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W czasie wielkich dni rewolucji francuskiej
i wojny o oswobodzenie Niemcy wydały dwu
wielkich myślicieli. Jednym był Kant, drugim
Hegel. Kant był filozofem obowiązkowości, suro
wej córy głosu Bożego—fllozofji obowiązku, wyż
szego nad wszelkie głoszone „interesy", panują
cego nad wszelkiemi pretensjami siły. Kant posta
wił przed Europą ideał stałego pokoju, zapewnio
nego przez „sfederowanie się narodów w zwią
zek, którego najsłabszy nawet członek mógłby od
woływać się do całej potęgi zjednoczonej". Silne
poczucie prawa, przenikające a zarazem kontrolu
jące życie jednostki, życie państw, a nawet życie
europejskiej rodziny narodów lub związku państw—
charakteryzuje jego naukę. Hegel, przeciwsta
wiając się temu, co uważał za jałową surowość
Kanta, głosił inną doktrynę. Obowiązek, utrzy
mywał, polega na spełnianiu stanowiska w pań
stwie. Jest pojęciem próżnem, jeżeli nie weźmie
my w rachubę państwa. Wiernie pełnić swoją
funkcję członka państwa—to jest obowiązek czło
wieka. Opierając się na takiem rozumowaniu,
Hegel — być może pod wpływem admiracji dla
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Prus — posunął się do przedstawienia państwa
jako istności absolutnej, czegoś ostatecznego, do
czego jednostka musi się zastosować, ze stosunku
do czego czerpie ona sens swego istnienia. Pań
stwo, mógł on"napisać, jest powszechnością, któ
ra stała się „dla siebie", świadomie i wyraźnie,
tern wszystkiem, czem jest „w sobie", w swej
utajonej i potencjalnej naturze. W ten sposób,
posiadając własną świadomość i swoje pobudki
działania, państwo jest niepodzielnością, która ist
nieć może sama przez się.
Go się tyczy obywatela, widomego indywi
duum — cóż tu mówić, jest to atom, który, „sta
rając się zostać ośrodkiem dla siebie, sprowadza
ny jest przez państwo do uczestnictwa w życiu
powszechności". Jako absolut, coś skończonego
i powszechnego, państwo nabiera transcedentalnej
powagi, c u i n i h i l v i g e t s i m i l e a u t s e c u n d u m . Znamiennem jest, że Hegel w swej filozofji
państwa poświęca mniej niż jedną stronicę prawu
międzynarodowemu. Jeszcze bardziej znamien
nem jest, że może on wygłaszać takie zdanie:
„stan wojny wskazuje wszechpotęgę państwa
jako indywidualności; kraj i ojczyzna są potę
gą, która przekonywa, że niezależność jedno
stek jest nicością". Tutaj to — w tern lekcewa
żeniu prawa międzynarodowego i w tem wysła
wianiu wojny—palcem dotykamy stałej i zasadni
czej cechy, znamionującej niemieckie zapatrywa
nia polityczne i czyny praktyczne. Jeżeli Kant
jest myślicielem, wyrażającym jedną część duszy
pruskiej, dając wyraz głębokiemu poczuciu obo
wiązku, które uczyniło z Fryderyka II pierwszego
sługę państwa, Hegel jest wyrazicielem drugiej
połowy, przedstawiając państwo jako rzecz skoń
czoną i mającą cel w sobie. W myśl takich po:
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glądów Fryderyk zagarnął Śląsk wbrew między
narodowej gwarancji, zabezpieczającej całość po
siadłości austryjackich, i skierował Prusy na dro
gę wciąż rosnącego militaryzmu.
Po dniach Sadowy i Sedanu Niemcy wydały
dwu innych myślicieli, Nietzschego i Treitschkego.
Obaj mieli słowiańską krew w żyłach, obaj byli
profesorami, jeden filozofji, drugi — historji, obaj
żyli, pracowali i nauczali w nowych Niemczech,
które zrodziły się z wielkich wojen 1866 r. i 1870.
Na nich odbił się i w nich znalazł poparcie ten
duch nowożytnych Niemiec, którego zasadniczym
tonem jest, jak słusznie zauważono, chęć narzu
cania swej władzy. Siły nam trzeba, więcej siły,
nadewszystko siły —- taką była ewangełja ówczesna
i taką ewangelję głosili. „Kwestje polityczne są
to kwestje siły" było zasadą Bismarka. Pewien
Berliński profesor pisał: „dwie dusze przebywają
w narodzie niemieckim".
Naród niemiecki nazwany był narodem
poetów i myślicieli i może być dumnym
z tej nazwy. Dziś znowu może być nazwany
narodem władnych wojowników, jakim Niem
cy początkowo wystąpili na widownię dziejów.
Duch władztwa był w powietrzu: można go
dostrzedz w polityce państwa, można go widzieć
w szerokiej ekonomicznej ekspansji, widoczny jest
w olbrzymiej masywności tych budowli „istnych
mastodontów'sztuki mularskiej", które współcześni
Niemcy lubią wznosić. Ducha tego objawicielami,
w bardzo różny sposób, byli Nietzsche i Treitschke.
Jeden był zażartym wrogiem chrystjanizmu, drugi
był surowym protestantem. Jeden pogardzał „du
chem nacjonalizmu" i krytykował pruski militaryzm, drugi głosił wyłączny patryjotyzm german-

-
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ski i chwalę miecza. Obaj jednak uczynili siłę
swem hasłem, obaj zarówno ukochali wojnę i walkę
0 władzę i panowanie. Obaj nienawidzili Anglji.
II.
Mówią, że nazwisko Nietzsche pochodzi od sło
wiańskiego wyrazu, oznaczającego „nic nie zna
czący (pokorny)", Nietsche jednak powoływał się
na szlacheckie pochodzenie od hrabiów Nieckich
1 bez kwestji nie miłował pokory. Drugim para
doksem było, że człowiek, który chełpił się, że
jest najbardziej stanowczym przeciwnikiem chrystjanizmu był synem wiejskiego pastora. Urodził
się Nietsche w r. 1834, umarł w r. 1900. Służył
w armji przez kilka miesięcy w r. 1867 i podczas
wojny r. 1870 przez czas krótki pracował w nie
mieckim ambulansie wojskowym. Przez lat dzie
sięć, od 1869 do 1879, był profesorem filologji
klasycznej w Uniwersytecie w Bazylei, przez dal
szych lat dziesięć, jako człowiek chory, podróżo
wał, ostatnie lat jedenaście życia cierpiał na po
mieszanie zmysłów.
Podstawą jego umysłowej pracy była po czę
ści znajomość literatury greckiej i sztuki, po części
biologja, z którą zaznajomił się w późniejszych
latach dosyć powierzchownie. Z pierwszej za
czerpnął estetyczne pojmowanie świata, jako po
wiązania zjawisk, nie mających znaczenia moral
nego, lecz mogących wywoływać wrażenie piękna.
Teorje biologiczne pozwoliły mu stworzyć wizję
nowej piękności, którą może się zbogacić świat
przez ewolucję nad-człowieka. Prawdopodobnie
na podstawie obu nauk, a raczej swego pojmo
wania obu, wyprowadzi} pierwszą swą przesłankę.

—
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Życie, tak mówi ta przesłanka, jest wistocie
„amoralne". Świat jest tylko estetycznem zja
wiskiem, ani dobry, ani zły, czyli rzeczywiście ani
piękny ani brzydki. Wszystko na świecie—wszyst
kie zamiary i czyny ludzkie — są amoralne. „Nie
ma zjawisk moralnych, istnieje tylko moralne tłómaczenie, nadawane zjawiskom". Nic nie> istnieje
samo przez się, dopiero myśl nasza nadaje wszyst
kiemu znaczenie i wszystkie tak zwane moralne
wartości są tworem ludzkiej myśli. Tym tworom
musimy postawić proste pytanie: czy istniejące
oceny zamiarów i czynów, jako moralnych lub
niemoralnych, pięknych łub brzydkich, mają jaką
kolwiek istotną wartość? Gzy nie należy ich prze
szacować odpowiednio do wyższego poziomu?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, przedewszystkiem powinniśmy rozważyć istniejące wartości
krytycznie. Jeżeli to uczynimy, zobaczymy, że nie
są one absolutne, lecz względne. Względne są
w stosunku do rasy i różnią się zależnie od ra^sy;
względne są w stosunku do czasu i różnią się
w rozmaitych czasach.
Dobro i zło, które miałyby być wieczne —
nie istnieją. Wszystko jest w przepływie.
Wszystko dobro jest dawnem złem, które
obrócono na pożytek.
Moralność teraźniejsza jest tedy jedynie jej
przejściową fazą i niczem więcej, a jest fazą, którą
należy potępić. Wniosek taki stanie się jasnym,
jeżeli rozważymy naprzód jej treść, a następnie
jej źródło. Treść jej prawideł wskazuje, że celem
ich jest dostosowanie jednostki do pożytku dla
ogółu lub stada. Prawdomówność jest chwalona,
ponieważ pozwala stadu wiedzieć, czego ma ocze
kiwać, kłamstwo jest potępiane, ponieważ pozo-
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stawia stado w stanie niemiłej mistyfikacji. Czyż
jednak korzyść stada ma być, koniec końców, ostatecznem kryterjum? Moralność przyjmuje to twier
dzenie, czyż jednak z dostatecznem uzasadnieniem?
Nie wszystko dzieje się najlepiej, kiedy
wzniosła niezależność duchowa, wola trzy
mania się na stronie — uznawane są jako
rzeczy niebezpieczne, kiedy wszystko, co wy
nosi jednostkę ponad stado, zwane jest ziem,
a tolerancyjne, bezpretensjonalne, dostraja
jące się i wyrównawcze usposobienie osiąga
wyróżnienie moralne i cześć.
Również i źródło moralności _ nie nadaje jej
praw do większego poważania. Źródłem ma być
sumienie, a sumienie ma potępiać czyny na zasa
dzie przypuszczenia o wolnej woli osób działają
cych i na zasadzie niewłaściwego użytku robio
nego z woli. — Dziedziczność i otoczenie są źródłem
naszych czynów; co nazywamy wolną wolą jest
to wistocie „ skomplikowany stan ożywienia"
jednostki, zabierającej się do czynu, a mniemana
wolna wola moralistów jest istotnie „najwyborniejszem teologicznem oszustwem" w celu narzu
cenia ludzkości zasady odpowiedzialności, pojmo
wanej w teologiczny sposób, czyli, innemi słowy,
zależności od teologów". Jak nie możemy mówić
o wolnej woli, tak nie możemy mówić i o su
mieniu. Sumienie nie jest źródłem ocen. Stado
tworzy wartości uczuciowo, emocjonalnie, — uczu
ciem tej samej estetycznej natury jak uczucie ar
tysty, podziwiającego swoje dzieło, uczuciem za
dowolenia z tego wszystkiego, co dogadza zmy
słom. Czyż będziemy jednak na tyle niemądrzy,
abyśmy mieli przyjmować estetyczne poczucie

