
(Fryderyk Nietzsche i jego ideał humanitarny). 

vi. 

„To ukryte, wlailr.ze Coś, czego przez czas długi nazwać nie 
miliomy, zanim nie objawi suj nam jako nasze zadanie, życiowo 
ten l.ynui, w nas samych przemieszkujący, straszliwie mści sit; nad 
nami za Wszołka prólnj ujścia przed nim, wyzwoleniu sit; z pod 
jego przemocy, za wszelką działalność, zbaczającą z istotnej na
szej drogi, za wszelką nawet, cnotą, mogącą nas ochronić od jak 
najsurowszej, jak uujosobistszej za czyny misze odpowiedzialności." 

Tak aiQ wyraża Nietzsche w późniejszej (z ISHd r.) przedmo
wie do jednego z najpierwszych swych dziel, jakie napisał bezpo
średnio po zerwaniu z Wagnerem, ze sztuką wagnerowską i z fi
lozofią Schopenhauera. 1 w innych miejscach nieraz ni^wi z żalem 
i goryczą o epoce, w której ulegał ich wpływom, po<$zytuje ją za 
czas choroby swego ducha, zboczenia z drogi swych przeznaczeń. 

Jakież były te przeznaczenia, te tkwiące w wewnętrznej jego 
istocie władcze zadania, którym czasowo bezwiednie siej przenie-
wierzył? 

Wynikały ono z odrębnej organizneyi psychicznej tego poety-
myśliciela, w którego umyśle idee najbardziej oderwane stawały 
się żywymi tworami wyobraźni i z nieprzepartą silą dążyły do 
wcielenia się w kształty rzeczywistości życiowej. 

Widzieliśmy, jak poprzednio, unoszony porywami bezwiednej 
twórczości, stawał on w podziwie i zachwycie przed postaciami 
Wagnera i Schopenhauera, uznając w nich najzupełniejsze wciele
nie nowoczesnych ideałów artysty — mędrca. Skoro następnie 
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przekonał się,' że obaj misl.rze nie są wcale takimi, jakimi ich so
bie wymarzył, wpadł we wprost przeciwną ostateczność i wytwo
rzył sobie z nich jakieś ucieleśnienia ideałów ujemnych, typów 
zwyrodniałej kultury współczesnej, której najbardziej krańcowe 
objawy widział w sztuce romantycznej i w spowinowaconej z nią 
filozofii pesymistycznej. Wagner ze swą wybujałą uczuciowością, 
ze swym nastrojem mistycznym i mglisto-gennańskim symboli
zmem, Wagner, przypadający do stóp krzyża w ostatniem swem 
dziele, 1'arsit'alu—wydal mu sit; teraz na jroiuantyczniejszym z ro
mantyków, a Schopenhauer ze swą ideą litości, jako najwyższej 
cnoty wszechludzkiej — najbardziej zwyrodniałym i chorobliwym 
niyślicielem-pcsymistą. Czyż obaj niebyli istnem przeciwieństwem 
tej potęgi żywiołowego człowieczeństwa, której dopatrywał się 
ongi w bohaterzo-arly.śc.io Wagnerze i w mędrcu-wychowawcy 
Schopenhauerze? A jeśli nie ma jej w tych mocarzach ducha 
współczesnego, to gdzież jej szukać? Jeśli oni ulegli chorobie 
zwyrodniałej kultury, to gdzież zdrowie prawdziwe?... 

Oczywiście, nie chodzi tu o zdrowie nasyconych filistrów 
kulturalnych, ani funkcyonująeyeh z mechaniczną prawidłowością 
pracowników zawodowych i uczonych szperaczów. Chodzi o zdro
wy rozwój jestestwa ludzkiego w całej polni i w najwyższem 
natężeniu sil jego żywotnych, jak ono się ujawniło niegdyś, przed 
wiekami, w „tragicznej" kulturze greckiej. Odkrywca i wielbiciel 
tej kultury daremnie poszukiwał jej pierwiastków w otaczającym 
świecie społecznym. Nie znalazł ich w duszach ogółu, nie znalazł 
w duszach wybranych, najwyżej nawet wzniesionych ponad, zwykłe 
poziomy życiowe. A jednak wierzył w ich istnienie, wierzył, że 
one tylko mogą się stać czynnikami zdrowego, ku szczytom swym 
dążącego rozwoju ludzkości; przekonany był, że pozbawiona ich 
natura ludzka nieuchronnie wpuść musi w zwyrodnienie i znikcze-
mnienie zupełne. Nie należał zaś do owych, tak licznych za dni 
naszych sceptyków, którzy żyją sobie spokojni i zadowoleni, choć 
utracili wszelką wiarę w ludzkość i w jej przyszłość. Duch jego 
bez tej wiary nie mógł zgoła istnieć; utraciwszy ją w sferze reli
gijno-moralnej, musiał dążyć do odzyskania jej w bezreligijnej sferze 
humanitarnej, którą wytworzył sobie w kulcie owego dyon.izej-
skiego żywiołowego człowieczeństwa, wysławianego już przedtem 
w rozprawie o narodzinach tragedyi greckiej. Teraz, zamiast 
zwracać się w odległą przeszłość ku narodzinom artystycznego 
ideału sztuki starolioleńsklej, całą mocą swych myśli i pragnień 
zwrócił się ku przyszłym narodzinom ideału humanitarnego, t. j . 
doskonałego typu natury ludzkiej w pełnym rozwoju przyrodzo-
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nyeh, żywiołowych jej sił. Typ ten, w miarę jak się zarysowywał 
coraz wyraźniej w jego wyobraźni, stawał się coraz bardziej 
obcym współczesnej rzeczywistości życiowej. Wszelkie pozorne 
zbliżenia do realizacyi upragnionego ideału okazały się podiuio-
towemi złudzeniami wyobraźni twórczej, które jedne po dru
gich padi.ły pod ciosami bezwzględnej, nielitośeiwęj myśli kryty
cznej. 

Takim sposobem runęły i dwa ostatnie bożyszcza, którym 
Nietzsche wznosił w swej duszy ołtarze czci. Schopenhauer i Wa
gner wydali mu się teraz ideałami nie rozwoju, lecz zwyrodnienia 
dncha ludzkiego, wyhujulośrinmi nie zdrowia jego, lec/, choroby. 
Ale wiary w zdrowe, żywotne pierwiastki człowieczeństwa nie 
utracił i teraz, tylko postanowił szukać ich nadal nic po za sobą, 
lecz w sobie samym. Jeśli ulegał dawniej złudzeniom, jeśli po
stacie wielbionych mistrzów (jedyne postacie, jakie w świecie 
współczesnym wydały mu się godnemi uwielbienia) przekształcił 
w swej wyobraźni na ideały człowieczeństwa przyszłości—to je
dynie dlatego, że wlał w nie treść własnej swej duszy, że je na
pełnił i ożywił pierwiastkami własnego swego życia wewnętrzuego. 
A zatem on sam nosił w sobie ten ideał przyszłości, sam sobie 
mistrzem stać się powinien, z siebie samego wysnuć silę dalszego 
rozwoju. 

Oto w jaki sposól) przemówiło w duszy Nietzschego „to 
ukryte, władcze coś," czego przedtem nazwać nie umiał, a. co 
uświadomił sobie teraz, jako swe istotne zadanie życiowe. Prze-
niewierzał mu się, skoro cudze ideo i doktryny sobie przyswajał, 
na swój sposób je tylko przetwarzając, pozostanie mu wierny, 
gdy z własnego ducha wyłącznie snuć będzie wątek ideowy, choć
by ten miał się rozwijać w jaknąjzupelniejszem przeciwieństwie 
z calem życiem duchowem epoki współczesnej, choćby*pociągnł za 
sobą konieczność burzenia wszystkich uświęconych w niej trady-
cyj, zasad i powag. 

Mamy tedy zawsze do czynienia z myślicielem „nie na cza
sie." Ale teraz nierównie śmielej i stanowczej idzie on własną 
swą drogą, po za obrębem współczesności, ku dalekim przyszłym 
ideałom, z większą bezwzględnością porzuca wszelkie utarte, lub 
choćby jakkolwiek oznaczone ścieżki ducha ludzkiego. Idzie wciąż 
naprzód, zupełnie samotny, mając za. jedyną towarzyszki} wędrówki 
ciężką chorobę z orszakiem okropnych cierpień. A jednak nie 
ustaje w drodze, wierzy w cel i kres jej daleki, obcy jest wszel
kiemu pesymizmowi, z którym właśnie w tej opoce swego życia 
stanowczy wziął rozbrat. 
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„K lo cierpi, (ca nic mu prawa liyć pesymistą," powiedział 
w jednem z ówczesnych swych pism. Siewa te wyrażają szlache-
Iny objek!ywiziu jego światopoglądu, który, daleki od wszelkich 
osobistych względów, powodowany był jedynie szczerem umiło
waniem idei, wydających mu się wiernem odbiciem istotnej pra
wdy bytu. Ani domyśla! się, ani przypuszczał Nietzsche, że ta 
prawda, rzekomo przedmiotowa., była w istocie rzeczy podmiotową 
prawdą jego własnej istoty wewnętrznej, j ego rozwoju osobistego 
i własnej jego twórczej fantazyi. A jednak tak jest niewątpliwie. 
Przekonań)', że zgłębia i odtwarza rzeczywistość obecną lub przy
szłą, bezwiednie tworzył idealne postacie i obrazy, które w tę lub 
w tamtą przenosił silą swej fantazyi. Przedtem tworzył z mate-
ryałów, dostarczonych przez współczesność — teraz za materyał 
posłużą mu wewnętrzne wizye ideowe, które poczytywał za wiesz
cze przeczucia przyszłości. 

Wizye owe rozwijają się w długim szeregu dzieł, w których 
coraz wyraźniej w coraz zupelniejszej jedności organicznej zary
sowuje się postać śmiałego myśliciela-mędrca, burzącego zuchwale 
cały istniejący świat wartości etyczno-żyeiowych, aby na jego 
miejsce z pierwiastków whuuiego jestestwa odbudować nowy, do
skonalszy świat, mający się stać przyrodzoną dziedziną przyszłej, 
odrodzonej ludzkości. 

Krytyczne, burzenie poprzedzać musiało reforinaforsko-odra-
dzająca twórczość; stanowi też ono zadanie pierwszych prac Nie
tzschego po jego wyzwoleniu się z pod wpływu mistrzów młodo
ści. Prawda, i w poprzednich jego pismach występowała wybitna 
dążność krytyczna, ale zwracała sic; lam przeciw niektórym tylko 
objawom kultury współczesnej, jak poziome filisterstwo, ciasno-
glowa uczoność, płytki, bezduszny artyzm—teraz uderzyła na jej 
całokształt, jęła podkopywać i burzyć zasadnicze jej podstawy. 
Była to praca „podziemnego podkopywacza," jak się wyraża sani 
Nietzsche'), praca w osamotnieniu i mroku tajemnych głębin by
tu. Ruiny na powierzchni musiały być nieodzownym jej skutkiem. 
Ruiny czego?... 

Wszystkiego, co „ludzkie, aż nadto ludzkie" (Menschliches 
Allzuinenschliches) odpowiada Nietzsche w książce pod tym tytu
łem, t. j . wszysfckic.il wytworów człowieczeństwa współczesnego, 
któro zbyt jest słabe, zbyt nizkie, aby mogło się wznieść samo 
ponad siebie, aby mogło przezwyciężyć obecną, tak niedoskonałą 
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swą naturę. Krytyczna ta książka przeznaczona jest dla „duchów 
wolnych." „Ale takich duchów wolnych nie było nigdy i niema 
obecnie, dodaje autor; sam ich sobie wynalazłem." Ozy nie zna
czy to, że sobie ich stworzył, wymarzył, jako wyzwolonych z wszel
kich więzów teraźniejszości, swobodnych, odrodzonych wewnętrznie 
ludzi przyszłości, do których po przez wielu przemawia, gdy 
u współczesnych nieznajduje posłuchu? Widzieliśmy, że przedtem, 
dopóki sam był uczniem, stwarzał sobie mistrzów, t. j . idealizował 
w swej wyobraźni twórczej realne ich postacie — obecnie, skoro 
sam uznał się za mistrza,, jął sobie tworzyć uczniów, jako ideal
ne, symboliczne upostaciowania swego reformatorskiego posłan
nictwa. 

