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Czy Nietzsche był Polakiem 
czy Niemcem? 

Matejko, Chopin i Grottgej. — Szajnocha, Fol 
i Stmve. — Beethoven byt Niemcom ozy Holen
drem 7 — Ozy Teodor Roosevoit byt Amerykani
nem czy Holeiidiem? — Nietzsche i ziohopen-
hweryzawany daiwinizm. — Wola potęgi i pra
gnienie jtaaia ¿18 nadczlowiekiem „Nietschogo". 

W feljßtonie, ogłoszonym w N-rze 26 
Kurjera literocko-naukowego z 25 czerwca 
b. r. p. t. „Czy- Owidiusz; Leibniz i: Nie
tzsche byli Polakami?", przytoczyliśmy 
argumenta, przemawiające przeciwko rze
komej polskości Owidiusza i Leibniza* Po
nieważ sam Nietzsche twierdził, że: jest 
Polakiem, Leonard Szarlitt zaś, w rozpra
wie Nietzsches Polentum, (Politisch An
tropologische Revue, Lipsk, 1906) 1 w 
Charakterystyce Nietzschego (Przegląd 
Warszawski, lipiec i sierpień 1924, Nr. 35), 
zebrał wszystko najdokładniej, co się tyl
ko do polskiego pochodzenia pisarza od-

: nosi, trzeba na podstawie zbadania innych 
osobistości, pochodzących z obcego kraju 

' ; w pierwszej, czy trzeciej generacji, zapy
tać, ozy objektywnie teza, jakoby Nletz-. 

sehe byä Polakiem, da się utrzymać, czy1 

nie? 

Skoro Nietzsche sam tylokrotnie przyznaje 
się do polskości, i tak to chętnie podkreśla i 
par force przekonywa, że niema w nim nie
mieckiego charakteru, w takim razie on sam 
w pierwszym rzędzie ma rację: czy jest tak 
istotnie? Naprzód ze względu na czas i cKro-
nologją: jeżeli pradziad Nietzschego byt śyJ 

nem Polaka Nieckiego, jeżeli prababka Nie
tzschego była Polką, wszystko to zaś było 
około r. 1715, to fakt pochodzenia z czwartej 
generacji i okres czasu około 150 lat, jest 
niewystarczający na, to, ażeby uważać Nie
tzschego za Polaka, albo za człowieka o po-
chodzeniu polskiem. 

Jakie stanowisko w takim razie zajęlibyś
my wobec Matejki? Jam Matejko pochodził 
wprost z czeskich rodziców, którzy osiedlili 
się w Polsce. Niema zaś nikogo w Polsce i na, 
świecie, któryby nie twierdził, że Matejko był 
Polakiem, że był malarzem naiwslaróś polskim 
i że dusza jego była polska. Kiedy zaś Czesi 
zaoferowali mu stanowisko Dyrektora Aka-
demij Sztuk Pięknych w Pradze, Matejko od
pisał grzecznie, że miły mu jest naród czeski,: 
ale że on sam uważa się za Polaka; wtedy 
Polacy z kolei zaoferowali mu w Krakowie 
takie stanowisko, jakie miał objąć w Pradze. 

Jeżeli zaś Chopin miał w sobie przymieszkę 
krwi francuskiej, Grottger "zaś niemieckiej, i 
obce nazwiska w dodatku: czy oni sami siebie 
i kraj ich samych nie uważał za Polaków? 
Pochodzenia obcego byli także Karol Szajno

cha, Wincenty Pol i Henryk Struve, mieli 
obce nazwiska, nawet Pol pisało się pierwo
tnie Pohl, pomimo to zaś byli w swojej istocie 
i w swojem uczuciu wybitnymi Polakami, 
taksamo jak mnóstwo innych Polaków daw
niejszych i dzisiejszych obcego pochodzenia. 

Gdyby pochodzenie'z obcej, drugiej, trze
ciej i czwartej "generacji miało być rozstrzy
gające o tein, do jakiej ktoś narodowości na
leży, w takim razie Ludwik van Beethoven 

. (1770—1827), który z holenderskiej rodziny 
pochodził'.i nosił holenderskie nazwisko, po
winien przez Holendrów i Niemców być uwa
żany nie za Niemca,.tylko za Holendra: tym
czasem ani Niemcy, ani Holendrzy nie uwa
żają go za twórcę niederlaodzkiego, tylko za 
Niemca. Beethoven pochodził istotnie z ho
lenderskiej rodziny, ale jego. dziad był ka
pelmistrzem w Kolonji, ojciec śpiewakiem te
norowym w dworskiej kaplicy. Sam Beetho
ven urodził się w Bonn, długi zaś czas żył we 
Wiedniu,.gdzie także umarł. 

Teodor Roosevelt pochodzi} takie z rodziny 
i holenderskiej, która wywędrowała do Ame

ryki: ale nikt Prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych: iiiu uwaaai Ła Holendra, ami tei om sam 

siebie nie miał ża takiego, a uważał się za 
Amerykanina. 