stada jako ostateczny trybunał przy ocenie war
tości czynów?
W ten sposób społeczność lub stado tworzy,
pod wpływem uczucia zadowolenia, wywołanego
przez pewien rodzaj czynów i zamiarów, moral
ność stadową, która wyznacza moralną wartość
czynom i zamiarom według miary korzyści ich
dla stada. Gdy raz powstanie taka moralność,
jej wskazania są naśladowane. Siła mimicri, tak
potężna w przyrodzie, jak o tern dowiedział się
Nietzsche ze swych studjów biologicznych, działa
również potężnie u człowieka. To, że moralność
stworzona została przez większość ludzi, i to, że
trwa przez szereg wieków — nie jest bynajmniej
dostateczną gwarancją jej prawdy. Stado jest sta
dem niewolników, zadowalających się już tern, że
żyją. Istnieją jednak władcy, równie dobrze jak
i niewolnicy, a władcy zdecydowani są nie tylko
żyć, lecz i korzystać z życia obficie, gdyż za
prawdę, — tak utrzymywał Nietzsche — życie praw
dziwe nie jest tylko wypływem „pragnienia bytu",
jak nauczał Darwin, i w świecie widzimy nie tyl
ko „walkę o byt", w której najodpowiedniejsi do
utrzymania się li tylko przy życiu zwyciężają.
Życie jest wynikiem „dążenia do potęgi" i świat
wykazuje walkę o potęgę, w której największa
siła zdobywa dla siebie nie tylko utrzymanie'się
przy życiu, lecz i władcze panowanie.
Życie jest stanem bogactwa, obfitości,
a nawet bezmyślnej rozrzutności. Gdzie jest
walka, tam walka toczy się o siłę. Życie
jest z istoty swej przyswajaniem, cudzą
krzywdą, zdobyczą nad tem, co obce i sła
be, usuwaniem, stosowaną surowością, na
rzucaniem własnych form, wcielaniem, a co
najmniej, w najłagodniejszej formie — wy-
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żyskiem. Kryterjum prawdy leży w podnie
sieniu poczucia siły.
To tedy jest prawdziwem, co daje mi moż
ność rozwijać siłę w całej obfitości; to jest do
brem, co sprzyja rozwinięciu mej siły w pełny
kwiat czynu. Siła jest przywilejem małej liczby,
ostatecznie być może jednej jednostki — Cezara,
Napoleona, a ponieważ siła jest miarą rzeczy, prze
to prawda według rozumienia nieznacznej liczby
jest v r a i e v é r i t é d e s c h o s e s , ich moralność
jest prawdziwą moralnością. Moralność stada, mo
ralność niewolników, jest nieprawdziwą i niemo
ralną; nieprawdziwą, mówimy, i niemoralną, gdy
byśmy chcieli narzucić jej stosowanie wśród pa
nów, lecz jest dość prawdziwą i dość moralną dla
niewolnika. Niech niewolnik żąda i uprawia praw
dę i litość dla siebie i sobie podobnych. Prawda
i litość są warunkami życia, egzystencji, a ponie
waż niewolnik nie może niczego więcej oczeki
wać nad samą egzystencję, prawda i litość nale
żą do jego „zawodu". Nie należą do „zawodu"
pana. Ten oczekuje dla siebie i żąda potęgi,
a władztwo można osiągnąć tylko w wojnie, w woj
nie zaś wszystko jest dozwolone, a litość nieuznawana.
Byli głosiciele siły i przed Nietzschem. W G o rg i a s i e , rozprawie Platona, Kallikles wykłada już
doktrynę moralności stada i moralności władczej.
Konwencjonalne pojęcie, twierdzi Kallikles, mówi
co innego, a przyroda — co innego. Zwyczajowe
pojęcia utworzone są przez większość ludzi lub
stado, składające się z jednostek słabych z niewolniczem usposobieniem, „ci tworzą prawa i wy
mierzają pochwały i nagany we własnym swym
interesie". Lecz „przyroda sama wskazuje, że lep
szy otrzymuje więcej, niż gorszy, a silniejszy —
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więcej, niż słabszy", „człowiek zaś, posiadający
dostateczną siłę, depce nogami wszelkie formuły,
zamawiania i usidlania", wznosząc się mocą swej
siły i stawiając nadewszystko słuszne prawo swej
potęgi. Kto chce się przekonać, że tego rodzaju
sofistyka jest absurdem, niech poszuka w Plato
nie, ponieważ Kallikles jest właśnie takim typem,
jak Nietzsche. Lecz Nietzsche jest Kalliklesem, ko
rzystającym z dwudziestu trzech wieków dłuższe
go doświadczenia. Warto zastanowić się nad tem,
jak doktryna ta, nie co do swej istoty, lecz co do
swego stroju i ozdób, wyrosła w naszych czasach.
Dla Nietzschego, jak i dla Kalliklesa, istnieją
dwie moralności, każda dla właściwej klasy lu
dzi — moralność niewolnicza, oparta na rachubie
powszechnej korzyści i największej sumy szczę
ścia dla największej liczby ludzi, i moralność
władców, oparta na granitowej podstawie siły.
Z dwu tych moralności ostatnia jest skończo
ną i absolutną, pierwsza ma prawdę względną.
Ta moralność stadowa, ta moralność niewolni
cza, jest moralnością zasad demokracji, socja
lizmu, jest również moralnością chrześcijańską.
Demokracja, socjalizm, chrystjanizm stają po stro
nie słabych. Zasady tych doktryn są anarchicz
ne, gdyż występują przeciwko słusznej hjerarchji
natury, która daje mocnemu panowanie nad sła
bym, zasady tych doktryn sprzyjają rozwojowi
usposobienia nieustalonej uczuciowości na koszt
siły udysplinowanej. Szczególnie Nietzsche wystę
puje przeciwko chrystjanizmowi. Chrystjanizm
zwalcza działanie przyrodniczej selekcji. „Chrze
ścijański altruizm jest egoizmem słabego tłumu",
jest religją uczuciowej litości, która zachowuje
nieuzdolnionych, słabych, zwyrodniałych. Jest to
rełigja szpitalna... jest to religja anarchji, ponie-

—
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waż ma na celu zniszczenie i ściągnięcie silnych
świata tego z ich stanowisk. Nie dogmaty chrze
ścijańskie, lecz moralność chrześcijańska jest ce
lem napaści Nietzschego. Za założyciela tej mo
ralności uważa on nie Chrystusa, lecz św. Pawia.
Św. Paweł miał być chorążym w buncie dekadentów. On rozpoczął niszczenie owoców „woli
do stworzenia przyszłości świata, wielkiej afirmatywy wszelkich rzeczy, urzeczywistnionej'w im
p e r i u m r o m a n u m, a potem cały legjon „prze
biegłych, skradających się, niewidocznych, ane
micznych wampirów", — św. Augustyn między ni
mi, — kontynuował rozpoczęte dzieło zniszczenia.
„Św. Paweł miał umysł niewolniczy... złe sumie
nie i pragnienie władzy" (chociaż Nietzsche, mó
wiąc nawiasem, zaprzeczał istnieniu sumienia
i bałwochwalczo sławił pragnienie władzy)
i św. Paweł, ten okropny impostor, był
w usługach instynktów moralności Czandali
(niewolnika) w nędznym narodzie, gdy mó
wił: nie silni, nie wyniośli są powołani, lecz
Bóg sprawił, że głupi zawstydzą mądrych.
Tak dzięki św. Pawłowi wszczął się bunt zwy
rodnienia i proces przemieniania świata w szpi
tal zapełniony anemicznymi ascetykami, którzy
„z powodzeniem zastąpili Erosa i Afrodytę, wznio
słe potęgi, godne idealizowania, piekielnemi ma
rami i złudami duchów.
Nietzsche usiłuje położyć kres niszczycielstwu
chrześcijaństwa i nawrócić do zdrowego pogań
stwa, w którem będzie rozbrzmiewała pijana roz
kosz walki z towarzyszami na owiewanych wia
trami równinach. Nie pokój, lecz miecz w rękach
ludzi, dążących do władzy, — to jest prawdziwa
droga świata.

