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SARTRE I JEGO „DIABEŁ I PAN BóG" 

Sartre należy do ateistycznego postępowego 

skrzydła egzystencjalizmu. Ideologia, którą wyznaje, 
tłumaczy dzieje jego biografii intelektualnej. Za
chował on wprawdzie tożsamość filozoficzną, ale prze
jawił ją w różnych wersjach. Autor „La Nausćc" 

i autor „Dzieciństwa wodza" to wyraziciele nieco 
różnych ideologii, podobnie jak jego fundamentalne 
dzieło filozoficzne „L'ctre et le Nean t" różni się 

od programowej wypowiedzi w cytowanym num~

rzc „Twórczości". Klimat owych utworów jest 
identyczny, ale prace późniejsze doceniają społecz

no-polityczny aspekt wybranej sytuacji. Rozwój my
śli Sartre' owskiej nic szedł zresztą po linii prostej; 
stadia jego ewolucji światopoglądowej najwyraźniej 

widać na przykładzie dzieł literackich. Po „La
dacznicy z zasadami" ( 1946) napisał sztukę p. t. 
„Brudne ręce" (1948), a po tej zaś „Niekrasowa" 
( 1955). Rysuje się wszakże w całej jego twórczości 

z lat wojennych i powojennych wyraźny punkt gra
witacyjny - marksizm jako koncepcja naukowa 
i zarazem popularna, głęboka i zarazem ekspansyw
na. Sartre występujący przeciw faszyzmowi i anty
semityzmowi, współpracujący z światowym Ruchem 
na rzecz pokoju, uznający w swych ostatnich pra
cach filozoficznych, iż człowiek jest określony polem 
historyczno-społecznym wyposażonym w rozmaite 
możliwe instrumenty (vide: Twórczość, 1957, n. 4, 
s. 57- 62) - zbliżał i zbliża się wyraźnie do mark
sizmu, jedynej według niego filozofii zdolnej uporać 

si<.: z XX-wieczną rzeczywistością. 
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Nie ma nic bardziej naturalnego niż fakt, iż lite
ratu ra jest głównym obszarem egzystencjalizmu. 
Nim Marcel i Heidegger wystąpili ze swymi filo
zoficznymi enuncjacjami Unamuno, Kafka 
i Malraux wykładali egzystencjalizm w beletrystyce. 
Bowiem autentyczna literatura przekazuje człowieka 

w jego istnieniu, od niego wychodzi i nigdy tego 
swojego, archimedesowego punktu nic porzuca. 

Kim jest Goetz? „Anarchistą 1 wolnym 
strzelcem" (określenia Sartre'a) , ale tak uwikłanym 
w konkretną historię swoich dni, iż „Diabeł i Pan 
Bóg" jest dramatem rewolucji w równej, albo 
i większej mierze, niż dramatem anarchisty, w cza
sach rewolucyjnych. Sartre sam zaznaczył w komen
tarzu do sztuki. iż Goetz - „„.pragnąc osiągnąć 

absolut zarówno w czynieniu dobra jak i zła, nie 
miągnął nic innego jak zniszczenie wielu istnień 

ludzkich". 
„Diabeł i Pan Bóg„ jest dra matem o wiele głęb

szym. Publicystyka ustępuje miejsca sztuce. Wystar
czy postawić utwór Sartrc'a obok dzieła jego wiel
kiego poprzednika Goethego. „Gotz von Berlichin
gen„ \.Yeimarczyka jest klasycznym dramatem hi
storycznym - z dworem królewskim, z podstawo
wym konfliktem między lojalnością i przyjaźnią, 

a żądzą kariery politycznej. Sztuka Sartre'a jest 
utworem wielopłaszczyznowym - historycznym, spo
łeczno-obyczajowym, psychologicznym; dominującym 

jej rysem jest przy tym intencja moralistyczna. 
Autor nie trzyma się ściśle wypadków historycznych, 
ale właśnie dzięki fikcyjnym postaciom i wątkom 

ujawnia istotę wojny chłopskiej w Niemczech 
XVI-wiecznych. Konfrontacja ze znaną książką 

