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Nietzsche i Tołstoj. 
Dwu przeciwieństwa myśli współczesnej. 

Ostateczności stykają s i ę , a z tego ich zetknięcia, niby 
z połączenia dwóch rńżnoimiennych elektryczności, tryska 
nieraz światło, rozjaśniające nagłym błyskiem rozlegle obszary 
życia. Rzućmy okiem na pewne objawy ducha współcze
snego, widniejące w promieniach takiego światła. 

Nietzsche i Tołstoj! Czy można sobie wyobrazić zupeł-
niejsze przeciwieństwa umysłowych i moralnych dążeń na
szej epoki ? Spróbujmy ogarnąć je w jednym, ogólnym 
i zwięzłym poglądzie. Może to zestawienie krańcowych pun
któw ducha czasu pozwoli nam ujrzeć jak iś zasadniczy jego 
kierunek, ale oczywiście tylko w bardzo przelotnem widze
niu, w oświetleniu chwilowego tylko błysku myśli. Trudne 
to zadanie mówić krótko o tak niezmiernie rozległym przed
miocie; podejmujemy je jednakże w przekonaniu, że j ak ie ta
kie choćby rozwiązanie go, a choćby tylko pobudzenie przez 
nie kilku myśli o najgłębszych zagadnieniach naszego bytu 
duchowego, nie może przeminąć bez pewnego pożytku. 

Oto dwaj znamienici pisarze, niezmiernie płodni i wie
lostronni, o wielkiej mocy natchnienia twórczego, skojarzo
nego z niemniej potężną myślą refleksyjną. Mówiąc o ich 
znaczeniu, musimy mieć na względzie nietylko obszerne dzie
dziny międzynarodowej literatury współczesnej, lecz także 
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zjawiska daleko po za ich oi)ręb sięgające, skojarzone z naj-
ważniejszemi prądami duchowego życia ludzkości. Obaj oni 
niezadawalają się znaczeniem i wpływem li terackim: chcą 
władać duszami ludzkieini uietylko w sferze myśli, uczucia 
i wyobraźni, lecz także w sferze realnych zadań i dążeń ży
ciowych : chcą być reformatorami i prorokami współczesnej 
ludzkości, przewodnikami na przyszłych jej drogach Ażeby 
ten cel osiągnąć, niedość wzbudzić uznanie, zachwyt i uwiel
bienie słuchaczów, trzeba zjednać sobie wiarę uczniów i wy
znawców. Ludzkość słucha chętnie tych, którzy ją przekony
wają lub zachwycają — idzie tylko za tymi, w których wierzy. 

(Jo znaczy wierzyć w człowieka? Czy taka wiara nie 
jest zwyrodnieniem lub skrzywieniem dążeń duchowych, które 
w nafuialnym swym rozwoju Avinuy się zwracać li tylko ku 
Bogu i ku temu co od Boga pochodzi ? Można wierzyć w ro
zum, w uczciwość, w cnotę pewnego człowieka, można ślepo 
podążać za nim w jakimś określonym kierunku życia , 
ale wierzyć w niego j ako w prawdę bezwzględną, wierzyć 
w jego doktrynę życiową, jako w najwyższą zasadę bytu — 
czyż nie znaczy to podnosić go ponad sferę przyrodzonej 
ułomności ludzkiej? przypisywać mu charakter jakiejś do
skonałości absolutnej, tylko Bogu sauicmu właściwej? W dzie
jach spotykamy liczne przykłady wielkich reformatorów i pra
wodawców, którzy na nowe drogi rozwoju wprowadzili na
rody i plemiona ludzkie i prędzej lub później zostali przez 
nie ubóstwieni. 

W epo^e chrześciańskiej podobne ubóstwienie ludzi 
genialnych stało się niemożliwem. Zbiorowe sumienie świata 
cbrześciańskiego nie pozwala na ustalenie się i skrys ta l izo
wanie w kulcie publicznym takich zboczeń uczucia religij
nego, ale różne częściowe i czasowe jego wykrzywienia nie 
są przez to wykluczone. Jakże często wyznawcy Chrystusa 
stają się bezwiednymi bałwochwalcami! Jakże często odstępcy 
Chrystusa, wypierający się wiary w Boga, stają sio łatwo
wiernymi wyznawcami różnych bożyszcz ludzkich, które na 
ołtarzach serc własnych stawiają! Czemże są różne kierunki 
religijne, moralne, a nawet artystyczne, od imion znamieni
tych ludzi biorąc swe nazwy? — owe rozliczne i z m y , sta
nowiące tak charakterystyczne objawy współczesnych dążeń 
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duchowych? Czyż to nie są swojego rodzaju systematy i do
ktryny religijne, które już swemi nazwami zdają się prze
drzeźniać chrystyanizm ? Prawda — wszystko to przeważnie 
efemerydy ulotne, z mniejszą lub większą szybkością z serc 
i dusz ludzkich znikające, ale jak i z nich powstaje zamęt 
w duchowem życiu ludzkości, a osobliwie w religijno-moral
nej jego dz iedz in ie ! . . . 

W pośród owych rozmaitych i z m ó w nowożytnych, osta-
tniemi czasy n i e t s c h e i z m i t o ł s t o i z m szerokie znalazły roz
powszechnienie i wielu zwolenników. W Niemczech i w Ro-
syi, a po części (eź po za ich granicami, pojawili się n i e -
t s c h e i ś e i i t o ł s t o j o w c y , j a k chrześcianie na Ewangel ię , 
gotowi przysięgać na słowa swych mistrzów. Frawda, liczba 
ich niezbyl jest znaczna, żarliwość niezbyt wypróbowana, 
szczególnie w stosowaniu zasad wyznawanej nauki, ze względu 
na krańcowy ich radykalizm nadto trudnem lub zgoła nie
możliwem wobec istniejących stosunków życia — niemniej 
przeto pewnem jest, że w ogólnym charakterze owych zasad 
przebija wyraźnie dążność do tworzenia nowych religij, czy też 
nowych syslcmatów moralno-religijnych, a zwolennicy ich 
okazują bardzo widoczną skłonność do bezkrytycznej, łatwo
wiernej egzaltacyi, zastępującej tak często prawdziwą, silnie 
ugrunt >waną wiarę w epokach zaniku jej lub zwyrodnienia. 

W najnowszej dobie, na schyłku co tylko ubiegłego 
stulecia, skłonność ta wystąpiła ze szczególną siłą, jako prze
ciwdziałanie głoszonemu przez przebrzmiały już dziś pozyty
wizm zaprzeczenia wszelkich nadziemskich praw bytu. Zwrot 
do krańcowo antipozytywnych doktryn Nietzschego i Toł
stoja jest jednym z najwybitniejszych objawów tej reakcyi, 
a bezwzględne przeciwieństwo, pomiędzy temi doktrynami 
zachodzące, j akże wymownie świadczy o zamęcie dzisiej
szych wyobrażeń, przekonań i wierzeń! 

Przeciwieństw, sprzeczności, wzajemnie zaprzeczających 
sobie doktryn i dążeń, bez liku w życiu duchowem naszych 
czasów, a główną przyczyną całego tego zamętu jest wrogi 
stosunek dwóch najistotniejszych czynników rozwoju ludz
kiego: rebgii i kultury. W normalnych objawach tego roz
woju współdziałają one sobie, wynikają ze siebie nawzajem; 
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zupełne sprzeciwieństwo między niemi jest niemożliwe, gdyż 
wykluczenie jednego z nich spowodowałoby natychmiastowy 
upadek drugiego: religia bez kultury stałaby się zabobonem, 
kultura bez religii — grubym materyalizmem. Kultura winna 
opiciać się na religii jako na istotnej podwalinie całego wo-
góle duchowego życia ludzkości i nawzajem powinna oddzia
ływać na wyrobienie i uszlachetnienie uczucia religijnego. 

