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SOBLIW A rzecz: moja praca pisarska pociągnęła za sobą liczne i rozległe
studia tak nad Tołstojem, jak nad Goethem. Nie pisałem natomiast
nigdy o związku mojej twórczości z dwoma innymi przeżyciami artystycznymi,
które równie głęboko wstrząsnęły moją młodością i które z niezmierną uwagą
zgłębiałem w dojrzałych latach. Jestem nie mniej dłużny Nietzschemu i
Dostojewskiemu niż Goethemu i Tołstojowi. Nie napisałem jednak rozprawy o
Nietzschem, której często domagali się ode mnie przyjaciele, a która leżała - jak
się zdaje - na mojej drodze. I chwilami tylko, szybko znowu znikając, wyłania się
w moich pismach „głębokie zbrodnicze oblicze świętego, oblicze Dostojewskiego" (tak to kiedyś wyraziłem). Skąd to milczenie, unikanie i uchylanie się, w
przeciwieństwie do niedoskonałej zapewne, ale radosnej elokwencji, jaką budziła
we mnie wielkość tamtych dwu mistrzów? Nietrudno się domyślić. Łatwo mi
było składać entuzjastyczne, poufałe i przepojone tkliwą ironią hołdy przed
obrazami ubóstwianych i błogosławionych - przed prawdziwymi dziećmi natury, pełnymi wzniosłej prostoty i wspaniałego zdrowia: przed autobiograficznym
arystokratyzmem twórcy osobistej i majestatycznej kultury, Goethem, i przed
niedźwiedzią siłą epicką, ogromną, naturalną świeżością „ wielkiego pisarza
Rosji'', Tołstoja, z jego potężnie niezręcznym i nigdy nie udałym usiłowaniem
moralistycznego uduchownienia swojej pogańskiej cielesności. Ale głęboka,
mistyczna, zmuszająca do milczenia nieśmiałość ogarnia mnie wobec religijnej
wielkości przeklętych, wobec geniuszu jako choroby i choroby jako geniuszu,
wobec typu ludzkiego, który obejmuje nawiedzonych i opętanych, gdzie święty i
zbrodniarz stają się tym samym ...
W moim odczuciu właściwiej byłoby wyrażać to, co demoniczne, w
twórczości niż opisywać w publicystyce. Demonizm mógłby wówczas przema-
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z głębi dzieła możliwie w osłonie humorystycznej. Poświęcanie mu zaś
krytycznych rozpraw wydaje mi się, delikatnie mówiąc, niedyskrecją. Możliwe,
że bronię tylko mojeg0 lenistwa i tchórzostwa (nawet na pewno). Nieskończenie
lżej i znośniej jest pisać o bosko-pogańskim zdrowiu niż o świętej chorobie.
Można pokpiwać z błogosławionych dzieci natury, z ich szczególnej naiwności; z
dzieci ducha, z wielkich wyklętych i grzeszników - nigdy. Żadną miarą nie
mógłbym stroić żartów z Nietzschego czy Dostojewskiego, jak to uczyniłem w
powieści o Goethem, egoistycznym dziecku szczęścia, albo w eseju o olbrzymim,
niezdarnym bezsensie Tołstojowskiego moralizmu. Mój szacunek dla powierników piekła, dla wielkich wyznawców i chorych jest o wiele głębszy niż dla
synów światła - i jedynie dlatego bardziej małomówny. Dobrze więc się stało, że
mam ująć ten szacunek w słowa ograniczone i powściągliwe.
O bladym prostępq - ilekroć czytam ten tytuł rozdziału w Zaratustro
(dziele geniuszu powstałym, jak wiadomo, z chorobliwego natchnienia), zawsze
zjawia się przede mną bolesne i niesamowite oblicze Fiodora Dostojewskiego,
znane nam z wielu dobrych portretów. Co więcej, nie mogę się oprzeć
przypuszczeniu, że oblicze to majaczyło także przed oczami dręczonego migreną
nieszczęśliwca z Sils Maria. Dzieło Dostojewskiego odegrało bowiem szczególną
rolę w jego życiu; wspomina o nim często tak w listach, jak w książkach, nie
zauważyłem natomiast, aby poświęcił Tołstojowi choćby jedno słowo; nazywa
go najgłębszym psychologiem literatury światowej i z szczególnym, skromnym
entuzjazmem mówi o nim jako o swym „wielkim nauczycielu", chociaż w
rzeczywistości nie może być mowy o uczniowskim stosunku Nietzschego do
jego brata duchowego ze Wschodu, Fiodora Dostojewskiego. Byli bowiem
braćmi, braćmi z ducha, towarzyszami losu, wyrastającymi w tragicznej grotesce