Engelsa jest tutaj uderzająca. Sartre znakomicie 
różnicuje ówczesne warstwy społeczne, odkrywa pod 
religijnym kostiumem właściwym dla wszelkich 
XVI-wiecznych ruchów ideologicznych - klasowe 
<>ntagonizmy, przede wszystkim zaś jego Goetz od
powiada temu wzorcowi przywódcy rewolucyjnego, 
którego reprezentował Tomasz Miinzer. Engels tak 
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pisał o ,nim: „Dla wodza skrajnej partii nie ma nic 
gorszego, jak być zmuszonym do objęcia rządów 

w epoce, kiedy ruch nie dojrzał jeszcze do panowa
nia klasy, którą reprezentuje, ani do przeprowadzl!
nia zarządzeń, których panowanie tej klasy wyma
ga„. Z konieczności staje on zatem wobec nie da
jącego się rozwiązać dylematu: to, co zrobić może, 

sprzeciwia się całemu jego dotychczasowemu postę

powaniu, jego zasadom i bezpośrednim interesom 
jego partii; 

0

to zaś, co zrobić powinien, jest nie do 
przeprowadzenia. Słowem, zmuszony jest reprezento
wać nie swoją partię, nie swoją klasę, lecz klasę, 

do której panowania ruch w tej chwili dojrzał... 

ho.to znajdzie się w takim fałszywym położeniu, jest 
bezpowrotnie zgubiony„." 

Sartre oczywiście doskonale znał dzieło Engeloa 
oraz tematycznie para lelną do niego korespondencję 

Marksa i Engelsa z La ssałem z r. 1859 (o sztuce 
tego ostatniego p. t. „Franz von Sickingen'', równfrż 

dotyczącej wojny chłopskiej w Niemczech). Godny 
więc zastanowienia jest niewątpliwy fakt, iż z lek

tury tej skorzystał. 

Czyżby wit<c „Diabeł i Pan Bóg" był utworem 
marksistowskim? Nie jest nim na pewno, choćby 

dlatego, iż Goetz pozostał w znacznej mierze bo
haterem egzystencjalistycznym. Sartre komentując 

swą sztukę akcentował m. in., iż dotyczy ona „sto
sunków między człowiekiem a Bogiem, albo, jeśli to 
inaczej ująć, stosunków między człowiekiem a abso
lutem' . Goetz przeżywa „zakład serca" - stawi a 
pod wpływem H einricha na absolutne miłosierdzi<', 

chce zbawić ludzi dobrocią tak jak przed tym 
chciał ich unicestwić absolutnym złem. Projektuje 
siebie wybierając swój indywidualny los w zależno

ści jak się wydaje jemu chyba także 

Sartre'owi od najzupełniej dobrowolnie uzna
nych założeń. Katarzyna i Hilda to nie tyle żywe 
z knvi i kości kobiety ile postaci symboliczne tj. 
głosy sumienia, które towarzyszą bohaterowi. Hilda 
niejako odkupuje grzechy popełnione przez niego 
w stosunku do Katarzyny. Ale ów dramat „metafi
zyczny" rozgrywa się cały czas w wymiarach ziem
skich, w konkretnych społeczno-politycznych grani-
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cach. I treść jego wypełniona jest na wskroś ziem
skimi historycznymi sprawami. Goetz przegrywa 
swoją próbę zrealizowania Absolutu. Oświadcza 
Heinrichowi... „W każdej minucie zadawałem sobie 
pytanie, czym jestem, w oczach Boga. Teraz znam 
odpowiedź: niczym. Bóg mnie nie widzi, Bóg mnie 
nie słyszy, Bóg mnie nie zna. Widzisz tę pustkę 

nad naszymi głowami? To Bóg. Widzisz tę wyrwę 

w drzwiach? To Bóg. Widzisz tę dziurę w ziemi? 
To także Bóg. Milczenie - to Bóg. Nieobecność-
to Bóg. Bóg - to samotność ludzi. Ja jeden tylko 
istniałem, sam wybrałem Zło, sam wymyśliłem 

Dobro. Ja szachrowałem, ja czyniłem cuda, ja sam 
siebie oskarżam, ja jeden mogę siebie rozgrzeszyć, 

ja który jestem człowiekiem. Jeżeli Bóg istnieje, 
człowiek jest nicością ... " Dramat osobisty kończy 

się znamiennym akcentem podkreślającym, iż Goetz 
nie tylko szukał miejsc:i dla siebie w świecie skłó

conych interesów i idei. Szukał także i chyba głów
nie - wespół z Nastym i Karlem - sprawiedli
wości. Dlatego też przystępuje do obozu wydzie
dziczonych, i to w sposób heroiczny, gdyż on wła~

nie najlepiej wie, iż obóz musi ponieść klęskę. Zgła

sza swój akces, tłumacząc go w sposób następujący: 

„Goetz: - Chcę być człowiekiem między ludźmi. 

