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„Chcę ostrzedz ludzkość przed 
sobą samym, chcę odkryć je j 
wszys tk ie b ł ędy natury mojej , roz
winąć przed nią całą nędzę , sprze
czności moich i moich głupstw. . . 
N i e s łuchajc ie mnie, powiem im 
przez to, dopóki nie s t a n ę się 
bardziej maluczkim od najbardziej 
maluczkiego z was" . 

Nietzsche-Pyrou. 

I. 

„Myślcie o mnie co c h c e c i e — m a m umysł wolny 
i serce twarde" — oto wyzwanie, j ak ie w całem poczu
ciu indywidualnej wartości swojej, rzuca w twarz świa
tu F r y d e r y k Nietzsche. 

Namiętny rzecznik wszechindywidualizmu, gorący 
apostoł i obrońca godności człowieczego „ ja" , filozof — 
moralista, poeta i kompozytor muzyczny, osobistość nie
wątpliwie genialna, bożyszcze młodej północy dzisiejszej, 
na której życiu, ideałach i piśmiennictwie wyciska swe 
potężne indywidualne piętno, F ryde ryk Nietzsche zajął 
dziś to stanowisko w dziejach myśli ludzkiej , z którem 
każda z literatur świata liczyć się poważnie musi. 

Poprzez granice rodzinnych Niemiec ] ) i Skandyna
wii sąsiedniej s ława Nietzschego dziś się dopiero w całej 
swej pełni rozwoju przedostaje, całą myślącą część 

'), Nie tzsche w autobiografii swej przyznaje, źe pochodzi 
z rodziny polskiej Nieckich. Ojciec jego b y ł czechem, matka 
polką. Fryderyk urodził się w Saksonii w 1844 r. 
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współczesności pociągając za sobą. Literatura russka 
poświęciła już była Nietzschemu cały szereg filozoficz
nych studyów, dla Francyi przekłada dzieła jego w ca
łości Maurycy Barres, Niemcy całe i Skandynawia brzmią 
echem Bazylejskiego filozofa — u nas dotąd myśliciel ten 
nie wiele jes t znany, więc i rozumiany niewiele, poza 
punktami wielce już popularnych dziwolągów tego „filo
zofa nowej moralności". 

Nietzsche rozpatrywany w świetle swych ideałów 
w świetle swej k ry tyk i współczesności, nawet w swem 
strasznem niedomówieniu myśli ostatniej J ) , mimo swą 
całą potężną indywidualność, całą genialność swej war
tości „ jednos tkowej" , dla śledzących za przejawami 
myśli współczesnej Zachodu, wsłuchanych w jej na j 
świeższe duchowe tętna, będzie wszak tylko cząstką 
tego olbrzymiego fermentu, j ak i nam ostatnie fale psy
chicznego nastroju świata z przypływem swym przyno
szą. Genialny umysł F ryde ryka Nietzschego, mimo, że 
często w mętnej, paradoksalnej , a nawet wprost choro
bliwej szacie nam się odsłania, będzie więc dla nas 
niejako wyrazem, upostaciowaniem i uplastycznieniem 
znamiennie i szeroko w łonie doby bieżącej tętniących 
ideałów i pragnień nieuświadomionych, jeszcze bezciele
snych. Oto przyczyna olbrzymiej popularności tej filo
zofii, przyczyna wybitnego na bieg myśli współczesnej 
wpływu jej twórcy. 

Około kilkunastutomowej wiązki dzieł F r . Nietz
schego powstała już cała l i teratura odnośna, dziesiątki 
tomów licząca. Zarówno dzieła j a k i osobistość jego 