Okropnie dźwięczy jej srebrny łuk, lecz
chociaż zbliża się jak noc, wojna temniemniej jest Apolłinem, prawdziwem bóstwem,
uświęcającem i oczyszczającem państwa...
Dla usychających narodów, zarówno jak
i dla jednostek, jest jedno brutalne lekar
stwo... Niech małe pensjonarki powtarzają:
„dobroć i łagodność ujmują". Pytacie: czy
dobra sprawa usprawiedliwia nawet wojnę?
Ja mówię wam: dobra wojna usprawiedli
wia wszelką sprawę. Wojna i śmiałość do
konały więcej, niż miłość bliźniego. *) Prze
ciwko skierowaniu się ideału państwa na
drogę ideału mamony jedynem lekarstwem
jest wojna i jeszcze raz wojna. Wśród uczuć, przez nią zrodzonych, jedna rzecz przy
najmniej staje się jasną, że w miłości do
ojczyzny i króla państwo stwarza pobudkę,
wskazującą na wyższe przeznaczenia.
Ustępy tego 'rodzaju, zdawałoby się, świadczą
o napastniczym i wojowniczym nacjonalizmie.
Nietzsche jednak nie jest konsekwentny i nacjo
nalizm, jak już wspominaliśmy, był jednem z jego
„betes noires". Wznoszony przezeń ideał nie jest
narodowym, a wojna, którą zachwalał, nie jest
zwykłą, walką narodów. Celem jego jest stopnio
we wytwarzanie się typu człoAvieka coraz wyż
szego — aż do nadczłowieka. Pragnąłby, żeby
ewolucja dokonywała się nie przez walkę o egzy
stencję, lecz przez dążenie do władzy, nie w ślepej pogoni, lecz pod kierownictwem rozwijającej
się inteligencji. Chciałby, żeby krzepcy i silni

') Słowa te przytoczone są na tytułowej karcie książki
Bernhardiego: Deutschland und der nächste Krieg.
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wyosobnili się w walce, zaprawili się do dalszej
walki i wytworzyli potomstwo, które odziedziczy
łoby *) i w dalszym ciągu również udoskonaliło
swe przymioty, aby wkońcu przez następcze
udoskonalenia typu powstał wyższy gatunek czło
wieka. Ideałem jego, można powiedzieć, był pe
wien rodzaj skombinowania Gomte'a i Galtona,
pozytywizmu i eugenizmu. Śladem pozytywistów
zalecał odrzucenie teologji i szukanie celu tu na
ziemi w stworzeniu silnej rasy, śladem eugenistów chciał stworzyć tę silną rasę przez czy
stą krew.
Niech wola wasza powie: nadczłowiek
ma być celem ziemi. Zaklinam was, bracia
moi, pozostawajcie wierni ziemi, i nie wierz
cie tym, którzy mówią wam o nadziejach
pozaziemskich. Miłuję tego, kto żyje, aby
zdobyć wiedzę i pragnie wiedzy, aby póź
niej mógł zjawić się nadczłowiek. Miłuję
tego, kto pracuje i buduje, aby zbudować
dom dla nadczłowieka.
Początkowo Nietzsche, zdaje się, miał na myśli
nadczłowieka jako pojedynczą jednostkę: niejedno
krotnie powołuje się na Napoleona. Stopniowo
jednak nadczłowiek przedzierzgnął się w nadgatunek. Widać, że ewolucja miała przechodzić
trzy fazy: po-pierwsze, fazę arystokracji, któraby
ujęła w swe ręce rządy Europy; następnie wy
tworzyć się miała nowa rasa europejska „ludzi
wyższych"; a wkońcu miała powstać rasa nad
ludzi. Znamiennem jest, że Nietzsche marzy o zjed
noczonej Europie lub o Stanach Zjednoczonych
') Zdaje się, że Nietzsche
cech nabytych.