Nasty. - Nic więcej? Goetz - Wiem, to jest naj
trudniejsze. I dlatego muszę zaczynać od początku. 

Nasty. - Nic więcej? Goetz - Zbrodnię. Ludzie 
dzisiejsi rodzą się zbrodniarzami i muszę domagać 

się swojego udziału w ich zbrodniach, jeżeli chcę 

uzyskać swój udział w ich miłości i w ich zasłu

gach. Chciałem miłości czystej : naiwność; kochać - ·
to nienawidzieć wspólnego wroga, poślubię waszą 

nienawiść. Chciałem Dobra: głupota, na tej ziemi 
i w naszych czasach Zło i Dobro są nierozłączne, 

zgadzam się być zły, żeby stać się dobrym". 
Trngiczne perypetie moralne Goctza są refleksem 

tragizmu rewolucji. Ludzkość szukała zawsze i wciąż 
jeszcze szuka dróg oraz sposobów, by ją ominąć. 

Niestety dotąd -- nic udało się tego dokonać. Re
wolucja społeczna ukazuje się w świecie dotychcza
sowych doświadczeń ludzkości jako doniosły czyn
nik humanistyczny. Kto wie, czy to nie jedyna 
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dotąd realna laska Prospera. Nie wolno jednak 
przymknąć oczu na to, iż owa laska wprowadzająca 
realną sprawiedliwość, jest narzędziem zarówno 
ludzkim jak i przeciwludzkim. Można i należy wy
jaśnić nieubłaganą konieczność rewolucji poprzez 
odwołanie si<,; do dziejowej dialektyki dobra i zła. 

Jednocześnie trzeba ustawicznie manifestować opór 
moralny przeciw temu, iż ludzie dla osiągnięcia ra
cjonalnego ładu społecznego t.j. równego startu dla 
wszystkich, muszą wzajemnie przelewać krew. Kiedy 
Goetz żegna nas ze sceny słowami, iż będzie budził 

grozę, by okazać miłość, przyjmujemy to oświad

czenie jako akt rozumny i szlachetny, ale zarazem 
jako protest przeciw światu, który nie potrafi być 

inny ... 
Ta lekcja - konieczności historycznych, moral

nego akcesu do rewolucji i zarazem moralnego bun
tu przeciw niej - jest równoległa do idei marksi
stowskich. Dlatego też „Diabeł i Pan Bóg" jest sztu
ką dla marksistów i sztuką naszego czasu. Przekła

dam też stokroć artystycznie bynajmniej nie najlep
szy dramat Sartre'a „a la thćse" nad dziesiątki 

utworów arcyskładnych, ale wczorajszych lub kłam

liwych. Sartre wstrząsa uśpionym sumieniem tak jak 
Fadiejew w „Klęsce" i Szołochow,... jak Mill,~r 

w „Czarownicach z Salem i Brecht... Trzeba mu 
wyjść naprzeciw i zobaczyć w tym egzystencjalistycz
nym zwierciadle naszą twarz. 
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PARĘ SLóW O EGZYSTENCJALIZMIE 

Egzystencjalizm jest wielką przygodą intelektualną 

naszego stulecia i zarazem rości sobie w jakimś sen
sie uzasadnione pretensje, by być philosophia pe
rennis . Jego pytania i odpowiedzi odpowiadają tym 
wszystkim, którzy w naszych dniach osaczeni są 

dysproporcją między niezwykłymi osiągnięciami nauk 
technicznych, przyrodniczych i społecznych, a moż