Na mocy tegoż posłannictwa, które określał, jako owo nie
znane „coś," z takim despotyzmem wewnętrznie nim rządzące, 
chciał on też tworzyć niejako siebie samego, t. j . na drodze sa
moistnego rozwoju podnieść swą indywidualność do znaczenia ty
pu duchowego, jakiego dotąd niewidziani) w naszym świecie kul
turalnym, typu mędrea-wyehowawcy natury ludzkiej, wiodącego 
ją do wyższych, nadludzkich przeznaczeń. Powziąwszy tę dumną 
myśl, nią tylko żył, dla niej działał i pracował w trudzie -i po
święceniu bezgranicznem, z heroizmem męczennika, z zapałem 
natchnionego artysty. Jego dzieła dalsze, to różne objawy tej sa-
motwórczośoi w stopniowym j i j rozwoju. Oryginalni!, jedyne 
w swoim rodzaju jej zadanie warunkuje niezwykle oryginalną jej 
formę: formę aforyzmów filozofiozno-pootyekioh, w których naj-
cudaczniejsze nieraz paradoksy i sofizmaty, wyrażone są w formie, 
nacechowanej niezrównanym artyzmem słowa.. 

Tę aforystyczną formę pism Nietzschego przypisywano często 
jego chorobie, wskutek której, pracując zawsze z przerwami 
w chwilach wolnych od cierpień, nie mógł się rzokoniu zdobyć na 
dzieła jednolite i skończone. P>yć może, że choroba, miała, fu isto
tnie jakieś znaczenie; były wszakże i inne, głębsze przyczyny, 
tkwiące w samej naturze i w wewnętrznych warunkach tworzenia. 
Urywkowość jego wyrazu zewnętrznego jest wiernem odbiciom 
porozrywanej osnowy jego wewnętrznego wątku, zamętu mniemań 
i sądów, z których, niby świat z pierwotnego chaosu, kształtuje 
się stopniowo potężna, uniyslowość, będąca, jak wiemy, streszcze
niem całej istoty psychicznej genialnego myśliciela-artysty. Ozy ni 
on niejako w swych dziełach spowiedź powszechną ze swych 
myśli, odzwierciadłających cale jego życie duchowe, czyni ją 
w urywanych, rozproszonych, niekiedy wprost, sprzecznych, z sobą, 
zdaniach i obrazach z bezpośrednią silą rwących się z myśli 

http://wszysfckic.il


TUAUROYA MYŚLriHRLA. 

i z serca, prznna\viaj';ii'ycli do nas żywą prawdą twórczych idei, 
pragnień i zamiarów, nadziei i zawodów, cierpień i radości. 

Podnoszono nieraz liczne i jaskrawe przeciwieństwa w dzie
łach Nietzschego. Świadczą one tein wymowniej o jego szczero
ści. Kiedyż brakło przeciwieństw w duszy ludzkiej? Muszą być 
przeto i lam, gdzie ona sie w polni wypowiada, gdzie, mamy do 
czynienia nie z oderwanym systema.łem filozofa, ani z uprzedmio
towioną kreacyą artysty, lecz z duszą samokształtująeą się 
w myśli filozoficznij i w słowie arlystyeznem, dążącą do skupie
nia się w tein i tamtej, jako w pobudkach twórczego czynu ży
ciowego. 

W przedmowach, które. Nietzsche zwykł dodawać, do później
szych wydań swych dziel, zaznaczy! główne fazy tego sainoksztal-
towania Mo wewnętrznego. W przedmowie do książki aforyzmów 
o rzeczach „ludzkich, aż nadto ludzkich" mówi o „wiolkiem wy : 

Zwoleniu Me " z pod przemożnego wpływu tych rzeczy. „A gdyby 
je odwrócić i zobaczyć, jak wyglądają z drugiej strony... Gdyby 
odwrócić wszelkie uznane wartości... Możu przekonamy się: wte
dy, że dobro jest złem, że Bóg jest chytrym wynalazkiem dyabla? 
Może w gruncie rzeczy wszystko fałszem się okaże? A jeśli sami 
oszukani jesteśmy, czyż nie .stajemy się przez to oszustami?,.. 
Czyż koniecznie oszustami być musimy?..." Odpowiedzi na te py
tania zawierają się w długim szeregu aforyzmów, ukazujących 
w świetle nujbozwzględniejszcj krytyki różnorodne strony i prze
jawy, począwszy od najbardziej zasadniczych („Von den ersten und 
letzten Dingen") aż do codziennych i powszednich („Der Mensch 
im Verkehr"). Przemawia tu rzecznik bardzo pesymistycznego na 
świat poglądu, ale zarazem przyszły zwycięzca pesymizmu. Jak 
wiemy, Nietzsche poczytywał go za chorobę ducha., chorobę, któ
rej sam podlegał wśród zwyrodniałych objawów życia współcze
snego, widząc. W nich za przykładem Schopenhauera wiekuistą nę
dzę, wiekuiste zło wszechbytu, mogącego osiągnąć swe wybawienie 
li tylko w unicestwieniu powszechneni. Obecnie, wyzwoliwszy się 
z pod wpływu doktryny pesymistycznej, począł uważać głoszone 
w niej wiekuiste zło życia, za zło czasowego zwyrodnienia, a śro
dek zbawczy widział nie w zalecanem przez Schopenhauera odwró
ceniu woli życia ku nicości, lecz w zwrocie woli do samowyzwo-
lenia i uzdrowienia ( „Wi l le zum freien Willen," „Wil le zur Ge
sundheit"). Ostatecznym kresem tego zwrotu ma być pogodzenie 
uzdrowionego i - uszlachetnionego człowieczeństwa z życiem ziem-
skiem i z wszelkienii jego sprawami — w myśl wzniosłych słów, 
które chrześcijaństwo nadaremnie i bezcelowo zawiesiło nad eho-
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rą, niezdolną do przyjęcia ich ludzkością: „pokój na ziemi ludziom 
dobrej woli." 

Pokój ten ma być zakończeniem wojny, którą Nietzsche wy
powiada wszystkim chorobom ducha ludzkiego, t. j . wszelkim zja
wiskom życiowym, które słusznie lub bezzasadnie poczytuje za 
objawy jego słabości, za, przeszkody tamujące swobodny rozwój 
jego sił przyrodzonych. Do takiej wojny wzywa pokrewne sobie 
„duchy wolne," ale nadaremnie, bo wie, że owo duchy to tylko 
twory własnej jego wyobraźni, twory wróżebne, jak mniemał, 
zwiastujące przyszłość odległą, ale nieznane obecnej rzeczywistości. 

Świadom swego realnego osamotnienia, w orszaku tych mar 
idealnych, postępuje wciąż naprzód ku ostatecznemu wyzwoleniu 
i uzdrowieniu swej indywidualnej natury duchowej, ku ideałowi 
niędroa-wyehowiiwey, który z własnego pragnął wysnuć jestestwa. 

„Jutrzenka" (Morgenriithe) i „Wesoła, wiedza," (Die frohlieho 
Wissonsehaff) tak się zowia. dwa główno logo pochodu drogowska
zy, dwa, w aforyzmach również ułożone dzieła., zwiastujące blizki 
rozkwit mądrości życiowej Nietzschego w słowach i naukach sym
bol ioznego Zaratustry. 

W pierwszeiu z tych dziel podziemny pracownik, krytyk-
podkopywacz gruntu kultury współczesnej, z większem jeszcze 
aniżeli przedtem zuchwalstwem prowadzi niszczycielskie, swe dzieło, 
podważając moralne jej podwaliny, ale pracuje teraz w mroku 
negacyi, z nadzieją rychłego wydobycia się na światło pozyty
wnych czynów i dążeń, świtające mu już na dalekim widnokręgu 
różowemi blaskami „jutrzenki." 

Drugie dzieło „zdaje się być napisano w mowie wiatru wio
sennego; jest w niein zuchwalstwo, niepokój, przeciwieństwo po
gody kwietniowej, przypominającej tak blizkość ziniy^ jak i zwy
cięstwo mul zimą, które nadchodzi, musi nadejść, może już nade
szło... Wesoła wiedea: to znaczy saturnalie ducha, który cierpliwie 
zwalczał okrutny, długi ucisk, z cierpliwą, chłodną mocą, bez pod
dania się, ale i bez nadziei—a teraz nagie owładnięty jest nadzieją, 
nadzieją zdrowia, upojeniem wyzdrowienia." ') 

Słowa te (w przedmowie do późniejszego wydania „"Wesołej 
wiedzy" ) napisał Nietzsche jesienią 1886 r., a na schyłku r. )888 
wpadł w nieuleczalną chorobę umysłową. Jakaż tragedya w zbli
żeniu tych dat! Odczuwając tak żywo radosną nadzieję, przeni
kającą nietylko prozę, lecz i przedziwnie artystyczne wiersze na-
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pisanej przed pani laty „Wesołej wiedzy," ani przypuszczał, jak 
straszliwy niebawem czeka go zawód. Nadzieja owa była bezpo
średnim wynikiem olbrzymiego spotęgowania siły twórczej, które 
objawiało się w nim w oslntniem pięcioleciu (1888—1888) jego 
działalności pisarskiej poczuciem jakiejś mocy nadludzkiej. Wie
rzył, że zbliża się do celu swych dążeń, że na skrzydłach swego 
geniuszu wznosi się do sfer bytu, w których kończy się obecne 
ułomne człowieczeństwo i ustępuje miejsca doskonalszemu typowi 
nadczlowieka. Przeczuwał go oddawna, burząc w zapędach swej 
krytyki zaprzecznej wszelkie dotychczasowe twory i objawy ludz
kiego bytu—teraz przeczuwany i upragniony ideał zjawił się w je
go wyobraźni, jako pozytywna wizya przyszłości. Sądzi!, że teraz 
staje się naprawdę mędrccm-zwiastuucin przyszłych losów świata, 
że wkracza w okres uzdrowienia z odwiecznych słabości ludzkich, 
z wszelkich fałszywych mniemań i wierzeń, z wszelkich wahań, 
zwątpień i zaprzeczeń. Sądził, że może teraz twierdzić, tworzyć, 
działać pozytywnie, przyspasabiać grunt idei dla mającego przyjść 
realnogo nadczlowieka. 

Owocem tych wierzeń i złudzeń Nietzschego jest główne 
jogo arcydzieło, słynna na świat cały, osobliwa tak w treści swej, 
jak i w formie, książka p. t. „Tak rzeki Zaratustra" („Also sprach 
Zarathustra"). 

V I I . 

Możnaby nazwać ten dziwny utwór poematom filozoficznym 
w najścislejszem znaczeniu, odróżniając go tein bliższem określe
niem oil płodów poezyi tak samo mianowanych, dlatego, że jakieś 
zjawiska życiowe ukazują się w nich ogarnięte rozległą myślą 
oderwaną. W Zaratustrze odwrotnie: myśl bardzo oderwana i bar
dzo rozległa skupia się i wciela w danem zjawisku życiowem: 
w życiu duehowem realnej osobistości ludzkiej, w jej dążeniach, 
walkach i bólach, przedstawionych z głęboką prawdą treści i z nie
porównanym artyzmem formy. Myśl może być bezzasadna., para
doksalna, zgoła fałszywa, ale dusza, która nią żyła, która w niej 
zadanie swego bytu widziała, była niewątpliwie bardzo prawdziwą 
i jedną z najszlachetniejszych w naszej epoce. Filozofia nie wiele 
może warta, ale filozof sam, jak się w swem dziele z taką siłą 
i prawdą odmalował, posiada! olbrzymią wartość wspaniałej i po
tężnej idywidualnośoi ludzkiej. 
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Zjawia się on i przemawia w swem arcydziele pod postacią 
starożytnego mędrca perskiego, Zaratustry. Dlaczego taką wła
śnie postać i takie przybrał miano? 