ponad wszelką mierność i przeciętność. Różnili się jednak zasadniczo tradycją i
pochodzeniem - niemiecki profesor, którego lucyferyczny geniusz rozwinął się
pobudzony przez chorobę, z połączenia klasycznego wykształcenia, filologicznej
uczoności, idealistycznej filozofii i muzycznego romantyzmu - i bizantyjski
chrześcijanin, któremu w ogóle brakowało pewnej humanistycznej powściągli
wości warunkującej twórczość Nietzschego; jeśli zaś w Dostojewskim widział
niekiedy swego „wielkiego nauczyciela'', to po prostu dlatego, że tamten n ie
by ł N i e m ce m (najgłębszym dążeniem Nietzschego było wydobycie się ze
swej niemieckości), dlatego, że pomagał wyzwolić się z mieszczańskiego
filisterstwa i rzucić mu psychologiczne wyzwanie, popełnić zbrodnię całkowi
tego poznania.
Nie można mówić o geniuszu Dostojewskiego, żeby nie narzuciło się
słowo „zbrodniczy". Wybitny krytyk rosyjski Mereżkowski używa często
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tego wyrazu w rozmaitych studiach o autorze Brad Karamazow. Raz odnosi się on
do samego Dostojewskiego i jego „zbrodniczej żądzy poznania", kiedy indziej zaś
- do przedmiotu poznania, do ludzkiego serca, którego najskrytsze i najbardziej
z b r o d n i c z e poruszenia Dostojewski obnaża. „Kiedy czytamy Dostojewskiego - mówi Mereżkowski - ogarnia nas często strach przed jego wszechwiedzą, przed wdzieraniem się w cudze sumienie. Spotykamy u niego nasze
własne tajemne myśli, których nigdy nie wyjawilibyśmy nie tylko przyjacielowi,
ale nawet sobie samemu." Tylko pozornie mowa tu o obiektywnym, jak gdyby
lekarskim badaniu i rozeznaniu - w istocie zaś o psychologicznej 1i ryc e, w
najszerszym tego słowa znaczeniu, o spowiedzi i składaniu niesamowitych
wyznań, o bezlitosnym odsłanianiu zbrodniczych głębi własnego sumienia; stąd
straszliwa siła Dostojewskiego, jego religijne wręcz, pełne grozy znawstwo
duszy. Porównajmy z nim Prousta, nowinki, zaskoczenia i klejnoty psychologiczne, od jakich roi się dzieło Francuza. Od razu dostrzec można różnicę w tonie
i moralnym zabarwieniu: odkrycia i zuchwalstwa Prousta są zabawką w
porównaniu do bladych objawień Dostojewskiego, człowieka, który był w
piekle. Czy Proust mógłby napisać Zbrodnię i karę, największą powieść
kryminalną wszystkich czasów? Wiedzy by mu nie zabrakło, ale sumienia...
Goethe, który także - od Wertera aż do Powinowad»J z wyboru - był psychologiem
najwyższej miary, oświadczał szczerze, że nie słyszał o żadnej zbrodni, do której
nie czułby się sam zdolny. Jest to wyznanie człowieka wychowanego na
pietystycznym rozstrząsaniu sumienia, ale przeważa w nim grecka niewinność.
Zapewne, spokojne słowa Goethego to wyzwanie rzucone mieszczańskiej
cnocie, niemniej jednak są chłodne, raczej pełne pychy aniżeli chrześcijańskiej
skruchy, bardziej śmiałe niż religijnie głębokie. Tołstoj, mimo swych chrześci
jańskich zachcianek, był w dużym stopniu do niego podobny: „Nie mam nic do
ukrycia przed ludźmi - zwykł mówić- niech wszyscy wiedzą co czynię".
Porównajmy to znów z wyznaniami bohatera Wspo1Hnini rz/owieka z lochu, gdzie
opowiada o swych tajemnych zboczeniach. „Wówczas już-mówi-loch
nosiłem w swojej duszy. Bałem się okropnie, żeby mnie ktoś nie zobaczył, nie
spotkał, nie poznał." W życiu bohatera W spomninl, który ukrywał przed światłem
dnia swe rozpaczliwie szczere wyznania, panuje tajemnica piekła.
(... ) „Zbrodniczość" - powtarzam to słowo, aby zaznaczyć psychiczne
pokrewieństwo między przypadkami Nietzschego i Dostojewskiego. Nie darmo
rosyjski pisarz wywarł tak wielki wpływ na Nietzschego, iż ten nazwał go swoim
„wielkim nauczycielem". Wspólne im było zamiłowanie do przesady, nieprzyto~ne rozpasanie poznania oraz religijny, a ściślej sataniczny moralizm, który u
Nietzschego nazywał się antymoralizmem. Nietzsche nie znał mistycznego

