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I 

Rozwój problemu wartości życia ludzkiego 
dosięgną! punktu kulminacyjnego — rozwój proble
mu prawdy. Kant stawiał pytania: 

Co mogę wiedzieć? 
Na co mogę mieć nadzieje? 
W co winienem wierzyć? 

Na te pytania człowiek musi dziś dać odpowiedź 
bezwzględnie. I jak odpowie, tak musi działać. 
Albo odpowie w sensie jakiegoś wielkiego — Tak, 
albo — Nie. Tertium non datur, 

I oto znaleźli się w mrowisku iudzkiem, na 
ziemi, na której materja przeważa nad duchem, 
v/ życiu, zdawałoby się, pędzącem bez kierunku 
i celu, w czasach, kiedy, zdawałoby się, rozpo
strze się noc nad Europą — dwaj prawdziwie bos
cy ludzie, którzy rozświetlili mroki istnienia ludz
kiego. A prawdę myśli swoich dowiedli przebie
giem i końcem swojego żywota. Bo jeśli za swoją 
myśl oddaje się swe życie, to chyba dowód, że 
się jest o niej naprawdę głęboko przekonanym. 

Tako źyłi: Jezus, Sokrates, G, Bruno, Nietz
sche i Weininger — bohaterowie myśli, bohatero
wie słowa, które wcieliło się u nich w czyn, choć-
dy to miało własne życie kosztować. Albowiem— 
„jako żyć znaczy przygotowywać się na śmierć," 

Możemy tedy mówić o pewnego rodzaju 
przedstawicielach ludzkości ich typu; typu ludzi 
naprawdę boskich. Człowiekiem boskim nazywam 
takiego, który się czuje krwią z krwi, kością 
z kości Boga, dla którego jest aksjomatem, że ze-
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słał go na naszą ziemię Bóg, źe jest pomazańcem 
Bożym, jakowymś genjuszem, narzędziem Boga, 
którego wskazówki, udzielone ludziom, są takie, 
że i Bóg nie dałby lepszych, którego czyny są ta
kie, że sam Bórf wzniosłej nie mógłby postąpić, 
gdyby na pewien okres czasu stał się człowiekiem. 

Ci są prawdziwymi wychowawcami człowie
ka, narodów, ludzkości.— 

Wielką wartość tedy mają nasze czasy, sko
ro mogą się pochlubić takimi dwoma bohaterami 
myśli: Nietzschym i Weiningerem. To, że i nasze 
czasy ich wydały, dowodzi bardzo wiele. Czemś 
znamiennem dla czasów i wieczności jest wraz to, 
że obaj nieomal żyli współcześnie. Bo tamtych 
wymienionych trzech bohaterów myśli przedziela
ją wieki; ci zaś żyją obok siebie. 

Należy sobie zdać sprawę, co to jest dzisiaj 
bohater myśli, w odróżnieniu od innych bohate
rów. Wszakże bohaterem nazywamy dzisiaj zwy
cięzcę oceanu. Każdy naród, który brał udział 
w wojnie światowej, niemało wyliczy bohaterów 
narodowych,— Ale bohater myśli, to człowiek, 
którego bohaterstwo jest najtrudniejsze, Tutaj 
człowiek zmaga się sam ze sobą, stoi on samotny 
wśród ludzkości, Boga i wieczności. On coś wy
biera, wznosząc się na wyżynę wyłącznie zapomo-
siebie samego. Posiada nieomylny wzrok, co jest 
piękne, prawdziwe i dobre,— wbrew wrogom swo
im, których ma pełno, a którzy nigdy zrazu nie 
przebaczą mu jego roszczeń, wyniosłości, genjal-
ności. Słowem, wyrasta sam ze siebie, w niedo
statku i trudzie czegoś, co zdawałoby się jest nie-
namacalne i czysto duchowe —i tern samem łączy 
świat niewidzialny z widzialnym, W postaci swej 
myśli, która pociąga za sobą konsekwencję dzia
łania, daje odpowiedź za cały naród, za wszyst
kich ludzi świata. 

Jest to człowiek, który zaprawdę rozmawia 
z Bogiem; boskość ta jest nadto wywalczona. 
Dodają nam tedy otuchy, że i my, inni, nieboscy, 
a nuż, przy pokonaniu siebie samych, też stanie
my się ludźmi, do nich podobnymi. Nadają więc 
sens głęboki życiu ludzkiemu. O nich lak mówi 
H. Lichtenberg er: „Jesteśmy skłonni spoglądać na 
cierpienia myśliciela z pewnym sceptycyzmem, 
kiedy je porównywamy z cierpieniami fizycznemi; 
i na śmiałości przygód duchowych niezbyt poważ
nie patrzeć, kiedy je zestavviamy z pełnemi nie
bezpieczeństw przedsięwzięciami życia realnego. 
Jednakże, dopuszczam zgoła, że bywają natury 
wyjątkowe — albo anormalne, jeśli się woli,— dla 
których te samotne wałki myśli z ich ukrytemi 
cierpieniami i niedostrzegalnemi niebezpieczeń
stwami, tworzą takoż poważną, bolesną rzeczy
wistość, jak realne walki życiowe; i że te natury, 
gwoli stawienia im czoła niechybnego i, by wal
czyć aż do ostatka, tejże samej siły woli potrze
bują, która, skierowana ku innym sprawom, stano
wi o bohaterstwie wojaka albo marynarza." Za 
takiego bohatera myśli uważa Lichtenberger Nietz
schego. 

Oni są soczewkami, które skupiają w sobie 
wszystkie promienie ducha, w świetle tychże pa
trzymy w prawdziwe oblicze religji, filozofji, sztu
ki, nauki, polityki.— Dawniej, za czasów Jezusa, 
patrzano w oblicze Boga zaświatowego; za czasów 
Sokratesa — w oblicze człowieka; za czasów 
G, Bruno — w oblicze ziemi, 

W jakie patrzymy dzisiaj, za czasów Nietz
schego i Weiningera?— 

Nietzsche — człowiek współczesny — walczy 
niezmordowanie o prawdę i sens życia. 

Prawda objawi się wówczas, kiedy zbliżymy 
dale najdalsze do bliży najbliższych (ob. Tako 
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rzecze Zaratustra). Ta otchłań, z której pochodzi 
człoweik, musi złączyć się z krwistcścią i wido-
mością żywiołów przyrody i życia konkretnego. 
To, co jest pierwszem u Boga i w prawdzie, 
musi zapomccą ogniw być przez człowieka połą
czone z tern, co je£t jego ostatnim krokiem myśli, 
życia i czynu w naszym wieku. To, co jest naj
istotniejsze, najprawdziwsze, musi być poznane, 
Zedrzeć zasłony z Mai, choćby tych zasłon miała 
miljardyi To znaczy u Nietzschego - przezwycię
żenie pesymizmu Schoperhauera, To jest jego wielką 
odpowiedzią: Tak. To znaczy u niego: człowiek 
jest twórcą wartości. On stwarza świat, on może 
go stworzyć. Budowa musi być wznoszona z pla
nem przez budowniczych i wszystkich członków 
świata, wszystkie narody. 