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w ogólnym charakterze 
i w treści głoszonej przezeń nauki. Z natury rzeczy raczej poeta-
myśliciel aniżeli niyśliciel-badaoz, całkowicie pochłonięty przez 
dążność do rozwiązania zasadniczego problematu bytu, który nie 
był dlań li tylko oderwauem teoretyoznem zagadnieniem, lecz naj-
realniejszem zadaniem, stanowiąceni jedyny i najwyższy ceł jego 
życia—czyż w tym charakterze swoim nieprzypominal on istotnie 
pradawnych mędrców tej kolebki myśli ludzkiej, Wschodu staro
żytnego, zarazem myślicieli i wieszczów-proroków, w których du
chowa natura ludzka objawiała się jeszcze niezróżuiczkowaną i je
dnolitą w pierwotnej jedności myśli, czucia i wyobraźni twórczej? 

Już w dawniejszych swych pismach Nietzsche zjawia, .się 
jako taka odrębna, wyjątkowa za dni naszych indywidualność du
chowa, której pojawienie się należy może uważać za objaw reakcyi 
przeciw nadmiernemu zróżniczkowaniu i rozdrobnieniu uniyslowości 
współczesnej, tracącej w różnych zawodach i specyalnośeiaoh cha
rakter żywej osobistej jednostki i zamienianej na. jakiś martwy 
ułomek mechaniczny, na jakieś kółko bezduszne wielkiej machiny 
kulturalnej. Nikt też dobitniej i wymowniej' od Nietzschego nie-
wykaznl ujemnych skutków i ca lej ohydy tego postępującego 
wciąż zmec.lianizowa.nia naszej kultury, która od dawna już prze
stała być żywym wytworem życia., a zamieniła, się na wielką fa
brykę, przerabiającą wszelką żywą silę bytu ludzkiego na przy
gniatającą go martwą potęgę eywilizaeyi współczesnej. 

Autor rozprawy o szkodliwości historyi naukowej dla życia 
uderzony był szczególnie stanowiskiem, jakie w tej fabryce cywi
lizacyjnej zajęła wiedza wraz z urzędowymi swymi przedstawicie
lami. W przeciwieństwie do przeróżnych martwych, zawodowych 
jej gałęzi wysławiał zielone jej' drzewo, zakwitające całą pełnią 
życia prawdziwej mądrości nie w mrówczej pracy bezdusznego 
zawodowca., lecz w śmiałych natchnionych wzlotach myśliciela-
wieszcza. Przez swój geniusz poetycki do górnych lotów wciąż 
pobudzany, a unoszony w nich przenikającą go na wskroś myślą 
0 wielkiej zagadce bytu, natchnienia swoje twórcze uznał w koń
cu za jej rozwiązanie, za przeczucia, przyszłych dróg ludzkości 
1 ogłosił je światu w uroczystych, namaszczonych przemówieniach 
symbolicznego zwiasfuna-wieszeza, Zaratustry. Treścią ich i za
daniem główncni było przodewszystkiem rozwiązanie problematu 
dobra i zła ze względu na wzajemny ich stosunek i znaczenie 

http://zmec.lianizowa.nia


148 T li Aft 15 0 Y A Jl Y ŚMOIK1 i A. 

wśród ogółu warunków życiowych. Nic dziw, że wobec Lego na
sunęło się filozofowi-poccie imię staroperskiego mędrca i proroka, 
twórcy słynnej księgi Zend-A wesfcy, której zasadniczo idee religij
ne z przeciwieństwa i walki pierwiastków dobra i zła wysnute 
zostały. 

Treści myślowej, oraz nieodłącznemu od niej nastrojowi prze
mówień Zaratustry odpowiada ściśle zewnętrzna ich forma słowna, 
najzupełniej samodzielna, oryginalna, z żadnymi obcymi wzorami 
niedająca się porównać, a z przedziwnym wystylizowana artyzmem. 
Zasadniczym jej czynnikiem—zwięzły, dosadny aforyzm, rozwinięty 
często w syiuholicznein obrazowaniu, czasem w zAYiotkacli hymnów 
i pieśni lirycznych. Aforystyczna forma dawniejszych pism Nie
tzschego święci w Zarafusfrze najwyższo swe tryumfy, jako wyraz 
zewnętrzny myśli górnych i natchnionych, które niby błyski na
głych oświeceń zjawiają się w duchu wieszcza wyrzucane z ży
wiołową silą entuzyazmu lub drżące wewnętrznem wzruszeniem, 
czasem pełne światła, i barwy o wyrazistym rysunku i metalicznein 
brzmieniu, czasem znów tonące w jakichś mgłach mistycznych, 
pełne cieniów i mroków, rozśpiewane w skargach żalu, huczące 
głuchym odgłosem tragicznych walk i cierpień duszy. 

lncipit trugoedia -zaczyna się tragedya. Taki napis daje Nie
tzsche jednemu ustępowi „Wesołej wiedzy," w którym po raz 
pierwszy wyrażona została, wstępna myśl Zaratustry. Istotnie, 
w dziele tern tragedya jego myśli, będąca zarazem tragodyą jego 
życia, rozwinięta została w całej potędze i grozie swej treści we
wnętrznej i w całej' wzniosłej piękności przyoblekającej ją formy 
artystycznej. Nie należy tu wszakże szukać wyraźnie zarysowanych 
postaci i obrazów. Poszczególne ustępy bardzo są nieraz wyraziste 
i plastyczne — w całości postać samego Zaratustry, jako też inne 
otaczające ją postacie i służące jej za tło obrazy życiowe, ukazują 
się nam w symbolicznie nieokreślonych, często zagadkowych zgoła 
zarysach, mają nieruchomość i prostolinijność starodawnych rzeźb 
i posągów hieratycznych. Są to nader charakterystyczne znamio
na stylu Nietzschego, które w swej wybitnej typowości i w kon-
sekwentnem swem rozwinięciu stanowią tajemnicę samorodnego 
jego artyzmu, tak bezpośrednio wykwitającego z odrębnej treści 
jego natchnień. Zaratustra jest uosobionym symbolem wieszczej 
myśli Nietzschego, wysnutej z intuicyjnego przeczucia przyszłych 
dróg człowieczeństwa i wznoszącej się stopniowo do proroczej 
pewności w określeniu ostatecznych najwyższych jego zadań. 
Można, i owszem należy zaprzeczać tym uroszozcuiom niepowoła
nego proroka, ale zgodzić się trzeba, że skoro raz w tym cha-
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rakterze on przemawia, niemógl. przemówić potężniej i wspanialej, 
w słowach doskonalej przystosowanych do treści, w tonie lepiej 
oddającym uroczysty, wzniosły jej nastrój. A ta treść, choć przed
miotowo bezpodstawna, paradoksalna, fałszywa, zawiera w sobie 
ogromną podmiotową prawdę duszy współczesnej, której dążenia 
myślowe w ostatecznych wynikach swych zboczeń duchowych pro
wadzić muszą nieodzownie do tragedyi Zaratustry. 

W bardzo ogólnym tylko zarysie mogę tu przedstawić osno
wę tej tragedyi. 

Całość składa, się z czterech części. (!zęśe pierwsza poprze
dzona jest ustępem, przedmową Zaratustry; puczom następują 
w długim szeregu rozdziałów przemówienia mędrca, w których 
myśl jego w przepysznych przenośniach i obrazach symbolicznych 
coraz zupełniej się rozwija na tle różnorodnych, z ogromną żywo
ścią,, oddanych poruszeń serca i duszy. Ale zewnętrznych pobudek 
tej myśli, oraz oddziaływania, jej na zewnątrz wcale prawie nie 
dostrzegalny; stosunek do niej słuchaczów i uczniów Zaratustry 
zrzadka tylko się zarysowuje w mglistych symbolicznych obrazach. 

Inaczej być nie mogło. Nietzsche tworzył swój poemat filo
zoficzny w zupełnem prawie osamotnieniu. Zyt wyłącznie swoją 
myślą, spędzając większą część, roku w ustronnej wsj szwajcar
skiej' (Sili Maria, w ICngadynie) na wysokości l i l M N W d ó p ponad 
poziomem morza, a nierównie wyżej jeszcze, (jak się sam wyraża) 
ponad poziomem wszelkich spraw ludzkich. Zaratustra powstał 
przeważnie wśród samotnych w góry przechadzek. Tchnienie sa
motności i tchnienie gór przewiewać zdaje się jego karty jakimś 
rzeźwym, surowym chłodem bezwzględnej myśli krytycznej. Wśród 
tej mroźnej atmosfery górskiej paradoksalne ideo strzelają ostrymi 
szczytami ku podniebnym wyżynom, niby dziko poszarpane turnie 
i fantastyczne iglice skalno, istno paradoksy przyrody, urągające 
normalnym jej zjawiskom. 

1 w symbolicznem obrazowaniu poematu przyroda, górska 
przeważne ma znaczenie, służy za tło myślom Zaratustry, dostar
cza przeważnie porównań i przenośni dla. ich uplastycznienia. 

9 
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W polowie ilui swego żywota udał się Zaratustra w góry 
i tam w dzikiej jaskini spędzi! lat dziesięć na samotnych rozmy
ślaniach, mając za jedynych towarzyszy orla i węża, symbole wy
sokiego polotu i przezornej rozwagi swych dążeń duchowych. 
Skoro wreszcie poczuł w sobie nadmiar przepełniającej go mądro
ści, zapragnął podzielić się nią z ludźmi, jak dzieli się pszczoła 
nadmiarem swego miodu i oświecić nią niziny ludzkie, jak słońce 
oświeca swym blaskiem niziny ziemi. Ale jakąż mylną zrazu obrał 
drogę! Na rynku jął głosić swą naukę wśród pospólstwa, przyglą
dającego się popisom linoskoka. Nauczał o nadezłowielcu, który, 
niby gwiazda powstająca z clnto.su, powstać ma z zamętu świata 
ludzkiego; naucza! o ostatnim człowieku, czyli o skarleniu osta,-
teeznem natury ludzkiej wśród pospoli kiści życia. W tein niema 
chaosu, z którego gwiazda mogla.hy się narodzić i niema, tęsknoty 
do gwiazd. 

O o to jest. tęsknota? co to jest. miłość? co to jest gwiazda? 
pyta ostatni człowiek i mruży oczy. 

A ziemia zmalała wtedy i skacze po niej ostatni człowiek, 
co wszystko małem czyni, tiodzaj jogo trudny do wytępienia, 
jak pchla, ziemi; ostatni człowiek żyje najdłużej. 

Wynaleźliśmy szczęście, mówią ostatni ludzie i mrużą oczy. 
Opuścili strefy, gdzie życie było twarde, bo potrzebują wy

gody. Kochają jeszcze sąsiada,, bo im cieplej, gdy się o niego otrą. 
Nie ma już pasterzu, jest tylko stado. Wszyscy są jednacy, 

wszyscy jednakie mają chęci; kto inaczej' czuje, idzie dobrowolnie 
do domu waryatów. 