liwościami t.zw. szarego człowieka. Im znaczniejszą 

przewagę osiąga człowiek nad żywiołem przyrody 
i anarchią zjawisk społecznych, tym drastyczniejsze 
pojawiają się niepokoje, jak ją człowiek wykorzy
~ta. Jest to nie tylko problem Golema, nad którym 
człowiek nic zapanuje, ale i samego człowieka, któ
rego sprawy wewnętrzne zostaną zdławione przez 
jego własną, agresywną, uwieńczoną sukcesem ak
tywność zewnętrzną. Egzystencjalizm jest credo 
światopoglądowym tych, którzy perspektywy poje
dyńczego człowieka widzą w pomniejszonej skali, 
i to coraz bardziej malejącej, ale jednocześnie przy
pisują mu ostrą auto-orientację, tj. wyczulone za
interesowanie głównie sobą a nie światem jego zew
nętrznych zdobyczy. Egzystencjalizm jest więc su
biektywizmem i od dawnego t.zn. tego, który poja
wił się w nowożytnych rozważaniach filozoficznych 
począwszy od Descartesa, różnią go wszakże zasad
nicze rysy. Jest bowiem dramatyczny; jego punktem 
wyjścia jest istnienie, a nie myślenie. Człowiek nic 
jest - wg relacji egzystencjalistów - zdetermi
nowany. Jego egzystencja jest właściwie nicosc1ą 

ustawicznie przezwyciężoną. Owa walka z nicością 
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to wolność człowieka, wolność przymusowa, gdyż 

musi on siebie wciąż określać i projektować. Ten 
ciągły proces autoprojekcji daje mu poczucie „lep
kości" - t.zn. człowiek doznaje obrzydzenia do sa
mego siebie (la nausee), ponieważ, jak magma, 
wc1ąz traci kontur. Chciałby więc być kimś innym, 
kimś na kształt rzeczy stabilnych; jednak z chwilą, 

kiedy zaczyna żyć życiem zwyczajnym, pozbawio. 
nym samokontroli i penetracji (Heideggerowskic 
,,man lebt"), odczuwa pogardę dla siebie. Zdradz;i 
bowiem własne autentyczne istni nie. Oto jeden 
z paradoksów egzystencjalizmu człowiek może 

być sobą, ale nawet autentyzm nic daje mu zado
wolenia. Żyje więc zawsze w niepokoju, trwodze, 
rozpaczy, poczuciu ryzyka. Ale dołącza się do tego 
drugi paradoks: człowiek, mimo iż na jego wolno~ć 
składają się przeżycia bolesne, iż u kresu ciągłych 

jego zmagań z losem stoi śmierć czyli nicość osta
teczna - jest właściwie optymistą. Do dyspozycji 
bowiem ma &iebie jako materiał do wyrzeźbienia 
i każdernu jego aktowi towarzyszy poczucie odpo
wiedzialności. Parafrazując znane powiedzenie Pa
scala można by powiedzieć, iż wg egzystencja lizmu 
człowiek jest trzciną tragiczną , t.zn. humanizm swój 
r:1a11ifesluje w skazanej na przegraną ale nieprzer
wanej walce z losem metafizycznym. Dla takiego 
zespołu tez nietrudno było doszukiwać się antena
tów w przeszłośc i. Egzystencjalistami zostali 
ochrzczeni ci wszyscy, którzy w jakikolwiek byle 
dramatyczny sposób protestowali siłom nadrzędnym, 
~bs~lutom, Ideom itd. i wadząc się z wszelkim my
slemem tworzącym Odwieczne Abstrakcje bronili in
dywidualności ludzkiej. Od „Wyznań" Augustyn<t 
do „Idioty" Dostojewskiego prowadziły te wędrówki 
za poprzednikami. 

Egzystencjalizm jest bowiem zwykle tak formu
łowany, iż jego granice pozostają nieokreślone. 
Przedstawiciele jego szukali najczęściej schronienia 
w różnych koncepcjach składali się do kato
licyzmu i do marksizmu, wiązali się z fenomenolo

gią i psychoanalizą. Byli zbuntowani przeciw starym 
ustrojom społecznym pertraktowali przyjaźnie 

z narodowym socjalizmem. Fakty te dobitnie wska-
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zują, iż - jak pisał Sartre w rozprawie „Marksizm 
egzystencjalizm" (Twórcz ść, 1957, nr 4) 

egzystencjalizm jest zaledwie ideologią, a nie filo
zofią . Jego przesłanki mówiły tylko o tym, że czło
wiek musi wybierać, ale konkretna społeczna histo
ria zmuszała do zorientowanego wyboru. O tym co 
wybierać, mówiły już inne koncepcje - filozo
ficzne, historiozoficzne, polityczne. 