') Nietzsche pracując nad „najjaśniejszą książką", jaką po 
swej „najmędrszej" mia ł dać światu, dostał o b ł ę d u . . . Do dziś 
dnia znajduje się on w domu obłąkanych. 
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stworzyły moc całą studyów, surowych krytyk, entu-
zyastycznych apologii, komentarzy i dysertacyi — pow
stał ztąd, jednem słowem, cały odrębny, j a sk rawo odbi
ja jący się od tła powszechnego kierunek filozoficzny, 
będący, a raczej mający być właściwem odbiciem teo
retycznych idełów poety filozofa w mózgach jego współ
czesnych. Pojawiły sio już całe dzieła w tym kierun
ku. Praca bezimienna p . t. „Vox human a" usiłuje roz
wiązać wszelkie problematy życiowe w duchu filozofii 
Nietzschego. Społeczeństwo niemieckie dzieli się już 
dziś całe na zwolenników lub przeciwników nowej filo
zofii — gorących jej prozelitów lub też namiętnych an
tagonistów; obojętnych, indyferentów tu niema. Wa lka 
więc wre zacięta, żywotna — rodzą się całe organy pra
sowe, („Die Zukunft" M. Harden a) usiłujące naśladować 
nawet styl aforystyczny wielkiego swego mistrza. 

W Skandynawii ideje Nietzschego znalazły swój 
najszerszy i najbardziej charakterystyczny oddźwięk w li
teraturze pięknej mianowicie: Genialny Strindberg stoi 
tu w pierwszym rzędzie wyznawców, obok Ibsena oczy
wiście. Bohaterowie powieści, jakoteź dramatów obu 
tych autorów wcielają w siebie ideały etyczne Nietz-
schianizmu, w całej ich „niemoralnej" j ak u Strindberga 
(Tschandala) lub „symbolistycznej", j a k u Ibsena (Bu
downiczy Solness) barwie i szacie. 

Do rozpowszechnienia obecnej sławy Nietzschego 
w Niemczech przyczynił się najbardziej i najskuteczniej 
Jerzy Brandes mianowicie, całym szeregem odczytów 
z katedry kopenhagskiej filozofii tej , jeszcze w r. 80 

poświęconych. Znakomity ten k ry tyk duński sprzenie
wierzył się tu samemu sobie, z przed łat oczywiście 
dwudziestu — zajął tu bowiem względem idei przez się 
popularyzowanych, stanowisko wprost przeciwne temu, 



jakie zajmował ongi, gdy j ako zwolennik entuzyastycz-
ny Milla i Comte :a stworzył niejako impulsywnym 
swym wpływem cały ówczesny filozoficzno-społeczny 
ruch w ojczyźnie swojej. Dwadzieścia lat w pochodzie 
myśli ludzkiej , to cały okres ewolucyjnych przemian — 
mumifikować żyjącej myśli świata niepodobna — zastój 
je j każdy ma te fermenty, które się nieubłaganie zni
szczenia znaczą śladem. 

Stroną arcy-charakterystyczną filozofii Nietzschego 
jes t jej rodowód duchowy — o ile rodowód taki wogóle 
nadaje się pod skalpel analizy rozumowej — ów wpływ 
licznych kierunków filozoficznej myśli, który dostrzedz 
się daje w całym systemie etycznym wielkiego tego 
rzecznika indywidualizmu, obok całej oryginalności po
glądów jego osobistych. 

Wykształcony na wzorach klasycyzmu, wielbiciel 
gorący i zapamiętały pogańskich ideałów tegoż, ideałów, 
które w piersiach historycznych przedstawicieli epoki 
odrodzenia — wielkich bohaterów i wielkich zbrodniarzy, 
nadmiar żywotnein biły tętnem — osobisty przyjaciel i 
zwolennik gorący Burckhardta w ideałach jego, pozostał 
Nietzsche po kres świadomości swojej niemal, wiernym 
tym ukochanioiu swoim, wiernym w podstawowej stro
nie systemu swego, która mu była prawie dogmatem. 

W ostatecznej dopiero, przełomowej dobie umy-
słowość Nietzschego szersze poczyna odbijać widnokręgi, 
horyzonty dostrzegać pełniejsze, ślad czego w pracach 
j ego ostatnich zaznaczył się już w punktach wytycz
nych, w właściwy sobie.sposób. 