Taki obraz skarlałego człowieczeństwa kreśli Zaratustra. 
A otaczający go tłum woła: Daj nam, o i5aratust.ro, Łych osta
tnich ludzi, uczyń nas takimi, a darujemy ci nadczłowieka. Oto, 
jak tłum zrozumiał naukę mędrca... Wtem nagle stała się rzecz 
straszna. Lińoskok szedł po linio, rozciągniętej pomiędzy dwoma 
wieżami. A gdy już był w połowie swej niebezpiecznej drogi, 
wyszedł za nim drugi łinoskok w ubiorze trefnisia i, obrzucając 
go obelgami, przeskoczył przezeń ku uciesze tłumu. A wtedy zwy
ciężony spadł na ziemię u stóp Zaratustry i wnet skonał. Widzo
wie rozbiegli się na wszystkie strony; mędrzec ujrzał się sani na 
sam z trupem akrobaty, który pozostał mu, jako jedyna zdo
bycz dnia. 

Oto przykład symboliki Nietzschego. Małoż na świecie akro-
batów ducha, którzy pociągają lud, .odwracający się od mędrca, 
a sami bywają zwyciężeni przez akrobatę-trefnisia, zjednywające-
go sobie zawszo najpewniejsze powodzenie u tłumu. 
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Na tern się kończy „Przedmowa" Zaratustry, w której w naj
prostszej swej postaci występuje temat całego dzieła, złożony 
z dwóch zasadniczych pierwiastków: pogardy dla obecnego skar
lenia człowieka, miłości dla jego wyolbrzymienia, a raczej prze
zwyciężenia w mającym powstać nadozłowieku. Zaratustra stracił 
wiarę w człowieczeństwo. Nie wierzy w rozwój jego wyższy, ani 
w przyszłe odrodzenie. Człowiek jest wedle niego przejściem do 
istoty wyższego typu, jest liną rozciągniętą pomiędzy zwierzęciem 
a, nadczłowiekiem. Odzywa się tu teorya rozwoju gatunków. Nie-
należy jednak sądzić, aby ona była źródłem niezejowskiej idei 
nadczłowieka, aby Nietzsche był tylko dalszym ciągiem Darwina. 
I typoteza ewolucyjna stanowi odnogi; wielkiego prądu myślowego, 
w którym poczęła się idea, nadczłowieka.. Jest to prąd humanita
ryzmu nowoczesnego, który w człowieku uznaje jedyny cel bytu, 
a w potrzebach jego doczesnych, jedyną normę wszelkich wartości 
życiowych. Taki światopogląd panuje dziś powszechnie, uznany 
jawnie lub milcząco przez ogól ludzi współczesnych i przenikający 
na wskroś całą naszą kulturę. Stanowi on oczywiste i krańcowe 
przeciwieństwo światopoglądu chrześcijańskiego i wypiera go wciąż 
jako zasadę i jako praktykę życiową, wypiera nie tylko w świa
domości otwartych wrogów chrześcijaństwa, lecz także w tonie 
i nastroju duchowym (nie mówiąc już o czynach) ogromnej większo
ści tych, co obecnie w słowach jeszcze niby j e wyznają. Ale i ów 
zwycięski autychrzośeijuński ideał humanitarny, czyż wielu ma 
szczerych wyznawców? - Garstka fanatyków i ideologów- napra
wdę weń wierzy, jako w przyszły złoty wiek ludzkości. Ogól 
wierzy tylko w zloty wiek własnego dobrobytu, a o przyszłość 
ludzkości tyle się troszczy, co o przeszłoroczny śnieg. 

Jakież stanowisko wobec tych kierunków zaj;e! autor Zara
tustry? Był on stanowczym wrogiem pozy ty wnego ^historycznego 
chrześcijaństwa, które poczytywał za zupełnie przeżyte, a nastę
pnie uznał je w najgłębszej nawet istocie za jedno wielkie zbo
czenie w rozwoju człowieczeństwa.. Ale nie stal się, przez to.zwo
lennikiem antychrześcijańskioj kultury współczesnej. Zbyt bystro 
ją przejrzał, zbyt głęboko wniknął w wewnętrzne! jej tajniki, aby 
mógł wierzyć w głoszone przez nią ideały. To też odrzucił je 
z całą bezwzględnością, wyszydził wszelkie frazesy na nich osnu
te, gromił z szaloną werwą nowoczesnych filistrów kulturalnych, 
obłudników, wolnomyślnyeh i ideologów postępu. A odrzuciwszy 
to wszystko, co słusznie czy niesłusznie poczytywał za maskę 
tylko i zewnętrzne ubarwienie ideału humanitarnego naszej epoki, 
z odrazą najwyższą ujrzał w jego obliczu rysy charakterystyczne, 
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przypominające typ ostatniego człowieka, typ skarlowaeialego 
i znikezemnialego człowieczeństwa przyszłości, stanowiącego isto
tny ideał naszej obecnej kultury. 

Takim sposobem powstała w duszy Nitzschego-Zaratustry 
ta „wielka pogania," która nie pozwoliła mu zatrzymać się ani 
nad istniejącą rzeczywistością życiową, ani nad wykwitającym 
z niej pustym lub obłudnym idealem przyszłości. Pobudzony przez 
to uczucie pogardy geniusz twórczy poety-myśliciela wysnuł sobie 
własny swój ideał nudezlowieka, który ożywił całą potęgą, swych 
pragnień i opromienił najwspanialszymi blaskami swej fantazyi. 
Czemże by i ten ideał, jeśli nie upostaciowanym absolutem nad
ziemskim w jego przeciwieństwie do względny cli zjawisk i wyo
brażeń ziemskiego bylur' — A czemże jest uczucie uwielbienia, 
z jakim zwraca się ku niemu entuzjastyczny jego rzecznik, jeśli 
nie objawem religijnej potrzeby duszy, niezdolnej powrócić do 
wiary chrześcijańskiej, którą zabił w niej /nikczemniały duch 
czasu, a niomogucoj wyżyć w martwocie indy forontyzmu, stuno-
nowiącej przyrodzony żywioł ogółu zmnrtsvialych dusz współ
czesnych. 

Niediirmo Zaratustra zowie się „uajpobożniejszyni z bezbo
żników." Alożnaby go też nazwać najbardziej chrześcijańskim 
z wrogów chrześcijaństwa. Zaiste, jeśli idea Chrystusowa była, 
jest i będzie najwznioślejszym i jedynym nieśmiertelnie żywotnym 
objawem dążeń ku szczytom ducha, to ten oszalały jej prześla
dowca myślowy, ten przeklinający ją bluźnieroa bliższym je j 
jest, bardziej pokrewny duchowo, aniżeli niejeden z płaszczących 
się przed nią nikczemnie, a obcych jej sercem obłudników reli
gijnych. 

Nietzsche należał do tych ptaków wielkiego lotu, które nie 
mogą oddychać na dusznych poziomach zwątpienia i całą mocą 
swego jestestwa rwą się ku wyżynom wiary. .Pozbawione gwiazd 
przewodnich w tym obłędnym szalonym iocie zginąć one mogą, 
ale nie powrócą na poziomy. Takim lotem wznosi się ku swemu 
ideałowi Zaratustra, ożywiony wielką miłością dla szczytów i wiel
ką pogardą dla nizin. Z tych dwóch motywów snuje się wątek 
jego myśli wieszczej, z ich rozdźwięku wewnętrznego wynika 
okropna jego tragedya myślowa. 

Motyw pogardy panuje przoniożnio w pierwszej części poematu. 
Zaratustra, przekonawszy się dowodnie, że nauka jego przez 

tłum zrozumiana nie będzie, postanowił ją głosić tylko uczniom 
i przyjaciołom, wybranym w pośród, musy zbytecznych, tych, któ
rych „o wiele — za wielu" („die Viul-zu-Vielen"), jak się wyraża. 
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Znajduje tych wybranych w mieście, nosząceni symboliczną 
nazwę „pstrej krowy," z powodu panującej w nim, jak w większo
ści miast naszych, pstrooizny duchowej, połączonej z monotonią 
krowiego przeżuwania codziennej powszedniości życia. Mędrzec 
przemawia tu o najrozmaitszych objawach tej bydlęeo-pstrej jedno-
stajności życiowej, które przedstawia w żyweui, choć niekiedy 
dość zagadkowem oświetleniu, ze stanowiska swego ideału. Zbyt 
wiole potrzebowałbym miejsca, gdybym tu i w następslwie podno
sić chciał najważniejsze choćby z tych przedziwnych oświetleń 
satyry Nietzschego; poprzestanę na zaznaczeniu, że utrzymana 
jest zawsze w tern samem zasadniczein przooiwstawianiu szczytów 
i nizin i w tym samym oryginalnym na. wskroś i niezmiernie cha
rakterystycznym stylu. 

Kończy się część I-sza powrotem Zaratustry do samotnej, 
górskiej ustroni. Opuszcza on swych uczniów, aby tembardziej 
ich pozyskać. „Zle się odpłaca nauczycielowi len, kio zawsze, 
pozostaje uczniem," mówi do żegnających się z nim uczniów. 
„Zaiste, radze; wam, uciekajcie przedemną, brońcie się przeciwko 
Zaratusłrzo. Lepiej jeszcze: wstydźcie się go. A może was oszu
kał... Proszę was, miejcie mię za straconego, abyście samych 
siebie znaleźli. A skoro wszyscy mnie się zaprzecie, wtedy do was 
powrócę. Innemi oczami, o bracia, utraconych wtedy szukać będę 
i inną ukocham was miłością." 

Czyż nie wspaniało stwierdzenie samodzielności i swobody 
ducha ludzkiego? — Czyż nie wspaniała w nim kousekweneya 
bezwzględnego tej swobody rzecznika-, klóry, wbrew solne sa
memu, innym to przyznaje, czego sam dla- siebie najwięcej się 
domaga? 

W drugiej części Zaratustra, po latach samotnych rozmyślań 
znowu pomiędzy ludzi powraca. 'Cym razem głosi sjVą naukę na 
„wyspach szczęśliwych," gdzie ona podatniejszy w umysłach ucz
niów grunt znajduje i bujniejsze wydać może [dony. To też głę
biej teraz w istotę rzeczy wnika,. Z ukrytych w sercu mędrca 
zdrojów uczucia tryska kryształowymi strumieniami liryzmu, z naj
tajniejszych otchłani j ego świadomości błyska krwawa zorza wszech
światowej myśli tragicznej. 

A le satyra przemaga. Przed oczami, nietylko czytającego, 
lecz i widzącego czytelnika, przosuwajti się symboliczne obrazy 
typowych zjawisk życia. Płaska ich pospolitość, pełza u stóp gór
nych idei, które wyniosłymi szczytami coraz wyżej i wyżej wzno
szą sit; w nadziemne strefy. Bezduszna ich martwota zalega- po
ziomy, gdy na, wyżynach ducha coraz .bujniejsze budzi się życie. 
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Duch ciężkości, przyrodzony wróg orlicli lotów, tłoczy ra
miona Lycli, którym wieszoz-inyśliciel pragnąłby przypiąć skrzydła 
swych nalchiiioń. Ale oto wśród tyci) satyrycznych zgrzytów 
i rozdźwięków życia, jakież to przedziwne odzywają się harmo
nie?... 1'ieśń nocy, pieśń taneczna, pieśń grobów: trzy kryształo
we strumienie liryki Nietzschego. Pierwszy, to śpiewna skarga 
jego tęsknoty; w drugim, wśród cyprysowych cieniów jego duszy, 
jakże dziwnie i uroczo przebłyskują promyki radości; a w trzecim, 
uajwymowniej i najgłębiej dźwięczą głuche tony żalu. 

„O wy, mej młodości widma i zjawy! O wy, spojrzenia i bo
skie chwile mej miłości! Wy, śpiewne ptaki n i e j nadziei: — tak-" 
żeście prędko mi pomarły! Oto wspomnieniem myśl moja do gro
bów waszych ulata." 

Żałobna pieśń wspomnień młodzieńczych kończy się spiżowym 
akordem męskiej woli : 

„W lobie żyje nierozwiązana zagadka mej młodości! Na rui
nach jej grobów pozdrawiam cię, zwycięska ma wolo! Tam tyl
ko, gdzie są groby—są zmnrtwyehpowstuuiu." 