Któż zdoła temu zaprzeczyć, że nasza nowożytna kul
tura wszystkie najlepsze, najżywotniejsze swe pierwiastki za
wdzięcza chrześciaństwu, że w ścislem z niem zespoleniu 
dokonała wszystkich głównych swych zdobyczy duchowych, 
przez które tak wysoko się wzniosła ponad rozliczne kultury 
pogańskiej starożytności? A jednak jak często w wiekowym 
swym rozwoju oddalała się ona mniej lub więcej od tego 
nadprzyrodzonego swego przewodnika, lub nawet wprost prze
ciw niemu się zwracała! Nie miejsce tu zastanawiać się nad 
podobnemi objawami w przeszłości; wspomnijmy te, któ
rych tak wiele w czasach obecnych znaleźć można. Oto np. 
w Niemczech „Kulturkampf", czyli walka o kulturę, znaczy 
niemal lo samo, co walka przeciw7 katolicyzmowi, pośrednio 
przeciw chrześciaństwu. A we Francyi dzisiejszej jakiemiż 
to względami rządząca klika usprawiedliwia swoje zbrodni
cze zamachy na chrześciaństwo ? Względami na, rzekome 
dobro kultury, dążącej do zupełnego wyzwolenia się z pod 
wszelkich wpływów chrześciańskich. Z drugiej strony, w prze
ciwnym obozie, wpośród ludzi religijnych i wierzących, nie 
brakło nigdy i nie braknie obecnie takich, którzy wszelkie 
swobodniejsze dążenia kulturalne poczytują za niebezpieczne 
dla religii i usiłują zwalczać je o ile jest to w ich mocy. 

Jednem słowem, dwa najistotniejsze czynniki rozwoju 
ludzkości, wskutek błędów i występków ludzkich zamiast 
wspóld/ialać, przeciwdziałają sobie nawzajem, a stąd wynika 
tyle zamętu w głowach i sercach, tyle zboczeń w czynach 
i dążeniach! Sądzę , że ofiarą tego zasadniczego przeciwień
stwa padli dwaj zajmujący nas tu wielcy pisarze, wielcy 
n i eh lko siłą talentu, ale także liczneini prawdami, które wy
powiedzieli, a które, niestety, tyloma zamącili błędami. J ak 
smutno powiedzieć, że prawdy ich doktryn tkwią głównie 
w stwierdzeniu okropnych przeciwieństw ducha nowożytnego, 
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a błędy polegają na wskazywaniu dróg, mających rzekomo 
doprowadzić go do harmonii, prowadzących zaś w istocie rze
czy do większego jeszcze zamętu. 

Doktryny owe pozornie są systematanai zasad i wska
zań, przeznaczonych do zastosowania w życiu praktycznem. 
Nieciłby jednak ktoś spróbował stosować je z całą ścisłością! 
Okazałoby sic to nictylko niemożliwom, lecz także sprze-
cznem z wszelką praktyką ludzkiego bytu — okazałoby się 
prostem i zupehiem jej zaprzeczeniem. Co stąd można 
wnosić? Czy taka sprzeczność w dążeniach obu samozwań
czych proroków ludzkości nie wynika stąd, że ich doktryny 
nie są widzeniami przyszłych jej dróg, lecz tworami wyo
braźni, w których odbiły się pewne kierunki obecnego na
szego życia duchowego w jego najbardziej krańcowych wy-
bujalościacb i przeciwieństwach? 

Przypuszczenie to w zastosowaniu do tak głośnych obe
cnie nauk Leona Tołstoja, z tego względu już wydaje się 
bardzo prawdopodobnem, iź mamy tu do czynienia z genial
nym poetą ar tys tą , znanym i sławionym jako twórca zna
mienitych arcydzieł epickich, zanim rozpoczął swą działal
ność propagatorską na polu moralno-religijnem — ale czyżby 
i Fryderyk Nietzsche, uczony filolog i myśliciel, autor sze
regu dziel o bardzo oderwanej treści — czyżby i on miał 
być w istocie rzeczy poetą i a r tys tą? Czyżby jego słynna 
„teorya nadczłowieka" miała być nie ozem innem, j ak fantazyą 
poetycką, w natchnieniu twórczem mającą jedyne swe uza-
sadnieuie? Oto pytania, na które przedewszystkieni z mo
żliwą zwięzłością odpowiedzieć nam przyjdzie. 

I. 
Głos szczerości. 

Osobliwa była to uczoność tego „nadfilologa", j ak iro
nicznie przezywał twórcę doktryny o „uadczłowieku" jeden 
z najzawziętszych jego przeciwników, Włodzimierz Sołowiew. 
W młodości w różono mu, nie bezzasadnie, świetną przyszłość 
naukową. Po w zorowem ukończeniu studyów uniwersyteckich, 
niezwykle wcześnie, bo już w dwudziestym piątym roku ży-
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cia, został profesorem w uniwersytecie bazylęjskini i kilku 
gruntównemi rozprawami z dziedziny tilologii klassycznej zdo
był »obi(! wielkie i powszechne w świecie uczonym uznanie. 
Ale niebawem świat ten zawrzał aż nadto zrozumiałem obu
rzeniem, skoro pojawiła się pierwsza obszerniejsza i zupeł
nie samodzielna praca młodego profesora O narodzinach tra
gedyi (/reckiej z ducha muzyki. 

Nie trzeba być koniecznie specyalistą biologiem, lecz 
tylko trzeźwo myślącym, a do badań naukowych nieco za
prawiły ni człowiekiem, aby poznać kruchość podstaw racyo-
nalnych, na których opiera się rozwinięta w tej pracy teo-
rya — ale dość posiadać nieco zmysłu artystycznego, aby 
ocenić wyrazistość i wspaniałość stylową roztoczonego w niej 
obrazu, w którym wcielił Nietzsche swój ideał sztuki wszech-
ludzkiej, z tragedyi dawnej sztuki greckiej wysnuty, a na 
jakiemś szczególnem pojęciu żywiołowej potęgi jestestwa ludz
kiego oparty. Pierwotnym objawem tej ostatniej mini być, sta
nowiący źródło tragedyi greckiej, orgiastyczny kult Dyoni-
zosa, a pełnem jej rozwinięciem — kultura tragiczna, na
zw ana tak przez Nictzscłiego w" przeciwieństwie do kultury 
racjonalistycznej, na wyrozumowanyeh i naukowych zasa
dach ugruntowanej. 

Śmiały marzyciel widział przyszłość ludzkości w przy
jęciu głoszonego przez siebie humauitarnego i kulturalnego 
ideału, ale teraźniejszość jej wydala mu się j ak najzupelniej-
szem tegoż ideału zaprzeczeniem. To też uderzył na nią 
z nadzwyczajną werwą polemiczną w szeregu rozpraw, ogło
szonych pod znamiennym tytułem: Rozważania ni<>, na czasie 
(Uhzeitgemasse Betrachtungen). W pierwszem z nich na
kreślił nader charakterystyczny typ epoki współczesnej, na
zwany przezeń „filistrem kulturalnym" (BUdungsphilister). 
Nazwa ta określa prawdziwe odkrycie w zakresie wpływów 
i oddziaływań naszej kultury dcmokratyczno-mieszczańskiej, 
tak na wskroś duchem filisterstwa przesiąkniętej. 