Stefan Morawski Friedrich Engels 

Z „WOJNY CHŁOPSKIEJ W NIEMCZECH" 

(fragmenty) 

Arcybiskup, Biskup. Wśród duchowie6stwa istniały 

dwie całkiem różne klasy. Duchowna hierarchia 
feudalna stanowiła klasę arystokratyczną: biskupi 
i arcybiskupi; opaci, przeorowie i inni prałaci. Ci 
wysocy dostojnicy kościoła byli albo sami książęta

mi, albo rządzili - pod zwierzchnictwem innych 
książąt feudalnych jako feudalni panowie - wiel
kimi obszarami z wieloma chłopami poddanymi 
i pańszczyźnianymi. Wyzyskiwali swych poddanych 
nie tylko z taką samą bezwzględnością jak szlachta 
i książęta, lecz robili to jeszcze bardziej bezwstyd
nic. Dla wydarcia ostatniego grosza od poddanego 

i rozszerzenia dziedzictwa kościoła stosowano obok 
brutalnego gwałtu wszelkie szykany religijne, obok 
okrojności tortur wszystkie okropności klątwy i od
mowy rozgrzeszenia, wszelkie intrygi konfesjonału. 

Tetzel. Ale mimo to, że oprócz zwyczajnych 
świadczeń feudalnych i czynszów dostojnicy kościoła 

ściągali jeszcze dziesięcinę, wszystkie te dochodv 
były nie wystarczające. Aby wydrzeć ludowi jeszcze 
większe daniny, uciekano się - i to przez d!U!;i 
czas z najlepszym skutkiem - do wyrobu cudow
nych obrazów świętych i relikwii , do organizowania 
przynoszących zbawienie miejsc świętych i frymar
czenia odpustami . 

Heinrich. Plebejski odłam duchowieństwa składał 

się z kaznodziejów wiejskich i miejskich. Stali oni 
poza feudalną hierarchią kościoła i nie posiadali 
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Chłop-rewolucjoni sta ze sztandarem bojowym 
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udziału w jej bogactwach. Praca ich była mniej 
kontrolowana i, pomimo swej wielkiej wagi dla ko
ścioła - chwilowo o wicie mniej potrzebna niż po
licyjna służba skoszarowanych mnichów. Dlatego 
też byli daleko gorzej płatni, a prebendy ich po 
większej części bardzo skąpe. Jako ludzie pochodze
nia mieszczańskiego lub plebejskiego, znali z bliska 
sytuację życiową mas i zachowali, pomimo swej 
godności kapłańskiej, sympatie mieszczańskie i ple
bejskie. U dział w ruchach ówczesnych, wyjątkowy 

wśród mnichów, był wśród nich regułą . Dostarczali 
teoretyków i ideologów ruchu, wielu zaś z nich 
jako przedstawiciele plebejuszy i chłopów poniosło 

śmierć na rusztowaniu. Toteż nienawiść ludu do 
klechów zwraca się przeciwko nim tylko w spora
dycznych wypadkach. 

Bankier. Na czele społeczności miejskiej staly 
rody patrycjuszowskie, tzw. „starszyzna" ( „Ehrbar
keit"). Były to najbogatsze rodziny. One jedynie 
zasiadały w Radzie i we wszystkich urzędach miej
skich . Nie tylko :1'.a tem zarządzali dochodami 
miasta, lecz i zjadali je. Potężni swym bogactwem, 
swym starodawnym, uznanym przez cesarza i pań

stwo stanowiskiem arystokratycznym, wyzyskiwali 
oni na wszelkie sposoby zarówno gminę miejską jak 
i poddanych miastu chłopów. Uprawiali lichwę zbo
żową i pieniężną, uchwalali dla siebie wszelkiego 
rodzaju monopole, stopniowo pozbawili gminę 

wszystkich praw do współużytkowania miejskich la
sów i łąk i korzystali z nich wprost na swój własny 
użytek prywatny, nakładali samowolnie opłaty dro
gowe, mostowe, myta i inne ciężary, prowadzili han
del przywilejami cechowymi, prawami mistrzowskimi 

obywatelskimi oraz wymiarem sprawiedliwości . 

