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Przod pó] i . . . i i ' ,111.1.1 i .1 i . i . 
wda, zo >II t- ho popadł w obłąkania] 
W krótkim czasie oryginalny a taiu« 
poprzednio / myśliciel zajt̂ i szerok^ 
koła ludzi i lozeoh i po loh zagraniom 
mi. Rzec ir żo obok Ibsena, NiotsoM 
dziś opanou ti-ł modę; mterosujfl ftiy nirfjt 
młodzież, V. ir-»twy postępowy i wybitni twjf 
torowie, a pid'linie jaklbson zdobvl sobifl 
niemoów, t u K Nintsonu jest mistrzem uzn(lS 
wanym jn andyuawczyków i diińozjijj. 
ków. Z t Ola Hansaon ogłosił w pfe 
smaoh nii mu nkiah, wynika, te oałe młode 
pokolenie lit< ratow flkaiijSyiiawakioh wyrjf 
sio pod wptvw<jia prao >meteohego. Żn«j 
ozenie jB e o nu północy wzrosło otyłe, i | 
znakomilj krytyk dnAaki, Joray JJraudoą 
po dwudfi- ••'••.i- łiriej' płrarwie stanął znosi 
na katodi z» i wyglosit ieżereg wykładów 
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oNietBoherB, Streszczenie ioh ogłasza obe
cnie w rozprawie i iemieokiej ~p. t. „ Aristo-
kratisohea Badical: Bmus." "Wierny swej me
todzie, rozpatruje Brandes najprzód życie 
aktora. Z krótkieg o rysu biograficznego do-; 
wiadujemy się o Metschem szozegółów 
bardzo oiekawyoh. Przedewsaystkiem w y 
jaśnia nam sie um\ sJow a go hz\ognomiu, 
niemajip.i iif u ' H I I K J ) ? u p e n i mt.mii -
okim, a i i.i s i ^ wsposob,^ nieobojętny 

Niesohe pochodzi z-Todnny 
(Nieckiol) a znamiona szczepowe 
w nim ti ik wybitnemi, ż a z a g r a -

o uważano go za polaka. Urodzo-
1844, j ako młodzieniec zasłynął 
ologiozaj oh, tak iż Baeylea ofia-
a katedra, na której pozostawał od 
79. Opowiada sam, że w okresie 
lał „najh ipszych członków owej 
ctóra żyj') między Paryżem a Pe-' 
>m." W Szwajoaryi też zaprżyja-
Wagner. im, którego zrazu wielbił 
ie opuści J.zarzuoająo mu, iż w „Par-
świetnia ideały ascetyzmu. Od r. 
pić go zaozęły cierpienia mózgowe 

inie oczu, któro mu unie-
Z y ł w Nizzy i w Ęnga-
. 1887 i 1888 rozwinął 
zdumiewającą. Choroba 

dla 
polskiej 
pozoata 
nicą czr 
ny w i 
2 prac 
row&ła 
r. 1869 
tym pc 
kolonii, 
tersbur. 
inil się 
anastc.j 
sifalu" 
1 8 7 6 ti 

a zaraz i osłabi' 
niozliwiafy pracę^ 
din, a dopiero 
znowu twórozoso 

jego zaczęła się wjzmagao, aż wreszoie prze-
Jeszcze nadmienić trzeba, 

bardzo muzykalnym, a 
nawot własną kompozy-

p. t. „Hymnus an 

szła w obłąkanie, 
że Nietsohe j est 
w r. 1S8S ogłosił 
cyt dla chóru i orjkiostry 
das Ijeben.' 

Jako myśliciel 
Schopenhauera; : 
coraz samodzielni! 
swe w dziedzmio 
tychczasowe jegej 
powstania pojęć 

stał zrazu na stanowisku 
wolna wszakże stawał się 

bjszym, skupiając badania 
zagadnień etycznych. D o -

prace zawierają analizę 
moralnych; zamierzał on 

właściwie przoprtawadzić krytykę wyrobio
nych historycznie pojęe. kiedy go zaskoczy
ło pomieszanie zmysłów. Ukończył zale
dwie pierwszą księgę dzieła „tTmwertung 
alicr Worthe. 

