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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF REBELlON IN ADOLESCENCE

Summary: The article aims al psychological analysis of rebelion in the period of adolescence (done

on the premiscs of A. Cumus's conception conceming man's rebelion).

The mosl importanI elements of this characterislics are: I. Presenlation of Ihe essence of rebelion

conlaining bolh negative, destructive aspeclS of rebelio n and also ils crealive. construclive character.

2. Analysis of emotional and evaluative component corresponding with inner. experientallevel of

rebelion. 3. Descriplion of two kinds of rebelion formulaled with regard to subjeclive perspectives

and character of defended values; egoislic rebelion and altruistic one.

Na bunt dorastania mozna spojrzec przez pryzmat indywidualnych problemów

i odniesien mlodych ludzi w stosunku do rzeczywistosci. Czlowiek zbuntowany mówi

NIE. "NIE" jest protestem, niezgoda na aktualna sytuacje. Jego tresc wypelniona jest

sadami typu: posuwasz sie za daleko; jest granica której nie mozna przekroczyc; do

tego miejsca tak, ale dalej nie itp. W literaturze psychologicznej z pojeciem buntu

mlodych ludzi spotykamy sie przy okazji omawiania róznych problemów rozwojo-

wych i wychowawczych. I tak w ocenie McKinney'a (za Gala 1992) bunt mlodych

wobec autorytetów, rozpatrywany w kontekscie rozwoju moralnego, moze byc prze-

jawem trudnosci osobowosciowych. R.D. Logan (1978) zalicza bunt do jednych z

krótkoterminowych mechanizmów obronnych bioracych udzial w procesie formowa-

nia sie tozsamosci, a T. Gordon (1991) do form obrony, które stosuja dzieci wobec

wladzy rodzicielskiej. Z kolei w literaturze polskiej bunt wiazany jest z sytuacjami

trudnymi, stajac sie jedna z reakcji na te sytuacje. Na przyklad M. Tyszkowa (1986,

s. 25) piszac o sytuacji zagrozenia podkresla: ..... gdy zagrozenie dotyczy osobistej
godnosci, swobody czy mozliwosci osobistego rozwoju lub innych cenionych warto-
sci. reakcja nan jest poczucie krzywdy, bunt lub jawna agresja." A. Gurycka (1990)

wskazuje zas na zwiazek buntu z bledami wychowawczymi typu: hamowanie aktyw-
nosci dziecka. Skutkiem takich bledów jest sytuacyjny wzrost orientacji podmiotowej

wyrazajacy sie: buntem, agresja, obrazaniem sie.
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Mimo tych licznych odniesien zjawisko buntu nie doczekalo sie w literaturze

psychologicznej bardziej wnikliwej i zlozonej analizy. Dotychczasowe poszukiwania

sensu, istoty, zwiazku buntu ze zlozonymi stosunkami spolecznymi i egzystencja

ludzka mialy miejsce glównie na gruncie socjologii (np. mertonowska teoria spole-

czenstwa anomijnego i buntu spolecznego) i filozofii. Mam tu na mysli filozoficzne

rozwazania Z. freuda nad rozwojem kultury edypalnej (freud 1967) oraz prace

A. Camusa poswiecone tematyce czlowieka absurdu i czlowieka zbuntowanego

(Camus 1991). Camus poproszony o odpowiedz na pytanie czym jest czlowiek.

powiedzial: "Czlowiek jest jedynym stworzeniem, które nie zgadza sie byc tym, czym

jest" (tamze, s. 14). Juz w tym jednym zdaniu zawiera sie egzystencjalny sens buntu

i jego miejsce w rozwoju kondycji ludzkiej. Camusowski bunt jest pojeciem sluzacym

do okreslenia opozycji w stosunku do losu niedorzecznego i niesprawiedliwego. Jest

pierwsza i jedyna pewnoscia dana jednostce poprzez doswiadczenie absurdu tzn.

uzyskanie swiadomosci i zrozumienia, ze smierc, przypadkowosc, ograniczonosc

ludzkiej egzystencji czyni czlowieka istota opuszczona i zdana na wlasne sily. Ta

egzystencjalna charakterystyka buntu pozwolila dotrzec do jego istoty. Istoty bardzo

inspirujacej równiez dla poglebionego opisu bumu dorastania w jego aspekcie psy-

chologicznym.