A istnieją — według Nietzschego — rozmaite 
typy narodów i typy łudzi. Wielkiego budowicze-
go, wielkiego arystokratę ducha, należy takim uz
nać. Pomniejszy nie może rościć pretensji do przy
wilejów duchowych takiego arystokraty. Pomniej
szego nie stać poprostu na wielką myśl, wielką 
prawdę. Musi on tedy słuchać swojego pana i roz* 
kazodawcę. 

Możemy wszyscy członkowie świata i naro
dów być towarzyszami pracy, życia i ducha. Mo
żemy wszyscy się radować w życiu. Małoż jest 
miejsca dla wszystkich w demu naszym, w świe
cie, w demu Pana?—pytał Spinoza.*- Czyż wiecz
nie musimy jęczeć i płakać? Czyż nie stać nas 
ludzi na to, abyśmy się mogli wiecznie weselić 
i radować?— pyta Dante. 

To nie ulega dla Nietzschego wątpliwości. 
W ten sposób kładzie Nietzsche fundament 

pod budowę, która będzie ugruntowaniem zasady 
życia. To bowiem, co jest, cośmy zastali, to jakaś 
bezwiedna, bezrozumna, bezsensowna, bezplanowa 

pogoń życiowa, błędne koło, w którem dreptamy, 
nie mogąc się wydostać zeń, wszyscy wzajemnie 
sobie wrogowie, my, nawzajem sami sobie nie
znani. 

Tutaj u Nietzschego nie chodzi faktycznie 
0 sadzenie się na jakąś oryginalność. Jago termi
ny, zapomocą których dobrze uwydatnia swoją 
myśl, są naprawdę oryginalne;—a są to: nadczło-
wiek, wola mocy, etyka panów i niewolników 
(Nietzsche naucza, że trzeba siebie samego wy
chować na pana i wyższego człowieka, a nie na 
niewolnika). Ze podchwycono je w sferze łudzi 
przeciętnych, że wyśmiewano się z nich zrazu, 
że nadawano im sens zgoła wypaczony w porów
naniu z tym sensem, jaki im nadawał ich twórca, 
to już nie wina budowniczego i bohatera myśli. 
Właśnie w ich sformułowaniu to bohaterstwo 
ujawnia się w ten sposób, że tworzy naprawdę 
oryginalne^ myśli, które mogą dopomódz do prze
zwyciężenia myśli, t. zn. poglądów dotychczaso
wych, które wyzwalały określone stare czyny; że 
myśliciel żyje sam podług stworzonych nowych 
myśli; że życiem swem potwierdza ich wyższą 
wartość. Nowy postęp życia musi posiłkować się 
pewnym syntetycznym terminem, który w swej 
treści zawiera o wiele więcej, niż dawniejsze 
terminy, będące wyrazem poglądów obiegowych 
1 ustalonych. Naprzykład, jakże owocnym okazał 
się termin „ewolucjonizm", który musiał zostać 
stworzony na podstawie osiągniętych wyników 
naukowych, To samo ma miejsce dzisiaj z termi
nem „relatywizm". Im większy myśliciel, tym ter
miny jego twórcze potężniejsze, syntetyczniejsze. 
Są terminy takie, któr: wznoszą się jak wieże 
najwyższe i najpiękniejsze. Do takich np, należy 
termin Platona, „idea" (Jest cała wielka nauka 
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0 ideach prawdy, piękna i dobra, które mają swoje 
siedlisko w Bogu i t. d.) 

Jest to wręcz zasługą niespożytą wielkiego 
myśliciela, że nam daje taki duchowy oręż do 
ręki, jak słowo twórcze, dzięki któremu możemy 
tak skutecznie walczyć z przyrodą i. — Bogiem, 
powiedziałbym! Jaka to jest walka z Bogiem — 
w dalszym ciągu jeszcze będzie o tern mowa. Za
znaczam tylko, ?e jest to taka wałka z Bogiem, któ
rej chce sam Bóe,. 

Te nauki Nietzschego o nadczłowieku, twar
dej woli mocy, wychowania siebie na pana i ary
stokratę duchowego, potrzeby zjednoczenia wszyst
kich krajów Europejskich w stany Zjednoczo
ne Europy—właściwym twórcą Paneuropy jest 
Nietzsche—potrzeby zmężnienia ducha i walki ze 
zniewieściałością naszych czasów, wyłonienia 
z ludzkości silnych, potężnych indywidualności, któ-
reby rządziły światem całym jako jedną całością 
1 t, d. i t, d,—noszą znamię przejścia w filozofji 
i poglądzie na świat od abstrakcyjności do kon
kretności. Taką ewolucje uczyniła myśl ludzka od 
czasów Arystotelesa i filozofji greckiej. Od naj
wyższej abstrakcii idei Platońskiej i rozumu 
i doskonałości w Bogu Plotyna przeszła historja 
myśli ludzkiej do dwóch atrybutów Boga Spinozy, 
rozciągłości i myśli. Tuż Karterjusz, który umarł 
wówczas, kiedy Spinoza rozpoczął swoją działal
ność (w r. 1650), poucza nas o intuicji i wkracza 
w d?iedzine konkretności. Filozof je wielkich 
myślicieli Włoch, Francji, Anglji i Niemiec łącznie 
wzięte, daią nam syntezę abstrakcji i konkretno
ści myśli. Do tych filozofii dołączyć należy bez
sprzecznie znakomite przyczynki myślicieli sło
wiańskich, w pierwszym rzędzie polskich i rosyj
skich. Są one wszystkie rozgałęzieniami w grun
cie rzeczy jednego poglądu ną świąt ludzkości 

To też mówimy, o jednej filozofji, jak mówimy też 
0 jednej matematyce i nauce. Jeżeli zaś w cza
sach ostatnich zwraca się uwagę na swoiste typy 
narodowe, ujmujące oryginalnie na swój sposób 
pogląd na świat (a nawet i nauki ścisłe) i dające 
swoje doń narodowe przyczynki, to może być tyl
ko mowa tutaj o zdolnościach, o uzupełnianiu 
wzajemnem, ale nigdy o konieczności rozdarcia 
1 rozpołowiania, rozdrabniania go. Dlatego też mo-
nizm w filozofji jest taki potężny, dlatego na po
szczególnych systemach filozoficznych (niezależnie 
od tego, do jakiej narodowości zaliczany jest 
myśliciel) wyciśnięte jest piętno bezwzględnego 
scalania, monizmu, że jednoczenie pierwiastków 
myślowych w jedną nierozerwalną organiczną ca
łość, niejako w „organizm Boga", jest metafizycz
ną potrzebą człowieka, nie dającą się przenigdy 
usunąć. Pluralizm w porównaniu z monizmem ma 
charakter podporządkowujący i drugorzędny Pou
czają nas o tem już same konkretne przejawy ży
ciowe, to, co jest w życiu widoczne i namacalne, 
jak tabliczka mnożenia, T. zn,, oczywiście, monizm 
(odpowiednio rozumiany!) jest wyższy od pluralo-
mu, albo może należałoby zgoła mówić o pluraliz-
moniźmie, tak jak się dziś mówi o realnym idea
lizmie. i\ie znaleźliśmy jeszcze dostatecznie do
brego terminu na oznaczenie tej jedności, która jest 
syntezą monizmu i pluralizmu. Ograniczoność naszej 
mowy, naszego _ wysławiania, przeszkadza nam. 
A o tem zapominamy, o czem zapominać bynaj
mniej nie wolno. 