Co to jest filisterstwo ? — Jest to pospolitość i pozio-
mość pragnień, uregulowany byt powszedni i spokój samo
lubnego w nim używania. Zwykły, znany oddawna tyj) fil i-
sterski nj>. niemieckiego Spiesbiirgera łub francuzkiego 
renticr a utrzymuje się na pewnych mniej lub więcej jiośre 
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dnieli poziomach kultury współczesnej, wyzyskując głównie 
tak jirzeniagające zresztą obecnie materyalne jej zdobycze 
Owóż Nietzsche w swej rozpra ie polemicznej o słynnyn: 
i niezmiernie wpływowym uczonym niemieckim Dawidzie 
Straussie wykazał, że takie płaskie usposobienia filisterskit 
napotyka się nietylko w pośrednich sferach kultury, lec? 
także na najwyższych jej szczytach, wpośród naczelnych jej 
mistrzów i przewódców. Rozprawa ta jest potężną satyrą na 
współczesną wiedzę wolnomyśłną, która, pełna pysznego za
dowolenia z siebie i ze swych zdobyczy, rozpierając się j>o-
waznie na katedrach profesorskich lub trzepocąc się w jio 
piilarnych pismach i dziennikach, ogłasza swe rzekome try
umfy nad tradycyą i wiarą chrześciańską. Dotąd tylko gor
liwi zachowawcy lub wierzący cbrześcianie powątpiewali 
0 wartości tych tryumfów - teraz doczekały się one zacie 
kłego pogromcy w najbardziej krańcowym i bezwzględnym 
wolnomyślicielu współczesnym, który, nieuznająe żadnych po 
wag liberalizmu, począł go zwalczać po mistrzowsku iiżyts 
własną jego bronią samowolnej krytyki i zuchwałej uegacyi 

Ale podejmując tę wa lkę , nie myślał on wcale wyste 
pować w obronie chiześciaństwa. Owszem, w jtóźniejszycl 
swych dziełach (szczególnie w Antychryście) okazał sie 
nieprzeblaganym jego wrogiem, uznającym je za nieszczęście 
1 hańbę ludzkości, odrzucającym wszelkie jego wpływy i zdo
bycze. Takim sjiosobem ujrzał się Nietzsche zupełnie osamo
tnionym między wolnomyślnością filisterstwa kulturalnego 
a tradycyą religijną i moralną chrześciaństwa. Marzy! o no 
wej kulturze jirzyszłości, mającej być pełnem rozwinięcien 
żywiołowych sil człowieczeństwa, przez pewien czas szukał 
dla niej oparcia w niektórych dążeniach swej epoki, osobli 
wie w filozofii Schopenhauera i w sztuce Wagnera —- ai 
w końcu odrzucił wszystko, zaprzeczył wszystkiemu, co zna 
leźć mógł w otaczającej atmosferze kulturalno-społecznej 
i stanął samotny jako wieszcz i zwiastun jirzyszłego rozwoji 
człowieczeństwa, mającego osiągnąć najwyższy swój idea 
w wymarzonym typie „nadczlowieka". 

Naukę o ..nadczlowieku", j eg > znaczeniu, stanowisku i sto 
suuku do obecnej ludzkości rozwinął Nietzsche w glówneu: 
swem arcydziele [i. t. Tale rzekł Zarathustra, które on san 
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poczytywał za księgę wieszczej mądrości, a które w istocie 
rzeczy nie jest czem innem, j ak bardzo oryginalnym i peł
nym wysokiego artyzmu w swym stylu i obrazowaniu poe
matem symboliczno-filozolieznym. Treścią j ego , z genialną 
mocą natchnienia poetycznie uplastycznione marzenie o jakiejś 
istocie życiowo doskonałej i wszechpotężnej, mającej wytwo
rzyć się na drodze stopniowego rozwoju z najwyższych ty
pów obecnego człowieczeństwa, jako pełna realizacya tkwią
cej w nicni zarodkowo i poteneyalnie żywiołowej potęgi bytu . 
Owa istota nadludzka ma się wznieść ponad wszelkie wa
runki dotychczasowego życia ludzkości, ponad wszelkie uznane 
dotąd prawa i obowiązki. 

Nietrudno dopatrzeć związku tej doktryny z wygloszo-
nemi dawniej przez Nietzschego ideami, tak w rozprawie 
0 narodzinach tragedyi greckiej, jakoteż w polemice przeciw 
Straussowi i jego filisterskicj wolnomyślności. Uważany w sto
sunku do tych utworów Zarathustra jest z jednej strony 
niesłychanie wybujałą, do absurdu doprowadzoną idealizacyą 
dążeń współczesnej antichrześciańskicj kultury — z drugiej 
stron}' 7A\< niezmiernie ostrą i bezwzględną satyrą na pewne 
realne jej objawy. 

Zastanówmy się chwilę, co stanowi najistotniejszy jej 
żywioł? Sądzę, że jest nim nie co innego, jak bezwzględny 
1 bezbożny humanitaryzm, przeciwstawiający się humanita
ryzmowi chrześciańskiemu, uznający w człowieku, w jego 
pragnieniach i pożądaniach, w jego szczęściu i dobrobycie 
ziemskim jedyny cel wszelkiego rozwoju. Ale pełne rozwi
nięcie i zastosowanie tej antichrześciańskiej doktryny huma
nitarnej z konieczności musiało uledz pewnemu ograniczeniu. 
Uznana ogólnie w teoryi przez naszą porewolucyjną kulturę, 
w praktyce okazała się nieraz niedogodną i niebezpieczną. 
Okazały to powtarzające się chronicznie od czasów wielkiej 
Rewolucyi francuskiej wstrząśnienia społeczne i polityczne. 
Wyzwolone w nich z pod wszelkich wyższych praw i obo
wiązków człowieczeństwo, wystąpiło poprostu jako wyuzdana 
zwierzęcość, idąca ślepo za popędem swych dzikich niszczy
cielskich instynktów. 

Wtedy to pojawili się ludzie trzeźwi i rozważni, ale 
płascy na duchu, ze szczególnie rozwiniętym zmysłem saino-
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zachowawczym, a zupełnie stłumionem poczuciem prawd du
chowych i bożych. Ci przyswoili sobie teoryę antichrześciań-
skiego humanitaryzmu, a zastosowali ją w praktyce o tyle, 
o ile ona przysparzała im sił w walce o byt materyalny. 
0 władzę , stanowisko i znaczenie, odrzucili z niej zaś to 
wszystko, co groziło zamąceniem spokojnego ich dobrobytu 
1 używania. Tacy praktyczni spadkobiercy dawnych ideolo
gicznych doktryn humanitarno-rewolucyjnych wyszli obronną 
ręką z wszelkich wywołanych przez nie wstrząśnień i stali 
się filarami naszej kultury porewolucyjnej, opartej całą naj
istotniejszą swą Ireścią na antichrześciańskim materyalizmie, 
choć usiłującej z nim pogodzić pewne wysoce idealne dąże
nia, których on w swych rzeczywistych wynikach bezwzglę-
dnem jest zaprzeczeniem i które w chrześciaństwie jedynie 
znaleźć mogą swe uzasadnienie i uprawnienie. Czetnże jest 
np. cały nowożytny liberalizm mieszczański ze swą bezdu
sznie zorganizowaną, bezwyznaniową filantropią, ze swym 
rzekomym idealizmem moralnym? czetnże jest, jeśli nie dą
żnością do zabezpieczenia porządku społęczuego, będącego 
dla klas ekonomicznie uprzywilejowanych rękojmią spokoj
nego używania i trwałego dobrobytu? A jakże obłudne al-
truistyczne pozory przebiera nieraz ta czysto egoistyczna dą
żność, j ak się stroi w fałszywe piórka chrześciańskiej miło
ści bliźniego! 