Istota buntu dorastania

Wedlug Alberta Camusa istota buntu jest sprzeciw. n'" Aby sie sprzeciwic

buntujacy musi cokolwiek przyjac, w stosunku do czego sie sprzeciwi oraz cos, czego

ten sprzeciw powinien bronic" (za fiut 1993, s. 78). Tak wiec sprzeciw ma charakter

negacji róznicujacej, popychajacej jednostke w kierunku obalenia starego ukladu i

porzadku w imie obrony lub odkrywania nowych wartosci i nowych ich znaczen.

Podkreslany przez Camusa element wartosci wydaje sie byc niezbednym skladnikiem

buntu dajacym jednostce podstawe do przekonania o absolutnej slusznosci podjetego

sprzeciwu i wynikajacych z niego dzialan. W kazdym odruchu buntu czlowiek

odwoluje sie milczaco do jakiejs wartosci i jednoczesnie opowiada sie za jakas czastka

samego siebie. Czastka, która lezy poza granica zewnetrznej ingerencji i która rzadzi

prawo oparte na przekonaniach o wlasnej slusznosci i racji.
W buncie dorastania mozemy odnalezc szereg opisanych wyzej elementów.

Analiza psychologiczna sytuacji wyzwalajacych bunt mlodych ludzi pozwala dostrzec

co najmniej trzy ogólne czynniki godzace w aktualnie wyznawane lub odkrywane

wartosci. Mam tu na mysli subiektywnie spostrzegane ograniczenia - czynnik godza-
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cy przede wszystkim w nowo odkrywane przez mlodziez wartosci wolnosci, nieza-

leznosci i kontroli nad wlasnym zyciem itp.; subiektywnie spostrzegane zagrozenie-

czynnik dotykajacy m.in. takich wartosci, jak: godnosc osobista, prawo do bycia soba

i wlasnej drogi rozwoju, prawo do godziwych warunków zycia oraz subiektywnie

spostrzegana rozbieznosc miedzy wlasnymi przekonaniami i oczeki waniami a rzeczy-

wistoscia. Rozbieznosc ta przede wszystkim godzi w odkrywane i utrwalane, szcze-

gólnie w okresie idealizmu mlodzienczego, wartosci spoleczne. Przedmiotem buntu

staja sie zatem wszystkie te obiekty i stany rzeczy, które zdaniem jednostki pozostaja

\V bezposrednim zwiazku z wymienionymi wyzej czynnikami, a sam bunt staje sie

forma obrony i walki o cenione wartosci.

Bunt nieprzypadkowo nabiera swej wyrazistosci w okresie dorastania. Mlody

czlowiek stajac bowiem przed egzystencjalnym problemem uksztaltowania wlasnej

tozsamosci poszukuje nowych znaczen dla swojej odrebnosci i indywidualnosci.

Pomaga mu w tym odkrycie i uswiadomienie sobie swojej równosci z dotychczasowy-

mi autorytetami, dysponentami kar i nagród - ludzmi doroslymi. To uswiadomienie

równosci bedace poczatkowym zródlem i sila buntu dorastania jest skutkiem odkrycia

w sobie nowych mozliwosci fizycznych, biologicznych, intelektualnych, przezycio-

wych itp., które w duzym stopniu oslabiaja dotychczasowe zaleznosci spoleczne i

formy podporzadkowania.

Jak pisze krytyk koncepcji Camusa - Gabriel Marcel "...Trzeba koniecznie

podkreslic czysto egzystencjalny charakter buntu, polegajacy na tym, ze jest on

zawsze i przede wszystkim wylonieniem sie pewnego "ja" czy "my" powstajacego

przeciw komus, kto w kazdym przypadku zasluguje na miano zaborcy" (Marcel 1983,

s. 272). Analogie buntu dorastania z tym egzystencjalnym obrazem sa wyrazne.