Dopiero wówczas będzie można mówić o moc
nym fundamencie życia, na którem cała ludzkość bę
dzie się mogła oprzeć, kiedy naprzód uporamy się 
z jednością, ze scaleniem teoretycznem w filozofji. 
Praktyczna, czynna filozofja bowiem dopiero mo
że wypłynąć potem, kiedy ta jednia zostanie 
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ugruntowana. Bo ażeby czynić, działać należy 
wiedzieć, jak działać i co robić. Skoro zaś my lu
dzie wogóie jeszcze nie porozumieliśmy się co do 
tegOj jak mamy działać, następnie, co wszystko 
powinniśmy robić, co jest najważniejsze w tej 
spraw :e, o co przedewszystkiem powinniśmy dbać, 
co zaś należy do szczegółów i jest mniej ważne, 
co jest istotnym celem naszego życia powszech
nego, co zaś jeno środkiem; skoro działamy tak 
w rozsypkę, każdy naród—na chybił trafił; skoro 
mówimy o cywilizacji, o Bogu, o narodach, 
o wieczności i i. d., a wszystko to samo niejako 
rozwija się ze siebie, my zaś, ludzie, faktyczni 
twórcy życia, ingerujemy tutaj tylko sporadycznie, 
każdy naród ma swój własny świat—albo zdaje mu 
się, że go ma,—każdy człowiek ma swoje własne 
interesy (rnaterjalne, naturalnie; nawet uczony, na
wet filozof, jeszcze uprawia naukę i filozofię dla
tego, że to mu przynosi dochody); skoro dawniej 
istniała ancilla theologiae, a dzisiaj faktycznie ist
nieje ancilla pecuniae, całe to życie zaś przedsta
wia jedno kłębowisko instynktów w wrałce o byt, 
(a walkę tę wszak teoretycznie uzasadnił Darwin;) 
skoro, właściwie, żyjemy jeszcze w epoce przyro
dzenia, wyrażając się językiem Cieszkowskiego 
(według Cieszkowskiego, świat starożytny do-Chry-
stusowy, pogrążony w życiu zmysłowem, źył 
w epoce przyrodzenia; od czasów Chrystusowych 
do naszych czasów żyłiśmy w epoce myśli; my 
zaś wstępujemy w epokę czynu;—właściwie, mo
żemy odnaleźć w starożytności i czasach po-Chry-
stusowych zadatki epoki myśli i czynu, tak samo 
jek i dzisiaj jeszcze niejednokrotnie popadamy 
w sferę bodaj przyrodzenia, t. zn. ( nieraz cofamy 
się w rozwoju),—biorąc wszystko powyższe pod 
uwagę, winniśmy stwierdzić, że w naszych czasach 
epoka przyrodzenia, myśli i czynu jest pomiesza-

na niemożliwie. Musimy wydestylować każdą sfe
rę z całości zoso ona. Musimy zdać sobie sprawę, 
w czem tkwi przyrodzeniowa forma życia, podob
na do życia zwierzęcego, w cżem tkwi myślowa 
forma życia, która jest przygotowaniem do godne
go życia ludzkiego, wreszcie w czem, tkwi nastę
pujące po niej zaprawdę godne życie człowieka 
czynu, I zdaje się, że wszystkie nauki, sztuki, 
religje i filozofje poto się trudziły w ciągu wie
ków, aby zebrać przeogromny materjał, z kiórego 
należy dopiero stprannie wyłuskać te trzy postacie-
elementy, zawarte w nim w nim w niezwykłej 
obfitości, Obfitość tę znajdziemy na wszystkich 
polach życia teoretycznego i praktycznego. 

To wszystko należy rozważyć, kiedy mowa 
o nauce, o myśli Nietzschego, Ta myśl — to jest 
X ducha wielkiego myśliciela, W osobowości 
Nietzschego mamy do czynienia z wielkim syn-
tetykiem religji, sztuki, nauki i filozofji. „Nauka, 
sztuka i fiłozofja zrastają się w Nietzschym coraz 
wnętrzniej... Ta polifonja rozmaitych współdźwię-
czących w śmiałej i bogatej harmonji darów jest 
rzeczą podstawową... dla całego rozwoju Nietz-
szego. Jest to wraz artysta, filozof i człowiek 
nauki... wydający ze siebie łącznie Zaratustrę" 
(F. Kogel). Jest nadto Nietzsche naturą głęboko 
religijną, „Jest to pogląd szeroko rozpowszechnio
ny — aż doniedawna zgoła jedynie panujący, — 
że stosunek Nietzschego do religji był zażarcie 
wrogi i że Nietzsche był jej przeciwnikiem. Kto 
zna słabo Nietzschego, ten tyle tylko wie, że wal
czył z chrześcijaństwem na moża, że na jednej 
ze swych książek położył tytuł „Antychryst". Kto 
jednak podołał temu, wniknąwszy głębiej w isto
tę wszystkich rebgij i kto wraz z dziełami Nietz
schego obcował nietylko jako gość chwilowy, te
mu stanie się coraz jaśniejsze, że ta fiłozofja teo-
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I 
retycznie utorowała drogę czystszemu wyrozumie
niu religji; że Nietzsche sam był naturą wybitnie 
religijną, która praktycznie zdziałała, co było jej 
wewnętrznem przekonaniem; wreszcie, że wpływ 
religijny jego dzieła i jego samego zaczyna ewen
tualnie kiełkować. Te czyny są tak wielkie, że 
w porównaniu z nimi jego walkę z religją krajo
wą i państwową należy wręcz uznać jako mającą 
znaczenie podrzędniejsze wobec religijnej aktual
ności Nietzschego" (R, Richter). v 

Od filozofji racjonalistycznej i romantycznej 
przeszliśmy w osobowości Nietzschego (i Weinin-
gera) do filozofji syntetycznej i religijnej. Nawet 
z naukowego filozofa Bergsona słusznie czyni 
się wraz ,.filozofa religji współczesnej" (por. E. 
Ott: H. Berg son, Der Philosoph moderner Reli
gi on). Należy tyiko przypomnieć nazwiska takich 
filozofów-syntetyków, u których religja jest cen
trum ich ducha, jak Hoene-Wrońskiego, Solowje-
wa, Jamesa, Euckena, Cohena, Cieszkowskiego, 
Brzozowskiego, a nawet — Spenglera. Są to 
w pierwszym rzędzie filozofowie kultury, a prze
cież religja jest u nich tłem, na którem wszystko 
się rozgrywa, jest krwią serdeczną, która przepa
la każdą ich myśl. I dlatego są syntetykami — 
i torują drogę nowej nauce — syntetyce naro
dów. 