Owóż Nietzsche nic innego nie czyni, tylko rozprasza 
te pozory, zdziera tę maskę z oblicza naszej antichrześciań
skiej kultury i w postaci swego „nadczlowieka" ukazuje nam 
rzeczywisty jej ideał, prawdziwy ideał wypierającego się 
Boga i Chrystusa człowieczeństwa: jasno- lub czarno-wlosą 
bestyę ludzką, nieuznającą nic ponad sobą i gotową pochło 
nąć wszystko co przed sobą znajduje. 

Wobec tej potężnej idealnej kreacyi wielkiego poety-
artysty, jakże marnie przedstawia się nakreślony przezeń ró
wnież w dosadnym satyrycznym obrazie typ „filistra kultu
ralnego", czyli typ, przemagający w rzeczywistości naszego 
życia cywilizowanego i nadający mu główny jego ton i cha
rakter. Zarysowany na początku jego zawodu pisarskiego 
w satyrycznym portrecie Dawida Straussa, typ ten osiąga 
pełue rozwinięcie w glównem arcydziele Nietzschego w prze-
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mówieniach Zarathustry i przeciwstawiony tu jest nader ar
tystycznie ideałowi „nadczlowieka". 

A tutaj mamy do zaznaczenia bardzo zadziwiające spo
tkanie między bezwzględnym wrogiem chrześciaństwa, Nietz-
schem, i głęboko chrześciańskim Ernestem Hello. Nakreślona 
w jednem z przemówień Zarathustry postać „ostatniego czło
wieka", czyli będące ostate* zna konsekwencyą (ilisterstwa 
kulturalnego zmarniałe i zdrobniałe człowieczeństwo, uderza
jąco przypomina typ duchowy, który Hello w jednym z sa
tyrycznych rozdziałów swego dzieła O człowieku zaryso
wał pod nazwą „człowieka miernego" (l'homme médiocre). 

Sądzę , że to spotkanie nie jes t przypadkowe; sądzę, 
że przyczyną jego wspólne obu tym tak różnym skądinąd 
pisarzom dążenie do niezmiernie wysokiego, niedościgłego 
ideału człowieczeństwa, wobec którego tak nędznie się przed
stawi;! rzączy wistość życia ludzkiego z ograniczonym widno
kręgiem swych dążności. Tylko że Nietzsche nie szukał tego 
ideału w sterze Chrystusowego ku Bogu zwróconego humani
taryzmu, lecz we wprost przeciwnej dziedzinie humanitary
zmu bezbożnego, antichrześciańskiego. W tej dziedzinie po
mieści! on wymarzoną przez siebie postać „nadczlowieka", 
istoty, żyjącej całą pełnią swej samorzutnej, żywiołowej ener
gii, wznoszącej się ponad wszystkie prawa i obowiązki ludz
kie, ale też ponad wszystkie ludzkie słabości. J a k już wyTżej 
zaznaczono, postać tę uważać należy za kreacyę poetycką, 
ukształtowaną w fantazyi Nietzschego z najdalszych konse-
kweneyj spogańszczałych prądów kulturalnych, a uszlache
tnioną przez rysy podmiotowo z własnej duszy poety-
myślieiela wysnute. Główny z nich uwydatnia się w ma
jącej przedewszystkiem znamionować nadczlowieka zdolności 
opanowania siebie samego i zwrócenia wszystkich swych sił 
ku zadaniom bezmiernie wysokim, wielkim i wzniosłym, któ
rych jednak bliższego określenia w Zarathiistrze. ani w na
stępujących po nim dziełach Nietzschego nie znajdujemy. 

Zamierzał on je wszakże określić i rozwinąć w dalszych 
swych pracach, które w kolosalnych zarysowy wały się już przed 
jego fantazyą rozmiarach, gdy w tein ogarniająca go nagle 
choroba umysłowa położyła kres owym dumnym rojeniom 
i w wiekuistym mroku pogrążyła ten potężny, zuchwały 
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umysł, chcący ganić stare i zapalać nowe słońea na ducho-
wem niebie ludzkości. Nie miejsce tu zastanawiać się nad 
istotuem znaczeniem tej katastrofy tragicznej w życiu osza
lałego już przedtem pychą rozumu myśliciela, ale trudno po
wstrzymać się od uznania w niej jakiejś straszliwej Neme-
zys życiowej, która druzgoce gromem najokropniejszej uło
mności ludzkiej umysł, głoszący bezgraniczną potęgę jeste
stwa ludzkiego, w ideale nadczlowieka ujawnić się mającą. 

Gdy oszalały wielkiem praguieniem serca i wielką py
chą ducha Konrad mickiewiczowski wznosi się do sfer nad 
ludzkich „między proroki", ukazuje mu się tam ponad bez
miernym widnokręgiem życia, zasłaniający go czarnenii 
swemi skrzydłami kruk olbrzymi, którego spojrzenie mąci 
i miesza rozum wieszcza. Ten kruk — to mroczna, świat 
cały zaciemniająca potęga zla. Któż ze slabem światełkiem 
własnego tylko rozumu zdoła bezkarnie zajrzeć w mroczne 
jej otchłanie? Autor Zarathustry utopił w nie pozbawiony 
wszelkiego światła nadprzyrodzonego wzrok swego rozumu 
i zupełnemu przez nie uległ omroczeniu, a nie miał j ak 
Konrad świątobliwego księdza Piotra, któryby potęgą nad
ludzkiej miłości i pokory cbrześciańskiej zdolny był rozpró
szyć ogarniające duszę ludzką mroki zła. 

Te z nich, co ogarnęły duszę i umysł zwiastuna „nad
czlowieka" wyniknęły z najgłębszej istoty nowożytnego, an
tichrześciańskiego humanitaryzmu. Nietzsche odczuł trafnie 
i potężnie rozpościerający się w nim potworny, żarłoczny 
egoizm natury ludzkiej, a uznawszy w nim najwyższą po
tęgę uwolnionego z pod władzy bożej świata, party pragnie
niem jakiejś mocy nadludzkiej, nieskończenie wielkiej i wznio
słej, wcieli! go w swej fantastycznej kreacyi „nadczlowieka", 
j ako dążący do urzeczywistnienia się ideał przyszłości. W tern 
tkwi szaleństwo a zarazem prawda jego pomysłu. Prawdzi
wie ukarana w nim została istotna, choć ukrywana zazwy
czaj głęboko dążność naszej zmateryalizowanej cywilizacyi, 
która, oddalając ludzkość coraz bardziej od duchowych idea
łów chrześciańslwa, wiedzie ją do jakiegoś ideału wysoce 
ucywilizowanego, potężnego swą wiedzą i pracą, opływają
cego w dobrobyt i szczęście, ale zezwierzęconego wewnętrznie 
i moralnie zdziczałego człowieczeństwa. Trzeba było jednak 
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być szaleńcem, aby uwierzyć w realną możliwość tego zaprze
czającego samemu sobie ideału, a trzeba było być szlachetnym 
człowiekiem i wielkim artystą, aby go tak wyszlachetnić 
pierwiastkami własnej swej duszy i przyodziać w kształt ze
wnętrzny tak wyrazisty i wspaniały z własnej fantazyi wy
snuty. 