Przykladem moze byc podkreslany przez Eriksona (za Witkowski 1989) mechanizm

atrybucji wroga (za wroga moge uwazac nawet osoby mi zyczliwe, które mysla inaczej
niz ja), a takze wystepujacy po raz pierwszy w okresie dorastania bunt przeciw
samemu sobie, przeciwko wlasnym ograniczeniom i zagrozeniom wyplywajacym z

wlasnych stanów i cech.

Stan swiadomosci czlowieka zbuntowanego

Zdaniem Camusa "...stanem swiadomosci zbuntowanej jest negatywnosc, która

u buntownika wyraza sie w destrukcyjnej intencjonalnosci, celem której staje sie

pozbawienie panujacych systemów wartosci ich obowiazywania" (Fiut 1993, s. 80).
Wspomniana destrukcyjnosc jest tylko jedna strona buntu. Camus wyraznie podkresla
równiez twórczy i konstruktywny charakter buntu. Zawiera sie on w próbach afirmacji
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bronionych wartosci na poszczególnych etapach buntu oraz w konstytuowaniu sie

coraz bardziej swiadomej, wypracowywanej z osobistym zaangazowaniem i obejmu-

jacej swoim zasiegiem coraz wiecej wartosci absolutnych (tzn. wartosci wspólnych

wszystkim ludziom i podobnie dla nich cennych) sfery aksjologicznej ludzkiej oso-
bowosci.

W buncie dorastania zarówno negatywny, jak i afirmujacy stan swiadomosci

mlodych ludzi mozna opisac w oparciu o komponent emocjonalno-oceniajacy, który

moim zdaniem jest najwazniejszym aspektem buntu. Akty negowania na plaszczyznie

przezyciowej przybieraja postac silnie zaznaczonych emocji oraz róznego rodzaju

sadów i ocen, których tresc prawdopodobnie zalezy od rodzaju czynników godzacych

w bronione wartosci. Przyklad takich sadów mozna znalezc w konkretnych wypowie-

dziach nastolatków dotyczacych przezywanego przez nich buntu: swiat jest pelen

przemocy i zla, ludzie nie potrafia byc wyrozumiali, swiat jest zmaterializowany i

podly, skoro ludzie dorosli wytykaja mlodym bledy, to moze byc odwrotnie; mam

przekonanie ze jestem ograniczany, nie podobaja mi sie normy ustalone przez doro-

slych i przeciwstawiam sie im, kosciól dazy do ograniczenia rozwoju innych religii,

mysle o zagrozemu moim i moich bliskich, nie odpowiada mi sytuacja w jakiej sie

znajduje itp. Dopelnieniem negacji sa zazwyczaj róznego rodzaju uzasadnienia i racje

przemawiajace za slusznoscia opisywanych przezyc i podejmowanych, w tym kon-

tekscie, dzialan: mam wlasne poglady i nikt mi nie bedzie narzucal swoich, bronie

waznej sprawy-godnosci, bronie swoich praw i odrebnosci, nalezy sie buntowac, aby

zmienic swiat, mam poczucie wolnosci i odpowiedzialnosci za wlasne czyny, mlody

czlowiek powinien szukac swojej drogi zyciowej, nie móglbym zyc bez wlasnych

zasad i siedziec cicho itp.

Emocje towarzyszace przytoczonym sadom maja glównie charakter ujemny i

duza sile. Przewazaja silne emocje ukierunkowane na destrukcje: wscieklosc, gniew,

zlosc, nienawisc, agresja; w mniejszym zakresie pojawiaja sie emocje odpowiadajace

takim modalnosciom, jak: zdenerwowanie, niezadowolenie, irytacja, zniecierpliwie-

nie. Z przezyciem buntu kojarzone sa równiez, choc w znacznie mniejszym stopniu,

emocje odzwierciedlajace stan przykrosci i bezsilnosci, np. bezradnosc, rozzalenie,
zniechecenie, a takze pewne emocje pozytywne, np. poczucie satysfakcji, ulgi i

energII.