poczucia winy, jakie męczyło epileptyka Dostojewskiego. Ale z pewnego
aforyzmu Nietzschego, którego w tej chwili nie mogę znaleźć i zacytować, który
jednak dokładnie pamiętam, wynika, że jego własny sposób odczuwania życia
uczynił mu postawę zbrodniarza czymś intymnie bliskim. Mówi bowiem, że
wszelka myślowa samodzielność, wszelkie duchowe odosobnienie i oddalenie
od mieszczańskości jest ściśle spokrewnione z bezwzględnością właściwą
egzystencji i istocie zbrodniarza i umożliwia wejrzenie i wczucie się w nią.
Uważam, że można pójść dalej i uznać, że podobnie jest z wszelką oryginalnością
twórczą, z wszelkim artyzmem - w najszerszym znaczeniu tego słowa. Francuski
malarz i rzeźbiarz Degas powiedział, że artysta musi przystępować do dzieła w
takim stanie ducha jak zbrodniarz do swego czynu.
„Stany wyjątkowe - mówi sam Nietzsche - warunkują artystę . Są one
wszystkie tak spokrewnione i zrośnięte z chorobliwymi zjawiskami, że trudno
przypuścić, aby ktoś, będąc artystą, nie był zarazem chory."
(„.) Lekarski punkt widzenia okazuje się przy badaniu wielkości jako
choroby i choroby jako wielkości nie wystarczający i filisterski, a przynajmniej
jednostronnie naturalistyczny: problem ma bowiem aspekt duchowy i kulturalny, związany z samym życiem i wpływający na jego spotęgowanie i rozwój, a nie
zrozumiały w pełni dla lekarza i biologa. Powiedzmy to wyraźnie: dojrzewa lub
powstaje z zapomnienia nowy humanizm odbierający biologii prawo do
określenia pojęcia życia i zdrowia - prawo, które biologia uważa za swój
wyłączny przywilej- i zobowiązujący się używać tych pojęć swobodniej i lepiej, a
przede wszystkim bardziej zgodnie z rzeczywistością. Człowiek nie jest bowiem
wyłącznie istotą biologiczną.