Jak łatwo było wówczas nielicznej kaście, obwaro
wanej ze wszech stron przywilejami, ściśle zespolo
nej węzłami pokrewieństwa i interesu, bogacić się 

niezmiernie z dochodów miejskich - pojmiemy, je
żeli przypomnimy sobie liczne oszustwa i sprzenie
wierzenia, które rok 1848 wywlókł na światło 

dzienne w tak wielu zarządach miejskich. 
żołnierze, Plebejusze. Opozycja plebejska skła

dała się z podupadłych mieszczan i rzeszy mieszkań-
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ców miejskich, nie korzystających z praw obywatel
skich: czeladników rzemieślniczych, wyrooników 
i licznych zaczątków lumpenptolctariatu, które od
r.ajdujemy na niższych nawet szczeblach rozwoju 
miast. Rzesza ludzi bez określonego zawodu i bez 
stałego miejsca zamieszkania wzrosła właśnie wów
czas bardzo silnie wskutek rozpadania się feuda
lizmu w społeczeństwie, w którym jeszcze każda 

gałąź zarobkowa, każde pole życiowe obwarowane 
l.iyły niezliczoną ilością przywilejów. We wszystkich 
10zwiniętych krajach liczba włóczęgów nigdy nie 
była równic wielka jak w pierwszej połowie sze
snastego stulecia. Część tych włóczęgów wstępowała 
w czasach wojennych do wojska, druga część wę· 

drowała żebrząc po kraju, trzecia wreszcie .zdoby
wała sobie nędznC' utrzymanie po miastach pracą 

wyrobniczą i w ogóle pracą nie objętą przez cechy. 
WszysLkic trzy kategorie odegrały swoją rolę 

w wojnic chłopskiej: pierwsza - w armiach ksią

żęcych, którym chłopi ulegli, druga - w spiskach 
i zbrojnych oddziałach chłopskich, gdzie też stale 
uwidaczniał się jej demoralizujący wpływ, trzecia -
w walkach partii miejskich. Nie należy zresztą za
pominać, że znaczna część tej klasy, mianowicie ta, 
która żyła w miastach, posiadała wówczas jeszcze 
wiele ze zdrowej natury chłopskiej. 

Karl. Widzimy, że opozycja plebejska ówczesnych 
miast składała się z elementów bardzo różnorod

uych. Z jednej strony - zubożali mieszczanie ce
chowi, których wiązało jeszcze z istniejącym ustro
jem miast posiadanie przywileju; z drugiej - wy
pędzeni chłopi , i wydalona z pracy służba, którzy 
nie zdążyii jeszcz stać się proletariuszami. Między 

jednymi a drugimi - czeladnicy, stojący chwilowo 
poza oficjalnym społeczeństwem. Stanowisko par
tyjne tej mieszaniny elementów było przeto z ko
nieczności wysoce chwiejne i zależnie od warunków 
miejscowych - różne. Przed wojną chłopską opo
zycja plebejska bierze udział w walkach politycz
nych nie jako partia, lecz występuje tylko jako ha
łaśliwy, żądny rabunku, kupowany i odprawiany za 
parę beczek wma tłum w ogonie opozycji mie
szczańskiej. Dopiero powstania chłopskie tworzą 
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z niej partię, ale nawet wtedy jest ona w swych 
żądaniach i wystąpieniach prawie wszędzie zależna 

od chłopów - uderzający dowód tego, jak dalece 
miasto było jeszcze wówczas zależne od wsi. 

Chłopi. Pod tymi wszystkimi klasami, z wyjąt

kiem ostatniej, stała wielka, wyzyskiwana masa na
rodu: chłopi. Czy chłop należał do księcia, do ba
rona, biskupa, klasztoru czy miasta - zawsze od
noszono się do niego jak do rzeczy, jak do bydła 

roboczego, a nawet gorzej. Jeżeli był poddanym -
to zdany był zupełnie na łaskę i niełaskę swego 
pana. Jeżeli był chłopem pańszczyźnianym - to 
wystarczały już oparte na przepisach prawnych 
umowne świadczenia, aby go zdusić; a świadczenia 

rosły z dnia na dzień. Większą część swego czasu 
musiał pracować w dobrach pana; z tego, co wyro
bił podczas niewielu godzin wolnych, musiał płacić 

dziesięcinę, czynsz, daninę, opłatę podróżną (poda
tek wojenny), podatki krajowe i państwowe. Nie 
mógł żenić się, nie mógł umrzeć, nie opłaciwszy 

się panu. Musiał, prócz stałc.j pai1szczyzny, zbierać 

dla jaśnie pana kłosy, zbierać poziomki, zbierać ma
liny, zbierać ślimaki, napędzać zwierzynę na polo
waniu, rąbać drwa itp. Prawo rybołówstwa i polo
wania należało do pana; chłop musiał patrzeć spo
kojnie jak zwierzyna niszczy mu zbiory. Pastwiska 
i lasy gminne prawie wszędzie zostały zabrane gwał
tem przez panów. Pan rozporządzał samowolnie nie 
tylko własnością chłopa, lecz i jego osobą, jego 
żoną i córką. Posiadał prawo pierwszej nocy. Gdy 
mu się podobało, wtrącał chłopa do wieży, gdzie 