Bunt wewnetrzny a bunt metafizyczny

Komponent emocjonalno-oceniajacy zwiazany z aspektem przezyciowym wy-

daje sie zajmowac w koncepcji buntu dorastania bardzo wazne miejsce. W nim zawarte
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sa tresc i sens buntu, to wlasnie on stanowi obszar introspekcyjnej penetracji podmiotu

swiadomego swojego sprzeciwu i podstawe do identyfikacji tego przezycia sposród

wielu innych.

Komponent emocjonalno-oceniajacy znajduje swoje odzwierciedlenie w opisy-

wanych przez mlodziez fonnach buntu wewnetrznego, czyli buntu nie znajdujacego

swojego odzwierciedlenia w zewnetrznej aktywnosci. Mozna oczywiscie postawic

sobie pytanie: czy bunt wewnetrzny jest jeszcze buntem? Gabriel Marcel odpowie-

dzialby na nie tak: "...bunt powinnismy ujmowac zawsze w jego aspekcie fizycznym;

nawet wówczas, gdy poczatkowo wydaje sie jedynie wytworem umyslu, zmierza on

do zakonczenia w postaci wysilku miesni" (Marcel 1984, s. 270). Ta odpowiedz jest

próba sfonnulowania krytyki pogladów Camusa, w których bunt mimo wszystko

traktowany jest jako czystej postaci ruch swiadomosci. Ruch buntu zmierza z plasz-

czyzny egzystencjalnej na plaszczyzne metafizyczna i pociaga za soba przemiane

czlowieka dotyczaca w szczególnosci jego swiadomosci. Z jednej strony ma miejsce

pewne przejscie swiadomosci czlowieka od stanu jednostkowego do stanu zbiorowe-

go, gdzie cierpienie, alienacja i osamotnienie przestaja byc problemem jednostki a

staja sie udzialem zbiorowosci ludzkiej. Z drugiej strony nastepuje przejscie na

poziom refleksji metafizycznej, refleksji na temat kondycji ludzkiej, losów czlowieka

i swiata, która daje jasnosc widzenia pozwalajaca dopasowac zawartosc idei metafi-

zycznych do fizykalnej rzeczywistosci. Mysl Camusa pozwala nam spojrzec na

wewnetrzny bunt mlodziezy jako na uprawniona fonne buntu. Rodzi sie jednak

nastepne pytanie: skoro bunt szuka przemiany, dazy do obalenia znienawidzonego

porzadku, czy moze sie to odbyc na plaszczyznie czystej refleksji?

Bunt, który jest uwiklany w przebieg ludzkiej historii na pewno nie. Tylko jako

rzeczywiste wydarzenie moze wprowadzic nieodwracalne zmiany w przebieg dziejów

jako takich. Z kolei bunt jednostki, w szczególnosci mlodego czlowieka próbujacego
dookreslic siebie i znalezc swoje miejsce w swiecie, nawet rozgrywany wylacznie na

plaszczyznie refleksji intelektualnej odgrywa dosc duza role. Trzeba pamietac, ze w
okresie dorastania szczególne miejsce zajmuja procesy internalizacji, ulega rekonstru-

kcji hierarchia wartosci, fonnulowane sa dlugodystansowe cele zyciowe, a wszystko
to przebiega lub powinno przebiegac w atmosferze autentycznych poszukiwan i
wyborów zdominowanych przez wlasne preferencje i autonomiczne decyzje. Bunt
pozwala mlodemu czlowiekowi spojrzec na dotychczasowe uklady i relacje z innej
strony, odciac sie od nich, byc moze nawet zdeprecjonowac i symbolicznie zniszczyc,
aby w ten sposób uzyskac poczucie autentycznej wolnosci w podejmowanych decy-
zjach. Mlodzi ludzie w tej skróconej, symbolicznej fonnie przechodza przez bunt,
który byl udzialem freudowskich zbuntowanych synów zyjacych w pierwotnych
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kohortach (Freud 1967). Nic wiec dziwnego. ze po okresie burzy i naporów krytyko-

wane. a nawet odrzucane wartosci ..ojców" zaczynaja zajmowac wysoka pozycje w

zyciu dzieci.