wierzył w dziedziczenie
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Europy. W późniejszych latach Nietzsche zarzekł
się nacjonalizmu. „Gzy da się odnaleźć choćby
jedna idea po za tym owczym nacjonalizmem?"
„Nie jesteśmy bynajmniej dość czystymi Germa
nami, abyśmy mieli stawać w obronie nacjona
lizmu i nienawiści rasowej". Zaznacza Nietzsche
jedność kultury europejskiej i blizkie ujednostaj
nienie europejskiej ekonomiki. Przepowiada na
stanie dni, kiedy honorową nazwą będzie nazwa
„dobrych Europejczyków", „dziedziców Europy",
bogatych, obfitujących w niezmierne środki dzie
dziców, dziedziców głęboko przepojonych snutą
lat tysiące myślą europejską". Dostrzega on, że
już nawet w dziewiętnastem stuleciu najgłębsze
umysły dążyły do dania wzoru dobrego Europej
czyka przyszłości i cofnęły się do patryjotyzmu,
gdy skrzydła odmówiły im dalszego lotu. Takimi
byli Napoleon i Góthe, Beethowen i Heine — ludzie,
którzy wynieśli się ponad pojęcie państwa, „tego
w najwyższej mierze chłodnego potwora i oziębłe
go kłamcy", który głosi, że jest narodem, a przez
naród jest niecierpiany.
Tymczasem obecne pokolenie musi pracować
dla przyszłości.
Nie mówcie mi o „ziemi mych ojców", Jódź
nasza musi kierować się do ziemi naszych dzieci.
O bracia moi, wyświęcam was i prowadzę do
nowej arystokracji, powinniście być twórcami,
nauczycielami i siewcami przyszłości.
Wskazując ten obowiązek działalności przygo
towawczej dla nadczłowieka, Nietzsche, zdaje się,
zapomniał o głoszonym dawniej egoizmie i za
mienił go w poważny i surowy altruizm. Prawda,
nadczłowiek, który ma być w przyszłości, zamiło
wany jest w sile, a nie poprzestaje w biernem
zadowoleniu, miłuje wojnę, nie pokój; prawda, ci,
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z których on się zrodzi, muszą być z takiegoż
materjału. A jednak, ofiara pozostaje jako rzecz
zalecana. Obecne pokolenie nie ujrzy nadczłowieka, lecz powinno oddać swe siły jego stwo
rzeniu. Stworzenie to staje się w taki sposób
jakby kategorycznym imperatywem, a wistocie —
religją. Dążenie do panowania pozostaje, lecz
jest to dążenie do potęgi, która wcieli się w rasę
przyszłą, a nie jest pragnieniem siły, jak się prze
jawia w ludziach dziś żyjących. Ludzie dzisiejsi
powinni trzymać swe dusze w surowej cierpliwo
ści, nie pozwalając sobie na rozpraszanie się w bo
gactwie, lecz zmuszając siebie do sztywnej kar
ności i surowych ćwiczeń. Tu Nietzsche zwraca
się do eugenizmu i głosi potrzebę ustalenia pra
wodawstwa, mającego na celu rozwój rasy raczej,
niż jednostki, — głównie przyszłość, a nie teraź
niejszość. Mówi również o wychowaniu nie mas,
lecz pewnej liczby ludzi wybranych dla wielkiej
i trwałej pracy, arystokracji dobrych Europejczy
ków, ludzi wyższych, którzy stanowić będą most
do nadczłowieka, ludzi o wielkiem panowaniu
nad sobą, posłusznych, wiernych, ludzi ożywio
nych wielką odwagą i płomienną wiarą. Tak bo
haterstwo (Heldentum) może odzyszcze sławę i po
wstanie wiek, który „okaże bohaterstwo i popro
wadzi walkę o ideje i ich konsekwencje". W tern
zdaniu można odnaleźć echo zbliżającej się wojny,
prowadzonej w imię rozszerzenia posiewu kultury
wyższej wśród narodów mniej cywilizowanych.
Trudno byłoby dowieść, że doktryna Nietzsche
go zbudowana jest konsekwentnie. Książki jego
są chaosem oderwanych aforyzmów i poglądów.
Potrafi on krytykować państwo, a zarazem utrzy
mywać, że państwo w czasie wojny wytwarza
wielkie impulsy etyczne, wysławiać zarazem wolę
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władczą i wynosić spartańskie samozaparcie się.
Marzenie jego o Stanach Zjednoczonych Europy
i o ludzkości doskonalącej się na zasadzie euge
nizmu — może pociągnąć, i słusznie, ku sobie
wiele umysłów szlachetnych. Nietzsche nie stał
w usługach wyłącznego i zazdrosnego nacjona
lizmu, który wycieńcza współczesne Niemcy, „tej
narodowej choroby, osłabiającej serce i zatru
wającej krew", którą pogardzał. Lecz, jak rzekł
kiedyś Luter „dobre słowo dochodzi uszu czło
wieka, ale—wydobywa się z niego obarczone po
żądaniami ciała". Q u i d q u i d r e c i p i t u r s e 
cundum modum recipientis recipitur.
Nietzsche, zaniedbywany za życia, dostąpił wiel
kiego poważania po śmierci, dziesiątki tysięcy
pism jego rozprzedano w Niemczech. Został „przy
jęty", a przyjęcie to, jak należy przypuszczać, od
było się zgodnie z usposobieniem*#spółczesnych
Niemiec. Aczkolwiek sam był antynacjonalistą,
Nietzsche przysłużył się swą ewangelją siły naro
dowemu instynktowi panowania. Niemcy poczuli,
bezwątpienia w sposób mglisty i może nieświa
domie, że to oni są europejską arystokracją, któ
ra ma „okazać światu bohaterstwo i poprowadzić
walkę o ideje". Ich militaryzm pozyskał nową
zachętę z pochwał walki, która, co prawda, nie miała
nie wspólnego z bitwą żołnierską, lecz która ła
two nadaje się do takiego, obarczonego pożądaniami
ciała, pojmowania. Jest rzeczą zupełnie naturalną,
że Bernhardi powołuje się na Nietzschego, istotnie
wiele z tego, co znajdujemy u Bernhardiego, od
najdujemy w pismach Nietzschego. , Weźmy naprzykład takie zdania: „gdyby nie było wojny, niższe
i zdemoralizowane rasy zbyt łatwo zabagniłyby
życie ludów zdrowych i żywotnych, a powszechny
upadek byłby tego wynikiem. Wojna jest jednym
Inspiratorzy wojny.
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z zasadniczych czynników moralności". W ten
sposób Nietzsche przysłużył się temu, czem po
gardzał.
Wkońcu, przyłożył się też do wzmocnienia
uczuć pogardy i nienawiści względem Anglji, któ
r e — jeżeli sądzić z najświeższej literatury nie
mieckiej — stały się jakby narodową namiętnością.
Ten naród „skończonych obłudników", ten „za
sadniczo mierny gatunek ludzi", „to stado pija
ków i łotrów", kraj, gdzie moralność niewolnicza
osiągnęła swój zenit — ściągnął na swą twardą
głowę błyskawice oburzenia Nietzschego, zarówno
jak jego „przebiegłość i djabelska chytrość" ściągnę
ły pioruny Treitschkego.
III.
Treitschke był już profesorem historji w Berli
nie, kiedy Nietzsche został profesorem fllologji
w Bazylei. W przeciwieństwie do Nietzschego, który
nie był znany współczesnemu pokoleniu, Treitschke
cieszył się wielką i szeroką popularnością przez
22 lata od 1874 do 1896 r., kiedy wykładał w Ber
linie. Niemieccy profesorowie zawsze byli bliżej
związani ze sprawami państwa, niż nauczyciele
naszych angielskich uniwersytetów, prawdopodob
nie dlatego, że same uniwersytety niemieckie są
bliżej związane z państwem i prawdopodobnie
dlatego, że uczoność nadaje w Niemczech większą
wagę_ i wywiera wpływ większy, niż w Anglji.
Niemieccy profesorowie prawa, jak Savigny i Gier
kę, wywarli głęboki wpływ na kształtowanie się
prawa niemieckiego, a niemieccy profesorowie,
jak Dahlmann i Treitschke, wywarli znaczny
wpływ na historję niemieckiej polityki. Wpływ
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zaś Treitschkego jest wybitniejszy, niż kogokolwiek
z ciała profesorskiego. Na wykłady jego w Berli
nie uczęszczali wojskowi i urzędnicy, zarówno jak
i studenci, a jego sposób przedstawiania niemiec
kich dziejów i jego pojmowanie zasad polityki do
dziś dnia wywierają wpływ kształtujący na po
glądy.
W kraju takim, jak Niemcy, gdzie nowe ce
sarstwo nie zostało jeszcze niezłomnie ugrunto
wane, gdzie żywotne ma wciąż znaczenie podział
na Prusaków na północy, na Bawarów i innych
Niemców na południu, wykład dziejów, z natury
rzeczy, znajdował się pod wpływem współczes
nych kierunków polityki, a używany też był jako
środek do kształtowania pojęć politycznych. W dzie
łach historyków, należących do tak zwanej pru
skiej szkoły historycznej, to połączenie polityki
i historji jest najwyraźniejsze. Droysen pisze „Hi
storję pruskiej polityki" dla wysławienia Prus.
Sybel pisze historję „Założenia niemieckiego ce
sarstwa" dla usprawiedliwienia postępowania Bismarka. Treitschke, największy z liczby tych hi
storyków, pisze „Historję Niemiecką" dlą wyka
zania, że Prusy są wybranym , narodem Niemiec.
W ten sposób, w dziedzinie narodowej polityki,
służył on sprawie sprusaczenia Niemiec. W rze
czy samej, wolałby on widzieć wcielenie całych
Niemiec do Prus, które zostałyby jedynem pań
stwem niemieckiem w r. 1870, niż być świadkiem
założenia cesarstwa Rzeszy, jak się stało istotnie.
Pocieszał się jednak, że cesarstwo było w rzeczy
samej tylko większemi Prusami i tak nauczał,
że chociaż mogło się wydawać, że cesarstwo jest
państwem federacyjnem, było ono wistoćie pań
stwem jednolitem pod władzą króla pruskiego,
występującego w charakterze cesarza. Wszystko,
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co od niego zależeć mogło, Treitschke czynił, aby
z jego rzeczy pojmowaniem zgadzały się fakty.
Wpływy Treitschkego naj wybitniej dostrzedz
można w polityce zewnętrznej Niemiec i w nie
mieckiej polityce europejskiej. "W tym zakresie
jego dzieło, . t. „Polityka", jest najważniejsze.
„Polityka" składa się z dwu tomów, opartych
na notatkach z wykładów, wygłoszonych przez
Treitschkego
Berlinie w r. 1874 i następnych
0 polityce. Jej główne twierdzenie i podstawowa
zasada da się streścić wyrazami: „państwo jest
siłą". A gdy próbować będziemy odgadnąć zna
czenie tych wyrazów, światła nam użyczy drugie
jędrne wyrażenie: „wojna jest polityką par ex
cellence". Kult siły i pochwała wojny stanowią
artykuły wiary zarówno Treitschkego jak i Nietzsche
go, należy przytem dodać, że obaj mają na myśli
siłę Prus i wojny Prus. Pozatem jednak, wbrew
pewnej zasadniczej zgodności, Treitschke nie czuł
poważania dla nauki Nietzschego. Nietzschego „do
bry Europejczyk" był złym Prusakiem, jego „dą
żenie do potęgi" jest dążeniem jednostki, jedyną
zaś potęgą, którą Treitschke uznawał, jest władza
zbiorowego państwa narodowego.
Nacjonali , który Nietzsche potępiał, jest
punktem wyjścia i celem Treitschkego. Jego za
sadniczy postulat da się wyrazić prosto. Naród
niemiecki j e t niezawisłym i musi pozostać nieza
wisłym, jedynym panem swych losów, oraz musi
mieć swobodę przy decyzji o swem stanowisku
1 miejscu w świecie. Na to „zgoda" większość
z nas zrazu zawoła. Być może, nie dalibyśmy
swej zgody
taką gotowością, gdybyśmy wie
dzieli, co oznaczają wyrazy „być niezawisłym pa
nem swych losów" i co znaczy „miejsce w świe
cie". Niezawisłość, zobaczymy, ma oznaczać niep
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oglądanie się na międzynarodowe zobowiązania;
miejsce w świecie, zobaczymy, nie oznacza nic