Zagadnienie choroby sprowadza się w końcu do tego, k t o jest chory,
czy epilepsją: czy przeciętny głuptak, którego
cierpienie nie ma na pewno duchowego czy kulturalnego znaczenia, czy też jakiś
Nietzsche albo Dostojewski. W ich przypadku choroba wyjawia coś, co dla życia
i jego rozwoju jest ważniejsze i bardziej pomocne niż jakakolwiek uznana przez
lekarzy normalność. Życie nigdy nie obywało się bez choroby i trudno byłoby
zacytować coś głupszego niż zdanie: „chory zrodzić z siebie może tylko rzeczy
chore". Życie nie robi ceregieli i można z pewnością powiedzieć, że stokrotnie
milsza mu jest choroba darząca twórczym geniuszem, choroba, która dumnym
galopem bierze przeszkody i w odważnym podnieceniu rzuca się ze szczytu na
szczyt, niż przeciętne zdrowie, wlokące się noga za nogą, życie nie jet
małostkowe i na pewno nie robi żadnej moralnej różnicy między zdrowiem a
chorobą. Chwyta śmiały owoc choroby, wchłania go, trawi i skoro go tylko
przyswoi - przemienia w zdrowie. Cała wataha tego pokolenia wrażliwych i

obłąkany, dotknięty porażeniem

tryskających zdrowiem młodych ludzi rzuca się na dzieło chorego geniuszu,
genialne właśnie przez swą chorobliwość, podziwia je, chwali, bierze dla siebie,
przekształca i wreszcie oddaje kulturze, która żyje nie tylko pospolitym chlebem
zdrowia. Na imię wielkiego chorego składać będą przysięgę wszyscy, którzy
dzięki jego szaleństwu nie muszą już szaleć. Będą z jego szaleństwa pożywać w
pełnym zdrowiu i on sam w nich stanie się zdrowy.
Innymi słowy: pewne osiągnięcia poznawcze i duchowe nie wydają się
możliwe bez obłędu, choroby i duchowej zbrodili; wielcy zaś chorzy są ofiarami,
męczennikami, złożonymi na rzecz ludzkości dla rozszerzenia jej doznań i
poznania, mówiąc krótko, w imię jej wyższego zdrowia. Dlatego życie tych ludzi
wyraźnie otacza religijna aura, która głęboko wpływa na ich własną świado
mość. Dlatego także te ofiary są pełne jak gdyby antycypowanych uczuć mocy i
zwycięstwa oraz życia spotęgowanego mimo cierpień - triumfalnych uczuć,
które tylko płaski rozsądek lekarski uznaje za zwodnicze; w ich istocie dokonało
się zjednoczenie choroby i siły, urągające potocznemu skojarzeniu wyobrażeń o
chorobie i s I ab o ś ci, a swoją paradoksalnością przyczyniające się do
religijnego zabarwienia ich życia. Musimy gruntownie przekształcić naszą
wiedzę o pojęciach zdrowia i choroby, o stosunku choroby i życia; wielcy
męczennicy uczą nas ostrożności wobec pojęcia „choroby", któremu zbyt
chętnie nadajemy biologicznie negatywny odcień. Mówi właśnie o tym odkryta
po śmierci Nietschego notatka do Woli moq: „Ostrożnie z pojęciami zdrowia i
choroby! - pisał. - Miarą niech będzie rozkwit ciała, sprężystość, odwaga i
wesołość ducha - a także i to, i 1e c h o r o b 1i w o ś c i m o ż e o n n a
s ie bi e w z i ą ć i prze z wy ci ę ż y ć - uzd ro wić (podkreślenia
Nietzschego). To, co zgubiłoby wątłych, może w i e 1k i e zdrowie ty!ko - pobudzić".

Nietzsche czuł się właśnie obdarzony „wielkim zdrowiem", które
choroba tylko pobudzała. Jeśli stosunek choroby i siły przedstawia się u niego
tak, że najwyższe poczucie mocy wraz z twórczą sprawnością okazują się
owocem choroby (jak to w istocie jest przy porażeniu) - to u epileptyka
Dostojewskiego jesteśmy jakby zmuszeni w chorobie widzieć skutek nadmiernej
siły, wyskok i wybuch ogromnego zdrowia, oraz przekonać się, że najwyższa
nawet żywotność może nosić rysy bladej chorobliwości.
Nic lepiej nie mąci i nie burzy lekarskich pojęć niż życie tego człowieka,
który był drgającym kłębkiem nerwów, co chwila mającym konwulsje, „tak
czułym, jakby mu zdzierano skórę i nawet powietrze sprawiało mu ból"
(Wspomnienia cz/owieka z lochu). Życie to trwało bądź co bądź pełne sześćdziesiąt
lat ( 1821-1881 ), czterdzieści zaś lat twórczości zbudowało kolosalne dzieło