Zdaje się. że samoistny tok mysh rozpo
czął sie u ISietsshego obserwacyami nad 
kulturą Niemiec po zjednoczeniu ich. Zau
waży! on. ze społeczeństwo niemieckie tra
cąc coraz bardz e] prawdziwą cywilizacyę, 
chełpi Rie posiadaniem j e j . Zjawisko to 
tłouiaczy on panowaniem nieznanej da
wniej warstwy 1 idzi. których nazwał „-Bil-
dungsphilistcr." iią to reprezentanci kultury 
niuindywidualne;. twórcy niecnych konwe
nansów na polu religii, moralności i litera
tury, owych mni iman powszechnych, które 
w gruncie są len stwem prywatnem, a któ
re przygniatają rozwój umysłowy młodzie-
zv. Wzrastamy — dowodził on — me ma
jąc odw&si być samymi eobą. Lecz każdy, 
skore tego pragnę, znajdzie oswobodziciela; 
takim wybawił lelem był dla Nietsohegó 
Schopenhauer; ;akim on obce być dla in
nych. Trzeba potem jeno jeszcze oswobo
dzi* się od owego oswobodziciela. A kiedy 
Nietsche i tego dokonał, orzekł, źe kultury 
narodowe dobiegają do końca, że po nie
długim czasie istnieć będzie tylko europej
ska lub europejsko - amerykańska, -i że 
w przyszłem stuleciu toczyć się będzie wal
ka o panowania nad światem. Chodzi o to, 
by do tego czasu wytworzyć rasę umysłów 
wybitnych, kt^roby wówczas zagarnęły 
władzę. Oto jóden z zasadniczych poglą
dów Nietechogii: zadaniem i oelem kisfcoryi 
jc»t wytwarzane wielkich osobników. Tam 
więc tylko istni E>je kultura, gdzie społeczeń
stwo pomaga rozwojowi wielkich ludzi, a 
tam brak jej, gazie ono go tamujo. i P o pań
stwie dzisiejsz im geniusz mczpgo epouzio-
waó się me mo e; ten tylko feowi kulturę 
prawdziwą, kti pobudza, do. ̂ Bamoistności. 
Takim krzewicielem on być pragnie-. 

Przeciw, ,Bm)jjiBtrpmo.{cn]łnry. dadsiojazej 
« n e » n ł . ) K B n o r z e rozprawp. t. fctJpifeit-
gemftsse. Betrs obiungen^i (NiĄWflzesaojnie-
dytaoye). Sądzi on* ze wykszt8lo*nie'}ii-

- etoryozno, odkera:nam samodziolnośó.my-, 
demaJ< osraoia.,Nie czujemy się aQuą,jano, 

epigonami; czujemy się starySmi i bezsilny- i 
mi, a nadto uczy nas lustoryai jedynie skła
dania hołdów powoc zoniu; E>la tego dopie^' 
r o historya jest poSyteozną| kto poznał! 
życie. 

Samotność, na ktćrą Nietsohegó skazała 
choroba, zWTóciła ZnTśli jfiao ku zagadnie
niom których opra -n(w atut m zasłj uąt i obu-
\ril rftpjno nmydow Mimndzii luuj-7,>< li 

O powstaniu pojęć [moralnych napisał on-
szereg rozjraw*), iitóryoh ;reśń wiąże siei 
logicznie, mimo iż w's zystkie j isane są w for-j 
mie aforystycznej. ] 'orma ta właSoiwą jest 
Nietsohomu, a żaden może a ltor nieniiooki 
z takiem mistrzowst- rem nią się nie posłu
giwał. 