Sądzę , że tylko z tego stanowiska, jako dzieło bezwie
dnej twórczości artystycznej, można ocenić należycie Nie-
tschego doktrynę „nadczłowieka", a tylko widząc w niej mi
mowolną satyrę na cały współczesny rozwój kulturalny mo
żna uznać wewnętrzną jej prawdziwość. 

W Nietzschem kultura nasza przemawia głosem bez
względnej szczerości, wypowiada najgłębsze swe tajniki, bę
dące zaprzeczeniem własnej jej istoty. Ale obok tego głosu 
szczot ości odzywa się w niej niekiedy i glos sumienia, który 
w samowiedzy duchowej ludzi, obdarzonych szczególnie ży-
wem poczuciem moralnem, wyraża śmiałe potępienie i zaprze
czenie błędnych lub występnych jej dążności. 

Posłuchajmy z kolei tego głosu sumienia, przemawia
jącego w surowem, potężnem a tak niezrównanie artysty-
cznem słowie Leona Tołstoja bezwzględną negacyą nietylko 
pewnych kierunków, lecz i samej istoty naszej kultury, jako 
przeciwieństwa jedynej niewątpliwej i wiekuistej prawdy 
chrześciaństwa. 

II. 
Głos sumieniu. 

Komuż niewiadomo, j ak wielkim artystą jest autor 
Wojny i pokoju, i Anny Kareniny'1} Można nicuznawać 

go wcale jako myśliciela, można odrzucać i potępiać jego 
doktryny moralne i filozofię życia, ale niepodobna nie 
podziwiać jego nadzwyczajnego artyzmu, jeśli tylko jest się 
wrażliwym na działanie prawdziwej, wielkiej, samorodnej 
sztuki. Objawia się on głównie w bezprzykładnie prawie na 
całym obszarze współczesnej literatury wiernem, dokladnem 
i wyrazistem odtwarzaniu całej prawdy życia, zaczerpniętej 
nietylko z rzeczywistości zewnętrznej, lecz także z własnej 
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duszy twórcy, ze wszystkiego, co wewnętrznie przeżył, prze
myślał, przecierpiał. Tołstoj, podobnie jak Goethe, mógłby r 

nazwać swe utwory fragmentami jednej wielkiej spowiedzi 
powszechnej. Takie pełne ujawnienie się duszy artysty w do
skonałej prawdzie obrazowania przedmiotowego, to pono naj
wyższy szczyt sztuki, nie wszystkim, jskądinąd znamienitym 
nawet jej przedstawicielom, dostępny. 

Ale nie o sztukę Tołstoja nam tu chodzi. Jeśli potrąci
łem o jedne zasadniczą jej właściwość, to dlatego tylko, że 
widzę ścisły jej związek z istotnym naszym przedmiotem : 
ze stosunkiem wielkiego powieściopisarka do współczesnych 
dążeń duchowych. Poprzednio raz już nazwałem jego twór
czość: głosem sumienia naszej kultury. Czyż nie usposabia 
jej do tej roli ujawniające się w niej tak doskonałe zespo
lenie przedmiotowej i podmiotowej prawdy życia? Któż le
piej zdolny jest roztrząsuąć sumienie swej epoki, niż genialny 
pisarz-artysta, który tak szeroko ogarnia otaczające go zja
wiska życiowe, tak na wskroś przeziera dusze ludzkie i po
siada taki przedziwny dar odtworzenia wszystkich swych 
wrażeń z całą prawdą i szczerością w pełnem i jasnem oświe
tleniu wewnętrznego światła swej duszy? Dodajmy, że ten 
artysta jest człowiekiem wyjątkowo wrażliwym na zaga
dnienia moralne i religijne, od wieków nurtujące w ło
nie ludzkości, oraz naturą dziwnie bezpośrednią, samorzutną, 
instynktownie odtrącającą od siebie wszystko, co złekka 
choćby trąci obłudą, formułką i konwenansem, a dążącą na
przód z nieustraszoną konsekweneyą w kierunku raz przy
jętych wierzeń i przekonań. Jasną jest rzeczą, że taki czło
wiek, taki artysta, postawiony wobec zawikłań, przeciwieństw 
i fałszów naszej kultury, chrześciańskiej z imienia a pogań
skiej z ducłia, nie mógł być tylko malarzem rozlicznych jej 
zjawisk życiowych, ale musiał stać się też ich sędzią suro
wym i bezwzględnym. 

Ale ten sędzia-moralista nigdy, ani ua chwilę nieprze-
stał byrć poetą i artystą. Przy bardzo wysokim poziomie kul
tury intellektualnej zdarzają się indywidualności artystyczne, 
zdolne, że tak powiem, wyjść z siebie, ze swej sfery twór
czej i poruszać się swobodnie w różnej od niej zupełnie sfe
rze myśli oderwanej. Tołstoj (podobnie zresztą jak większość 
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wielkich poetów słowiańskich) nie należy wcale do liczby 
tych mędrców ar tystycznych; owszem przez wrodzone swe 
usposobienie stanowa krańcowe przeciwieństwo takich złożo
nych, dwoistych natur. Jego natura duchowa, zadziwiająco 
prosta, jednolita, naiwnie samorzutna, zdaje się pochodzić 
z jakichś pierwotnych epok rozwoju ludzkości, w których 
myśl oderwana niewyodrębniła się jeszcze z początkowej je
dnorodności psychiczuej, każda idea staje się obrazem, każde 
wrażenie bezpośrednią pobudką czynu; poezya jest zarazem 
religią i filozofią, a samorodny geniusz twórczy żyje nie samą 
tylko wyobraźnią, lecz także pełną rzeczywistością życiową. 

T a k a pierwotna indywidualność duchowa jest istną oso
bliwością wśród naszej cywilizacyi obecnej, nieskończenie 
dalekiej od wszystkiego, co pierwotne, naiwne, samorodne, do 
najwyższego stopnia zawiłej i wyspecyałizowanej we wszyst
kich swych objawach. A zważmy, że obdarzony nią epik 
rosyjski żył i działał nie w jakimś zakątku oddalonym 
od głównych prądów cywilizacyjnych, ale właśnie w samem 
icl) ognisku, do którego należał przez swe pochodzenie i sta
nowisko społeczne i w którem tak przeważne osiągną! zna
czenie przez swój talent twórczy, skupiający dokoła niego 
uwagę całego świata cywilizowanego. Jakim sposobem wśród 
warunków wysoce kulturalnych, wśród których upłynęło jego 
życie, mogła powstać i rozwinąć się w nim ta pierwotna 
samorzutność duszy? Jest to pytanie zawile, może zgoła nie-
rozw iązalne, a w każdym razie nie wchodzące w zakres ni
niejszych uwag ; tutaj chodzi nam tylko o znaczenie tego tak 
niezwykłego faktu psychicznego w rozpatrywanem przez nas 
zagadnieniu. 

Owoż, jedną z zasadniczych właściwości podobnych Toł
stojów i natur pierwotnych i samorzutnych jest jednolitość ich 
życia zewnętrznego i wewnętrznego: myślenia, czucia i dzia
łania. Trudno o wymowniejszy/ przykład takiej jednolitości 
j ak ten, który widzimy w życiu i poezyi Tołstoja. Stwier
dzają ją na każdym kroku tak słowa jego, j ak i czyny. Mo
żna o nim powiedzieć, że idzie on drogą wskazaną poecie 
przez Krasińskiego. Co głosi w słowie, to usiłuje wcielić 
w kształt dotykalny i w ten sposób dąży do stworzenia 
świata rzeczywistego, równego pięknością światom ideału-
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Ale piękność tych światów ideału tołstojowskiego wątpliwą 
wydać nam się musi, skoro mu dokładnie) się przyjrzymy, 
a jeszcze wąlpliwszą realna jego możliwość. W sposobie 
pojmowania go i dążenia doń, to, co stanowi silną stronę 
Tołstoja-poety i artysty, jest słabą stroną Tołstoja myśliciela-
moralisty. 