nowe i odważne, wezbrane pełnią charakterów i
które przez „zbrodnicze" poznanie i szał „zbrodniczych"
wyznań rozszerza naszą wiedzę o człowieku, a jednocześnie zawiera w sobie moc
swawoli, fantastycznego komizmu i „wesołości duchowej". Bo ten wielki
męczennik był także znakomitym humorystą.
(... )Swe epickie pomniki: Brad KaramaZPW, Idiot(, Biery, Zbrodni( i kar( (nie
są to zresztą epopeje, raczej potężne dramaty komponowane scenicznie: akcja
stłoczona do kilku dni, poruszająca głębie ludzkiej duszy, zamyka się w
gorączkowych, nadrealistycznych dialogach), tworzył nie tylko pod biczem
choroby, ale także wśród dotkliwych, upokarzających kłopotów finansowych,
które kazały mu pracować z nienaturalnym pośpiechem: napisał raz na termin
trzy i pół arkusza druku, to jest pięćdziesiąt sześć stron, przez dwa dni i dwie
noce. Przed niedostatkiem chronił się za granicą, uciekał przed wierzycielami do
Wiesbaden u i Baden-Baden. Szukał ratunku przy rulecie, co kończyło się na ogół
zupełną ruiną. Pisał wtedy żebracze listy, które przypominają tonem i
słownictwem najbardziej upadłą postać jego powieści, Marmeladowa.
(... )Radykalna szczerość, pełne męki i szyderstwa osiągnięcia Dostojewskiego, twórcy, który nie oglądał się na nic i wyszedł daleko poza wszystko co
„romantyczne" i „literackie" - stały się już od dawna własnością moralnej
kultury ludzkości. (... )Bohater opowieści Dostojewskiego uważa bowiem, że
człowiek równie silnie pragnie cierpienia, tego jedynego źródła poznania; że nie
chce kryształowego pałacu przyszłości i mrówczej pracy nad zbudowaniem
doskonałego społeczeństwa; że wreszcie nigdy nie wyrzeknie się burzenia i
chaosu. Pobrzmiewa to wszystko reakcyjną złośliwością i może zaniepokoić
ludzi dobrej woli, którym zależy na tym, aby przerzucić most między
osiągnięciami ducha a skandalicznie zacofaną rzeczywistością społeczno
gospodarczą. Nie ma dziś w istocie nic ważniejszego, ale mimo to herezje
„człowieka z lochu" są prawdą: są ciemną, odwróconą od słońca stroną
człowieka, prawdą, której nikt, komu istotnie zależy na prawdzie, na całej
prawdzie o człowieku, nie powinien przeoczyć. Udręczone paradoksy, jakie
„bohater" Dostojewskiego rzuca swoim pozytywistycznym przeciwnikom,
brzmią wprawdzie ahumanistycznie, ale wypowiadane były w imieniu ludzkości
i z miłości do niej: w imieniu nowego, pogłębionego i rzetelnego humanizmu,
który przeszedł przez piekło cierpienia i poznania.
pisarskie,

niesłychanie

namiętności - dzieło,

Z: Tomasz Mann, Dastojnn!i - ~ 11111iart111,
w: Esej1, Warszawa 1964, s. 418-436,
tłum. Jan Błoński

ARA TUSTRA zstępował samotny z gór, nie sporykając po drodze
nikogo. Gdy jednak w las się zanurzył, stanął nagle przed nim starzec, co
opuścił chatę swą świętą, aby korzonków szukać po lesie. I rzekł starzec do
Zaratustry temi słowy:
- Nie jest mi obcy ten wędrowiec; przed laty przechodził on tędy.
Zaratustrą zwie się; jednakże przeobraził się on.
Wonczas niosłeś swój popiół w góry; chceszże dzisiaj swój ogień nieść w
doliny? Nie obawiasz się kary podpalacza?
O tak, poznaję Zaratustrę! Czyste jest jego oko, a wokół ust jego nie czai się
wstręt. Czyż nie stąpa on jako tancerz?
Przeobrażony jest Zaratustra, dziecięciem stał się Zaratustra, ocknięty jest
Zaratustra. I czegóż ty chcesz pośród śpiących?
Żyłeś w samotności, jako w morzu, i morze niosło ciebie. Biada, chceszże
teraz na ląd stąpić? Biada, chceszże znowu o własnych siłach wlec swe ciało?
Zaratustra odparł: - Kocham ludzi.
- Czemuż, rzekł starzec, usunąłem się i ja niegdyś w lasy i w głusz
samotną? Czyż nie dlatego, żem ludzi nazbyt ukochał?
Teraz miłuję Boga, nie kocham łudzi. Człowiek jest rzeczą zbyt
niedoskonałą. Miłość ku ludziom zabiłaby mnie.
Zaratustra odparł: - Cóżem ja o miłości mówił? Niosę ludziom dar.
- Nie dawaj im nic, rzekł święty. Raczej ujmij im nieco i dźwigaj z nimi
społem. Tern najbardziej im wygodzisz: obyś sobie jeno tern dogodził!
A jeśli chcesz ich koniecznie obdarzać, nie dawaj im więcej nad jałmużnę
i każ im jeszcze żebrać o nią!
- Nie, odparł Zaratustra, nie dawam jałmużny. Nie jestem na to dosyć
ubogi.
Święty zaśmiał się z Zaratustry i rzekł w te słowa: - Bacz więc, aby
przyjęto twe skarby! Nieufni są oni względem samotników i nie wierzą, abyśmy
przychodzili, by obdarzać.
Kroki nasze dźwięczą im zbyt samotnie po pustych ulicach. A gdy po nocy
w swoich łożach, na długo przed wschodem słońca czyjeś kroki zasłyszą, pytają
wówczas: dokąd zmierza ten złodziej?
Nie chodź do ludzi, pozostań w lesie! Udaj się raczej do zwierząt! Czemu
nie chcesz być jako ja, - niedźwiedziem pośród niedźwiedzi, ptakiem pośród
ptaków?
- I cóż robi święty w lesie? - zapytał Zaratustra.
Święty odparł: - Pieśni składam i śpiewam je, a gdy pieśni składam, śmieję
się i płaczę i pomrukuję z cicha: tak Boga chwalę.
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Śpiewem, płaczem, śmiechem i pomrukiem chwalę Boga, który jest moim
Bogiem. Lecz cóż to niesiesz ty nam w darze?
Gdy Zaratustra te słowa usłyszał, pokłonił się świętemu i rzekł: Czemże
was mógłbym ja obdarzyć? Pozwólcie mi jednak odejść czemprędzej, abym wam
czego nie odebrał! - I tak oto rozstali się ze sobą starzec i mąż, śmiejąc się jako
dwa żaki.
Gdy Zaratustra sam pozostał, rzekł do swego serca: - Czyżby to było
możliwe! Wszak ten święty starzec nic jeszcze w swem lesie nie słyszał o tern, że
Bóg już umarł! -