określonego i stałego, lecz obejmuje to wszystko,
co miecz potrafi odrąbać.
Państwo—to siła, mówi Treitschke, jak Macchiavelli mówił przedtem. Jest siłą, ponieważ najwyż
szym obowiązkiem państwa jest samozachowanie,
a pierwszym środkiem utrzymania państwa jest
siła. Jednak gdyby tak nawet było, siła, koniec
końców, nie jest celem, a środkiem, i usprawie
dliwiona będzie wtedy dopiero, gdy cel jest spra
wiedliwy. Cel tedy stanowi zachowanie państwa.
Gzy zachowanie państwa jest dalej celem abso
lutnym, usprawiedliwiającym absolutną, władzę?
Według Treitschkego na pytanie to odpowiedź
może być tylko twierdząca. Dlaczego jednak za
chowanie państwa ma być celem absolutnym,
usprawiedliwiającym władzę absolutną? Ponieważ,
daje odpowiedź Treitschke, państwo jest ośrod
kiem i głównym organem kultury.
Odpowiedź ta nastręcza jednak trudności.
Po pierwsze, jeżeli zasadniczą przyczyną istnie
nia i zachowania państwa jest kultura, tedy głów
nym atrybutem państwa nie jest siła, lecz kultu
ra i określenie państwa winno być wyrażone nie
jako siła, lecz jako organ kultury, używający tylko
siły, jako środka do osiągnięcia kultury, i używający
jej o tyle, o ile jest tym środkiem. Po drugie,
i kultura wymaga definicji. Gzy jest ona czemś
wyłącznem, czemś sui generis, czemś absolutnie
szczególnem w każdem państwie? Jeżeli zgodzi
my się na to, może powstać kwestja co do względ
nej wartości rozmaitych kultur różnych narodów
i zrodzić się pytanie, czy wszelka kultura każde
go państwa jest równie cenna i równie ostateczna.
Być znowu może, że kultura jest czemś powszechnem, czemś wspólnem, czemś, na co skła-
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dają się wszystkie państwa i w czem wszystkie
państwa uczestniczą. Jeżeli to ostatnie pojmowa
nie przyjmiemy, wymknie zagadnienie o potrzebie
współdziałania celem zachowania tej wspólnej
kultury, powstanie pytanie, czy to współdziałanie,
doprowadzając, powiedzmy, do ustanowienia związ
ku europejskiego i prawa publicznego Europy, nie
musi pociągnąć za sobą, pewnych ograniczeń abso
lutnej i wyłącznej niezawisłości i samo-wystarczania sobie państwa.
Pogląd, wygłaszany przez Treitschkego, który,
zdaje się; powszechnie wyznawany jest w Niem
czech, głosi, że „kultura", o której Niemcy lubią
mówić, jest wyłączną, sui generis, właściwą ich
państwu. Pod wszelkiemi ich rozumowaniami tkwi
wyłączny nacjonalizm. Czytamy o Deutsche Treue,
Deutsche Tapferkeit, Deutsche Kultur, aż przy
chodzimy do przekonania, że umysł niemiecki
przebywa w wyłącznie niemieckim świecie.
Duch, który unosi się swobodnie nad całą Eu
ropą, zatrzymuje się u brzegów Renu, tu nowy
duch niemiecki staje na jego miejscu. Na wschód
od Renu wszystko musi mieć cechę germańską:
wyrazy muszą być niemieckie, czysto niemieckie,
towary muszą być niemieckie, czysto niemieckie.
A ta wyłączna kultura niemiecka uważana jest
za skończoną, o wartości ostatecznej i absolutnej,
a. skutkiem tego i państwo, które tę kulturę utrzy
muje, jest również czemś również skończonem
i absolutnem.
Państwo jest rzeczą najwyższą z tego,
co człowieka otacza, ponad niem niema nic
zgoła w dziejach świata.
Gdy się z tern zgodzimy, samo-zachowanie
państwa, i potrzebna do osiągnięcia tego celu jego
siła — staje się imperatywem.
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Dbać o swą siłę jest najwyższym moral
nym obowiązkiem państwa. Ze wszystkich
politycznych niedomagań słabość jest najokropniejszem i najbardziej pogardy godnem,
jest ona grzechem przeciw Duchowi Świę
temu polityki.
Ten wyłączny nacjonalizm nie jest, być może,
zgodny z naturalnem usposobieniem Niemców
i być może okoliczność ta wyjaśnić może, dlacze
go z taką gwałtownością zaszczepiany był przez
Treitschkego. Wobec „partykularyzmu", w który
południowi Niemcy wpadają, wobec kosmopoli
tyzmu, do którego asymilatywny Niemiec ma na
turalną skłonność, który głosili niektórzy z naj
większych myślicieli Niemiec — kult pruski, natu
ralnie, wpada w drugą krańcowość. Gdyby ta
krańcowość uprawiana była tylko w wewnętrz
nych stosunkach, sprawa ta, jako stojąca w związ
ku z wewnętrznymi niemieckimi stosunkami, mniej
obchodziłaby świat cały. Dotyka ona jednak spraw
całej Europy, gdyż wnioski, do których prowadzi,
są wnioskami, decydującymi o polityce Niemiec
względem innych państw. Wyłączny nacjonalizm,
znajdujący wyraz w kulcie siły, prowadzi do za
jęcia takiego stanowiska względem narodów euro
pejskich, które jest niebezpieczne dla międzyna
rodowego prawa i grozi wciąż wybuchem wojny
napastniczej.
Przystępując do rozstrząsania prawa między
narodowego, Treitschke odrazu przytacza, aby się
z nimi rozprawić, dwa poglądy, które uważa za
krańcowe, nie dające się obronić. Jednym jest
pogląd Macchiavellego, uważającego państwo za
siłę fizyczną jedynie, nie znającą żadnego ograni
czenia w tern, co jej czynić się podoba. Pogląd
ten Treitschke odrzuca, ponieważ państwo nie jest
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siłą jedynie, lecz silą, mającą treść moralną.
Drugim jest „liberalna teorja", która „zapatruje
się na państwo jako na pięknego młodzieńca, któ
rego należy myć, czesać, posyłać do szkoły, któ
ry powinien nauczyć się wdzięczności, sprawiedli
wości i Bóg wie jeszcze czego". Teorja ta głosi
jakieś wyimaginowane prawa, wykładane przez
profesorów ex cathedra. Prawa te jednak nie
mają sankcji, a stąd i wartości. Wymagałyby one
jako ostatecznego sędziego jakiegoś Rzymskiego
papieża, obdarzonego najwyższą władzą, jako wy
konawcy — żądanie, które usunęłoby wolność z na
szego pięknego świata.
Pozostaje trzeci pogląd, wyznawany przez
Treitschkego. Pogląd ten polega na przyznaniu ist
nienia pozytywnego prawa międzynarodowego,
rozwiniętego historycznie, które uznawać można,
mając za zasadę, by zbyt wiele nie wymagać od
natury ludzkiej. Podstawą tego prawa jest „da
wać i brać" wśród wielkich państw równej mia
ry, którym wypada żyć równorzędnie. Zasada ta
wiąże się z istnieniem w i e l k i c h państw, ponie
waż „historja wskazuje stały wzrost państw wiel
kich na gruzach upadających państw małych",
wzrost, kończący się powstaniem państwa odpo
wiedniej miary, które wkońcu gotowe jest utrzy
mywać pokój dla osłony swego istnienia, i kultury.
Zasada ta wymaga po drugie, systemu państw
r ó w n y c h , ponieważ żadne państwo pozwalać so
bie nie będzie czynić, co mu się podoba bez nie
bezpieczeństwa dla siebie. Małe państwa, jak Belgja
i Holandja, będąc niegdyś „przez czas długi ogni
skiem prawa międzynarodowego, ku jego wielkiej
szkodzie", skłonne są do hołdowania poglądom
sentymentalnym, ponieważ obawiają się napaści.
Żądają one w imię ludzkości ustępstw, sprzecz-
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nych z siłą państw, ustępstw nienaturalnych i nie
racjonalnych.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
jak śmiechu godną jest rzeczą, że Belgja
uważa się za ognisko prawa międzynarodo
wego. Państwo, którego położenie jest anor
malne, musi mieć anormalne pojęcia o pra
wie międzynarodowem. Belgja jest pań
stwem neutralnem, postradała ona męskość,
nie może wytworzyć, zdrowego prawa mię
dzynarodowego".
Z drugiej strony, nadmiernie duże państwa,
jak Anglja, wywierają wpływ jeszcze gorszy. Zbyt
wybujała potęga morska Anglji niweczy równo
wagę na morzach. Anglja depce nogami prawo
międzynarodowe, nadużywa swej siły niesłychanie
w stosunku do państw neutralnych, utrzymuje
prawo wojny na morzu, o wiele bardziej nieludz
kie, niż prawo wojny na lądzie. Tylko budując
flotę, która mogłaby zapewnić równowagę na mo
rzach, zdoła jakieś państwo uzyskać sprawiedliwe
traktowanie i zachowanie właściwego prawa mię
dzynarodowego.
Według takiego tłomaczenia prawo międzyna
rodowe wynika z równowagi wielkich i równych
państw. Lecz nawet i w tym razie jest to pra
wo bardzo nietrwale, jest to prawo bardzo nie
doskonałe. Nie może ono pomniejszać praw nie
zawisłego państwa. „Państwo nie jest fijołkiem,
kwitnącym w ukryciu, siła jego musi wznosić się.
dumnie w świetle". Gdy poczucie niezawisłości
zagrożone jest poważnie, należy więcej cenić po
rwanie wszelkich więzów, niż ich zachowanie.
Śmiesznością byłoby radzić państwu,
współzawodniczącemu z innemi państwami,
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by wystąpiło do działania z katechizmem
w ręku.
Nie katechizm, lecz konieczność samozacho
wawcza stanowi kanony działania państwa. Z tych
kanonów wynikają dwa wnioski. Przedewszystkiem umowy międzynarodowe nie są absolutnem
ograniczeniem, lecz dobrowolnem samo-ogranićzeniem się dla państwa. Państwo dobrowolnie go
dzi się na pewne restrykcje, z własnej też woli,
może te ograniczenia usunąć lub odwołać, gdy
wchodzi w grę jakaś kwestja życiowa; kwestja za
chowania samego siebie, swej potęgi lub swej
kultury. Dalej, każda umowa i każde zobowiąza
nie pojmowane być winno z zastrzeżeniem, „rebus
sic stantibus". „Państwo nie może wiązać swej
woli na przyszłość wobec państw innych". Jeżeli
rozwój historyczny zmieni warunki, umowy i zo
bowiązania ipso facto są zmienione i mogą być
skasowane. Samo tylko państwo może osądzić,
czy nastąpiła taka zmiana warunków. Niema sę
dziego ponad państwem i wszelkie orzeczenie
w tej ważnej sprawie państwo musi pozostawić
sobie.
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Ostatecznym wynikiem, do którego prowadzi
taka nauka, jest przyznanie władzy ostatecznej
nie wagom sprawiedliwości, lecz wyrokom mie
cza. Weźmy, naprzykład, międzynarodową gwa
rancję neutralności jakiegoś państwa. Czytamy
u Treitscłikego, że „jeżeli państwo nie jest w moż
ności (innemi słowy, jeżeli nie posiada miecza,
dającego dostateczną, siłę), aby utrzymać swą neu
tralność, mowa o jego neutralności jest próżną
grą słów". Do miecza tedy odwołuje się Treitschke.
Ponieważ nie istnieje najwyższy sąd międzynaro
dowego prawa, rozumuje on, ponieważ dzieje są
wiecznym przepływem, a rozwój dziejów sprawia
zmiany, których przedtem nie przewidywano, woj
na jest usprawiedliwiona, i należy patrzeć na
wojnę, jako wynikającą z wyroków Bożych.
W r. 1886 Treitschke doszedł do przekonania
i wypowiedział zdanie, że każdy dragon, który
powalił Kroata, uczynił więcej dla sprawy Germanji, niż najprzenikliwszy umysł, rozporządzają
cy najlepszem piórem. Z postępem czasu ten
umysł przenikliwy coraz bardziej zasuwał się
w cień wobec błyszczącego miecza. Niemiecki
profesor użyczył swego pióra (co już nieraz zda
rzało się w Niemczech), aby nadać pewnym fak