Jakowaś nowa religja jest X, jest centrum 
ich ducha. W różnoraki sposób odcieniowy wy
kładają swą myśl zasadniczą, rozmaite przybiera 
ona postacie. Jak tęcza składa się z 7 kolorów, 
tak u nich to lotne, przewiewne, cudowne X ich 
ducha składa się z siedmiu słojów, nawzajem się 
przenikających i zachodzących na siebie; tak oni 
tę myśl zasadniczą przelewają z koloru w kolor, 
z religji ich ducha w naukę, poezję, sztukę, filo-
zofję, — potem znowu zagłębiają się i zstępują 
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w swe twórcze ja — a wszystko to opromieniają 
powagą tak wielką, że równa się ona przesyceniu 
tego wszystkiego nawskroś religijnością i ciuchem 
religijnym. Bo tam, gdzie mamy do czynienia ze 
wzięciem, na siebie odpoxviedzialności za słowo 
wyrzeczone, tam, gdzie istnieje fanatyzm prawdy, 
przefiltrowany przez w s z y k i e wytwory ducha 
ludzkiego, które bolmter myśli w sobie przeżywa, 
mamy do czynienia z religją, A. będzie to religja 
zaprawdę żywa, będą to „prawdy żywe", w prze
ciwieństwie do „prawd martwych", kiedy postą
pi się o krok naprzód, przezwyciężywszy _ to, co 
było. I tak uczyni przedstawiciel rewolucjonizmu 
ducha. — Nauka jego uzyska rozgłos; zwykle 
jednak wielki myśliciel mało jest rozumiany, gdyż 
jest zbyt głęboki i subtelny, i tysiące ludzi, wśród 
nich rozmaici pół-inteligenci, rozmaite „poduczon-
ki", wykazywać będą jaskrawe sprzeczności w my
ślach takiego potężnego ducha, „dowodząc", że 
niewiele warte,.. Jak samo życie — będzie u nie
go wszystko kipiało i wrzało, przelewało się i hu
czało! — Tak musi się dziać u wielkiego filozofa, 
który jest jednocześnie bohaterem myśli; u czło
wieka, który nie jest myślicielem „statycznym", 
lecz/ „dynamicznym"; który każdą myśl swoją 
przeżywa, rani go ona boleśnie albo zachwyca, 
widzi ją przed oczyma swego ducha, wyłaniającą 
się jako kształt konkretny, — z niego bowiem 
rzutuje życie ocean pomysłów, planów, czynów 
myślowych- Długo, bardzo długo czekało samo ży
cie na narodzenie się takiego bohatera. -— 

Nietzsche świadomie posługuje się narzę
dziem słowa, które tworzy myśl. Jest też wielkim, 
niedoścignionym stylistą. Język jego jest językiem 
prawdy, najpoetyczniejszym i najwartościowszym, 
nie lekceważy on sobie tego narzędzia, które mu 
było dane, jako pisarzowi, mocarzowi ducha, po-
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mazańcowł Bożemu. Tako nauczył nas, iż narzę
dzie to potężne i boskie — i należy czcić mowę 
ludzką jako dar Boży. Pono miała na ten styl 
wywierać wpływ muzyka, której znakomitym 
znawcą był Nietzsche Jest to jeszcze jeden tytuł 
więcej do chwały, pogłębiający jego indywidu
alizm twórczy, który wznosi się do kosmizmu 
i uniwersalizmu — i tako tworzy syntetyzm naj
wszechstronniejszy. 

Nietzsche zna wartość i ważkość słowa. Dla nie. 
go, jak dla Jezusa, słowo jest ważkie; a gdy je 
się wyrzekło—wzięło się odpowiedzialność na barki 
swoje. Słowo u niego równa się czynowi. Nie 
była to u niego żadna retoryka np., lecz świado
mość wartości własnej, myśli i słowa własnego, 
gdy pisał: „A gdy mię ma roztropność opuści, — 
och, lubi ona odlatywać! — wówczas niech się 
ma duma z szaleństwem mem poniesie!'' (Zarat.) 

Nietzsche daje nam tedy przykład, co potra
fi artysta słowa. Z niem on się zmaga, to jest 
dlań własność człowieka, winien on umieć je wy
kuwać tak giętko, wżyć się tak w ducha myśli, 
która jest odgłosem rozumu powszechnego, aby, 
wyginając je i wysubtelniając, odpowiedziało nam 
jasno i wyraziście na wszystkie pytania życia, 
jakie stawiamy; aby rozwiązało nam wszystkie 
zagadki. Albowiem tak jest: „niema problemów 
nierozwiązaJnych". Odpowiada tedy Nietzsche 
w sposób stanowczy na wszystkie zagadnienia, 
leczy swą rozumną myślą wszystkie bolączki 
życia. 

Zdaje sobie sprawę, jak potężne jest jego 
przedsięwzięcie, to też mówi o tem, że dla urze
czywistnienia jego systemu życiowego potrzebna 
jest armja pracowników. Rzecz godna uwagi, tak 
fiłozofowie będą mówili od czasu Nietzschego, -— 
kiedy dawniej system filozoficzny był jakby od-
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lewem z jednego materjału - człowieka. Tak bę
dzie i po Nietzschym mówił Bergson, acz odmien-
nemi słowy, A Marx, będący współcześnikiem 
Nietzschego, nie mógł się wogóle obejść bez ar-
mji ludzi, której był wodzem, — 

Nietzsche przeczuwał niemal ściśle, że iest 
słupem granicznym pomiędzy Kantem i Heglem 
z jednej, a Marxem i Bergsonem i innymi z dru
giej strony; że. jest między nimi i temi wszystkiemi 
zagadnieniami, które oni reprezentowali oraz temi, 
które będą po jego śmierci reprezentowane, łącz
nikiem, — 

To też niema zagadnieuia artystycznego, po
litycznego, socjologicznego, politycznego, nauko
wego, któreby nie przepłynęło przez jego mózg. 
Na każde daje odpowiedź—wartościową i ważką. 