ten z równą pewnością nie mógł uniknąć tortur jak 
dziś sędziego śledczego. Gdy mu się podobało, bił 

go na śmierć lub ścinał głowę. Spośród owych bu· 
dujących rozdziałów kodeksu „Carolina'', które 

traktują o „obcinaniu uszu", „obcinaniu nosów", 
„wykłuwaniu oczu", „odrąbywaniu palców i rąk", 

„ścinaniu głowy", „łamaniu kołem", o „paleniu", 
„wyrywaniu ciała rozżarzonymi obcęgami'', „ćwiar

towaniu" itp. nie ma ani jednego, którego by ła

skawy pan. władca i opiekun, nie stosował według 

upodobania wobec swych chłopów. Któż miał ich 
bronić? W sądach zasiadali baronowie, księża, pa-
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Uzbrojeni chłopi 

(wg ryciny Albrechta Diirera) 

-20-

trycjusze lub prawnicy, którzy dobrze wiedzieli, za 
co im płacą. Wszak wszystkie oficjalne stany ce
sarstwa żyły z wyzyskiwania chłopów. 
Choć chłopi zgrzytali zębami pod straszliwym 

uciskiem, trudno jednak było ich pchnąć do pow
stania. Ich rozproszenie utrudniało w najwyższym 

stopniu jakiekolwiek porozumienie się. Długie przy
zwyczajenie do jarzma przekazywanego z pokole
nia w pokolenie, odzwyczajenie się w wielu okoli
cach od używania broni, bezwzględność wyzysku, t~ 
słabnąca, to wzmagająca się zależnie od osoby 
pana - wszystko to przyczyniało się do utrzymania 
chłopów w sp~koju. Dlatego też mamy w wiekach 
średnich mnóstwo chłopskich powstań lokalnych, 
ale - przynajmniej w Niemczech - przed wojną 
chłopską nie było ani jednego powszechnego, ogól
nonarodowego powstania chłopów. Poza tym, sami 
chłopi nie byli w stanie zrobić rewolucji, póki mieli 
przeciw sobie zorganizowaną i zjednoczoną potęgę 

książąt, szlachty i miast. Tylko w sojuszu z innymi 
stanami mogli mieć szanse zwycięstwa ; ale jakże 

mogli zawrzeć taki sojusz, skoro byli jednakowo wy
zyskiwani przez wszystkie stany? 

Nasty. Zupełnie odmienny charakter miały he
rezje będące bezpośrednim wyrazem potrzeb chło

pów i plebejuszy i które prawie zawsze wiązały si~ 

z jakimś powstaniem. Podzielały one wprawdzie 
wszystkie żądania kacerstwa mieszczańskiego co do 
klechów, papiestwa i przywrócenia prachrzcścijafl

skiego ustroju kościoła, ale szły jednocześnie nie
skoilczenie dalej. Żądały one przywrócenia prachrze
ścijańskiej równości między członkami gminy i uzna
nia jej również za obowiązującą w społeczeństwie 

obywatelskim. Z „równości dzieci bożych" wysnu
wały wniosek o równości obywatelskiej, a nawet 
częściowo o równości majątkowej. Zrównanie 
szlachty z chłopami, patrycjuszów i uprzywilejowa
nych mieszczan z plebejuszami, zniesienie pańszczyz

ny, czynszów dzierżawnych, podatków, przywilejów 
i przynajmniej najbardziej krzyczących różnic ma
jątkowych oto żądania, które formułowano 

w sposób mniej lub bardziej zdecydowany i ogła

szano jako nieuniknione konsekwencje doktryny 
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prachrześrijańskiej . T a herezja rhłnp,kn-plrbf'i~ka. 
l:dwo daj.'*ca się oddzielić od micszczai1skiej w okre
sie rozk"".1tu feudalizmu, np. u albigensów, staje się 
w XIV 1 XV stuleciu całkowicie odrębnym poglą
dem partyjnym i występuje zwykle całkiem samo
dzielnie obok kacerstwa mieszczańskiego. Jako 
przy.kład. slużyć mogą: John Bali, kaznodzieja pow
stama V.ata Tylera w Anglii, obok ruchu Wycliffa, 
lub taboryci obok kalikstynów w Czechach. 