Dobrze powiedział Goethe, że każdy prawdziwy poeta 
patrzy na świat z naiwnością dziecka. Określenie to do ni
kogo lepiej nie daje się zastosować, j ak do wielkiego epika 
rosyjskiego, którego samorzutny, szczero-naiwny talent twór
czy zdaje się przybywać do nas z jakiegoś odległego, home-
rycznego dzieciństwa ludzkości. Przybywa do nas ten dzie-
cięco-naiwny geniusz epicki i czystem, jasnem swein okiem 
ogarnia cały obszar naszej zawilej, podeszłej w leciech, bli
skiej pono zgrzybiałości kultury. Co za dziw, że widzi do
kładniej wielobarwny i wielokształtny jej obraz, aniżeli my 
wszyscy, niezdolni się wychylić po za jego ramy, unoszeni 
wciąż przez napełniający go wir zjawisk i patrzący nań przez 
różnokolorowe szklą uprzedzeń lub upodobań stronniczych. 
Co za dziw, że obok światłych i ciemne rysy obrazu tak 
wyraźnie przed nim występują i tak silnie zaznaczają się 
w przedziwnie wiernych jego odbiciach artystycznych. A czy
jego winą, że te cienie tak liczne są i tak gruby pomrok 
na cały obraz rzucają? On je wiernie odtwarza, z niezró
wnaną prawdą i wyrazistością i tem samem spełnia swoje 
zadanie, zadanie, które określiliśmy wyżej jako głos sumie
nia współczesnej kulturalnej ludzkości, uprzytomniający jej 
w wymownein natchnionem słowie twótczem wiekowe jej 
błędy, występki i grzechy. 

Ale to tak świetnie spełnione zadanie poety nie zado
walało tkwiącego w nim moralisty. Nie chciał on poprzestać 
na ukazaniu ludziom nakreślonego z takim niezrównanym 
artyzmem obrazu ich życia ze wszystkiemi jego świat łami 
i cieniami — pragnął nadto pomnożyć te światła, usunąć te 
cienie, podnieść życie ludzkie na obce mu dotąd wyżyny do
skonałości duchowej. Tutaj wszakże dobitnie wystąpiła wy
łączność tej natury, tak genialnie twórczej, tak naiwnie sa
morzutnej, ideał moralno-religijny, jaki sobie Tołstoj sto
pniowo wyrobił, ujawniając go zarazem w życiu swem 
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i w swych pismach, nic powstał na podstawie racjonalnego 
luh doświadczalnego poznania praw rządzących bytem ludz-
kiein, lub też intuicyjnego odczucia przyszłych jego dróg, 
lecz ukształtował się w duszy poety jako wynik czysto pod
miotowego, osobistego jej rozwoju, a w skutek bezwiednej jej 
twórczości, przybrał postać tak plastyczną, iż mógł się wy
dawać samemu swemu twórcy i wielu jego zwolennikom 
obrazem idealnym jakiejś przyszłej doskonalszej rzeczywisto
ści życiowej. Genialny poeta, posiadający taką nadzwyczajną 
zdolność przenoszenia życia realnego w idealny świat sztuki, 
rozwija ją też jako moralista, przenosząc idealne życie swej 
duszy w otaczający świat zjawisk realnych. 

Z powyższych uwag wynika, że cała rozgłośna nauka 
tolstojowska o życiu i jego zadaniach, o stosunku człowieka 
do Iioga i do ludzkości ma charakter na wskroś podmiotowy 
i więcej pono jest tworem poety, aniżeli dziełem moralisty. 
Oparła została ua zasadacli szczerze i głęboko ehrześeiań-
skioh, ale pojętych w sposób bardzo dowolny. Za podstawę 
swych poglądów teoretycznych i praktycznych, swych wska
zań życiowych bierze Tołstoj Ewangel ię , j ako księgę wie
kuistej mądrości i prawdy, ale bierze z niej to tylko, co od
powiada jego usposobieniu duchowemu i osobistym jego skłon
nościom, które od najmłodszych już lat jego (jak o tein świad
czą rozrzucone w jego utworach rysy autobiograficzne) cią
gnęły go zawsze do wszystkiego co jasne, proste, bezpośre
dnie. Zgodnie z teru usposobieniem swojem i z temi skłon
nościami wrodzonemi, odrzuca, on stronę mistyczną Ewangeli i , 
jako niedającą się jasno pojąć i unaocznić, przyjmuje za to 
w całej rozciągłości jej ideał moralny i życiowy. W tym za
kresie uprzytomnia sobie ehrześciaństwo w jego postaci naj
prostszej, najbardziej pierwotnej, a zarazem najistotniejszej, 
jako religię miłości wszechłudzkiej, niosącą „dobrą nowinę" 
cierpiącym uciśnionym maluczkim tego świata, głoszącą bra
terstwo powszechne, pokorę, rezygnacyę i zrzeczenie się 
wszelkich dóbr doczesnych. 

Cóż ma wspólnego tak pojęta i z całą bezwzględnością 
stosowana nauka ewangeliczna z bytem współczesnych cywi
lizowanych warstw 7 społecznych, z ich kultem potęgi i wiel
kości ziemskiej, z ich bezlitosną walką o byt, zadyszaną po-
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gonią za bogactwem, znaczeniem i władzą, z ich nienasy
coną żądzą maleryalnego używania? Nie dziw, że niezdolny 
do żadnych ustępstw ua rzecz ducha czasu, bezwzględny 
i nieubłaganie konsekwentny w swych dążeniach poeta-mo-
ralista rosyjski potępi! uświęcającą niejako ten antiehrze-
ściański porządek rzeczy kulturę nowożytną i zwrócił się do 
tych warstw społecznych, do których wpływy jej nieprzeni-
knęły jeszcze lub zaledwie przedostawać się poczęły — do 
warstw ludowych, a osobliwie do wiejskiego roboczego ludu, 
któremu obce są nałogi używania i zbytku, który zna tylko 
trud znojny i dolę ciężką, a w koniem jej poddauiu się znaj
duje spokój i pogodę ducha. W bycie tego ludu uznał Toł
stoj najzupełniejsze, jedynie szczere za dni naszych zastoso
wanie prawdy chr/.eściańskiej, to też przyjął bez zastrzeżeń 
we wlasnem swem życiu zasadnicze jego warunki prostoty7, 
pracy i umiarkowania pragnień, a w pismach swoich wska
zał je jako normy, wedle których winien ukształtować się 
byt całego społeczeństwa chrześciańskiego przyszłości. Oczy
wiście taki zwrot w jego rozwoju byłby nie czem innem, 
j ak zrzeczeniem się wszelkich wiekowych zdobyczy cywili
zacyjnych i powrotem na lono pierwotnej prostoty czasów 
przedhistorycznych. Czy to nagle cofnięcie się i zaparcie się 
niezliczony cli wieków trudu, cierpień i walk jest możliwe? 
Czy daje s ię , nie mówię już wykonać, lecz choćby pomy
śleć racyoualnie ? Nad podobnemi pytaniami nie zatrzymuje 
się wcale pełen wiary w swój ideał moralny poeta-reforma-
tor społeczny7. Przywykły władać nieograniczeuie w dziedzi
nie swej wyobraźni, chce tak samo władać w dziedzinie rze
czywistości, na którą swą działalność twórczą przenosi, pra
gnąc wcielić w jej kształty widome i dotykalne tak żywo 
i realnie widniejące przed wzrokiem jego duszy wyniki ca
łego jej życia i rozwoju wewnętrznego. 