x

) W jakim stopniu wyłączny nacjonalizm wpływa
na stanowisko autora w stosunku do prawa międzynaro
dowego, przykładem może być Bernhardi.
Każdy naród rozwija własne pojęcie prawa, każdy
ma swe własne ideały i cele, które wynikają jakby nie
uchronnie z jego charakteru i historycznego rozwoju. Na
wet gdyby ułożony został dokładny kodeks międzynaro
dowy, żadne szanujące się państwo nie oddałoby mu
w ofiarę swego pojęcia prawa. Czyniąc to, wyrzekłoby
się swych najwyższych ideałów, pozwoliłoby, żeby nad
własnem poczuciem sprawiedliwości zapanowała niespra
wiedliwość.
)
Wzmianki Bernhardiego o Belgji są równie ciekawe,
jak słowa Treitscłikego. Przytaczając zastrzeżenie rebus

sie stantibus, wyraża Treitschke wątpliwość, czy Belgja
jest dziś państwem neutralnem.
Kiedy Belgja ogłoszona była państwem neutralnem,
nikt nie myślał, że rościć ona będzie pretensje do posia
dania obszernych i cennych okolic w Afryce. Można po
stawić pytanie, czy nabycie takich terytorjów nie stanowi
ipso facto złamania neutralności.
Dodaje przytem, że «pojecie stałej neutralności sprze
ciwia się samej przyrodzie państwa, które może zdobyć
osiągnięcie swych najwyższych celów moralnych tylko
w współzawodnictwie z innemi państwami*.
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tom, które same przez się bez tłómaczeń i wy
jaśnień były dość ordynarne, — idealne znaczenie.
Uczoność zgięła kolano przed żołnierzem jako
zbawcą kultury. Dwie funkcje, mówi Treitschke,
należą do państwa: wymierzanie prawa i wojna.
Wojna jest polityką par excellence, wojna jest
przeto wielką funkcją państwa. Jest ona wielką
uzdrowicielką. Nie można ani myśleć o usunię
ciu jej ze świata, ani nie należy pragnąć takiego
usunięcia, ponieważ wojna jest jedynem lekar
stwem dla chorego narodu. Uzdrawia ona naród,
odnawiając poczucie wspólności i poczucie obo
wiązku. Sprawia, że ludzie zdają sobie spra
wę, że zależą wzajemnie od siebie i są członkami
jednego politycznego ciała. „Na tern polega ma
jestat wojny, że marna jednostka ginie całkowicie
wobec wielkiej myśli o państwie". Dlatego „po
lityczny idealizm wymaga wojny". Wojna zaśnie
tylko jest najwyższym środkiem, uzdrawiającym
dla państw, jest ona również kolebką najwznio
ślejszej cnoty.
Jakiż upadek moralności nastąpiłby, gdy
by bohaterstwo zostało wymazane z dzie
jów ludzkości... Lecz Bóg żyjący sprawił,
że wojna wciąż powracać będzie jako strasz
ny środek uzdrawiający dla ludzkości.
Ten hymn pochwalny na cześć wojny przypo
mina nam Nietzschego. Gdy jednak Nietzsche spo
dziewa się, że wojna wyda europejskiego nadczłowieka, Treitsche zapatruje się na wojnę jako
na wyraz życia wyłącznie nacjonalnej nad-nacji.
Gdy Nietzsche nie zachwycał się ani nacjonaliz
mem, ani militaryzmem, Treitschke admiruje i jed
no i drugie. Niebezpieczeństwo, jakiem taka nauka
grozi Europie, jest oczywiste. Państwo, wsparte

na gorących uczuciach narodowych, dumne z wy
łącznej swej kultury, którą uważa za coś najwyż
szego na świecie, czuje się zwolnionem taką nau
ką ze wszelkich zobowiązań względem publiczne
go prawa europejskiego grona narodów, w rękę
tego państwa kładzie się miecz dla zachowania
swej własnej wyłącznej kultury. Losy Europy mo
gą zależeć od tego pojmowania,' jakie Niemcy
nadawać będą wyrazowi „zabezpieczenie swego
bytu". Trudno ustrzedz się myśli, że tłómaczenie to pojmowane jest coraz szerzej i szerzej.
Zabezpieczenie niemieckiej kultury ma oznaczać,
jak można się o tern przekonać, nie tylko zacho
wanie niemieckiego państwa, lecz i utrzymanie
w łonie germanizmu wszystkich wychodźców i na
wet włączenie do składu Niemiec wszystkich od.łamów pnia germańskiego. Polityka, mająca na
celu utrzymanie narodowości, widoczna jest w usi
łowaniach utrzymania szkół niemieckich, mowy
niemieckiej, gazet niemieckich w krajach, jak Brą
zy Ij a, w których są liczne kolonje niemieckie.
Polityka włączania przejawia się w pangermańskiem stanowisku względem krajów takich, jak
Szwajcarja i Holandja. Pangermanizm jest może
kwestją tyrad patryjdtycznych, a nie istotnej po
lityki. Lecz nawet ludzie trzeźwego sądu mogą
zasadnie mieć obawy, że to pojmowanie zabez
pieczania wyłącznie niemieckiej kultury stało się
siłą realną, siłą popędową —tak istotną, że prze
obraża się jakby w religję. Można uważać za
przesadne zdanie, że Niemcy znaleźli się na dro
dze do przejęcia się usposobieniem podobnem
do usposobienia pierwszych wyznawców mahometanizmu, usposobienia, opartego na przekonaniu,
że istnieje jedna tylko kultura, tak cenna, że może
być szerzona mieczem, — a jednak znajdziemy

30

-

w pismach niemieckich uczonych zdania, które
słusznie budzić mogą. niepokój. Pewien myśliciel
wygłasza naprzykład sąd, że państwo małe, tak
jak nie ma środków, by zbudować dreadnought,
tak nie może wytworzyć całkowitej i zaokrąglonej
kultury. Duchowe życie małego państwa musi
w znacznej mierze być zawisłem od wielkiego
państwa kulturalnego, i moralne wcielenie małego
państwa do państwa wielkiego zbogacić jedynie
może i wzmocnić żywotność małego.
Koniec końców, siła, jakkolwiek w uczciwej
opinji swych wyznawców ma służyć jedynie spra
wie obrony i zachowaniu państwa, ma tendencję,
a z czasem ta tendencja musi stawać się coraz
wyraźniejsza, do odwrócenia się i do okazania
swego oblicza napastniczego. Siła nie może być
narzędziem obrony, siła z natury rzeczy staje się
sprawczynią napaści. Prawdą jest, że Niemcy
muszą stać na straży nad Renem i nad Wisłą,
prawdą jest, że wewnątrz w państwie działają
siły kosmopolityzmu i partykularyzmu, przeciwko
którym muszą się bronić. Jest atoli również praw
dą, że środki, które miały służyć temu ochronne
mu celowi, mogą się zamienić w cel sam przez
się. Kultura niemiecka jest rzeczą cenną, gdy
chodzi o osłonę przeciwko „groźbie słowiańskiej"
ze wschodu. Mniej wydaje się cenną, gdy sama
staje się groźbą, a to następuje nieuchronnie, je
żeli zwraca się do siły jako do swego obrońcy.
Kultura, koniec końców, jest rzeczą ducha, du
chem wzrasta i duch jest jej obroną. Kultura
germańska nie znajduje osłony przeciwko Słowia
nom w duchu siły, który zabrania używania języ
ka polskiego i który wywłaszcza polskiego zie
mianina. Siła taka nie tylko jej nie broni, lecz
zadaje cios śmiertelny. Kultura, która sprzymie-
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rza się z siłą, przestaje być kulturą i staje się
siłą jedynie.
Tukidides przytacza, że w r. 416 p . Chr. to
czyła się rozprawa pomiędzy wielkiem państwem
Ateńskiem a mieszkańcami małej wyspy Melos,
którym Ateńczycy postawili wybór pomiędzy przy
jęciem wojny lub poddaniem się na łaskę. „Wie
cie, równie dobrze jak i my", mówili Ateńczycy,
„że prawo w dzisiejszym świecie może być kwestjonowane tylko przez posiadających równe siły,
że silni robią, co mogą, a słabi znoszą, co muszą".
Melijczycy proszą o rozważenie kwestji słuszno
ści i prawa. Te, twierdzą, są wspólnem dobrem.
„Zaiste i was ta sprawa dotyczy jak i innych,
gdyż w razie upadku upadek wasz byłby hasłem
do najsroższej mściwości, na was dany byłby
przykład światu". „Nie żywimy obaw o upadek
naszej potęgi" odpowiadają Ateńczycy, jest to ry
zyko, które chętnie bierzemy na siebie". I powta
rzają swoje zdanie o koniecznem prawie ludzkiej
natury, że ludzie obejmują panowanie wtedy, gdy
tylko uczynić to mogą. Ateńska tedy kultura
stawa się ateńską siłą, w ten sposób Ateny głosić
zaczęły, że siła jest prawem.
Podobnie czyni dziś Bernhardi, wierny uczeń
Treitschkego, głosząc zasadę w sprawie „wspólne
go dobra", wynikającego z wskazań prawa mię
dzynarodowego i w kwestji praw przysługujących
silnym narodom uzbrojonym,—że siła równoważ
na jest z prawem. Gdy potężniejący naród dąży
do podboju nowego terytorjum „siła staje się odrazu najwyższem prawem i spór o to, co ma być
prawem, rozstrzyga się wyrokiem wojny", która,
twierdzi z czysto już nowoczesnym dodatkiem,
daje wyrok biologicznie sprawiedliwy.