W centrum zagadnień, rozpatrywanych przez 
Nietzschego, stoi jego nauka o „Rangordnung" 
(porządek, tablica, hjerarchja rang, dostojeństwa), 
problem dostojeństwa, Oto jak ją według Simmla 
należy rozumieć: „dostojeństwo jest tym punktem, 
w którym spotkały się: ideał, który nauczał Nietz
sche i rzeczywistość jego natury; jest on niejako 
szczytem jego bytu osobistego, skąd rozpoczyna 
swój lot w królestwo życzeń dla ludzkości. ,Jeśli 
chcecie znieść ostre przeciwieństwa i różnice ran
gowe, to w ten sposób znosicie mocną miłość, 
wyższy sposób myślenia, uczucie gwoli siebie sa
mego (dotyczące swego najwewnętrzniejszego ja)' 
(Nietzsche). Arystokratyzm ten różni się od jakie
gokolwiek innego tem, że nie jest pomyślany jako 
środek gwoli dobrobytu społeczności, że nie ozna
cza on żadnej „arystokracji społecznej". Jest on 
raczej celem samym dla siebie: wykształcenie 
człowieka arystokratycznego jest usprawiedliwie
niem, że wogóle społeczność egzystuje, nie zaś na-
odwrót. Dzięki temu podkreśleniu dystansu wpro-
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wadził Nietzsche kategorję wartości, która, lubo 
w rzeczywistości życia niewątpliwie wywiera 
wpływ, w etyce dotychczas jakby wcale nie była 
znaną: dostojeństwo. .Dostojny gatunek człowieka 
uczuwa siebie jako wyznaczający wartości, nie ma 
on potrzeby wyczekiwać uznania siebie. Na pierw
szym planie stoi uczucie pełni, potęgi (mocy), 
która dąży do przepełnienia, świadomość bogac
twa, które chciałoby się rozdarować i rozdać. 
Człowiek dostojny czci w sobie potężnego, w az 
tego, który ma władztwo nad sobą samym i czo
łobitność dla wszystkiego twardego i surowego,— 
Dusza dostojna w sobie samej to przyznaje, że 
ma ona równych sobie; gdy tylko załatwi się 
z tą kwestją, porusza sie ona w towarzystwie so
bie równych z tą samą pewnością we wstydliwo-
ści i subtelnej części, które ma, znajdując się w to
warzystwie siebie samej" (Nietzsche). 

Nie należy jednak z powodu tej nauki zbyt 
pochopnie odstrychnąć się od wielkiego bohatera 
myśli; nie należy bynajmniej zbyt pochopnie 
uczuć doń z tego powodu wstrętu. 

Nietzsche bowiem wprawdzie energicznie 
i kategorycznie stawia w centrum swych zmagań 
myślowych naukę o Rangordnung, Należy on jed
nak do tych wyjątkowo prawdomównych i po
rządnych ludzi, że zawsze gotów będzie zmodyfi
kować, zmienić nieco swoją myśl teoretyczną, 
0 ile mu wskażecie, co wymaga poprawki, Nietz
sche wychodzi niewątpliwie z nader słusznych za 
łożeń, bezwarunkowo grunt, na którym staje, jest 
gruntem prawdy i zbawiennym dla człowieka 
1 ludzkości. Co zaś do szczegółów gmachu życio
wego, który ma zostać wykończonym w całości, 
z pewnością Nietzsche spierać się nie będzie. 

Nauka o Rangordnung (hjerarchji dostojeń
stwa) Nietzschego wypływa ze skojarzenia, spły-
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nięcia u niego, przeniknięcia się, wzrośnięcia 
w sobie organicznego instynktów: zwierzęcia 
w sobie (jako że człowiek jest i zwierzęciem), 
człowieka nauki (który pod wieloma względami 
podobien jest do człowieka przeciętnego, ten 
zaś — do zwierzęcia), myśliciela i... jeszcze czegoś 
wyższego. Lecz tutaj stajemy. Wyższym, tym naj
wyższym gatunkiem mógłby być Bóg. Fanatyczna 
żądza prawdy za wszelką cenę, umiejętność psy
chologiczna niedawania siebie oszukiwać, prze
chytrzyć czy zamydlić oczu środkami by najkun-
sztowniejszymi, najmądrzejszymi, doprowadzić 
może myśliciela do dumy wyniosłej ä la Schopen-
hauder i Nietzsche, Wówczas taki myśliciel staje 
się prorokiem. Wreszcie powiada sobie: „Czem 
jestem gorszy od Boga?" Rozumie doskonale, że 
jest Bóg, ale ze swego, słusznego stanowiska, bę
dzie z Bogiem walczył. Będzie walczył dlatego, 
że z niego, człowieka, Bóg sobie zażartował. 
W rzeczywistości musielibyśmy zgodzić się z tem, 
że Bóg ma prawdo z nami, ludźmi, żartować. To 
też zwierzęta, ludzie przeciętni, nawet naukowcy 
godzą się na to, aby Bóg z nimi sobie żartował. 
Mniej się godzi z tem myśliciel, a już najmniej 
prorok, wzgl. twórca religji. To też świadomie 
uważają siebie za zesłańców, pomazańców Bo
żych. 

Chcąc tedy zrozumieć naukę o Rangord
nung Nietzschego, należy być bardzo ostrożnym 
w uświadamianiu sobie tego rozumienia- Sądzimy, 
że my, następcy i kontynuatorowie Nietzschów, 
posiadamy ten przywilej, że mamy poza sobą na
ukę takich ludzi, jak Nietzsche i Weininger, ma
my ich życie oraz działalność całą jakby na dło
ni, łącznie z temi wydarzeniami światowemi i my
ślami, które po ich śmierci się narodziły. Te wy
darzenia łącznie z ich życiem i myślą pozwalają 
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na właściwsze zrozumienie bohatera myśli oraz 
przeznaczenia człowieka.— 

Socjologja Nietzschego jest w gruncie rzeczy 
nader pokrewna socjologii Marxa — jakkolwiek 
może to brzmieć dziwnie, — Skądże — zostanie 
uczyniony pewnie zarzut — wielki indywidua
lista i arystokrata — do wielkiego socjalisty i de
mokraty? — W tem właśnie tkwi sedno rzeczy 
aby, po nałeżytem wgłębieniu się w pisma, życie 
i indywidualność Nietzschego, zrozumieć: że Nietz
sche jest więcej socjalistą, niż socjalistom się zda
je, że i on, zupełnie tak samo jak Marx, dąży do 
powszechnego szczęścia ludzkości. (Co do pokre
wieństwa duchowego pomiędzy Nietzschym a Mar-
xem ob,: St. Brzozowski; „Fryderyk Nietzsche"). 
Tak samo i Marx jest wielkim indywidualistą 
twórczym; gdyby było inaczej, i Marx wogóle nie 
stworzyłby swojej nauki! 