Zbierać musi Zaratustra całą moc swej woli, bo oto najcięż
sza oczekuje go walka. 

W głębi i w mroku jego duszy jakaś myśl ciemna się poru
sza, która dreszczem trwogi go przejmuje. Daremnie się broni 
przed nią. Najcichsza jego godzina skrada się, do łoża jego spo
czynku i mową bez głosu myśl straszliwą mu podszeptuje. 

„Wszak wiesz, Zaratustro. — Wiem, wiem, ale mówić nie 
mogę. To jedno mi daruj. To jest nad siły moje." 

„I znów słyszałem mowę bez głosu: Nie o ciebie chodzi— 
Zaratustro. .Powiedz swe słowo i giń!" 

Ale mędrzec jeszcze się broni. — „O, Zaratustro, mówi mu 
znów szept tajemniczy, owoce twe dojrzały, ale ty niedojrza-
łeś do swych owoców. Idź do swej samotni, abyś osiągnął doj
rzałość." 

I Zaratustra z bezdennym żalem w sercu opuszcza wyspy 
szczęśliwe i podąża ku pustyni górskiej, aby przygotować się na 
swe ostatnie, najcięższe posłannictwo. 

1 jakież to jest tak trudne posłannictwo? Jakaż to myśl 
straszliwa, którą ma głosić, a przed którą wzdryga się cala jego 
natura? 

Jest to myśl wiekuistego powrotu, myśl wiekuiście obraca
jącego się kola bytu, z całą jego dolą i niedolą, z całym bezmia
rem jego zjawisk wielkich i małych, wzniosłych i nikczemnych, 
radosnych i bolesnych, pięknych i potwornych. Myśl nie nowa, 

o 
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Głosili ją prastarzy mędrcy indyjscy, opiewał ją rzymski Wirgi
liusz, dziwnym zbiegiem okoliczności równocześnie prawie z Nie-
tzschem wypowiedzieli ją dwaj' współcześni myślicielu francuscy: 
Le Bon i Blampii. — Cóż więc w niej tak tajemniczo wielkiego 
i straszliwego? 

Głęboki jej tragizm nie tyle z treści jej wynika, ile z jej 
stosunku do całokształtu idei Nietzschego. Porywany pragnieniem 
absolutu, przez uczucie i fantazyę ku niemu unoszony, wymarzył 
on sobie nadczlowieka. Ale nadczłowiek, to tylko względny abso
lut. Wszak doczesną, skończoną musi być on istotą. A twórca 
jego nieskończoności, wieczności pożąda. A le gdzież ma być wie
czność i nieskończoność, gdy wszelkie zaświaty odrzucone, potę
pione zostały i przeklęte przez zuchwałego piewcę chwały bytu 
ziemskiego. Więc w nim, w tym bycie, wieczność i nieskończo
ność — więc wiekuisty powrót, wiekuiście nieskończone krążenie 
koła bytu. Nietzsche niecofnął się przed tą konsokwencyą, niooo-
fnął się przed tą myślą, przedstawiającą mu się,, jako jedyne mo
żliwe rozwiązanie pod kąt cni wieczności zagadki istnienia, rozwią
zanie, bez którego żyć nie.mogła wierząca, spragniona absolutu, 
jego dusza. 

A trzeba sobie wyobrazić całą okropnośoftej myśli dla czło
wieka, który orlimi zwykł latać szlakami ku wyżynom najwyż
szym, ku słońcu słońc wszelkich. Jak to, z tych wyżyn słonecznych 
znów powrót na mroczne niziny, a na nich powrót tych wszystkich 
rzeczy marnych, płaskich i wstrętnych, które się już tak nizko 
pod sobą zostawiło?—Więc powrócą i filistrzy kulturalni, i osta
tni ludzie, i duch ciężkości znów siądzie na zgiętych karkach 
ludzkich?... 

.Pamiętajmy, że Nietzsche nie tylko przemyśliwal, lecz w ca
lem znaczeniu tego słowa, pneżywal swoje myśli, że one napeł
niały mu nietyJko głowę, lecz także duszę, serce i cale jestestwo. 
Jak rozpaoznie wobec lego musiał walczyć z tą okropna, myślą 
wiekuistego powrotu, jak straszliwie musiał przez nią cierpieć, 
zanim, uznając jej prawdę niezłomną, zwyciężył nie ją, lecz siebie! 
I. czy zwyciężył?... 

Odgłosy tej walki dźwięczą w dwóch ostatnich częściach Za
ratustry. Część trzecia rozpoczyna, się^ niewymownie smutnym 
opisem wędrówki mędrca przez góry i żeglugi jego przez morze 
w powrocie do samotnej ustroni. Stronice te należą niewątpliwie 
do najsmutniejszych, jakie kiedykolwiek wyszły z pod pióra ludz
kiego. Jost wszakże coś smutniejszego jeszcze od smutku Zara
tustry: jego radość, radość z powodu przezwyciężenia się i uzna-
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nią myśli wiekuistego powrotu, w której liyt ziemski u\viell).iony 
ma być i wysławiony w nieśmiertelnem swem trwania po wszyst
kie wieki wieków. .Taka głębia tragicznej rezygnaeyi przeziera 
potl śpiowneini talami radosnych dytyrambicznych hymnów na cześć 
zwycięskiej myśli wiekuistego powrotu! 

Pełnym tonem brzmią te hymny w końcowych ustępach poe
matu. W przedostatniej j ego e.zęśei słychać przeważnie odgłosy 
walki, jaką mędrzec toczy jeszcze ze swą myślą i za swą myśl ze 
światem otaczającym. W drodze do swej samotnej w górach 
ustroni, krąży pomiędzy ludźmi, i jakby umyślnie rozdrapując ra
ny własnej duszy, przygląda się tak wstrętnym mu, marnym i ma
łym ich sprawom, o których wie, że są wieczne i wciąż powracać 
będą w nieskończonych koła bytu obrotach. Odwiedza miasta 
wielkie i bogate, zamieszkałe przez ludzi o duszach zdrobniałych 
i ubogich. Spotyka krzykacza-frazcol<>ga, przez lud „małpą Zara
tustry" zwanego, który, pochwyciwszy jego idee, posługuje się 
niemi, jako narzędziem swych zawiści i nienawiści. Spotyka od-
slępców, co dla miłego spokoju naukę mistrza porzucili. A prze-
dewszystkiom wszędzie, na każdym kroku spotyka tłumy „dobrych" 
i „cnotliwych," których cnota jest- środkiem zdobycia snu spokoj
nego, równym monotonnym tik-tak zegara domowego, regulującego 
porządek spraw powszednich, których dobroć jest ciepłem pierzem 
dla ducha, zabezpieczającem go od zbyt ostrych powiewów życia, 
jakie zło ze sobą często przynosi. 

Problemat dobra i zła, zajmujący nieustannie Nietzschego 
i związany jak najściślej z zasadniczą myślą Zaratustry, w trzeciej 
części poematu najsilniej został uwydatniony w duchu bezwzglę
dnego i krańcowego zaprzeczenia uznanych powszechnie wartości 
moralnych. Przyczynę główną zaprzecznego względem nich sta
nowiska Zaratustry wyjaśniają następujące jego słowa: 

„O bracia moi! ( idzie jest, największe niebezpieczeństwo dla. 
przyszłości człowieczeństwa.? Czyż nie jest ono u dobrych i spra
wiedliwych, jako u tych, którzy mówią i czują w sercach swoich: 
wiemy co jest dobre i sprawiedliwe i to posiadamy. Biada tym, 
którzy tu jeszcze szukają!" 

Jakże dobitnie zaznaczone zostało w tych słowach płaskie 
samozadowolenie dusz małych, po brzegi swym dobrobytem mo
ralnym napełnionych, w przeciwieństwie do ciągłego niepokoju 
wielkich bezdennych duchów, które, nigdy nie syte, wiecznie na, 
wyżynach nowej dla siebie szukają strawy. 

„Ach, że też to, co w was najlepsze i to, co najgorsze, tak 
małe jest zarówno," mówi w innem miejscu Zaratustra. 
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Miłość tak cnoty, jak występku, we współczesnym świecie 
społecznym, oraz ciasnota obejmującej je dziedziny moralnej: oto 
powody główne, które nakłoniły Nietzschego do zajęcia stanowi
ska po za jej obrębem — „po za kresem dobni, i zia." Podobnie, 
jak stracił wiarę w człowieka, przestał też wierzyć w uznane 
przez niego od wieków wartości moralne; dążył do „przewarto
ściowania." ich, jak się wyrażał, do zastąpienia, dawnych ich miar 
i tablic nowemi, odpowiadająoemi lepiej wysokiemu ponad światem 
ludzkim stanowisku przyszłego nadezłowieka. Główną zasadą tej 
przemian}7 wartości ma być żywiołowa siła bytu nadludzkiego, 
która na wysokościach tego bytu nie będzie ograniczona normami 
inoralncmi obecnych poziomów życiowych, lecz sama w sobie znaj
dzie własne normy, stanowiące jedyną jej miarę i granicę. 

Ale jaki cel ostateczny całej tej wielkiej przemiany? jaki cel 
nadezłowieka w całej jego potędze i chwałę? Odpowiedź zawiera 
się w idei wiekuistego powrotu. 1 nadozłowiek nie czeni innym 
ma być, jak tylko jednym z punktów obracającego się wtekuiścio 
kręgu istnienia. To krążenie zjawisk samo sobie jost celem: ono 
jest jedyną wiecznością, jedynym absolutem, jedynym żywotem 
wiecznym. .1 cały stek rzeczy odrażających, które Zaratustra 
ogarnia swą „wielką pogardą," nieodzowną część lego absolutu 
stanowi i wiecznie... wiecznie powracać będzio. Myśl ta, oddawnu 
nurtująca w duszy mędrca, wybucha wreszcie pełnią swych po
twornych konsekwencyj w straszliwem przesileniu jego choroby 
wewnętrznej. Wychodzi z niego, jako uzdrowiony zwycięzca wła
snego wstrętu, przemożonego przoz wrodzone mu entuzyastyezuu 
umiłowanie rzeczy wiecznych, choćby w tak okropnej ich postaci, 
ale jedynej, jaka mu się możliwą wydała. 

„O, jakże niemam pożądać wieczności i wszechezasowogo 
kręgu kręgów — kręgu powrotu. Albowiem miłuję cię, o wie
czności!" 

Tak brzmi zwrotka, zasadnicza tryumfalnego hymnu, kończą
cego trzecią część poematu. Ale czy śpiewak tego hymnu isto
tnym był tryumfatorem, uzdrowionym ostatecznie z wszelkich pra
gnień pozaziemskich miłośnikiem ziemskiego życia w kręgu wie
kuistych jego powrotów? 

Czwarta i ostatnia część poematu nie daje na to pytanie sta
nowczej odpowiedzi, a z całego rozwoju duchowego poety prze
czącą należałoby wysnuć odpowiedź. 

Ta ostatnia część Zaratustry nie jest wlaściwem zakończeniem 
całości. Nietzsche snu! plany dalszych części, podano w urywkach 
w X I I tomie jego dziel zbiorowych. Zakończenie olicene w pier-
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wolnym phuuc (jak podaje sam autor w liście do Brandesa) miało 
nosie lytul: „Pokusy Zaratustry.-" 

Pokusy le polegają na ogarniającein serce mędrca współczu
ciu dla najszlachetniejszych i najwyższych przedstawicieli zwy
rodniałej ludzkości. .Posłannictwem tryumfującego w swej myśli 
nad świalem i nad sobą samym Zaratustry: dążyć do wyżyn nad-
czlowieka; zniżenie się, choćby do szczytów zapadającego w otchłań 
zwyrodniałego człowieczeństwa, jest zboczeniem na drodze wyro-
cznych dążeń. 