Myśli o pojęciach moralnych nabrały ja
sności w wnętrzu jego, kiedy czytał książkę 
Pawła Róego „ O p ichodzeniu uczuć m o 
ralnych," a powstał j j ako opozyoyą prze-
oiw poglądom tog > autora i teoryom 
moralistów angielsc ich. Radykalny umysł 
Nietsohegó polemiztje z ety^ą eudomoni-
styezną na każdym punkcie. :Nie wypowia
daj ąo jeszcze nio pozytywnego, kwestyonu-
j e on wszystko. Oz;rż należy istotnie dążyć 
do tego, byjaknajwi>ksza ilość ludzi dozna
wała jaknajwięoej przyjemności, j ak naj
mniej przykrości? Kie jestże.raozej rozkosz 
powiązana nierozer pralnie t bólem? I dla-
ozegoż żądamy szoz^ ścia dlafmożliwie naj
większej ilości ludzi Dlaozęgo nie dla naj 
lepszych, najwybitn ejszych ledynie? I czy 
nie lepszą jest dla wzrostu kultuiy różnica 
warunków życiowych, aniżeli równość? 
Analizując moralność, dochodzi Nietsche 
do poglądu, że wartość je j polegała zawsze 
tylko na'trwałym przymusie. Zdaje się, że 
przyroda żąda od człowieka posłuszeństwa 
dla pewnych nakazów, posłuszeństwa długo 
trwającego, skoro jprzed zgubą choe się 
uchronić. T o je j żądanie odnosi się do lu 
dów, do ras całychi Lecz nadchodzi czas. 
kiedy sąd sumienia naszego nie zgadza się 
z tą moralnością przekazaną. P o za sumie
niom morałnem, powstaje w nas sumienie 
umysłowe. Ludzie pzujący,. że są innymi, 
aniżeli mm, wytwalrzają sobie nowe tablice 
wartości moralnych. Jest dla nich konie
cznością nadanie swemu charakterowi sty
lu mu właściwego. iDopiero wówczas, kiedy 
styl ten wyrobili sobie, wewnętrznie są za-
dowoloni, dla mnjych znośni. Słabsi zaś, 
którym się to nie i dało, mszczą się na nich 
sarkaniem bezusti,nnem. parni nie znając 
zadowolenia, wysy >ając jad zo wszystkiego, 
choioliby wyrządzi i przykrjość tym, w któ
rych istocie przeć: uwają riównowagę. Dla
tego ludzie ci bosustanme sprawiają ową 
janczarską muzykę moralności, dwoniąo 
słowami: etyka, olyozajnosć, powaga, suro
wość, ideał, by dr iżmó tamtych a przygłu
szyć własną zazd rość wooec tych, co uzy
skawszy równowa ;ę, umieją używać życia. 

Przez lat tysiąc< i moralAość była posłu
szeństwem dla o b rozajów tradycyą przoka-
zanych. Obyczaj i te reprezentowały do-
świadozema pokoi >ń poprzednich o tern, co 
szkodliwe a co użyteczne. W opoco wojny 
bozustannej istniał jasno określony system 
moralności, stroszfezającej się w okrucień
stwie. Choąo przytoodobao się bogom, urzą
dzano na cześć íobí okropnośoi, mordowano 
ludzi. Potom pi wstało i wyobrażenie, że 
l okrucieństwo zwrócono dobrowolnie prze-
oiw samemu sobi< musi b^o miłem bóstwn: 
nastała moralnoś< ascetyczna. Po niej za
panowała etyka współczucia, litość, k^órą 
Sohopenbauer noi wal niokamolnbną. W e 
dług Nietsohegó, iio bardziej nie jest sa-
molubnom, aniżeli litość,Jktóra usuwa sta
ny przykro dla ni ,s. Cawięoąnie litóśoi jest 
równie merozBadiiemvjaklpotepianie oałego 
szeregu czynów-d^togoy: ^a;,nchodzą za sa
molubne; airuemi IOJ odmawiać ibależy eła-
smośoii tyin¿ - oo ofiamoSó ! — - -

. ' ) i^orgi!Brtthe¿|C^^iik«lri.aber."(ile.níori0l5ch« 
VoractLelIe.- ,J«niel«i vpn 6ut miiBmf »Z«c,G«nÍ6-

i zaparcie się 

uważają za yrUtofart? .iftirtośgi,.AcraBio. 
Pojooia. „dobre* i „złe" piorirotnie: in| 
miały znaczenie'/ aniłeli;i<wS''>Giva&t6% 
mieli władzę, l u f e e j ^ d j d B ^ K p ^ ^ f t r i i i ś a ! 
góoimoa, siebie i ozyny swa Eirati-ndobf^*-
mi" • w^ .prze^wgtawi^niu do." jra^Jji^iSsiej. 