Ani zaś Marx, ani Nietzsche nie są eudaj-
monistami płytkimi. Jest rzeczą nader ważną dla 
ugruntowania zasady życia, — a będzie ono 
ugruntowane, jeśli wiele problemów nie będzie 
nas niepokoić, jeśli cała ludzkość stanowić będzie 
jeden organizm (z uwzględnieniem wszelakich nie
zbędnych różniczkowań w obrębie typów ludzkich, 
nauk, potrzeb, warstw, zdolności, indywidumów, 
instytucyj społecznych, politycznych i t. d.), jedną 
harmonję czuć i uczuć, wżerających się niejako, 
w Boga,—jest rzeczą ważną dla ugruntowania za
sady życia, aby umieć przenikliwie poza Marxem 
i marxizmenr i poza Nietzschym i nietzscheaniz-
mem dostrzegać ich doskonałe uzupełnianie się: 
z jednej strony ścisła naukowość, ale taka, która 
graniczy z duchem religijnym (wszak Marxa nie
którzy autorowie ujmują jako typ religijny), 
z drugiej — głębokie, jasnowidzące i dalekowi-
dzące intuicje, które, bez tego całego aparatu na-
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ukowo-socjologicznego, wraz doskonale rozumieją 
wartość i znaczenie „kwestji społecznej", „wielkiej 
polityki" i t. d. Zapewne Marx zę swoim duchem, 
głębokim jest oczyszczeniem płaszczyzny życio
wej, a Nietzsche na tak oczyszczonym gruncie 
buduje pałac ludzkości, wznoszący się wzwyż. 
Obaj są budowniczymi poziomu i pionu życia. 

Nietzsche jest nawet koniecznem uzupełnie
niem Marsa. (Por. Krasuski: „Zagadnienia kultu
ry"). Wielki wieszcz daje odrazu światu zgóry 
wielką syntezę pogłądowo-naukową — Zaratustrę 
(Są to słowa samego Nietzschego, że Zaratustra— 
to wielka synteza). 

II 

Budowniczym pionu życia jest i drugi boha
ter myśli naszych czasów — Weininger. 

Jest to szczęśliwy wypadek, że tak młodo 
rozwinął się duchowo (umarł, mając 23 V2 lat). 
Młodość bowiem namiętniej i szczerzej traktuje 
wynik myśli od człowieka doj załego. Dla mło
dości nie istnieją już wogóle żadne kompromisy— 
idzie ona prosto do celu, o' ile ma jakiś cel-
A im cel wznioślejszy, tem droga dla niej krótsza 
i prostsza. Wobec niezwykłej głębokości myśli 
Weiningera, to młode życie zdoła wychować ja
ko wzór młode pokolenia do idealizmu najczyst
szego. 

1 tutaj, u Weiningera, mamy to samo cen
trum duchowe, X ducha tego myśliciela, co 
i u Nietzschego, 1 tutaj mamy — tylko żarliwszą, 
jak przystało na młodego ducha — wiarę w ko
nieczność ubóstwienia siebie samego (t. zn,, uczy
nienia siebie człowiekiem-Bogiem), i tutaj mamy 
walkę z własną duszą niezmiernie zaciętą, walkę 
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ze zwierzęciem w sobie, nawet z naukowcem 
w sobie, ażeby się módz stać myślicielem, a na
wet — prorokiem, I może dlatego zginął przed
wcześnie ten młody duch z własnej ręki, że pro
rokiem, wieszczem, jednocześnie był i nie był, że 
nie mógł nim zostać, dzięki swemu raczej nauko
wemu usposobieniu. Gdyby Weininger zdołał 
był przelać w poezję i formę poetycką swoje prze
żywania różnorodnych typów ludzkich, jak to już 
w niejakiej mierze bądźcobądź udało się JNietz-
schemu, gdyby zdołał był nadać kształty konkret
ne tym postaciom myślowym, jakie jeno naukowo 
w formie typów ustalał, niewątpliwie to wyzwo
liłoby jego ducha w pewnym kierunku, „uwolnił
by" się niejako od siebie samego, I wówczas, nie 
skoncentrowawszy w sobie w tak straszliwy spo
sób problemu człowieka - Boga, nie targnąłby się 
na swe życie. — Ale tak — życie jego jest tem 
wznioślejsze. 

Przeżywał w sobie naprzemian Chrystusa 
i szatana. 

Mamy tutaj ten sam objaw, co u Nietzschego. 
Ponieważ i Weminger brał siebie samego na se-
rjo, siebie jako człowieka,— a więc ma on na tej 
podstawie urzeczywistnić zadanie człowieka na 
ziemi; ponieważ wykoncypował sobie teorję, na
ukę o najdoskonalszym człowieku, o idei człowie
ka (w znaczeniu platońskiem), przeto prawda du
szy nakazywała udoskonalać siebie samego, wal
czyć ze sobą bezwzględnie, idąc prosto naprzeciw 
tej idei. 

Tedy rozpatrzył się naokół i zapytał siebie: 
którzy z żyjących do dziś dnia byli ludźmi naj
doskonalszymi? I zatrzymał się na postaci Chry
stusa, „Ecce homo." To znajdowało się u Weinin-
gera w związku z jego poglądem na istotę genju-
sza, „Człowiek wybitny jest całością świata w so-
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bie, genjusz jest żywym mikrokosmosem, Genjal-
nym należy człowieka nazwać wtedy, gdy żyje 
w świadomym związku z całością świata" (Wei-
ning). „I dlatego najwyższy indywidualizm jest 
identyczny z najwyższym uniwersalizmem, albo
wiem im dusza potężniejsza, tem więcej wszystkość 
żyje W niej aktualnie, nictylko potencjalnie. Dla 
Weiningera stanowa geniusz najwyższą formę by
towania człowieka wo^óle, nie zaś coś specjalnego 
w tym łub innym kierunku. „Genjusz objawia 
najwłaściwiej ideę człowieka" (w'eining). W takiem 
rozumieniu geniusza niewątpliwie wyrzeczone 
zostało to, co jest, najogólniejsze, ponieważ ono 
ucieka się nie do poszczególnych wyznaczeń, lecz 
do idei w znaczeniu platońskiem Problem genjal-
ności staje się identyczny z probłem2m ludzkości. 
Genjalność jest tedy ujęta jako kierunek, zadanie 
dla każdego człowieka, nie jako właściwość du
chowa; zadanie, którego człowiek genjalny jeno 
całkowicie się podjął. Dźwiga on na sobie „odpo
wiedzialność powszechną" i najgłębiej zrealizował 
stanie się człowiekiem. A ponieważ Chrystus wziął 
na siebie najwyższą odpowiedzialność, winę za 
wszystkich ludzi, przeto przybliża się najwięcej ku 
idei człowieka, t, z-n. do Boga-człowieka." (E. Lu
cka: „Weininger, sein Werk und seine Persönlich
keit"). 