Ale nie na tern jeszcze kończą się jego negatywne za
pędy względem istniejących stosunków i twórcze porywy ku 
jak imś wy marzonym stosunkom przyszłości. Dążenia jego 
w ostatecznych swych kousekweneyach zmierzają nie do 
uchrześcianienia kultury, lecz do odkulturałnienia cbrześciań-
stwa, do usunięcia wszelkich czynników jego bytu i rozwoju 
dziejowego: t radycj i i władzy kościelnej, praktyki kultu, 
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obrzędów, dogmatów, praw i instytueyj świata chrześciań-
skiego, wogóle całej jego przeszłości, oraz nagromadzonych 
w niej przez ciąg wieków owoców prac i walk duchowych 
tysięcy mędrców, bohaterów i Świętych. Jeśli wspomnimy 
nadto, że Tołstoj odrzuca całą mistyczną stronę chrześciań-
stwa, to nastręcza się pytanie : cóż mu pozostawia? co w niein 
uznaje? Uznaje i przyjmuje cały, że się tak wyrażę , logi
czny jego szkielet, t. j . system oderwanych prawd religijnych 
i moralnych, na których opiera się wewnętrzna jego budowa. 
Ten szkielet ożywia wewnętrznem życiem swej duszy, przy-
odziewa w mięśnie i nerwy swej twórczej wyobraźni i po
czytuje go za ucieleśniony', jedynie możliwy ideał przyszłości. 

Takim sposobem powstała słynna doktryna religijno 
moralna Tołstoja, a właściwie religijno-moralna kreacya ge
niuszu tołstojowskiego, na motywach ewangelicznych osnuta, 
nie mogąca jednak uchodzić za wyciąg wiekuistej, ogólno 
ludzkiej prawdy Ewangelii , za co poczytuje ją jej twórca. 
Jest to raczej pełne jakiejś surowej wielkości i powagi od
bicie tej prawdy w duszy jednostkowej, wyjątkowo potężnej 
i wzniosłej, a uznającej w złudzeniu bezwiednej twórczości 
podmiotowy swój ideał prawdziwego chrześcianina za istotny 
i błizki urzeczywistnienia cel wszechludzkiego rozwoju. W isto
cie rzeczy7 zaś jest, ów ideał raczej zaprzeczeniem wszelkiego 
rozwoju i wszelkiego życia, pewnego rodzaju nihilizmem re-
ligijno-moralnem, pokrewnym staroindyjskiej religii Nirwany, 
podobnym jej wytworem rozpaczliwie pessymistycznego zwąt
pienia o życiu ludzkiem, jego prawdzie i wartości. 

Źródłem, przygotowaniem i zapowiedzią tej negacyi pes-
symistycznej jest cala poprzednia twórczość Tołstoja: rozwinięte 
w niej jasnowidzenie naszego bytu kulturalnego ze wszyst-
kiemi jego skrytościami, z jego fałszem i rozstrojem okropnym, 
a głównie z przeciwieństwem jego ebrześciańskieb i pogań
skich żywiołów. Ongi Dante rozwiązał to przeciwieństwo przy 
pomocy wiary w średniowieczny ideał „świętego cesarstwa 
rzymskiego", mającego być pełną realizacyą braterstwa chrze-
ściańskiego w Kościele powszechnym na polityczno-cywiliza-
cyjnyni gruncie przez dawny, pogański Rzym przysposobio
nym. W blizkiej nam epoce Mickiewicz doszedł do rozwią
zania tegoż przeciwieństwa przez wiarę w nadchodzącą nową 
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erę chrześciaństwa, w której duch jego ma przeniknąć wszyst
kie, obce mu dotąd dziedziny życia cywilizowanej Europy. 
Obaj wielcy poeci, choć z ogromną potęgą odczuwali tragi
czne przeciwieństwa tego życia, przejęci głęboko wiekową 
jego t radyeyą, nigdy nie zwątpili o możności pogodzenia 
dwóch głównych jego czynników: religii chrześciańskiej i za
wdzięczającej tak wiele wpływom klassyczno-pogańskim 
kultury. 

Autor Wojny i pokoju, żyjący w epoce wzmagają
cego się coraz odebrześcianienia kultury europejskiej, syn 
społeczeństwa od niedawna tylko i powierzchownie z nią 
związanego, skoro przy świetle prawdy chrześciańskiej przej
rzał ją na wskroś w jej rozstroju i zwyrodnieniu wewnę
trznem , zwątpił o niej zupełnie, a odrzucając stopniowo 
wszystkie przeniknięte nią dziedziny życia ludzkiego, doszedł 
do zwątpienia o samem życiu i wytworzył sobie ideał mo
ralno-religijny, którego realizacyą możliwa byłaby jedynie 
przy zupelnem stłumieniu wszelkich, najistotniejszych nawet 
objawów życiowych. Uważany tedy przedmiotowo, w sto
sunku do naszego bytu ziemskiego jako jego cel i zadanie, 
ideał ten jest sprzeczny w sobie, a zatem zgoła niemożliwy, 
ale jako wyraz dążeń i pragnień szlachetnej duszy ludzkiej, 
rwącej się w sfery pozaziemskie, w nich uznaj tcej istotną 
ojczyznę człowieka, pełen jest głębokiej, natchnionej prawdy, 
a wcielony w twórcze słowo wielkiego poety naszej epoki, 
stawiając jej przed oczyma całą nicość i marność wszystkich 
zdobyczy jej życia ziemskiego, któremi ona tak bezmiernie 
się szczyci, jest najpotężniejszym pono protestem przeciw jej 
pogańskiemu zmateryalizowaniu, jest głosem sumienia jej we
wnętrznej, chrześciańskiej istoty. 

Oto kres współczesnych dążeń duchowych, biegunowo 
przeciwległy temu, który poprzednio zaznaczyliśmy 7 w Nie-
tschego teoryi „nadczłowieka". Tam apoteoza życia ziem
skiego i wynoszenie w nieru człowieczeństwa jako najwyż
szej, bezwzględnej potęgi bytu — tutaj bezgraniczna pogarda 
dla wszystkiego, co dotąd przez rozwój ludzkości wciągnięte 
zostało, oraz zaprzeczenie nietylko wszelkich zdobyczy bytu 
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ziemskiego, lecz i samej jego istoty, jako znikomej władzy 
rozwiewającej się w przestworach nieokreślonej jakiejś, obcej 
zupełnie naszemu pojęciu i dogmatycznej naszej wierze nie-
zieruskości. 

Wszelako, pomimo tych biegunowo przeciwległych swych 
stanowisk, doktryny Nietzschego i Tołstoja mają (jak wszyst
kie krańcowe przeciwieństwa) wiele punktów stycznych, które 
powyżej były zaznaczone. Uprzyromnijmj r je sobie pokrótce 
na zakończenie. Przedewszystkicin jasną jest rzeczą, że obie 
owe doktryny nie mogą być poczytywane za racyonalnie 
uzasadnione teorye, uietylko bowiem zaprzeczają sobie na
wzajem, ale nadto każda z nich pełna jest wewnętrznych 
przeciwieństw, przez które niejako zaprzecza własnej swej 
istocie. O ile więc uiepokładamy w nie wiary bezkrytycznej 
j ako w prorocze nadludzkie objawienia, a z drugiej strony, 
o ile niepoczy tujemy icli za majaczenia chorobliwe, na co 
niepozwalają zawarte w poszczególnych ich twierdzeniach bo
gate zasoby prawdy i mądrości życia — cóż nam innego 
pozostaje, j ak uznać je za twory wyobraźni, teoretycznie bez
zasadne, realnie i praktycznie niemożliwe, lecz artystycznie 
prawdziwe i pełne głębokiego znaczenia, jako niezmiernie 
silne i wyraziste objawy ulotnych prądów współczesnego ży
cia duchowego w najdalszych ich skutkach i wynikach. 