Pokusy zwiastowane są Zaratustrzc przez wróżbitę, który 
światu oddawna głosi Idizkość „powszeclinego utrudzenia" próżną, 
bezcelową męką bytu. Niebawem Zaratustra słyszy okropny jęk 
z nizin. To utrudzeni, zrozpaczeni istnieniem „ludzie wyżsi" wzy
wają jego pomocy. JUędrzee zstępuje ze swej góry i u jej stóp 
napotyka kolejno utrudzonych, którzy przybywają ze świata ludz
kiego, unosząc ze sobą pogardę dla faktycznej jego rzeczywistości 
i żal po rozwianych, zgasłych jego ideałach. Zgasł blask sławy 
i świetności, bijący niegdyś od tronów: Dwaj ostatni królowie 
schorzałym wloką się krokiem, prowadząc osła., symbolicznego 
przedstawiciela zwyrodniałych tłumów ludzkich. Wiedza w swym 
rozwoju konsekwentnym doszła do absurdu wyspecyalizowania za
wodowego: oto Zaratustra spotyka najsuniienniejszego jej praco
wnika, kliny ogromny trud całego życia poświęcił badaniom nad 
mózgiem pijawki, przekonany, że i togo przedmiotu dokładnie 
poznać nie zdoła. .Rozwiały się marzenia, o potęgach i zjawach 
nadziemskich: ten, co zaklęciom swem wywołać jo jeszcze usiłuje, 
to przez pól „K.omedyant-czarownik," przez pół szczery „pokutnik 
ducha," udręczony męką nieziszczalnyćh pragnień. 

Ale okropniejszo jeszcze klęski i straty ponosi zwyrodniała 
ludzkość: umarł Bóg w jej sercu i myśli. Zaratustra, oddawna 
świadom tej wielkiej katastrofy duchowej, widzi teraz najszlache
tniejszą jej ofiarę: wierny do końca sługa zmarłego Boga, ostatni 
papież, szuka w pustyni człowieka, coby o śmierci jego jeszcze 
nie wiedział, a nieznalazlszy go, udaje się do „najpobożniojszego 
z bezbożników," zwiastuna religii wiekuistego powrotu. Widzimy 
też wnet- i zabójcę Boga. Jest, to „nnjszpefniejszy człowiek," sym
boliczny przedstawiciel wewnętrznej nędzy ludzkiej w całej jej 
ohydzie i szkaradzie. Zaratustra spotyka go w dzikiej ustronnej 
dolinie skalnej, do której przypełzają tylko wstrętne zielonkawe 
węże, aby w niej umierać. Najszpetniejszy człowiek schronił się 
tu przed dręczącą go natrętną litością ludzi, ale niemógł się schro
nić przed bezmierną litością wszystko widzącego Boga, więc zabił 
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go widokiem swej ohydy. Bóg umarł od nadmiaru zmiłowania 
swego nad znędzniałem człowieczeństwem. 

Jest to jedna z zasadniczych myśli Nietzschego, tak w Za
ratustrze, jak i w innych jego pismach, wielokrotnie powtarzana. 
Litość wydała mu się obrazą godności ludzkiej; a ideę wszech-
litościwego Boga poczytywał za wytwór małodusznej słabości 
zgnębionego ogromem męki życiowej człowieczeństwa. Wyższe 
człowieczeństwo z dumą szlachetną odtrąca wszelką litość tak po
ziomów, jak i wyżyn bytu, samo z siebie czerpie silę do zniesie
nia, straszliwej swej doli. ('v.y ta, myśl nio jest wynikiem towa
rzyszących ciągle Nietzschemo uczuć odrazy i wstrętu do skarlo-
wacenia i upodlenia życia moralnego naszej opoki? Zaślepiony 
jej niewiarą a niezdolny żyć jej obojętnością, ani małą wiarą, 
duch jego potępił bezwzględnie nieodłączne od tej ostatniej małe 
skarłowaciałe cnoty chrześcijańskie, a nie mógł dojrzeć tego, co 
nadludzko wielkie w prawdziwej cnocie i litości chrześcijaństwa, 
tego, co wiekuiście boże w jego ideale prawdy i dobra. 

Tacy, jak Nietzsche, w epoce wielkiej wiary i wielkiej mi
łości, są najbardziej wierzącymi i miłującymi najgoręcej — w epoce 
malej wiary i malej miłości stają się zawziętymi wrogami tej 
i tamtej, a przez wstręt do nich bywają niekiedy rzecznikami 
absolutnej niewiary i pogardliwej nienawiści dla wszystkiego, co 
ludzkie aż nadto ludzkie, w rzeczach i sprawach boskich. 

Ostateczny stopień wątpiącej i zrozpaczonej w swem zwątpie
niu wyższej myśli ludzkiej widzimy w dwóch ostatnich przyby
szach, podążających z nizin życia na wyżyny Zaratustry. Jeden 
z nich, to „dobrowolny żebrak," który, pełen wstrętu i wzgardy 
dła zwyrodniałej kultury współczesnej, ucieka z pośród ludzi, aby 
żyć pomiędzy zwierzętami. Drugi to człowiek, zwany cieniem Za
ratustry, bo, jak cień, szedł za duchem mistrza, zft burzącymi 
wszystkie bożyszcza, wszystkie powagi jego ideami aż w końcu 
ujrzał się bez ojczyzny, bez portu zbawczego w beznadziejnej 
dziedzinie „wiekuistego wszędzie i nigdzie i wiekuistego na-
próżno." 

Cały ten symboliczny zastęp błędnych, udręczonych, chorych 
na wielką odrazę i na wielką tęsknotę „ludzi wyższych" przyj
muje pełen współczucia mędrzec do swej górnej pustelni, aby ich 
uzdrowić, podnieść na, duchu, wskazać im cel wieczny, który utra
cili i wieczną, żywą ideę, zmrożoną w ich duszach przez martwy 
powiew świata. 

Ale jakaż to jest idea, mająca być ich uzdrowieniem, jakiż 
cel, mający im przyświecać? 
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Po dniu, spędzonym przy uczcie duchowej, zastawionej dla 
nich na wyżynach wieszczej myśli Zaratustry—wśród tajemniczej, 
głuchej ciszy północnej godziny, gdzieś w bezkresach przestworza 
słyszą oni uroczysty, dzwonny głos wróżebnego zegara, a w gło
sie tym słyszą pieśń wróżebną, wieszczącą im najgłębszą tajemni
cę bytu: 

O/.lowiecze, bacz 

Na inowt; głuchej pó łnocy . 

.Morzył mii; sen, 

l indze sit; z marzeń otchłani : 

jest, świat, 

(ih;h.szn, niż sądzi dnia j a w a . 

( i lali j c ^ o lxii, 
Lecz rozkosz " l ębsza od holu. 
Hol nu iw i : j ; ia ! 

Iici-Z rozkosz pni^nii! u icczności 

- G ł ębok i e j , g ł ębok ie j w i ec znośc i . 1 ) 

Pieśń ta, mająca w oryginale przedziwny czar tajemniczej, 
nastrojowej poezyi, to uroczysty akt wiary w ideę wiekuistego 
powrotu, a zarazem hymn zwycięstwa nad holem bytu przez 
większą od niego potęgę rozkoszy bytu, pragnącej jego wieczno
ści w nieskończonych <dirolae.li wszechozasowego kręgu zjawisk. 

Jakże dziwnie brzmi ta zwycięska pieśń rozkoszy życiowej, 
dobywająca się z piersi tak straszliwie udręczonej nieprzerwanym 
prawie pasmom fizycznych i duchowych bólów życia! 

Nietzsche z przedziwnym znosił je heroizmem. Powodowany 
czystą i szlachetną prze»łiuiol.owośc,ią=sądu, z nich pono brał po
budkę do tego potężnego, wbrew własnemu interesowi, stwierdze
nia wieczności ziemskiego bytu, do logo rozglośnego^tofc, którym 

' ) O Me.nsdi ! ( i i eh A e l i t ! 

Was spric.lit ilio. iie.k' 11 it ieniaclit. 'i 
leli siililicf, ich scldief —• 

Ans t iofen T ia iun liin ich crwac.ht: — 

Din W e l t isl t i e i 

Unii Heter ais de.r Tn^' ^'ortuclit, 

T i e f Ul, ilir Wol i — 

laist t ie ter nocli ais 1 lerze.leid : 

Wo l i s j i r ic l i t : Yorye l i ! 

Duch allu taisl. wi l l Kwi f fke i t — 

— Wi l l t icte, tiule IOwigkeit. 
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odpowiadał na wszelkie przeczące mu wierzenia i teorye. Prze
zwyciężywszy pesymizm własnych, tak srogich cierpień, czyż nie 
miał prawa wyzwać do walki pesymizmu cierpień wszechświato
wych? Nikt od niego nie wniknął głębiej w ich istotę, nikt nie 
wysnuł z nich potężniejszej myśli przeczenia i burzenia, ale nikt, 
też nie podjął śmielszej myśli twórczej, stwierdzającej byt wszech
świata, wbrew wszelkim czynnym w jego łonie potęgom znisz
czenia. 

.Tak widzieliśmy, była to twórcza myśl filozofa-artysty, nie
słychanie daleka od współczesnej rzeczywistości życiowej, uno
sząca, się w najgórniejszych strefach abstrakeyi, a jednak ożywio
na potężnom tchnieniem uczucia, przyodziana, w przecudne kształty 
i barwy prawdziwie poetyckiej wyobraźni. Uosabiająca ją postać. 
Zaratustry, zwiastuna nadczłowieka jest niewątpliwie najwspanial
szą kreacyą Nietzschego. .Rozproszone fragmentarycznie w poprze
dnich dziełach pierwiastki jego ducha, zlały się tu w kształt, prze
dziwnie jednolity, wystylizowany z nieporównanym artyzmem. 
Sam Nietzsche poczytywał księgę nauk Zaratustry za, główno swe 
arcydzieło. Mówił, że wszystko, co przedtem napisał, wstęp do 
niej stanowi; wszystko, co po niej utworzył, za uzupełnienie jej 
ma, służyć. 

Jakkolwiek jednak nazwał ją dumnie „najgłębszą książką 
literatury niemieckiej," daleki był od uznawania w niej istotnego 
kresu swych dążeń. Wszakże nie laury pisarza-pooty, ani tryumfy 
myśliciela, lecz zwycięzką chwalę reformatora, miał on na widoku. 
Całą swą twórczość poczytywał (podobnie jak Krasiński) za „po
łowę tylko arcydzieła, swego życia;" drugą jego połową miały 
być, czyny, wymarzono czyny wielkiego odrodzenia i wielkiej prze
miany, zdolne „świat rzeczywisty wokół siebie stworzyć równy 
pięknością światom ideału." Zapowiedzią ich słowa, ""stanowiące 
zakończenie wróżebnego poematu: 

„Oto mój poranek, dzień mój się poczyna i wielkie południe 
niebawem nadejdzie." 

„Tak rzekł Zaratustra i opuścił swą jaskinię, pełen żaru 
i siły, jak słońce poranne, gdy z pośród gór ciemnych się wznosi." 

Ani przypuszczał nieszczęsny zwiastun nadczłowieka,, że po
łudnie jego już minęło, że wkrótce nadejdzie ciemna, beznadziejna 
noc, po której nigdy już nowy nie zaświta poranek. 

11 
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Ostatni, przypadający po Zaratustrze, niespełna trzyletni okres 
działalności Nifczsohego .jest jakby ostatnim aktem tragedyi jego 
myśli i życia, zakończonej okropną katastrofą obłędu. 