I pytał Weminger dalej: a poco została stwo
rzona kobieta? Jaki ma sens istnienie kobiety? 
I odpowiada: „Mężczyzna jest formą, kobieta— 
materją. Jeżeli tak jest, musi to znaleźć swój wy
raz we wzajemnym stosunku do siebie ich psy
chicznych przeżywań poszczególnych. Zdawna 
ustalone członkowanie treści życia duszy mężczyz
ny w przeciwieństwie do nierozczłonkowanego 
i chaotycznego wyobrażania kobiety, objawia nie 
co innego, jak to właśnie przeciwieńswo formy 
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i materji. Materja chce zostać sformowaną: dlatego 
pożąda kobieta od mężczyzny rozjaśnienia jej 
zagmatwanych myśli, tłomaczenie henid." (Heni-
da-jest to specjalny termin, ukuty przez Weinin-
gera; jest to nierozjaśniony, ciemny jeszcze, wyła
niający się z duszy pogląd na świat i t. d.) 

E. Lucka, osobisty przyjaciel i wybitny znaw
ca filozofji Weiningera, nie może dość nadziwić 
się jego genjalnym intuicjom. Jako przykład może 
posłużyć to, że Spengier na drodze badań histo
rycznych doszedł do tegoż samego wniosku, co 
i Weininger, który wprawdzie był znakomitym 
naukowcem, psychologiem i biologiem, ale w pierw
szym rzędzie naturą artystyczną, ustalającą de
dukcyjnie swoje poglądy. Nadto Spengier mówi 
o walce mężczyzny z kobietą: „Istnieje tajemna 
prawojna ptci, która wiecznie trwa, jak długo płci 
istnieją, milcząca, zażarta, nieubłagana, bezpojed-
nawcza. I tutaj istnieją: polityka, bitwy, sojilsze, 
zdrada i układy. Uczucia rasowe miłości i niena
wiści panują między płciami, oba pochodząc z głę
bi tęsknicy światowej, z prauczucia swego kie
runku" („Der Untergang des Abendlandes"). 

Taka w łka bez pardonu rozegrała się w du
szy Weiningera. Weminger uważał, że powinien 
unicestwić w sobie popędy seksualne. Albowiem 
„negacja seksualności uśmierca jeno człowieka 
cielesnego, a jego tylko poto, aby człowiekowi 
duchowemu dać pełnię bytu" (Wein). 

„Materja chce zostać^ sformowaną", powiada 
Weininger. A zatem, my mężczyźni powinniśmy 
urabiać, tworzyć, przekształcać istotę kobiety. 
Tak będąc jej nauczycielem a la Chrystus, wzno
simy się wysoko ponad nią i materję — i zaprawdę 
zbliżamy się do godnego życia człowieka. 

To też żył Weininger wyłącznie życiem du-
chowem Raz w historji potrzebny był i taki bo-

sfater, jako eksperyment „Materja chce zostać 
sformowaną"... i zaprawdę zbliżamy się do godne
go życia człowieka. 

Chociaż niektóre powiedzenia Weiningera 
0 kobiecie są zbyt krańcowei wydają się 
być przesadzone, — prawdą jest jednak, że 
jego dzieło życia jest pożyteczne dla kobiet 
1 tem samem, że zajął się, problemem płci, 
w wysokim stopniu przysłużył się „spra
wie kobiecej". Tak samo mogą być przesadzone je
go wnioski np. o żydostwie, ale raz przynajmniej 
znalazł się człowiek, który i tę kwestję postawił 
na ostrzu noża. I tutaj żąda on właściwie od Ży
da Kierkegaard'owskiego albo—albo. Jego krytyka 
żydostwa jest w gruncie rzeczy krytyką ,,ćwierć-
Żydćw" (wyrażc-me Stanisława Brzozowskiego). 

Jak na szczycie żydostwa w gruncie rzeczy 
stoi Chrystus, iak na szczycie żydostwa stoi Wei
ninger, Obaj są nietylko bohaterami świata ży
dowskiego — lecz całej ludzkości. To, co Pierre 
Ber oit mówi o Chrystusie, należy zastosować i do 
Weiningera: „Ześrodkowało się w Nim to wszyst
ko, co najlepszego, najbardziej tajemniczego 
i najwznioślejszego nosi w sobie nieśmiertelny 
naród Izraela". 

Weininger pokazał, że może być jakaś dro
ga wyjścia z obrębu żydostwa, — niezależnie od 
tego, jak się będziemy zapatrywać na wartość te
go wskazania. Wobec tego, mogłaby się nasunąć 
myśl, czy tak samo nie byłoby np. jakiejś „drogi 
wyjścia" z obrębu jakiegokolwiek innego narodu. 
Losy bowiem niektórych narodów są podobne do 
siebie. Jak dalece losy narodów sprzęgnięte są 
z losami żydostwa — to wynika z rzekomego 
„antysemityzmu" Weiningera, — jak dalece idzie
my naprzeciw syntetyce narodów, najwyższemu 
uniwersalizmowi. 
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jego zasługa polega na energicznem uwydat
nieniu wartości i znaczenia religji, Boga, człowie-
ka-Boga, narodowości. Człowieka mocno spaja 
'z jednią ludzkości i kosmosem. Człowiek musi 
w twardej walce ze sobą samym wychować siebie 
na moralnie potężną indywidualność. 

Tako spaja człowieka z narodem, ludzkością 
i Bogiem. 

III 
To bohaterskie życie myśli Nietzschego 

i Weiningera poucza nas o tem, że wszyscy lu
dzie na świecie będą musieli się podporządko
wać: artyście, filozofowi, uczonemu, wynalazcy. 
Ze tylko w takim razie życie miałoby sens. Inne
go sensu wcaleby nie miało. To właśnie znaczy owa 
segregacja ludzka, która u Nietzschego nazywa się 
Rangordnung, u Weiningiera zaś wypracowana 
jest jako nauka o genjalnym człowieku. Najwyższy 
arystokrata duchowy, człowiek genjalny, wielki 
syntetyk o bosko orlim wzroku, obejmujący jed
nym rzutem oka całą ludzkość, cały glob, wszyst
kie narody świata, dźwigający jakby ich troski 
na swoich barkach (Nietzsche powiedział: filozof, 
to człowiek, któremu leży na sercu cała ludzkość), 
biorący na siebie odpowiedzialność za wszystkich, 
mający najtrudniejsze zadanie życia do wypełnie
nia — znajduje się w ośrodku myśli Nietzschego 
i Weiningera, Chodzi im o to, aby „uczucie roz
koszy szło poprzez wszechświat, który staje się 
wyższy i piękniejszy, kiedy narodzi się taki czło
wiek syntetyczny" (Hebbel), 

W ośrodku ich trosk myślowych stoi czło
wiek syntetyczny. Wszystko powinno pracować dla 
jego przyjścia — powiada Nietzsche, Weininger 
go uzupełnia: kto — powiada — czuje siebie za
prawdę człowiekiem, ten sam w sobie musi reali
zować w miarę możności ideał takiego człowieka. 