Fryderyk Nietzsche zatem, który urodził 
się w Niemczech, po niemiecku mówił i pisał, 
objektywnie żadną miarą nie może uchodzić 
za Polaka; to był Niemiec tak samo jak Ma
tejko, Chopin, Grottger, Szajnocha, Pol, 
Struve, byli Polakami, chociaż ich rodzice, a 
więc pierwsza poprzednia generacja, nie była 
polska. 

Jeżeli jednak sam NietzBche mówił, że jest 
Polakiem? Jeżeli niektóre pierwiastki wybu
jałego indywidualizmu tłomaczył swojem pol
skiem pochodzeniem, jeżeli krytycy, jak Leo
nard Szarlit akcentują, że głos krwi, jaki się 
w Nietzschem budził w stylu jego Zaratustry 

. się - objawiał, to jest muzyka- Chopina, która 
stała się dla niego metafizycznym językiem, 
którym przemawiał naród, z jakiego on po
chodził, to czy stad należy wyciągnąć wnio
sek, 4e była w Nietzschem duchowość polska? 
W takim razie każdy, wielbiciel Beeihovena 
i Wagnera, który do głębi przejmie się mu
zyką tych wielkich artystów i sam z, ich na
tchnienia tworzy, jak Puccini w odniesieniu 
do Wagnera, musiałby być uważany za twór
cę, w którego dziełach są pierwiastki, pozwa
lające na wyciągnięcie tak daleko idących 
wniosków, jak w ..odniesieniu'do Chopina i 
Nietzschego. Muzyka może wyrażać tęsknotę 
za wolnością, jak u Chopina: ale jej język 
jest uniwersalny i wyrażając wszystkie pier
wiastki ludzkiej, psychy, jakie tylko w niej 
są, trafia do duszy każdego narodu.-i wszyst
kich ludzi na świecie,:wrażliwych na muzykę. 
Więc i z tego względu entuzjazm Nietzschego 
dla- Chopina,, istoty 'zagadnienia nie wyjaśnia. 

Tym, który właściwe; piętno w strukturze 
myślowej i na duszy Nietzschego wycisnął, 
był nie Chopin, tylko Schopenhauer. Ten 
wielik filozof woli, dał mu pierwszy impuls 
do zajęcia się filozofią';, jego naukę o znacze-

, niu, woli,,-w, której, Schopenhauer-• upatrywał 
Ten wslełkl fUozof wóa,,te& mu pierwszy im

puls do zajęcia się filozof ją; jego naukę 01 
znaczeniu woli, w której Schopenhauer upa
trywał źródło życia całej natury, złączył 
Nietzsche z teorją selekcji Karola Darwina^ 
powstał z tego zschopenhaueryzowany darwU 
nizm, jak to trafnie ujął Hans Yeihinger w, 
książce p. t. „Friedrich Nietzsche ols PhUo* 
soph". To jest sama essencja nauki Nietzsche
go: walka o byt, jaka jest w całej naturze, 
której teorję dał Darwin, wygląda w parafra
zie Nietzschego, złączonej z nauką Schopen* 
hauera, jako wola potęgi, pragnienie władzy 
i mocy nadczłowieka, który staje wysoko po
nad tłumem. Ten nadczłowiek przewyższa 
wszystkich innych ludzi na świecie; dlatego 
Nietzsche woła bądź zawsze pierwszym, nie 
daj się wyprzedzić przez nikogo! 

Nietzsche chciał być nietylko arystokratą 
ducha, chciał być także i arystokratą krwU-, 
dlatego tak podkreślał swoje polskie pooho* 
dzenie, ze starej szlacheckiej rodziny. I j e 
żeli pisał do Henryka Steina, że „we wszyst-

. kiem, co stanowi istotą niemieckości, mogą 
mieć tylko pewien udział, ale nic więcej; niech 
się. pan przypatrzy mojemu nazwisku, przod
kowie moi byli szlachcicami polskimi, jeszcze: 
matka mego dziadka była Polką", akcen
tował to dlatego>tak silnie, ponieważ chciał 
przez to swojąi wyższość pokazać: chciał uja
wnić, że jest starym arystokratą,., zaliczają
cym się do wyborowej.sorty ludzi, nie zas^tej 
„trzody" ogółu, nad którą chciał stanąć bar* 
dzo wysoko. 

Owidiusz nie był Polakiem, tylko Rzymia* 
ninem, skoro jego życiorys istnienie history
cznej Polski o 1000 lat wyprzedził; Leibniz; 
był Niemcem, nie pochodził z polskiej 'rodzi
ny i nie nazywał się Lubieniecki; Nietzsche 
był OTewem,rodził się--w- Niemczech, mówił 
i pisał po niemiecku; jeżeli nawet. czwarta, 
generacja przed nim nazywała się Niecki l 
pochodziła z Polski, 750 lat czasu nie dopu
szcza do tego, ażeby Nietzschego uważać za 
Polaka, albo za człowieka o polskiem pooho* 
dzeniu. , j . g t , 
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