Dla klasycyzmu i jego przedstawicieli, zwłaszcza 
li teratury francuzkiej z XVII i XVIII w., ma zawsze 
dotąd Nietzsche w całym szeregu dzieł swoich tylko 
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entuzyazm, tylko uwielbienie. Była to jego duchowa 
rodzina, brać jego najbliższa. Żywotność w ogóle, prze
j a w y jej życiowej siły, nawet w swej stronie najbar
dziej pierwotnej, dla ducha Nietzschego, w słabem roz-
pacznie miotającego się ciele, miała czar nieprzeparty, 
urok niepokonany. Mocą przeciwieństw ukochał ideał 
ten nieszczęsny poeta-filozof ponad wszystkie; wielkie 
w swym duchu stawiał mu ołtarze, miał dlań jedynie 
pochwalne hymny. Ten tragizm wewnętrzny, z biegiem 
życia w swej sile'! niszczącej stale podsycany, wybu
chał też na zewnątrz w działach filozofa płomieniem 
iskrzącym się jaskrawo, wszystko trawiącym, zgu
bnym. Zycie oliwy doń tylko dolewało; stos płonął 

siale. 
Filozofia Schopenhauera, jego system etyczny, cala 

potęga umysłowości tego myśliciela, pociągnęły Nietzsche
go aż do apoteozy buddyjskiego ascetyzmu, w swem pojmo
waniu moralności j a k o środka unicestwienia instyhtówzwie~ 
rzęcycli przez wolę. Zjpod tego wpływu, naturze jego snadź 
przeciwnego, otrząsnął się j ednak Nietzsche, poddawszy 
z czasem ów uwielbiany „kodeks etyczny" mistrza swo
jego surowej krytyce, tezom jego j a sk rawe stawiając 
antytezy. Oto j ak brzmią hasła tego odporu: „Żyj całą 
życia pełnią, kształć wszystkie władze natury swojej, 
wszystkie j e rozwijaj. Strzeż się ascetyzmu! Bądź 
wiernym sobie i instynktom swoim". 

Ascetyzm więc Schopenhauerowski pochłonęła tu 
całkowicie filozofia Nietzschego w swej dogmatycznej 
apoteozie życia, żywotności jego Darwinizm, w za
stosowaniu etycznem, jego ideały zachowania rasy, 
w swej „walce o byt" prowadzące do wniosku wprost 
przeciwnego kodeksom unicestwiania instyktów -— to 
w części w prostej linii rodowód „ Nadczłowieka u 



(Ueberinenseh) 1 ) togo przyszłego protoplasty nowej 
rasy ludzkiej silnej, żywotnej i hartownej; która prze
nosić ma ród nasz dzisiejszy o cala głowę, nietylko 
mocą swego „duchowego arystokratyzmu" 2 ) ale i siłą 
swych zdrowy cli nerwów — rasa bowiem „nadludzi" ma 
być nietylko „arystokracyą mózgu" lecz i arystokraeyą 
„mlecza pacierzowego". . . Zdrowa dusza w zdrowem 
ciele ! 

Genialna niezaprzeczonie umysłowość Fryderyka 
Nietzschego przedstawia nam się j akoby typ i to typ 
arcy-charakterystyczny tej wyższości człowieczego du
cila, o której mówił Mickiewicz, iż powinna zawierać 
„całą przeszłość historyczną świata, od drzewa wiado
mości dobrego i złego" aż po chwilą daną, w myśl 
czego genialny nasz wieszcz ostrzega: „Si vous n'avez 
pas encore fait votre Croisade et votre Revolution fran
çaise dépêchez vous, car autrement vous ne pourrez pas 
suivre la génération ac tue l l e" . . . 

Otóż że ducli Fr. Nietzschego przeżywać musiał 
te dzieje epok historycznych świata, że Avstrzasnela nim 
silnie i Wielkiej Rewolucyi burza, świadczy o tern żywy 
jego udział we wszystkich tętnach psychicznego nastro
ju epoki porewolucyjnej, aż po dni ostatnie. „Umowy 
społeczne" i systemy moralne na jeden typ człowieka 
obliczone, i to typ abstrakcyjny, nie dawszy szczęścia 
pożądanego światu, nie dały też zadowolenia duchowi 
wielkiego indywidualisty, odźwierciadlającego w sobie 

') Typ cz łowieka rasy przyszłej w żywotność pierwiast
ków swych bogatej — typ ten maluje N. w dziele swem głównem 
„Also sprach Zarathustra", jakoteż w całym szeregu innych. 