„Państwo Słońca" - Goetza. Położenie plebeju
szy wyjaśnia nam, dlaczego wówczas już odłam 
plebejski nie mógł się ograniczyć jedynie do zwal
czania feudalizmu i uprzywilejowanego mieszczań
stwa, dlaczego przynajmniej w wyobraźni sięgać 
musiał nawet poza ledwie świtające, nowoczesne 
społe~zeństwo bu_rżuazyjne, dlaczego jako odłam po
zbawiony zupclme własności musiał już kwestiono
w_ać instytucje, poglądy i pojęcia, wspólne wszyst
kim formom sp·oiecznym opartym na przeciwień
stwac~. _kl~sowych . Chiliastyczne rojenia pierwotnego 
chrzes:1J~nstwa stanowiły przy tym wygodny punkt 
z~czep1ema. Równocześnie jednak to wybieganie ·
me , ~ylko poza teraźniejszość, ale nawet poza przy
szłosc - mogło być tylko sztuczne i fantastyczne, 
przy pierwszej zaś próbie praktycznego zastosowa
nia musiało wrócić do tych ciasnych ram które 
jedynie były możliwe w ówczesnych war~nkach. 
Atak na własność prywatną, żądanie wspólności 
dób~ musiały sprowadzić się do zwykłego organizo
wama dobroczynności. Mglista równość chrześcijań
ska mogła sptowadzić się co najwyżej do mieszczań
skiej „równości wobec prawa". Zniesienie wszel
kiej zwierzchności zamienia się ostatecznie w usta
no~ie_nie wybieralnych przez lud rządów republi
kansk1ch. Antycypacja ustroju komunistycznego 
w fa_ntazji stała się w rzeczywistości antycypacją 
nowozytnych stosunków burżuazyjnych. 

Sytuacja wyjściowa dramatu. Widzimy, że rm
maite stany w państwie: książęta, szlachta, prałaci, 
patrycjusze, mieszczanie, plebejusze i chłopi stano
wili na początku XVI stulecia wysoce chaotyczną 
masę z najrozmaitszymi, we wszystkich kierunkach 
krzyżującymi się potrzebami. Każdy stan zawadzał 
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głą, już to otwartą, już to skrytą walkę. To rozbi
cie całego narodu na dwa wielkie obozy, które ist
niało w chwili wybuchu pierwszej rewolucji we 
Francji i które teraz, na wyższym stopniu rozwoju, 
istnieje w krajach najbardziej postępowych, było 

w tych wa runkach wprost niemożliwe ; mogło się 

ono w przybliżeniu dokonać dopiero wtedy, kiedy 
zbuntowała się najniższa, przez wszystkie stany wy
zyskiwana warstwa narodu: chłopi i plebejusze. 

Sytuacja końcowa. Dokonany przeze mnie opis 
unaocznił, przypuszczam, jasno każdemu, jak lo
kalne i prowincjonalne rozdrobnienie i wypływające 
z niego - siłą konieczności - lokalne i prowin

cjonalne zasklepienie obróciły wniwecz cały ruch ; 
jak ani mieszczanie, ani chłopi, ani plebejusze nie 
zdobyli się na zjednoczoną akcję ogólnonarodową; 

j <:i k chłopi np. w każdej prowincji działali na 
własną rękę, odmawiali stale pomocy sąsiednim zre
woltowanym chłopom i zostali wskutek tego w po
szczególnych starciach po kolei rozbici przez woj
ska, których stan liczebny nie dosięgał nawet dzie
siątej częsc1 stanu liczebnego powstańców. Rozmaite 
odrębne rozejmy i układy poszczególnych gromad 
z ich przeciwnikami stanowią każdy dla siebie akt 
zdrady wobec wspólnej sprawy; to zaś, że łączenie 

się ze sobą gromad mogło wyłącznie dbkonywać się 
nie na zasadzie mniejszej lub większej wspólności 

ich własnej akcji, lee.z na zasadzie wspólności kon
kretnego wroga, który ich zwyciężał, jest najoczy
wistszym dowodem tego, jak dalece chłopi różnych 

prowincji byli sobie obcy. 

(Książka i Wiedza, W-wa 1950. * Tytuły frag
mentów, 11•iążącc je bezpośrednio ze sztuką Sartre'a, 
pochodzą od teatru.) 
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