Dużo rozprawiano o istotnych jej przyczynach. Jedni wi
dzieli tu tylko przypadkowość czysto fizyczną, następstwo nad
miernej pracy mózgowej — inni skłonni byli widzieć raczej osta
teczną kousekwcncyę wszystkich uprzednich z gruntu fałszywych 
dążeń duchowych. Najbliższem prawdy wydaje mi się zdanie głę-
bokomysinego filozofa-mistyku, Włodzimierza Sołowiewa. 

„Nietzsche, mówi on 1 ) , dążył do nadezłowieka, a wzniósł się 
tylko do nndfilologa. Chciał stworzyć ideał życiowy, a stworzył 
ideal literacki z wiedzy książkowej wysnuty. Tego tryumfu filo
logii nad giębszemi nierównie dążeniami swego ducha, znieść nie 
mógł i wpadł w obłęd. T e r n udowodnił szczerość i szlachetność 
swej natury i nupowno zbawił swą duszę. Nie wierzę w czysto 
fizyczno przyczyny chorób umysłowych; wkrótce nikt wierzyć 
w i n e nie będzie. Hozstrój psychiczny w podobnych wypadkach 
jest ostatecznym sposobem samo wybawienia się wewnętrznej istoty 
człowieka przez poświęcenie widzialnej mózgowej jego jaźni, któ
ra okazała się niezdolną do rozwiązania, moralnych zadań nasze
go bytu." 

Sąd ten słusznym mi się wydaje, z tern zastrzeżeniem wszakże, 
że należałoby tu mówić raczej o artystycznym aniżeli o filologi
cznym ideale Nietzschego. Ale taki czy owaki, był to szczerzy, 
głęboko umiłowany ideał wiary w wyższe cele i zadania ludzko
ści. W wierze, która go natchnęła, w miłości, która go ożywiała, 
była prawda duszy wzniosłej i szlachetnej, w jego treści myślo
wej byl ogromny błąd umysłu, owładniętego szałem pychy, uno
szonego po za najdalsze granice możliwości niepohamowanym 
lotem genialnej wyobraźni twórczej. Umysł całkiem opanowany 
fantastycznym tworem swej myśli w tym obłędnym, szalonym lo
cie, ale wiara i miłość, które lot ten z taką mocą pobudzały, 
jakże wymownie świadczą o potędze i wzniosłości, przejawiającej 
się w nich duszy! 

Sam Nietzsche uświadamiał sobie i określił w zwięzłym wier
szu tę pożerającą go wewnętrznie sili; dążeń wybujałych. 

' ) T r i razgoworu. Pelursl i . 1\M. Str. SM. 

W i e m ja dobrze , skąd p o c h o d z ę : 

Jako p łomień świa tem chodzę, 

W żurach własnych t r aw i ę się. 

Św ia t ł o wszędy , g d z i e się z w r ó c ę , 

W ę g ł e m wszys tko , co porzucę , 

Tale, p ł omien i em życ i e m e ! 

W ostatnim okresie działalności zuchwałego myśliciela, zanim 
na zawsze pogrążył się w tragicznym mroku, płomień ten coraz 
jaskrawszym żarzył się blaskiem. Jak widzieliśmy z zakończenia, 
Zaratustry, Nietzsche miał teraz na widoku jakąś dodatnią twór
czą pracę, mającą zbliżyć przyjście „wielkiego południa," t. j . 
pełny rozbłysk i roalizaeyę wśród ludzkości idei nadczłowieczeń-
stwa. Nie mógł wszakże nie dostrzodz, jak daleką od niej była. 
rzeczywistość współczesna. To też, wbrew swym chęciom pozyty
wnego tworzeniu, musiał prowadzić dalej poprzednią negatywną 
pracę krytyki burzycielskiej, i z tern większą bezwzględnością te
raz ją rozwijał, im goręcej pragnął wznosić nowe konstrnkcyo 
życiowe na. miejsce tych, które tak zawzięcie burzył. 

Pisma polemiczne Nietzschego z ostatniej epoki odznaczają 
się niezmierną gwałtownością tonu, myśli w nich rozwinięto c o 
chwila wpadają w dziką paradoksalnośe lub nawet wykrętną sofi
stykę, nawet forma stylowa traci nieraz dawną, miarę artystyczną: 
wpada, w samowolną fantastykę i przeładowanie barokowo. Oczy
wiście spotkać w nich można nieraz prawdziwo klejnoty artyzmu 
oraz porozrzucane tu i owdzie bogate skarby myśli głębokich 
i oryginalnych, ale ciągłości i jednolitości mniej w nich, niż kiedy
kolwiek. 

Są to aforyzmy i fragmenty uderzające z szaloną werwą 
i niemniejszą zaciekłością na instytueye, stosunki, niekiedy i na 
osoby współczesne!. „ l 'o za, krosem dobra, i zła" i.. „Genealogia, 
moralności" zwalczają podstawowe zasady moralne ustroju społe
cznego. Nietzsche rozwija tu swą arcy pa rad ok salną i bardzo słabo 
uzasadnioną naukę o podwójnej etyce panów i niewolników. Pierw
sza ma być etyką zdrowego egoizmu, uznającą za główny czynnik 
życia silę i dzielność, jako najwyższe miary wszelkich wartości 
moralnych i społecznych — druga, to etyka zniedołężniałej w cho-
robliwem zwyrodnieniu natury ludzkiej, usiłującej zapewnić sobie 
byt, a nawet, przewagę nad zdrową energią życiową przez sztuczne 
wynoszenie miłosierdzia, litości i miłości bliźniego, jako najwyż
szych cnót człowieczeństwa. Tamta ma być właściwa wielkim 
społeczeństwom silnym i żywotnym, przed któremi otwiera się 
szeroki przestwór rozwoju, jak to widzimy u ludów pierwotnych, 
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znujdująiwrh się w zaraniu kultury, a także u ludów klasycznej 
starożytności w pełnym icli rozkwicie - ta ma osiągać przewagę 
w epokach wyczerpania i zwyrodnienia społecznego, jaką była 
epoka początków chrześcijaństwa, a także epoka opartej na nim 
kultury nowożytnej, Chrześcijaństwo — oto, wedle Nietzschego, 
najistotniejsza przyczyna wszelkich zboczeń i zwyrodnień ludzko
ści europejskiej, wszelkich trapiących ją niedoniayań i chorób spo
łecznych — chrześcijaństwo, które poczęło się wśród najniższych 
i najsłabszych klas społeczeństwa starożytnego, które następnie 
sprzyjającą ich interesom etykę niewolników zdołało zaszczepić 
silnym i dzielnym, a przez to sparaliżować ich energię, uczynić 
ich pokornymi służkami niedołężnej słabości. Stąd cała kultura 
europejska zarażenia jest chorohliwem niedołęstwem zwyrodnienia, 
ohjawiającein się we wszystkich jej' prądach rozwojowych aż do 
rewolueyi francuskiej XV I l l - g o wieku z jej hasłem równości, wol
ności i braterstwa, aż do demokratycznych i sooyalistyeznyeh 
dążeń X I X wieku, mających na celu niwelacyę powszechną, zró
wnanie szczytów ludzkości z liajniższenii jej płaszczyznami, po
mieszanie jej orłów i lwów z jej stadami bydlęcemi, pasącemi się 
na soczystych niwach dobrobytu kulturalnego. 

Widoczno jest powinowactwo tych te o ryj z krytyką i satyrą 
poprzednich pism Nietzschego. Odnaleźliśmy poprzednio w owych 
satyrycznych wycieczkach niemałe) uzasadnionych protestów prze-
ciw skarleniu ieleałów życiowych naszej epoki, przeciw właściwe
mu jej zniateryalizowaniu uczuć, obniżeniu pragnień. Cóż jednak 
powiedzieć o tern zaprzeczeniu całego jej rozwoju kulturalnego 
wraz z całą jego przeszłością i przyszłością? Cóż powiedzieć 
e> zaprzeczeniu tego wszystkiego, e:o ludzkość poczytywała dotąd 
za najświętszy swój skarb, za najwyższą zdobycz?—Jakichże prze
konywających trzebaby dowodów, jak rozległej, wszechstronnej 
i głębokiej krytyki istniejących stosunków, aby wykazać zupełną 
icli bezpodstawność i konieczność przeobrażenia ich w duchu nauki 
e> nadczłowieku. 

Owóż ani takich dowodów, ani takiej krytyki w ostatnich 
pismach Nietzschego nie znajdujemy wcale. Pełno w nich genial
nych, rzutów myśli i przedziwnych oświetleń satyryczno-kryty-
cznycli, wspaniały w nich polot idei i przedziwny artyzm formy— 
ule wszystko to tylko dowody geniuszu myśJieiela-artysty, nie prze
mawiające nic za prawdą jego teoryj. Tę na bardzo kruchych 
wspierają siej podstawach, ze stanowiska raeyemalnego i naukowego 
nader łatwo mogą być. i były istotnie zbijane. Ale be) też wiemy, 
co sądzić o rzekomej' naukowości i raeyeuialuem uzasadnieniu 
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doktryn Nietzschego; wiemy, że są to nie przedmiotowe kon-
strukeye myślowe, lecz czysto podmiotowe kreacye artystyczne, 
napełnione bogatą, ale wcale nie umotywowaną treścią ideową. 

Sam Nietzsche wszakże daleki był od poczytywania icli Ji 
tylko za twory wyobraźni; widział w nit li wprawdzie nie dzieła 
uczonych badań i ślęczeń (kt<'>remi zresztą gruntownie pogardzał), 
lecz płody samorzutnych natchnień; miały to być wszakże natchnie
nia tworzące nie w sztuce tylko, lecz i w życiu, nagłe przebłyski 
myśli wieszczej, intuicyjne odczucia i widzenia przyszłych dróg 
ludzkości. Chodziło teraz o to, aby te ulotne iskry ducha widzą
cego rozpalić w płomień wiedzy i mąelrości, zelolmj oświecić umy
sły ludzkie, rozjaśnić im szerokie widneikręgi przyszłości, rozpło
mienić je ogniem nowych naelziei i nowych pragnień. 

Oto zadanie, jakie postawił sobie teraz Nietzsche, usiłując je 
rozwiązać w ostatnim okresie swe\j elzialalnośed z najwyższeiu 
wszystkich sil swoich wytężeniem. Zadanie z natury swej niero-
zwłązalne, bo pozbawione wszelkiej realnej podstawy w życiu, 
nie zostało nawet rozwinięte należycie przez podejmującego je tak 
śmiałe) myśliciela, udaremnione całkiem przez rychłą i naglą ka
tastrofę obłędu. Znane nam ono jest tylko z eigólnyedi, urywko
wych zarysów, które znajdujemy w ostufniedi, a po ezejśoi w po
śmiertnych pismach Nietzschego. 

Jeden z nich obejmuje plan .szeroko zakreślonego elzieła 
p. t. „Przewartościowanie wszelkich wartości" („Umwerłhung aller 
Wertho"). Miało ono zawierać wyczerpującą krytykę wszystkich 
podstaw nowożytnej kultury i nowożytnego rozwoju duchowego. 
Religia, filozofia., nauka, moralność naszej epoki, miały w nim być 
z całą dokładnością rozpatrzone i ocenione ze stanowiska przewo
dniej myśli autora i w przeciwieństwie do zwyrodniab/eh rzekomo 
ich wytworów miał być rozwinięty ideał przyszłości**! wyobraże
niem mul człowiek a i z doktryny wiekuistego peiwrotu wysnuty. 