P rawda ich jest dwojaka : przecząca i twierdząca. 
W pierwszym, zaprzecznym swym charakterze są one potę-
żnem, przerażająco jasueni widzeniem wszelkie)) wykrzywień, 
zboczeń i zwyrodnialości współczesnej naszej jednostronnej 
zmateryalizowauej kultury — w dodatnieni swem znaczeniu 
wyrażają one z niezmierną mocą pragnienie jakiegoś wiel
kiego, bezwzględnego celu życia, wzniesionego nieskończenie 
ponad względne i drobne cele codziennej powszedniości, k 'óre 
w pogoni za niateryalnym dobrobytem, znaczeniem i używa
niem tak dalece pochłaniają dusze ogółu współczesnego, iż 
po za niemi i ponad niemi nic zgoła dla niego nic zdaje się 
istnieć, a jeżeli istnieje coś wyższego, to chyba w obłudnych, 
nigdy niestosowanych zasadach i szumnych a pustych fra
zesach. 

Owo przemożne panowanie powszedniości, owa oboję
tność na wszystko, co nas nic grzeje, nie karmi, nie po-

NIETZRCIIE I TOŁSTOJ. 2 7 3 

mnaża naszych wygód i naszego dobrobytu, jest tern, co na
zywamy obecnie „duchem filisterstwa". Nie brakło go nigdy 
w życiu ludzkości, ale za dni naszych, wraz z bezwzględną 
przewagą jednostronnej, niateryalnej kultury, ponad wszelką 
miarę się rozpanoszył i grozi zupełuem pochłonięciem krań
cowego swego przeciwieństwa: prawdziwego człowieczeństwa. 
W obronie praw tego ostatniego przez cały ciąg ubiegłego 
stulecia występowali do walki najdzielniejsi jego synowie: 
poeci, myśliciele, działacze społeczni, zawzięci wrogowie, nie
kiedy szczęśliwi pogromcy ducha iilisterskiego. Czemże był 
romantyzm, jeśli nie ciągiem zwalczaniem tego ducha w lite
raturze, w sztuce, poniekąd i w życiu społecznem? Czemże 
były arcydzieła romantyczne, j ak Faust, Dziady, Manfred, 
jeśli nie wyrazem dążeń do obcych temu duchowi i niena
wistnych mu najwyższych, bezwzględnych celów życia? 

Chwilowo wprawdzie, w drugiej polowie ubiegłego wieku, 
cele owe zupełnie prawie ustąpiły z widowni ogćluo-europej-
skich dąłeń duchowych. Panująca przed niedawnym jeszcze 
czasem filozofia pozytywistyczna mówiła ludziom: Postępuj
cie wciąż naprzód na drodze życia i rozwoju, od stacyi do 
stacyi, od etapu do etapu, a nie troszczcie się o kres drogi ; 
wszakże i tak osiągnąć go nie zdołacie. „Cały chór filisteryi 
podchwycił to hasło i przyklasnął mu z zapałem. Zdawało 
s ię , że cel ostateczny bytu na zawsze został złożony do ar
chiwum ludzkości. Aż oto ostatuiemi czasy pragnienie tego 
celu z większą niż kiedykolwiek siłą zbudziło się w jej sa-
mowiedzy wewnętrznej i wypowiedziane zostało w wielu gło
sach wymownych, potężnych niekiedy, ale zazwyczaj tak 
chaotycznych i sprzecznych z sobą. Dwa z nich rozważaliśmy 
tu w ich prawdzie i fałszu, w ich analogii i przeciwieństwie: 
głos szczerości i glos sumienia współczesunej naszej kultury. 
Pierwszy tu - iv i nam, jako o wysnutym z najgłębszej jej 
istoty osta t i ' znym celu życia, o żywiołowym materyalizmie 
„nadczlowh k i", śmiałym aż do heroizmu, a bewzględnym aż 
do szaleństw i, przeciwstawiającym się w tych swoich wła
ściwościach połowicznemu, małodusznemu, zlekka idealisty
cznym pokostem przykrytemu materyalizmowi obłudnie oppor-
tunistycznei praktyki naszego życia kulturalnego. Drugi glos, 
przemawiający surową prawdą epickich objawów tolstojo-
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wskicli, ukazuje w nich zasadniczy, z zaparcia się chrześeiań-
stwa wynikły fałsz tego życia i j ako jedynie prawdziwy, 
rzekomo przez Ewangelię usankeyonowany cel jego ostate
czny, uznaje zupełną jego negacye , samobójstwo kultury 
i wszelkiego ugruntowanego na niej bytu ludzk ! cgo. 

W przeciwieństwie obu tych tak krańcowo pojętych ce-
ów życiowych widzimy najdalszą konsekwencyę zaznaczonej 
na wstępie sprzeczności, rozdzierającej łono nowożytnej cy-
wilizacyi Europy: sprzeczności między religijnemi i kultural-
nemi jej dążeniami. Te oslatnie, rozwinięte teoretycznie przez 
Nietzschego w zupelnem oderwauiu od gruntu religijuo-cbrze-
śeiańskiego, miały jakoby doprowadzić do jakiejś przewyż
szającej niezmiernie wszystko, co dotąd na tern polu osią
gnięto, kultury przyszłości — tamte, uznane przez Tołstoja 
za niedającc się pogodzić z warunkami wszelkiego bytu kul
turalnego, po zupelnem unicestwieniu tych ostatnich, miały 
człowiekowi dać pełnię szczęścia na ziemi. Tymczasem, cóż 
widzimy? Rzeko na kultura „nadczlowieka", uwarunkowana 
przez wyzwolenie i pełne rozwinięci:1, wszelkich zwierzęcych 
instynktów natury ludzkiej, doprowadziłaby chyba ludzkość 
do barbarzyństwa i z ziczenia — chrześciaństwo tolstojowskie, 
ukształtowane samowolnie na logicznym szkielecie Ewangelii , 
byłoby chyba najzupelniejszym nihilizmem religijnym, zaprze
czeniem wszelkiej religii pozytywnej, mogącej stać się pod
stawą i dźwignią życia ludzkiego. 

Czy nie wynika stąd wniosek o koniecznem zespoleniu 
religii i kultury w życiu ludzkości i o meodzownym jego 
roztrojn, idącym w ślad za zerwaniem wszelkiego związku 
między temi zasaduiczemi jego czynnikami? Oto bijąca 
w oczy prawda, która, na podobieństwo iskry elektrycznej , 
t ryska z zetknięcia dwóch biegunów sobie przeciwstawnych 
i genialnie paradoksalnych poglądów na życie, jego zadania 
i cele ostateczne. W ciasnych ramach niniejszych uwag nie 
mogłem jej rozwinąć i uzasadnić wyczerpująco — pragnąłem 
tylko zwrócić na nią uwagę, j ako na jeden z najbardziej 
znaczących wniosków, dających się wysnuć z chaotycznego 
zamętu i krańcowych przeciwieństw myśli współczesnej. 
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