych sił
odżegnywał się od tradycji europejskiego racjonalizmu Kartezjusza, I. Kanta i G. W. F.
Hegla. W swej walce z abstrakcyjnym idealizmem naśladował S. Kierkegaarda.
Sformułował koncepcję człowieka, wedle której, każdy z nas miał być samotnym Syzyfem
– człowiekiem absurdalnym. Mit ten stał się kanwą filozoficznego eseju – Mitu Syzyfa.
Główna w nim kategoria to absurd, rozumiana jako kategoria ontologiczna, swoiste a\rchj,
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prazasada, która miała być koniecznym aspektem istnienia człowieka. Wspomniany Mit
Syzyfa i Człowiek Zbuntowany, jedyne dziełka filozoficzne, były próbą wyłożenia teorii
świata i człowieka. A. Camus posiadał jednak brak zasadniczy, uniemożliwiający mu
filozofowanie,
Sprawiedliwych

brak

było

mu

obiektywizmu964.

W

Człowieku

zbuntowanym

i

pokazywał, że idea anarchistycznego buntu mieści już w swoich

zaczątkach ideę przemocy, że bunt implikuje w konsekwencji dalsze ograniczenie
wolności. Ulubionym poetą A. Camusa był R. Char (1907–1988), którego twórczość
przeniknięta była tragedią grecką, Ajschylosem, myślą F. Nietzschego, F. Hölderlina. Był
poetą buntu a zarazem poetą miłości, pisał: „człowiek był bez wątpienia najbardziej
szalonym kaprysem ciemności; oto dlaczego jesteśmy mroczni, zawistni i szaleni pod
potężnym słońcem”965. Rozpacz zupełna jest niemożliwa dla człowieka. Godna uwagi w
człowieku jest nie rozpacz, ale przezwyciężenie i zapomnienie rozpaczy966 poprzez bunt.
Człowiek potrafi uczynić i to, czego nie zdoła ogarnąć jego wyobraźnia. Jego czoło
bowiem przecina „galaktykę absurdu”967. Pisarz utożsamiał się ze słowami poety.
J.-P. Sartre nazywał A. Camusa moralistą, którego humanizm zawierał ludzką
postawę wobec śmierci968. Jego pasją był człowiek, a problemy, którymi się zajmował były
tymi z jego epoki. Z kolei, jak twierdził J. Grenier, A. Camus był buntownikiem, był
biedny, chory i bez ojca, ale pozostawał dumny969. Bieda nigdy nie była dla niego
nieszczęściem: „światło wypełniało ją swoim bogactwem. Nawet moje bunty znały jej
blask. Były one niemal zawsze, i myślę, że mogę powiedzieć to uczciwie, buntem w
obronie wszystkich i po to, by życie wszystkich zaznało światła”970. Przejawia się tu
głęboki humanizm, który znajdzie swe rozwinięcie w późniejszej pracy twórczej.
F. Dostojewskiemu, z kolei, często zarzuca się, że był nieznośnym nacjonalistą,
jednak jak twierdzi jeden z angielskich badaczy, pisarz: „wolny był od szowinistycznych
elementów w swojej myśli, szukał przemiany w umysłach i sercach ludzi, która miałaby
stanowość regułę dla rozwoju lepszego społeczeństwa”971. Myślę, że prawda, jak zwykle to
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bywa, leży pośrodku. Niewątpliwie F. Dostojewski był takim typem artysty, który potrafił
wzbić się ponad subiektywność na wyżyny myśli.
J. Bayley pisał, że kreacje F. Dostojewskiego „są zaangażowane w sny, w
dramatyczną relację z ich własną samoświadomością, są równocześnie oskarżone i dumne,
znienawidzone i nienawidzące. U Dostojewskiego kontrasty się rozkładają: jego wzory są
jednym ciałem972. Bohaterów tych nazywano ludźmi wypuszczonymi na wolność 973.
Wolność w ich wyimaginowanych życiach przekształcała się w swoje przeciwieństwo.
Stawała się samowolą, buntowniczą autoafirmacją człowieka. Wolność stawała się
bezprzedmiotowa, pusta, pustoszyła wewnętrznie człowieka. Przykładem takiej wolności
było życie Stawrogina i Wiersiłowa. Wolność rozkładająca osobowość znalazła swe
ucieleśnienie w sylwetkach Arkadiusza Swidrigajły i Fiodora Karamazowa. Wolność
doprowadza do przestępstwa Rodiona Raskolnikowa i Piotra Wierchowieńskiego. Wolność
demoniczna zgubiła Kiryłowa i Iwana Karamazowa. Wolność jako samowola niszczy samą
siebie, przechodzi w swoje przeciwieństwo, rozkłada i gubi człowieka badając siebie bada
losy świata974.
Bunt zaprezentowany przez F. Dostojewskiego był innego rodzaju, niż bunt
pokazany przez A. Camusa. Ten pierwszy prowadził do zguby, ten drugi do wyzwolenia.
Miały ten sam punkt wyjścia, pragnienie wolności, ale różne punkty dojścia. Przywołajmy
jeszcze jedną kategorię – braterstwo. Paradoksalnie, obaj postulowali ideę braterstwa. F.
Dostojewski przez wzgląd na prawosławie i postulat soborowości, A. Camus natomiast
przez wyznawany przez siebie humanistyczny ateizm i postulat solidarności ludzkiej bez
Boga.
Kreacje

F.

Dostojewskiego

były

indywidualnościami

skomplikowanymi,

wielopłaszczyznowymi, rozdwojonymi. Postacie A. Camusa z kolei, to ludzie raczej prości,
którymi mógłby być każdy człowiek dotknięty niewyraźnym przeczuciem absurdalności
swojego życia. Autor Idioty w cierpieniu widział wyższą godność człowieka. Cierpienie
było znamieniem osoby, dlatego jego bohaterowie nie wzbraniają się przed nim, nie
uciekają, ale stają z nim twarzą w twarz. Niekiedy wygrywają, niekiedy przegrywają, lecz
nigdy nie uciekają przed nim. Dodajmy, że „Dostojewski rozumiał i potrafił malować
972
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jedynie zbuntowane, walczące i niespokojne dusze, kiedy próbował przedstawić człowieka
szczęśliwego, rozsądnego – natychmiast wpadał w płaską banalność”975. Wydaje się, że
wiele racji jest w tych słowach L. Szestowa. Z kolei bohaterowie stworzeni przez A.
Camusa wzbraniają się przed cierpieniem, które w swej istocie jest absurdem. Żaden z nich
nie stanął twarzą w twarz z nim, być może tylko Tarrou, bohater Dżumy.
Każdy z pięciu rozdziałów stanowił odrębną całość, jednak łączyły je rozważania na
temat kategorii buntu. Każdy z nich pod innym kątem ukazywał jego istotę. Mam nadzieję,
że może stanowić to przyczynek do bardziej profesjonalnych analiz.
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