tns" cznaszała najpierw waleczność, potom 
lipni o rnorc JNuwolmcy 7W> w)tHarraja 
moraLuooć wprost przeciwną. Nitici Dąs^du-
brymi," którym UBttieohg/^siC1 *yeiOi.' me. 
człowiek wysokiogo urodzenia, piękny 
i dzielny jest dobrym. Dobrym jest czło
wiek słaby, brzydki, oiorpiaoy; on dozna 
btogośoi pośmiertnej, tamoi będą potępień 
ni. Podczas gdy otyka wyższej, panująooj 
rasy potakuje żyoni, etyka mewolmków 
jost zaprzoozomom żyoia. Ta moramość 
niewolników joat moralnością zazdrości. 
Przotworzyła ona wszelkie ideały: bezsil
ność, która się me mści, nazwala dobrocią; 
trwożliwą uniżonośó — pokorą; ulegama te
mu, wobeo którego uozuwa tnę trwogę — 
posłuszeństwem; nędznośó stała. Bię zaszczy
tem. 

Z sympatyą swoją stoi Nietsoha po stro
nie rasy panującej, dzielniejszej. Dla niego 
sympatyozną jest atmosfera zdrowia, wol
ności i szczerości. Zarzucają tej rasie, że 
krzywdziła niższą. Lecz ozy istnieje krzy
wda w przyrodzie, której życie w rankjoyaoh 
zasadniczych opiera się na pokonywaniu, 
wyzyskiwaniu, niszczeniu? Dziwi on się lu
dziom postępowym, którzy sympatyzują 
z instynktami plobejskimi i nie ufają popę
dom ludzi stworzonyoh do panowania. 
Nietsche zastępuje Schopenhauerowski 
„Wi l l e zum Leben" i Darwinowski „Strug-
gle for life" wyrażeniem „Wi l l e zurMaoht." 
Według niego wielkich, oswobadzających 
ozynów dziejowych nie dokonały masy, za
zdrosne i nieżyczliwo, lecz nieliozni ludzie 
wielcy, którzy WBzyBtkim zapawnioby cboie-
li sprawiodliwośó, szczęścio i rozwój umy
słowy. 

Etyka niewolnicza jost etyką asoetyzmu. 
Nadała ona pewien sens cierpieniom, któro 
by ły nieznośne, dopóki nie można by ło 
przypisać im żadnego znaczenia. Z sensu 
tego wypłynął nowy szereg cierpień: w y 
myślił j e ó w zmysł okruoieńst^a, zwróco
ny na wewnątrz. Wszystkie instynkty ludz
kie, podstawowo warunki życia, pojmowa
no jako winę wobec Boga. Była to etyka 
niezadowolonych, etyka życzenia, która 
streszcza się w wymyśle nieba i ^yc i a poza
grobowego. Locz dziś powstaje nowy ideał, 
który w cierpieniu upatruje jeno warunek 
sisjzęśoia, etyka, która w imię nowej kultu
ry zwalcza kulturę dotychczasową. 

Jest między pracami Nietsohegó dzieło, 
któro teorye j ego zawiera niejako w formie 
religii nowej. Tytuł dzieła tego „Also spraefa 
Zarathustra." Zaratbuatra jost ojcem reli
gii persów, a dzieło Nietsohegó przypomina 
A.vestę. Pełne myśli głębokich, wzniosłego 
polotu, prorooze, pisane w upojeniu umy-
słowem, ułatwia ono zrozumienie myśli au
tora poetyoko-retoryozną formą, utrudnia 
zagadkowością wyrażeń i obrazów. 

Zarathustra sohronił się w jaskini, wśród 
gór wysokich, gdyż obmierzły mu drobne 
istoty ludzkie, drobne cnoty i drobne szoze-
ście. Nie cierpi on miasta i państwa, gdzie 
powolne samobójstwo wszystkich zowią ży
ciem. Teraz, widząc nad sobą sklepienie 
niebios, przed sobą morza nieskończona, od
dycha pełną piersią. Poznaje, jakio.niebez-
pieozeństwo tkwiło dlań w oszozędzaniu in
nych i w litości. „Pokłńty przez muchy j a 
dowite, j ak kamień wyarążony niezliozone-
mi kroplami złości ich, siedziałem między 
niemi i wmawiałem sobie, że ci drobni, 
oi „dobrzy" kłują niewinnie; "kłamią nie
winnie." . 