Gdy Zaratustra zaszedł do najbliższego miasta, co u skraju lasów leżało, znalazł
tam wiele ludu, zgromadzonego na rynku, gdyż było obwieszczone, iż linoskok
da widowisko. I Zaratustra tak rzekł do ludu:
- J a w a s u c z ę n a d c z ł o w i e k a. Człowiek jest czemś, co
pokonanem być powinno. Cóżeście uczynili, aby go pokonać?
Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie; chcecież być odpływem tej
wielkiej fali i raczej do zwierzęcia powrócić, niźli człowieka pokonać?
Czemże jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem i sromem bolesnym. I
tymże powinien być człowiek dla nadczłowieka: pośmiewiskiem i sromem
bolesnym.
Przebyliście drogę od robaka do człowieka, i wiele jest w was jeszcze z
robaka. Byliście niegdyś małpami i dziś jest jeszcze człowiek bardziej małpą, niźli
jakakolwiek małpa. (... )
Patrzcie, ja wam wskazuję nadczłowieka!
Nadczłowiek jest treścią ziemi. Wasza wola niech rzeknie: nadczłowiek
niech będzie ziemi treścią!
Zaklinam was, bracia, po z o s t a ń cie w i e r n i z i em i i nie wierzcie
tym, co wam o nadziemskich mówią nadziejach! Truciciele to są wiedni czy
nieświadomi!

Wzgardziciele to ciała, wymierający i sami zatruci, którymi ziemia się
precz wynieśli!
Niegdyś było bluźnierstwo Bogu największem zuchwalstwem, lecz Bóg
umarł, a z nim zmarli i ci bluźniercy. Ziemi bluźnić jest rzeczą najstraszniejszą,
jako też cenić bardziej wnętrzności niezbadanego niźli treść tej ziemi!
umęczyła; obyż się prędzej
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Fryderyk Nietzsche, Tako
Zara/111/ra,
Warszawa 1913, t. I., s. 4-6 i 6-7,
tłum. Wacław Berent