Filozofja, religja, sztuka, nauka — oto naj
wyższe wartości ludzkie, któremi winniśmy prze
sycać wszystkich ludzi, chorzy dlatego, że mają 
oblicza ludzkie.— 

Dlatego właśnie i typ zbrodniarza został roz
patrzony ri Nietzschego i Weiningera, że i on 
przecież jest człowiekiem, jakkolwiek, zdawałoby 
się, — cóż może uczynić zbrodniarz dla tych 
wszystkich najwyższych wartości? Czy nie będzie 
niczczył, nie będzie szatanem, rozwalającym je 
w g~uzv? Nietzsche i Weininger, te najbogatsze 
i najcudowniejsze dusze ludzkie, jakie kiedykol
wiek żyły n ziemi, rozumieją zbrodniarza i wzpół-
czują mu. Uzupełnień ich myśli o zbrodniarzu 
należy szukać u innych fiłozofów-poetów i na
ukowców, uzupełnień, dzięki którym można włą
czyć i typ zbrodniarza w powszechną przyszłą 
religijną harmonję radosną życia Np. u Guyau'a 
znajdujący takie myśli uzupełniające,— 

Nietzsche i Weininger wznieśli się na szczyp 
ty ducha ludzkiego — i dlatego są prawdziwymi 
nauczycielami, wychowawcami ludzkości. Podsta
wę, fundament ich nauk bezwarunkowo ludzkość 
powinna przyjąć, o ile chce, ąby najwyższe pra
wo twórcze, autokreacja człowieka, jak je wypra
cował Hoene-Wroński, została doprowadzona do 
końca, W przeciwnym razie nie jesteśmy twórca
mi, lecz materjałem jakowymś, który biernie i cha
otycznie będzie rósł w nieskończoność, ew. wca
le róść nie będzie, bo nie rośnie i nie rozwija się 
to, co nie posiada samoświadomości. Chyba, że 
istnieje wogóle taka siła wyższa jeszcze, która nas 
będzie prowadzić po tej drodze, jaką wytknęli 
Nietzsche i Weininger—czy chcemy, czy nie chce
my. Jeźelibyśmy jednak wyłącznie polegać mieli 
na Opatrzności, nie zgłębiając należycie Jej dzieła 
i zadań, jakiemi nas obarczyła, w takim razie by-
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libyśmy w rękach Opatrzności tylko tern, czem 
w naszych rękach są maszyny. Tembardziej że dla 
naszej godności ludzkiej tak czy owak jest lepiej 
i korzystniej walczył bohatersko ze sobą samymi, 
walczyć nawet z Bogiem, — by dopracować się 
w sobie do tego samego, czem jest Bóg, a właści
wie do tego, czego Bóg od nas żąda. Tako musi
my tak walczyć z Bogiem, jak tego sam Bóg chce! 
„Człowiek jest nieszczęśliwy. Człowiek nie jest je
szcze prawdziwym człowiekiem. Przyjdzie inny 
człowiek, szczęśliwy i dumny. Komu będzie wszyst
ko jedno, żyć czy umierać (t, z a , kto nie będzie 
się bał śmierci. Przyp. Auf,),—ten będzie nowym 
człowiekiem. Kto zwycięży ból i strach, sam sta
nie się Bogiem. A tamtego Boga już nie będzie. 
A wtedy—nowe życie, a wtedy—nowy człowiek, 
wszystko nowe... Historję będą dzielili na dwa 
okresy; od goryla do strącenia Boga i od strącenia 
Boga do fizycznego przekształcenia się i ziemi 
i człowieka, Człowiek będzie Bogiem i przerodzi 
się fizycznie. I świat cały się zmieni, zmienią się 
rzeczy ludzkie, myśli, uczucia. Zabiją kłamstwo 
(Dostojewski, „Biesy"). 

Z powodu tego kłamstwa cierpieli Nietz
sche i Weininger. Wautobiografji Nietzschego czy
tamy: „Gdy prawda zetrze się z kłamstwem tysią-
coleci, nastąpią przewroty, zatrzęsie się ziemia, 
przeniosą się góry i doliny, że nawet o czemś po-
dobnem nie śniono. Pojęcie polityki rozpłynie się 
wówczas całkiem w wojnie duchów, wszystkie po
tężne twory starej społeczności wysadzone zosta
ną w powietrze—wszystkie spoczywają na kłam
stwie: nastaną wojny, jakich jeszcze nie było na 
ziemi. Dopiero odemnie poczyna się na ziemi 
wielka polityka" (Przekład L. Staffa). A pisał to 
Nietzsche w r. 1888. W r. 1914 wybuchnęła woj-
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na światowa; w r. 1917 zrodził się bolszewizm, 
a w r. 1923—koncepcja Paneuropy. 

Nietzsche zdawał sobie dokładnie sprawę, że 
dopiero „od niego poczyna się na ziemi wielka 
poutyka". W swej autobiografii, przed słowami, 
powyżej przytoczonemi, porusza Nietzsche sprawę 
jedności politycz r^j i gospodarczej Europy oraz 
mówi o newrozie nacjonalistycznej, na którą Eu
ropa choruje.— 

Tak tedy Nietzsche, zrazu fachowy uczony, 
potem filozof i wielki poeta, potem prorok—staje 
się „wielkim politykiem", A stał się nim, przeżyw
szy i przetrawiwszy w sobie swoje myśli. Cierpiał 
wraz fizycznie i dużo chorował. Myśl jego wyszła 
zwycięsko z ognia cierpień fizycznych oczu i żo
łądka. I tutaj jakieś „przeznaczenie" eksperymen
towało z Nietzschym, tak jak potem eksperymen
towało z Weiningerem. Znalaż bowiem ludzkość 
kiedykolwiek w historji człowieka 23-letniego, 
któryby się wzniósł na taką wyżynę myśli, jak 
weininger? „Przeznaczenie" uczyniło go tak bar
dzo głębokim i dojrzałym tak młodo. 

Toż samo przeznaczenie chciało, aby Nietz
sche, największy stylista niemiecki, był Polakiem 
z pochodzenia, a Weininger, który tworzył wraz 
w niemieckim języku —był ^ydem z pochodzenia. 
Chciało poto, aby ludzkości pokazać, co może 
uczynić synteza Polaka i Niemca, Żyda i Niem
ca _— polskości i niemieckości, wzgl. żydostwa 
i niemieckości. Przyroda i Bóg poprzez Nietzsche
go i Weiningera dali nam ludziom przeczucie 
przyszłych tego rodzaju konkretnych, żywych syn
tez ludzkich międzynarodowych. 

Francuz żyjący R. Rolland wraz przeczuwał 
ludz -syntezy, wprowadzając do swojego dzieła 
bohatera Niemca. 

l a k o w przyszłości będziemy tworzyć syn-
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tezy w abstrakcji nauk, sztuk i rełigji, które, jak 
widzimy, mogą być wynikiem obejmowania szer
szych horyzontów społeczno-politycznych przez 
człowieka dzisiejszego, ażeby w gruncie rzeczy 
stworzyć czysty typ człowieka, na który składają 
się elementy, zawarte we wszystkich narodowo
ściach świata. 
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