Dziwną też wydaje się Treitschkemu, tak jak
i Ateńczykom, zasada, „że naród słaby ma mieć
równe prawa do życia jak naród potężny i krzepki".
Dobrze mówił Mommsen tym nowym Ateńczy
kom: „Strzeżcie się tego, panowie, aby w tem
państwie, które reprezentowało jednocześnie i siłę
zbrojną i siłę duchową, siła duchowa nie ulotniła
się, nie pozostawiając nic prócz czysto militarne
go państwa".
Dziś Niemcy stoją wobec świata jako wielkie
państwo militarne. Wchłonęły w siebie ideał po
tęgi i siły, masywności i wspaniałej wielkości.
Siły mają kolosalne, lecz nie reprezentują kultury.
Powinniśmy pragnąć w całem skupieniu i z uczu
ciem trwogi o przyszłość, żeby Niemcy powróciły
do czczenia sercem kultury, której oddają tak
obfite hołdy słowne, żeby wstąpiły znów do grona
państw europejskich, żeby poświęcając fałszywy
ideał wyłącznej kultury, strzeżonej mieczem, któ
ry z natury rzeczy nie może jej obronić, nawró
ciły się do prawdziwego ideału kultury powszech
nej, bronionej przez ducha, który jedynie daje ży
cie i śmierć, żeby Niemcy znów stały się córą
królewską, pełną wewnętrznej chwały, jaką były
w dniach, kiedy podzielone i pozbawione „siły",
ze swego ducha dały Europie wielka, muzykę,
wielką poezję i wielką filozofję. Na tej drodze
mogą Niemcy uwolnić się od tego dziwnego po
gaństwa, upatrującego w „bohaterstwie" główną
cnotę, a widzącego bohaterstwo jedynie w wojnie,
i nawrócić od Nietzschowskiego „dążenia do po
tęgi" do głoszonego przez Lutra usprawiedliwie
nia przez wiarę, od wysławiania śladem Treitschkego wojny do wizji Kantowskiej o powszechnym
pokoju.

Cytaty z dzieł F. Nietzschego. *)
Okres malej polityki przeminął: najbliższe już
stulecie ) przyniesie walkę o panowanie nad świa
tem — przymus do stosowania wielkiej polityki.
2

Poza dobrem i ziem § 207.

Nienawiść, radość z cudzej szkody, żądza gra
bieży i panowania i wszystko, co tylko złem się
zowie — należy do zdumiewającej ekonomji utrzy
mania rodzaju, prawda, że kosztownej, rozrzutnej
i w całości szalonej do najwyższego stopnia eko
nomji — która jednak w s p o s ó b d o w o d n y
utrzymała dotąd nasz rodzaj.
Wiedza Radosna § 1.

Istnieje teraz zasadniczo błędna nauka moral
ności, która mianowicie w Anglji wysokim się
cieszy szacunkiem: wedle niej oceny „dobre"
i „złe" są zbiorem doświadczeń co do „wiodące
go do celu" i „nie wiodącego do celu"; wedle
niej to, co „dobrem" się zowie, utrzymuje rodzaj
i ) Przytoczone tu wyjątki zebrane są w broszurze
W. Archera ^Zwalczanie filozofjis («Fighting a philosopby»).
Broszura ta wyszła w serji wydawi.ictwa «Oxford
pamphlets*.
) pisane w końcowych latach XIX stulecia.
3

Inspiratorzy wojny.
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ludzki, to, co „ziem" nazwano, jest dla rodzaju
szkodliwe. W rzeczywistości jednak złe popędy
wiodą w tym samym wysokim stopniu do celu,
utrzymują rodzaj i są niezbędne, jak dobre —
tylko ich sposób działania jest odmienny.
Wiedza Radosna § Ł

Mniemamy, iż srogość, przemoc, niewolnictwo,
niebezpieczeństwo w sercu i na ulicy, skrytość,
stoicyzm, kusicielstwo oraz djabelstwo wszelkiego
rodzaju, że wszystko złe, straszliwe, drapieżne
i wężowe w duszy ludzkiej równie dobrze służy
do wywyższenia species „człowiek", jak tegoż
przeciwieństwo: mówiąc tylko tyle, nie wypowia
damy się nawet w zupełności, lecz w słowach
naszych i milczeniu naszem po tej wszelako sta
jemy stronie, na przeciwległym biegunie wszel
kich nowoczesnych idei i zachcianek stada ludz
kiego, jako jego antypodzi zapewne.
Poza dobrem i ziem § 4 4

Unikać nawzajem wszelkiej krzywdy, przemo
cy i wyzysku, wolę swą stawiać na równi z wolą
drugiego, takie postępowanie w najpospolitszem
rozumieniu rzeczy może się stać między jednost
kami kwestją dobrych obyczajów, jeżeli są ku
temu warunki, (to znaczy, jeżeli te jednostki
przedstawiają istotne podobieństwo co do zaso
bów sił i osądów wartości i jeżeli wchodzą w skład
tego samego społecznego ciała). Przyznając atoli
tej zasadzie szersze znaczenie lub, co więcej, czy
niąc z niej zasadnicze założenie społeczeństwa,
spostrzega się natychmiast, czem jest ona w isto
cie rzeczy: oto wolą, mającą na celu z a p r z e 
c z e n i e życia, zasadą rozkładu i upadku. Należy
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bardzo głęboko nad tern się zastanowić, nie da
jąc do siebie przystępu żadnym czułostkowym
słabostkom: życie samo w sobie nie jest niczem
innem, jak przywłaszczaniem, krzywdzeniem, prze
zwyciężaniem wszystkiego, co obce i słabsze,
uciskiem, srogością, narzucaniem własnych form,
pochłanianiem, a już bardzo łagodnie rzecz bio
rąc, co najmniej wyzyskiem —• lecz poco posługi
wać się ustawicznie takiemi właśnie słowy, które
od wieków noszą na sobie oszczercze piętno?
Poza dobrem i zjem § 258.

Zaprawdę, i zło nawet ma przyszłość przed
sobą! A najgorętszych południ jeszcze nie odkry
to dla człowieka.
Wszakże niejedno zwie się dziś ostateczną
złością, co jest zaledwie dwanaście stóp szerokie
i trzy miesiące długie! Kiedyś będą się większe
rodziły smoki!
Aby nadczłowiekowi nie zbrakło swego smo
ka — nadsmoka, któryby jego był godzien, lecz na
to wiele słońca upalnego prażyć musi puszcze
wilgotne.
Wasze koty dzikie przedzierzgnąć się wprzó
dy muszą w tygrysy, a wasze ropuchy jadowite
w krokodyle: aby dobrego myśliwca dobre ocze
kiwały łowy.
Zaprawdę, wy dobrzy i sprawiedliwi! Wiele,
w was śmiechu jest godne, a osobliwie wasz lęk
przed tem, co się dotychczas „djabłem" zwało.
Tak dalecy jesteście w duszach swoich wszel
kiej wielkości, że nawet nadczłowiek w swej do
broci wydałby się wam strasznym.
Zaś wy, mędrcy i uczeni, ucieklibyście przed
słonecznym pożarem mądrości, w której nadczło
wiek ochoczo swą. nagość pławić będzie.
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Wy, najszczytniejsi, których óczy me napotkały!
Tern oto jest me zwątpienie o was i śmiech mój
ukryty: przewiduję wszak, nadczłowieka nazwali
byście djabłem!
_ .
_ , ,

Ci sami ludzie, którzy, dzięki obyczajom, zwy
czajom, czci, wdzięczności, a bardziej jeszcze
przez wzajemne strażowanie się i zazdrość i n t e r
p a r e s, tak surowo trzymają się w karbach i któ
rzy z drugiej strony w stosunku do siebie okazują
się tak wynalazczymi na punkcie względności,
panowania nad sobą, delikatności, wierności, dumy
i przyjaźni — ci sami są nazewnątrz, tam gdzie
się z a c z y n a , co. obce, obczyzna, niewiele lepsi,
niż wolno puszczone dzikie zwierzęta drapieżne.
Tam używają zwolnienia od wszelkiego społecz
nego przymusu, • w puszczy wynagradzają sobie
wytężenie, powodowane długiem zamknięciem
i ujęciem w zagrody pokoju, powracają ku nie
winności sumienia drapieżców, jako radosne-po
twory, które może p o okropnym szeregu mordów,
podpaleń, zgwałceń i znęcań się odchodzą z ju
nactwem i równowagą duchową, jakby spełnili
jeno psotę, w przekonaniu, że poeci znów na dłu
go będą mieli co opiewać i sławić. Na dnie
wszystkich tych ras dostojnych nie należy przeoczać drapieżcy, tej wspaniałej, za zdobyczą
i zwycięstwem lubieżnie węszącej, płowej bestji
(blond bestji). Potrzeba co pewien czas wyłado
wania, zwierzę musi na wierzch się wydobyć,
musi znów wrócić do puszczy. Rzymska, arab
ska, germańska, japońska szlachta, homerowscy
bohaterowie, skandynawscy wikingowie — wszyscy
jednako tę czuli potrzebę. To właśnie rasy dostoj
ne pozostawiły pojęcie „barbarzyńca" na wszyst
kich śladach swojego pochodu.

J
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l a k o rzecze Zaratustra.
O roztropności ludzkiej.

Cała ekonomja mojej duszy i jej wyrównanie
przez „nieszczęście"; wybuch nowych źródeł i po
trzeb, zabliźnienie starych ran, odtrącenie całych
przeszłości — o nic podobnego, co wiązać się
może z nieszczęściem nie troszczy się ten poczci
wy litościwiec: chce pomódz i nie myśli o tern, że
istnieje osobista konieczność nieszczęścia, że mnie
i tobie strach, niedostatek, zubożanie, nieprzespa
ne noce, przygody, zuchwalstwa, pomyłki tak są
potrzebne, jak ich przeciwieństwo, że — aby się
mistycznie wyrazić — ścieżka do własnego nieba
prowadzi zawsze przez rozkosz własnego piekła.
Nie, on o tern nie wie: „religja litości" (lub „serce")
nakazuje pomagać, a mniema się, że się najlepiej
pomogło, jeśli się najszybciej pomogło!
Wiedza Radosna § 338.