Bunt wewnetrzny moze dac równiez poczatek swiadomej refleksji nad mozliwo-

sciami zmiany tego. co wydaje sie zle, upokarzajace, krzywdzace czy absurdalne.

Konsekwencje tej refleksji moga zmierzac co najmniej w dwóch kierunkach. W

pierwszym z nich jednostka spróbuje swoje przemyslenia przeniesc na plaszczyzne

dzialan, które byc moze nabiora swojej mocy i dynamiki dopiero w zyciu doroslym.

W drugim mozliwa jest zmiana dotychczasowego ukladu nie poprzez fizyczna inter-

wencje. a poprzez znalezienie dla siebie odpowiedniego miejsca w tym ukladzie i

modyfikacje dotychczasowych nastawien interpretacyjnych. W kazdym razie .....z

chwila, gdy dokonany zostaje gwalt wyzwalajacy bunt, nie moze byc mowy o

powrocie do ukladu ów bunt poprzedzajacego" (Marcel 1984. s. 271). Widac to

wyraznie na przykladach buntu wobec Bog�. Bunt ten nabierajac dynamiki i energii
w okresie mlodosci zmusza czesc mlodych ludzi do refleksji metafizycznej, do

stawiania pytan i poszukiwania na nie odpowiedzi. W niektórych przypadkach bunt

ten odsuwa czlowieka od Boga i Kosciola na dlugie lata. w innych pozwala zrozumiec

siebie w relacji z Bogiem inaczej niz do tej pory i przyjac postawe akceptacji, a nawet

pokory.

Oczywiscie bunt wewnetrzny motywowany jest równiez wzgledami koniunktu-

ralnymi. Na przyklad ..Nie przejawiam buntu na zewnatrz, bo boje sie negatywnych

konsekwencji, bo mi sie to nie oplaca. bo wiecej zyskam jezeli bede siedziec cicho".
Zdarza sie równiez. ze mlodziez nie ujawnia buntu poniewaz ma poczucie jego

bezsensu. W tych przypadkach zasadne stanie sie pytanie: czy faktycznie mamy tu do

czynienia z buntem, czy z pseudobuntem. Jak mówi Camus: .....nie moge sie nie

zbuntowac bedac absolutnie przeswiadczonym. ze postepuje slusznie. a co za tym

idzie. ze dalsze znoszenie tego. co stalo sie wrecz nie do zniesienia, byloby tchórzo-

stwem lub podloscia" (tamze. s. 270). a Marcel dodaje: .....bunt mój jest autentyczny

jedynie pod warunkiem calkowitego zaangazowania sie wen osobiscie. w przeciwnym

razie pozostaje pozorny" (tamze, s. 273).

Bunt egoistyczny i bunt altruistyczny

Ewolucja buntu egoistycznego w kierunku buntu altruistycznego odzwiercied-

lana jest w zmianie swiadomosci czlowieka (por. podrozdz. pt. Bunt l1,-'eu'lletrzny a

bunt metafizycV1Y). A. Camus nie zaprzecza, ze bunt jako ruch (glównie swiadomo-
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sciowy, dopisek A.O.) wywodzi sie z egoizmu poszczególnych jednostek, a konczy
sie akceptacja wszystkich jako sobie podobnych istot ludzkich czyli altruizmem (Fiut

1994). Tak wiec w filozoficznej mysli Camusa bunt choc moze miec determinacje

egoistyczne, egoistyczny w swej istocie nie jest. Nie przeciwstawia jednostki spole-

czenstwa, ale wiaze ja z nim."W buncie Camus widzial sprzeciw skierowany przeciw

niewlasciwelJ1u istnieniu egzystencji buntownika i jemu podobnych istot (...). Bunt

powstaje i jest prowadzony, co podkreslal Camus, w imieniu wyzszych wartosci

ogólnoludzkich stanowiacych tresc(...) kosmicznej idei czlowieka" (tamze, s. 103 i

104). Te najwyzsze wartosci to wolnosc, tolerancja i solidarnosc. W myslach tych

ujete jest glebokie znaczenie buntu jako bytu sensownego, konstruktywnego i huma-
nistycznego.