DUMIEW AJĄCE: kiedy człowiekowi grozi nieuchronna zguba,
kiedy staje nad przepaścią, kiedy opuszcza go ostatnia nadzieja, wówczas
niespodziewanie pozbywa się on wszystkich uciążliwych obowiązków wobec
ludzi, ludzkości, przyszłości, cywilizacji, postępu itd... , i zamiast tego wszystkiego wylania się jedynie pytanie o jego samotne, znikome i nieznane
indywiduum. Wszyscy bohaterowie tragedii - to „egoiści". Każdy z nich z
powodu swojego nieszczęścia wzywa na pomoc cały wszechświat. Karamazow
(Iwan, oczywiście) mówi wprost: „Nie przyjmuję świata". Cóż znaczą te słowa?
Dlaczego Karamazow- zamiast umknąć, jak to robią wszyscy, przed strasznymi, nie rozwiązanymi problemami - idzie śmiało na ich spotkanie jak niedźwiedź
na rohatynę? Wszak nie z powodu niedźwiedziej głupoty! On dobrze wie, co
znaczą nie rozwiązane problemy i jak się musi człowiek z podciętymi już
skrzydłami dobijać do bram wieczności! A mimo to nie poddaje się. Żadna Ding
an sich, wola, deus si11e natura nie skuszą go pojednaniem. Ten zapomniany przez
dobro człowiek odnosi się do wszystkich doktryn filozoficznych z nie ukrywaną
nieufnością i niechęcią: „Niektórzy suchotnicy, niedołężni moraliści ... - mówi
Karamazow - nazywają żądzę życia nikczemną". U Dostojewskiego żaden z jego
badających przeznaczenie bohaterów nie kończy samobójstwem, z wyjątkiem
Kiryłowa, który wszakże zabija się nie dlatego, żeby wymigać się od życia, ale aby
poznać swoją moc. Pod tym względem wszyscy oni podzielają pogląd starego
Karamazowa: nie szukają zapomnienia bez względu na to, jak trudne wydaje im
się życie. Interesującą ilustracją tego „punktu widzenia" są młodzieńcze
marzenia Iwana Karamazowa, które przypomniały mu się podczas spotkania z
diabłem . Pewien grzesznik skazany został na przebycie kwadryliona kilometrów, aby dostać się do raju. Zaprotestował. „Nie pójdę" -mówi. Położył się i
ani drgnie. Przeleżał tak tysiąc lat. Potem wstał i poszedł. Szedł bilion lat. „Skoro
mu więc otworzono wrota raju, skoro w nie wszedł, nie minęły dwie sekundy ...
kiedy zawołał, że za dwie sekundy nie tylko kwadrylion, ale kwadrylion
kwadrylionów kilometrów przejść warto, i to nawet podniesionych do
kwadrylionowej potęgi". O takich sprawach rozmyślał Dostojewski.
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Lew !:>zestow, Dostojewski i Nietzdx.
Fi/O'QJf111 tragedii. Warszawa 1987, s. 138-140,
tłum.

Cezary

Wodziński

To zbuntowany Anioł, który
z Bogiem, ale jej nie zaprzestał i prowadzi ją nadal na

chwilę ład moralny. Także w filmach pojawia się postać Diabla - samotnika,

wszelkie sposoby.
Koncept ten znajduje odbicie w wierzeniach pogańskich, wedle których
Diabeł posługuje się również dobrymi uczynkami wobec człowieka, by go
odciągnąć od prawdziwego Boga i prawdziwej wiary. Podobne stanowisko
zajmują także teologowie jeszcze w pierwszej połowie naszego stulecia; we
wszelkich działaniach do cudowności zbliżonych, w zjawiskach tajemniczych i
nie do końca wytłumaczalnych upatrują - niewidocznej co prawda - ręki
Diabła. Zdaniem tych teologów Diabeł zgodzi się nawet przybrać postać
anielską, byle tylko uwieść ludzką duszę i sprowadzić ją z właściwej drogi.
Leży przede mną książeczka ojca Louisa Bremond pt. Czy Diabeł istnieje?
Co tzJm?, która ukazała się w Paryżu w roku 1911. Swego czasu stanowiła ona
własność księcia Emmanuela Bułhaka, polskiego arystokratę przyciągnął być
może atrakcyjny tytuł, a może wojujący francuski katolicyzm. Do tego nurtu
bowiem przynależy owo dziełko. Rozprawia się ono w sposób jednoznaczny i
bezpardonowy ze wszystkim co przeciwstawia się lub uniezależnia od katolickiej
ortodoksji, stanowi dla niej konkurencję i zagrożenie. Broniąc jedynie prawdziwej wiary ojciec Bremond przeprowadza subtelne rozróżnienia między chorobą
psychiczną a opętaniem, między hipnozą a diabelskim kuszeniem. Piętnuje
racjonalizm, masonerię i tolerancję wobec innowierców, rozpoznając w tych
zjawiskach skutki diabelskich działań. W rozważaniach ojca Bremond doktryna
katolicka ukazuje oblicze dyktatorskie: ma ona obowiązywać wyłącznie i
powszechnie, w przeciwnym bowiem wypadku świat wpadnie w szpony szatana
i wypadnie z ram.
Takie jednostronne a zarazem wszechobejmujące ujęcie funkcji Diabła
należy dziś do przeszłości. W międzyczasie katolicyzm ujrzał, że największym
jego przeciwnikiem nie jest inna doktryna religijna lecz brak wiary w ogóle.
Toteż próbuje dogadać się z innymi obrządkami i bardziej zajmuje go Bóg pod