Jakże różne są te oba, pozornie temu samemu
pojęciu „dobry" przeciwstawione słowa „lichy"
(schlecht) i „zły" (bose). Lecz to nie jest to .samo.
pojęcie „dobra". Pytać należy, kto jest właści
w i e „zły" w znaczeniu moralności, stworzonej
przez urazę i zawiść (moralność niewolników).
Najściślejszą odpowiedzią jest: właśnie „dobry"
przeciwnej moralności, właśnie dostojny, możny,
władnący, tylko przefarbowany, przeinaczony, nawywrót widziany jadowitem okiem, którem pa
trzy uczucie zazdrości. Tutaj jednemu bynajmniej
nie chcemy przeczyć: kto tych „dobrych" poznał
tylko jako wrogów, poznał tylko z ł y c h w r o g ó w.

Genealogja Moralności § 11.

Istotną cechę dobrej i zdrowej arystokracji
stanowi p o c z u c i e , że nie spełnia o n a funkcji (czy
to władzy królewskiej, czy gminowladztwa), lecz
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że w sobie ma sens i najwyższą rację istnienia —

że może przeto z czystem sumieniem przyjmować
ofiarę mnóstwa ludzi, którzy dla niej muszą być
ukróceni i zepchnięci do rzędu ludzi niezupełnych,
do rzędu niewolników i narzędzi.
Poza dobrem i złem § 257.
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Pod grozą obrażenia niewinnych uszu utrzy
muję, że egoizm stanowi istotne znamię duszy
dostojnej, a przez egoizm rozumiem ową niewzru
szoną wiarę, że takiej istocie, jaką „my jesteśmy",
inne istoty z natury rzeczy muszą podlegać i że
powinny dla niej się poświęcać.
Poza dobrem i ziem § 264.

Człowiek odmiany dostojnej czuje, że od nie
go zależy naznaczanie wartości; nie potrzebuje
niczyjego przyzwolenia, rozumuje bowiem: „co
dla mnie szkodliwe, to samo w sobie jest szko
dliwe, i wie, że przywilejem jego jest nadawać
wagę rzeczom, że dano mu t w o r z y ć w a r t o ś c i .
Czci to wszystko, co w sobie dostrzega; taka mo
ralność jest uświetnieniem siebie samego. Nad
wszystkiem góruje poczucie pełni, potęgi, które
pragnie się przelać, szczęścia, jakie daje wielkie
wzmożenie, świadomość bogactwa, które chciało
by się rozdarować i rozdać, gdyż człowiek dostoj
ny również pomaga nieszczęśliwemu, nigdy wszak
że lub prawie nigdy z litości, lecz z popędu, po
czętego z nadmiaru mocy. Człowiek dostojny czci
w sobie mocarza i tego, co ma władzę nad sobą
samym, który umie mówić i milczeć, który z roz
koszą potrafi być dla siebie surowym i twardym
i ma cześć dla wszystkiego, co surowe i twarde.
W moralności ludzi władców niema nic przy
krzejszego i nic bardziej obcego dla współczes
nych pojęć od zasady, że człowiek ma obowiązki
tylko względem sobie równych, że z istotami niż
szego rzędu, ze wszystkiem, co obce, może po
stępować, jak mu się podoba, „jak mu serce każe",
w każdym razie „poza dobrem i złem".
Poza dobrem i ziem

§ 259.

Że jagnięta czują, urazę do wielkich ptaków
drapieżnych, to nie dziwota. Lecz to jeszcze nie
powód, by brać za złe wielkim ptakom drapież
nym, że porywają małe jagnięta. A jeśli jagnięta
mówią między sobą: „te ptaki drapieżne są złe,
a jagnię, które tak mało, jak tylko być może, jest
ptakiem drapieżnym, owszem, jest jego przeciwień
stwem — nie miałożby być dobrem? to nie można
takiemu postawieniu ideału nic. zarzucić, jakkolwiekby ptaki drapieżne nieco szyderczo na to spo
glądały i nawet mówiły sobie: „my do nich nie
mamy urazy, do tych dobrych jagniąt, kochamy
je nawet; niema nic smaczniejszego nad delikatne
jagnię". Żądać od siły, by nie objawiała się jako
siła, aby nie była chęcią przemożenia, chęcią oba
lenia, chęcią owładnięcia, pragnieniem wrogów
i oporów i tryumfów, jest równie niedorzeczne,
jak żądać od słabości, by objawiała się jako siła.
Genealogia Moralności § 12.

Zawdzięczamy Napoleonowi (a wcale nie fran
cuskiej rewolucji, która dążyła do „braterstwa"
ludów i ogólnej wymiany serc, niby kwiatów), że
prawdopodobnie nastąpi teraz po sobie kilka wo
jennych stuleci, którym nic podobnego nie było
w dziejach, słowem, że wstąpiliśmy w k l a s y c z 
n y o k r e s w o j n y , uczonej a zarazem popular
nej wojny na największą miarę (środków, uzdol-
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nień, karności), na którą przyszłe stulecia spoglą
dać będą jako na obraz doskonałości, z zazdro
ścią i czcią — bo ruch narodowy, z którego ta
chwała wojenna wyrośnie, jest tylko reakcją prze
ciw Napoleonowi i nie istniałby bez Napoleona.
Jemu więc kiedyś można będzie przypisać, że
m ą ż w Europie znów zapanuje nad kupcem i fi
listrem, może nawet nad „kobietą", którą zwątliło chrześcijaństwo i marzycielski duch ośmnastego wieku, a jeszcze bardziej „idee nowoczesne".
Wiedza Radosna § 362.

Pozdrawiam z radością wszystkie oznaki, któ
re zwiastują, że zaczyna się wiek bardziej męski
i wojowniczy, który przcdewszystkicm znów do
czci przywróci waleczność. Albowiem winien on
utorować drogę jeszcze wyższemu czasowi i zgro
madzić siły, których ów kiedyś potrzebować bę
dzie, — ów wiek, co w poznanie wniesie heroizm
i będzie toczył wojny o idee i ich następstwa...
Wierzcie mi — tajemnica, jak zebrać żniwo naj
większego urodzaju i największej rozkoszy z ist
nienia — zwie się: żyć niebezpiecznie! Budujcie
miasta swe na Wezuwjuszu! Wysyłajcie swe statki
na niezbadane morza! Żyjcie w wojnie z równy
mi sobie i z samymi sobą. Bądźcie łupieżcami
i zdobywcami, ludzie świadomi, dopóki nie mo
żecie być władcami i posiadaczami.
Wiedza Radosna § 283.

Winniście miłować pokój, jako środek nowej
wojny. Zaś pokój krótki bardziej, niźli długi.
Was nie wzywam ja do pracy, lecz do walki.
Was nie nawołuję do pokoju, lecz do zwycięstwa.
Waszą pracą niech będzie walka, waszym poko
jem — zwycięstwo!
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Można milczeć i siedzieć cicho tylko wówczas,
kiedy się ma łuk i strzały przy sobie: w prze
ciwnym razie gawędzi się tylko i swarzy. Wasz
pokój niech będzie zwycięstwem!
Powiadacie, iż słuszna sprawa uświęca nawet
wojnę? J a wam mówię: dobra wojna uświęca
każdą sprawę.
Wojna i męstwo uczyniły więcej wielkich rze-»
czy, niźli miłość bliźniego. Nie wasza litość, lecz
waleczność wasza ratowała dotychczas w potrze
bie będących.
Cóż jest dobrem? — pytacie. Walecznym być.
Niech młode dziewczęta szepczą do siebie: „dobre;
to jest to, co jest ładne i wzruszające zarazem".
Tako rzecze Zaratustra.
O wojnie i ludzie wojennym.

Biada wszystkim kochającym, którzy nie mają
wyżyny, sięgającej ponad litość.
Tak oto przemówił raz do mnie djabeł: „i Bóg
ma swe piekło: jest niem miłość ludzi".
Ząś niedawno te słowa zasłyszałem: „Bóg nie
żyje; litość nad człowiekiem przyprawiła Boga
o śmierć".
Więc miejcież się na baczności przed litością:
stąd oto zwiastuje się jeszcze człowiekowi ciężka
chmura! Zaprawdę, znam ja się na znakach,
zwiastujących niepogodę.
Zważcież i to słowo jeszcze: każda wielka mi
łość jest ponad współczuciem: gdyż ona chce rzecz
ukochania dopiero stworzyć!
Samego siebie swą miłością darzę i swych
bliźnich jako siebie — taka jest mowa wszystkich,
co tworzą.
Zaś twórcy wszyscy twardzi są.
Tako rzecze Zaratustra.
O litościwych.
Inspiratorzy wojny.
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My innej wiary wyznawcy, — my, dla których
ruch demokratyczny jest nie tylko objawem wzkładu organizacji politycznej, lecz także objawem
upadku, mianowicie umniejszenia człowieka, po
legającego na zmarnieniu i obniżeniu jego warto-^
ści: na czemże my# musimy pokładać nasze na
dzieje? — Na nowych filozofach.
Poza dobrem i złem § 202.

Ku wojnie wychowany ma być mąż, niewiasta
zaś ku wytchnieniu wojownika: wszystko inne jest
głupstwem.
Tako rzecze Zaratustra.
O starej i młodej kobiecie.