Spojrzenie od tej strony na bunt w okresie dorastania niewatpliwie wprowadza nowa

perspektywe interpretacyjna, pozwalajaca lepiej ocenic rozwojowa role buntu i jego

miejsce w procesach tozsamosciowych. Wydaje sie, ze bunt dorastania równiez

przechodzi podobna ewolucje. We wczesnej adolescencji, kiedy nasilona jest postawa

egocentryzmu wzmacniana nowo pojawiajacymi sie zdolnosciami i mozliwosciami

(Piaget 1966), bunt jest wyrazna reakcja na róznego rodzaju ograniczenia i zagrozenia

w sposób bezposredni dotyczace jednostki i jej praw. Bunt altruistyczny w swoim

aspekcie rozwojowym powinien pojawic sie nieco pózniej. Jego mechanizm bedzie

glównie opieral sie na spostrzeganej niezgodnosci miedzy idealistycznym obrazem

swiata a realna rzeczywistoscia. Zlo tego swiata, wojny, terroryzm, nietolerancja,

niesprawiedliwosc, bieda, zagrozenie srodowiska itp. wzbudzaja sprzeciw w umy-

slach wielu mlodych ludzi. Wydaje sie równiez, ze bunt altruistyczny bedzie w swych

formach bardziej zaawansowany niz bunt egoistyczny. Bedzie sie przejawial bardziej

w postawach niz w sytuacyjnych reakcjach, a w niektórych przypadkach moze stac

sie nawet waznym elementem tozsamosci jednostki (por. Oleszkowicz 1996).

Jednoczesnie nalezy zdawac sobie sprawe z tego, ze znaczna czesc wartosci

ogólnoludzkich i spolecznych, w obronie których staje mlodziez,jest zdeterminowana

tzw. czasem spolecznym i zwiazanymi z nim tendencjami kultury. Z badan porów-

nawczych Guryckiej (1993) nad mlodzieza wynika. ze w latach od 1978 do 1988

nastapilo przeksztalcenie systemu wartosci w kierunku wartosci zwiazanych z jedno-

stka, jej dobrem i jej wiezia z innymi ludzmi. Na pierwszych miejscach znalazly sie

takie wartosci, jak: afiliacja, prospolecznosc, czlowiek, godnosc. Jest to zgodne z

dominujacym obecnie duchem kultury indywidualistycznej proponujacej czlowieko-

wi wolnosc i dowartosciowujacej jednostke w jej niepowtarzalnosci i spontanicznosci

(Stras-Romanowska 1996).
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Z badan wlasnych o charakterze pilotazowym wynika, ze czestosc buntu o

charakterze altruistycznym w sposób istotny wzrasta okolo 17-18 roku zycia. Jedno-

czesnie, co jest godne podkreslenia, bunt egoistyczny utrzymuje sie na podobnym

poziomie przez caly okres dorastania tzn. od okolo 14 do 18 roku zycia. Natomiast

wyrazny spadek buntu spowodowanego subiektywnie spostrzeganymi ograniczenia-

mi nastepuje dopiero okolo 19 roku zycia.

Podsumowanie

Z psychologicznej charakterystyki buntu dorastania wynika kilka waznych

wniosków. Po pierwsze bunt, obok intencjonalnosci pelnej negacji a nawet destrukcji,

zawiera w sobie pierwiastek twórczy zwiazany z afirmacja i autokreacja. Ten pozy-

tywny aspekt buntu wyznacza mu wazna role w procesie rozwoju tozsamosci, auto-

nomii i samoswiadomosci jednostki. Po drugie wartym podkreslenia jest fakt, ze bunt

w swoim watku altruistycznym moze równiez spelniac wazna funkcje w procesie

socjalizacji, w ksztaltowaniu sie ludzkiej solidarnosci i poczuciu wspólnoty losu.

Po trzecie, w koncu, mozliwosc analizy wewnetrznej, przezyciowej plaszczyzny

buntu daje nowa perspektywe zrozumienia róznych nieprzewidzianych zachowan

mlodych ludzi (zaskakujace decyzje zyciowe, próby samobójcze itp.).
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