przeciwstawiony, lecz człowiekowi.
Z twórczości doby obecnej wyłania się obraz Diabla, który jest
samoistnym i który działaniem swym przypomina dżokera - można go postawić
za jakąkolwiek inną potrzebną kartę. Ale czy taki Diabeł bez właściwości,
pozbawiony boskiej gwarancji, czy Diabeł taki jeszcze istnieje?
W DzjeckM Rosemary Diabeł dosłownie pasożytuje na ludziach, na ich
duszy i ciele. W spektaklu pt. Diabeł bohater tytułowy podrażnia sumienie
człowieka, złośliwie ale skutecznie zmusza go do myślenia o sobie w kategoriach
dobra i zła. Za każdym razem obecność Diabła rodzi podniecający niepokój,
przeczucie że to co dosłowne i oczywiste kryje w sobie coś więcej, jakieś inne
znaczenie, inną prawdę. W budzeniu tego niepokoju leży zasługa samotnego
Diabła i jego urok.
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IABEŁ

jest

pomysłem chrześcijańskim.

przegrał walkę

jakąkolwiek postacią niż Diabeł.

Pozostawiony samemu sobie, Diabeł zaczął się rozwijać. Jako uosobienie
zła zawsze zajmował poczesne miejsce u pisarzy katolickich, teraz coraz częściej
zjawia się u ateistów. Uwolniony od towarzystwa Boga rozszerza coraz bardziej
obszar swego działania i staje się samowystarczalny. Nie jest już tylko
reprezentantem zła, działa jako siła o dowolnym znaku, lub wręcz dwuznaczna - zależnie od potrzeby. I jako jedyna siła nadprzyrodzona wobec człowieka i
istniejącego świata. Jak choćby u Bułhakowa w MistrzN i Ma/gof'Z{JCŻe, gdzie
Diabeł ingeruje w świat ludzki w sposób pozytywny, zaprowadzając w nim na

najczęściej o znaku ujemnym. Ale ten Diabeł nie walczy z Bogiem, nie Bogu jest

Anna Schiller

OWIEM Pani o sobie, ie jestem dziecięciem wiekM, dziecięciem niewiary i zwąt
pienia po dzif dzień, a nawet (wiem o tym) do grobowej deski. Ileż strar.mych mąk
kosz/owało i kosz/uje mnie teraz owo pragnienie wiary, które jest tym silniejsze w duszy
mojej, im więcejjest we mnie dowodów przeciwnych. Jednakie Bóg zryła mi niekiedy chwile, w
których jestem absolutnie spokojny. W owych chwilach kocham ludzi i dochodzę do wnioskM,
ie inni mnie kochają. W takich chwilach uksztaltowalem w sobie symbol wiary, w którym
wszystkojest dla mniejasne i fwięte. Ów symboljest bardzo prosty, oto on: wierzyć, ie nie ma
nic piękniejszego, głębszego, sympatyCZ11iejszego, razumniejszego, odważniejszego i doskonalszego od Chrystusa i z żarliwą miłością powiadać sobie, ie nie tylko nie ma, lecz /ryć nie
może. Więcej, gdylry ktoś mi udowodni/, ie Chrystus jest poZP prawdą, i rzttzJWŻŚcie lrylolry
tak, ie prawda jest poza Chrystusem, to wolał/rym pozostać z Chrystusem niż z
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prawdą.

Ficxlor Dostojewski, fragment listu z 1854 r.
do Natalii Fonwizinej, w: Fiodor Dostojewski,
Listy, Warszawa 1979, s. 114-115,
tłum. Zbigniew Pcxlgórzec i Ryszard Przybylski
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