Z całego planu tego wykonany został w ostatnich miesiącach 
przed obłędem (ukończony jesienią 1N.SS r.) jodem tylko rozdział 
p. t. „Antychryst," zjadliwa krytyka chrześcijaństwa, będąca roz
winięciem wspomnianego powyżej poglądu, w którym religia i ety
ka chrześcijańska, jako główne podwaliny całej kultury nowoży
tnej, uznane zostały za istotne przyczyny zwyrodnienia współcze
snego. I tutaj ten sam sposób obchodzenia się z przedmiotom, 
tenże sam dogmatyczny tern mędrca w rozfrzyganiu najzawilszych 
i najwyższych zagadnień dueilia, tuż sama. jaskrawość satyry, bej-
dącej wyrazem czysto podmiotowych, a. najzupełniej bezzasuelnyeili 
wstrętów i uprzedzeń. 
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Obok tej zaprzeeznoj, satyryczno-kry tycznej działalności, Nie
tzsche pragnął zawsze rozwijać dodatnią, twórczą działalność. 
1 w tym zakresie intuicyjne błyski natchnienia, które poczytywał 
za niem\ Ino przeczucia i widzenia rzeczy przyszłych, chciał roz
szerzyć i uzasadnić w rozległym systemie wiedzy o tych rzeczach, 
zdolnej odkryć i unaocznić ludziom najgłębsze tajniki bytu. 

Głównym z nich miała być idea „wiekuistego powrotu.'' Wi
dzieliśmy jak wielkie znaczenie, przywiązywał do niej Zaratustra, 
w pośród jakich walk i wstrząśnioń ducha zabłysła ona i uświa
domiła się w sercu jego i w myśli, jakimi wspaniałymi hymnami 
wielbił chwałę tego rzekomego objawienia najgłębszej prawdy 
bytu. O wóz' w następstwie Nietzsche zamierzał podjąć cały sze
reg prac i badań dla filozoficznego ugruntowania tej idei. W tym 
celu postanowił zapoznać się z mało znanemi mu dotąd naukami 
przyrodniczemi. Na silnej ich podstawie spodziewał się oprzeć 
swą doktrynę, jako niewzruszony pewnik wiedzy, zdolny raz na 
zawsze rozświetlić widnokręgi życia światłem trzeźwej pozytywnej 
prawiły, wypłoszyć z serc i umysłów ludzkich wszelkie pozaziem
skie ułudy, ku ziemskim celom zwrócić wszelkie ludzkie dążenia 
i wykazać, że w ich obrębie zawiera się istotne przeznaczenie 
człowieka. 

„Zaklinam was, mówi do swych uczniów Zaratustra, pozostań
cie wierni ziemi. Nie odlatujcie od rzeczy ziemskich, nie bijcie 
skrzydłami waszeini o wiekuisty mur graniczny. Ach, tyle było 
zawsze dzielności odlatującej! Przywróćcie ją ziemi. Nazad do ciała, 
do życia: aby ziemi treść jej była oddana, szczero-]udzka treść!" 

W wezwaniu tein zawiera się istotne znaczenie idei wiekui
stego powrotu, głębokie, . wysoce szlachetne jej znaczenie. Nie
tzsche mówi tu jakby do ludzi współczesnych: „Jeśli nie wierzy
cie w rzeczy pozaziemskie — a większość was tę wian; utraciła, 
bądź całkowicie wraz ze mną, bądź częściowo wraz z ogółem dusz 
połowiczny cli, chwiejnych, obłudnych—wierzcież przynajmniej pra
wdziwie i szczerze w ziemskie rzeczy, wierzcie w trwałą, wiekui
stą ich wartość. Nie rozpraszajcie sił waszych w pogoni za ułu-
dnemi marami waszej wyobraźni często za bezduszną formułą, za 
pustym frazesem, do których w głębi duszy żadnej nie przywią
zujecie wagi. Na ziemi skupiajcie swe siły i ku realnym jej celom 
i zadaniom je- zwróćcie.—Zwróćcie ku nim całą potęgę wiary, na
dziei i miłości, abyście nie byli, jako zwierzęta bezrozumne, jako 
maszyny bezduszne, aby skupiona w ziemskim zakresie działalność 
waszego ducha wróciła ziemi całą jej treść szczero-ludzką (da.is 
nie der Er de ihren Sinn yebe, ehicn Alenschen-Simi!). Wierzcie tedy 

T H A U K I W A JIYŚiaCiBl iA. 1117 

w dostojność i trwałość nieśmiertelną życia ziemskiego, spodzie
wajcie się urzeczywistnienia jego ideałów wiekuistych, miłujcie je 
całą mocą najszlachetniejszych popędów waszej duszy." 

Taki mniej więcej sens, wyrażony rozmaicie w różnych pi
smach Nietzschego, daje się odnaleźć w idei „wiekuistego powro
tu." Jest w nim dążność do udostojnienia życia ziemskiego, dą
żność do wzniesienia go z nizin znikomej doczesności, na wyżyny 
niezniszczalnej wieczności. Utraciwszy wiarę w wiekuisty byt 
pozaziemski, Nietzsche zachował całą żarliwość związanych z nią 
uczuć czci i uwielbienia, całą moc pragnień, ku nieskończoności 
zwróconych. Te uczucia, te pragnienia zwrócił teraz ku człowie
kowi, ku ziemskiemu jego istnieniu. Człowieka, chciał wznieść 
ponad przyrodzoną jego ułomność, byt jego doczesny, ponad przy
rodzoną jego znikomość. Na tej chęci swojej zbudował swą etykę, 
jedną z najsurowszych i najwznioślejszych, jakie kiedykolwiek 
powstały. Żądał w niej nadludzkich wysiłków, nadludzkiej mocy 
w przezwyciężaniu ludzkich aż nadto ludzkich ułomności — żądał 
dla życia czci, miłości, uwielbienia, nie jako dla kwiecistej niwy 
przemijających uciech używania, lecz jako dla. dziedziny wiekui
stych czynów i dążeń, które w trudzie i walce mają uczynić zeń 
coś nieskończenie wzniosłego, godnego czci najszlachetniejszych 
istot,. Te chęci, pragnienia, porywy, wrzące, w .jego duszy z cała; 
potęgą nieprzepartych namiętności, dążyły do ujawnienia się na, 
zewnątrz, stały się pobudką twórczej pracy umysłu i wyobraźni, 
której wynikiem i uprzedmiotowieniem stal się ideał uadczłowieka, 
stała się doktryna wiekuistego powrotu. 

Ale występowała tu inna jeszcze zaznaczona poprzednio po
budka: pragnienie, umiłowanie wieczności. 

Są ludzie, co wcale takich pragnień nie doznają., którym obce 
są zupełnie podobne umiłowania. Ale nie, tej miary ludzie, co 
twórca Zaratustry. Wszakże są krety i inne zwierzęta podziemne, 
które doskonale sobie żyją bez słońca., opędzając się za żerem 
w swoich norach i kryjówkach. .1 w świecie ludzkim bywają ta
kie krety bez słońca idei wyższej, uwijające jsię w mrokach po
wszedniości ziemskiej' przy kagankach własnego interesu, przy 
ogniach własnych namiętności, przy znikomych błyskach codzien
nych uciech życia. Są inni, którzy lubują aię owszem promieniami 
słonecznymi, ale widzą w nich tylko użyteczna, życiodajną sili; lub 
ciekawy przedmiot badań. 

Zdarzają się wszakże na. tym naszym padole ludzkie orły, 
co rwą się do słońcu wiecznych idei, duchoweni powinowactwem 
ku nim pociągani. 
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Czy nasza, gwiazda dzienna wraz z całym światem widzial
nym, przez nią oświecanym, ma być taką ideą? 

Nietzsche, utraciwszy wiarę w najwyższe, duchowe słońce 
słońc, uwierzył w jej wieczność i w wieczność rojącego się w jej 
promieniach życia. 

Pytani tych, co podzielają jego niewiarę, c zy mogą niepo
dzielne jego wiary? 

Ofco wielka zagadka niewierzącej myśli współczesnej! 
Nie chodzi Łn oczywiście o teoryę wiekuistego powrotu w joj 

przedmiotowej treści. Widziana ze stanowiska, jakie tu zajęliśmy, 
jest, ona twórczyni wyrazom podmiotowego nastroju duszy, duszy 
niewierzącej w wieczność pozaziemską. 

Ozy nie musi ona uwierzyć w wieczność ziemską? 
Wiem, co mi na to odpowiedzieć można. Można odpowie

dzieć słowami zgrzybiałego, pogrążonego w pozytywizmie, swej 
utylitarnej pracy Fausta: 

Dzielnemu świni, ten nie j es t zakryty, 
1'ocóż mu w wieczność spozierać? 

Zgrzybiały już w swej młodości, wystudzony w swem sa-
moltihsi wie , przeżyły w swem używaniu wiek pozytywnej, utyli
tarnej pracy rozwinął tę odpowiedź sędziwego poety w cały sy
stem pojęć, wierzeń, przekonań. Mędrcy jego mówią nam: Zamy
kamy przed myślą ludzką, przed sercem ludzkiem dziedzinę „nie
poznawalnego," doczesność naszą ojczyzną, „pocóż nam w wieczność 
spozierać?" 

Lecz oto najgenialniejszy uczeń i wyehowaniec tych mędr
ców, na wskroś przepojony ich ideami i doktrynami, pomimo za
kazów, spojrzał we wieczność, we. wieczność z tych idei i doktryn 
jedynie wysnuć się dającą. I cóż w niej ujrzał? Ujrzał przejmu
jący go zgrozą obraz wirującego bezcelowo kręgu istnienia z 'bez
miarem zjawisk, których ludzka,, aż nadto ludzka, niedoskonałość 
i nędza wstrętem i odrazą napełniły widzącego myślieiela-poetę. 
Daremnie chciał podnieść obrót t e go kręgu w jakieś górne strefy 
nadczłowieczoristwa, ozłocić je promieniami swych pragnień i na
dziei. Zajaśniały one tylko jako odbłysk szlachetnej duszy poety, 
ale w świetle ich tein ciemniejszym okazał się Aviekuisty k rąg 
istnienia, światłom wiary nadziemskiej, światłem słońca słońc nie-
rozjaśniony. 

Guła twórczość Nietzschego, a osobliwie główny jego twór 
Zaratustra, to jedna wielka satyra; tragiczna satyra, krwią serde-
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czną pisana i rzucona w twarz naszej opoce, jako wierne jej od
bicie i doprowadzenie do absurdu przewodnich jej dążności. 

Antychrześcijański nasz humanitaryzm uwielbił człowieczeń
stwo jako ostateczny, najwyższy cel bytu; nasze racjonalistyczne 
doktryny kazały nam wierzyć w bezgraniczny postęp ziemski, 
¡1, nie troszczyć się zgoła o wieczność i nieskończoność nadziemską. 
A oto zjawił się myśliciel-poeta, który nietylko w całej rozcią
głości przemyślał i pojął obie te idee, ale także odczul je i prze
żył całą pełnią swego jestestwa i uwidocznił je nam w ostate
cznych ich wynikach w chiinorycznym ideale nadczłowieka i w po
nurej jak zmora wizyi wiekuistego powrotu. 

•Łatwo wykazać bezpodstawność naukową obu tych pomysłów 
Nietzschego, ale nie łatwo zaiste zastąpić j e innymi, które w czy
sto ziemskim zakresie, mogłyby zaspokoić pragnienia dusz, żądnych 
wieczności a w niej doskonałości nieskończonej. Dobrze tym, co 
w materyalnem używaniu nowożytnej kultury, lub w zupelnem 
podporządkowaniu się bezdusznym jej dążeniom zdołali stłumić 
w sobie ten wrodzony naturze ludzkiej popęd duchowy. Ale co 
mają począć ci, w których on żyje zawsze pod gniotącą nas masą 
powszechnego zmateryalizowania w zabójczej dla ducha atmosferze 
p o w s z e cl i n e j n i e wi a ry ? 

Oto wielka zagadka myśli współczesnej z twórczości autora, 
Zaratustry •wynikająca,- oto przejawiająca się w niej wielka, łra-
gedya jednego z najszlachetniejszych i najnieszczęśliwszych duchów 
współczesnych. 

W A M S U V ( i O K T 0 9 I H K I. 

Administrator
Stamp