„Kto żyje międay- „dobrymi," tego litość 
uozy kłamania." 

„lob. sztywnyok' uozonych zwałem uozo-
nymi nipBztywnyjni. Grabarzy zwałom.ba-
daczami. Grabarze zarażają się oborobami-
Powinno się żyć na góraaŁ.'' .;, 
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nowej-szlachty, która na nowych. tafinLarli' 
wypisze rtcmn „MilschcfiM-ii.- Nie kraj oj 
ców, n ut-zyob. powmnjścio koohao, lecz ową 
przyszłą krainę, w której dzieci wasze mie
szkać będą. . i 

„Dluczego ta liardość?" pytają ludzie Za -
ratłnutn, OJI odpiera: „Dlaczego ta twar
dość^ r / L k l węgiel do dyamentu; ozy nieijo-
steśm\ spokrewnionymi blizko/ Tworząoy 
są twardvinj. W t e m błogość dla niob.,Iby 
odcieniu' rękę swą na tysiącleciach, jak: na 
wosku." 

Najbardziej oburza Zaratkustrę nauka 
o próżnoii i życia. O w o namiętne zamiłowa
nie, ktiut uatolinęło „Ilymn do życia,' ' wy
stępuj . tu w ustępie p . t. „Das andere 
Tańzlied " Tameo jest dla Nietsohego w y o 
brażeni ni owej najwyższej swobody i lek
kości rayśh, który wynosi się ponad cięża
ry życia i ponad głupią powagę. Jest to 
ustęp o vi y8okdm polocie poetyokim. Za-
rathustra widzi przed sobą kobietę z kasta-
nietami, tańcząo z nią, wyśpiewuje on cały 
gniew i całą miłośd dla życia. Najjędrnioj 
streszi» i Sietaohe poglądy w mistycznej 
„Pieśni północy": 

człowieku, posłuchaj, 

ówl północ g łęboka 1 

>a!em, spałem, 

iziłern się ze snu głębokiego. 

t jest głębokiro, 

szym, anlzeil sądził dzień. 

okłro jest b61 jego — 

głębszą jeszcze rozkosz: 

zecze: Zglńf 

wszelka rozkosz wleczno-cl pragnie, 

leboklej , głębokiej wieczności. 

Słusznie twierdzi Brandes, źe znaczdnie 
Nietachego polega mniej na tem, co zdzia- . 
lał, bardziej na tern, czom jest. Zresztą po
przesta on na streszczeniu poglądów M e -
t8chegc ie krytykując ich zasadniczo. 3źa-
two p( / i ŁÓ sofizmaty, na których opi 3ra 
się j ego łyka: nie każdy człowiek dz ieny 
jest dobrTm i szlachetnym, a walka o tyt , 
taka, jaką w przyrodzie widzimy, nie j ost 
systemem moralnym, który człowiek dzi
siejszy / laó musi za najlepszy. Litość wy
pływać i I O Ż O czasami z pobudek samclu-
bnych, z altruizm pozostanio zawsze c ra-
wdziwi ?datnią wartością moralną. 5 ie-
tsche cierpi systemów, nie cierpi za
równo ścisłej nauki historycznej, j ak meta
fizyki: dlatego pisuje w aforyzmach i po
przestaje na analizie psychologicznej. I eł-
n o w p i i *ch j o g o sprzeoznośoi, a często 
w myśloniu ohaotycznośó. W y w a r ł wp ływ 
na umysły liozne i wywierać go bęczie 
w rjrzyezłośoi, leoz nie należy go uważać za 
kodyfikatora nowej etyki. W jego metoczie 
stawiania wszystkiego do góry nogami, po-
wątpimania o wszystkiem, tkwi ów zdro
wy, radykalny pierwiastek umysłowy, 1 to
ry myślom Bacona i . rlartezyusza nadał 
tak iviiiką doniosłość. Czytając go, łatwiej 
dojśó do "wyrobienia sobie jaBnego własnjgo 
poglądu, napodstawie innych studyów, 
przednio uozynionyoh. po -
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