2 ) Jest to różnica zasadnicza z ideałami Darwinistowskiej 
etyk i. 
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z właściwą naturze swej przejrzystością cały szereg naj
grzecznie jszych dążeń i w a h a ń ducha ludzkości pore-
wolucyjnego okresu. Przeżył więc Nietzsche w ten 
sposób „swój" bajronizm, swój następny okres zobojęt
nienia, wraz z powstałym na gruncie tym idylitaryzmem 
mieszczańskich ideałów, materyalizmem naukowym i 
naturalizmem piśmienniczym. Wydał też niezawodnie ów 
duch „nadczłowieka" i swój potężny okrzyk bólu, roz
goryczenia i rozczarowania w pesymizmie epoki następ
czej, gdy wraz z Schopenhaueryzmem i Hartmanizmem 
zbiorowym poczuł w swem łonie wielki j ę k Yeltschmerzu, 
będący przedostatniem po dni nasze drgnieniem potę
żnej porewolucyjnej fali psychizmu ludzkości. Ostatnią 
pianę tej zmąconej fali niesie nam nastrój bieżącej 
chwili, nastrój, którego cząstką jest Nietzschiauizm, w swej 
chaotycznej szacie, dążący wszakże ku temu łożysku, 

gdzie się już życie organiczne wszczyna. 

Oczywistą jes t rzeczą, iż cały szereg odnośnych 
neyacyi w duchu czasu, wywołał w duszy czującej „ja
źni" swojej samoistną wartość, potrzebę żywą potwier
dzenia takowej . Było to „jestem" apostoła indywidu
alizmu, które zaklął on w typie swego „nadczłowieka", 
będącego osią środkową systemu jego, z tęsknoty ducha 
zrodzonym ideałem. Ów zdarwnuzowany, j a k b y się zda
wało, „nadczłowick" Nietzschego, nie będzie wszak apo
stołem rozczochranego indywidualizmu, nieokiełznanej 
samowoli, mimo, r ) że „wola" jego ma być jego „pra
wem".. . Wola tej wyższej jednostki 2 j związaną jest 
całkowicie z jej „nadczłowieczą jaźnią, a ta jaźń ma 

') (a raczej: dla tego, ze). 

") (Zasadniczo wsparta na dogmacie mora!n;;vi). 
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już u źródła swego pewien j akoby moralny absolut — 
godność człowieczą, w jej całej apotezie szczytoiuej. 
„Wola" więc nadczłowieka z tą „wolą" wyższą, w „go
dności" jego osobistej zasadniczo tkwiącą solidarna, jes t 
wolą „wolną" nigdy wszak samowolą. Nadczłowiek 
tedy, człowiek w tern znaczeniu „wolny" >) żyje jak 
chce, postępuje j a k chce, ale to życie i te postępki jego 
są jedyrie 'wzorem tego, czem być powinny, względnie do 
tej świadomej siebie woli. Człowiekiem „bez dogmatu", 
ani człowiekiem „bez czci i wiary" z natury już swej 
nie będzie więc ta przyszłej rasy człowieczej jednostka, 
tak j a k mistyczne postaci Siegfriedów i Hagenów boha
terskiej przeszłości, dla której Nietzsche pałał uwielbie
niem, dalekiemi są w istocie rzeczy od typu „książąt 
żelaznych" wynaturzonej cywilizacyi naszej. Cała ta 
j ednak przepaścistej głębi różnica, dzieląca w duchu 
poety — myśliciela, filozofa — idealisty oba powyżej ze
stawione typy w sposób tak zasadniczy, dla k ry tyków— 
antagonistów Nietzschego nie istnieje. Dla nich apostoł 
„siły przed prawem" jest jedynie i wyłącznie pierwo
wzorem „nadczłowieka", a poteoza tegoż apoteozą bez
prawia, wola jego — samowolą . . . 

Po za tym typem jednolitym, skończonym, j ak i 
powstał w wyobraźni myśliciela poety w calem swem 
ucieleśnieniu spoistem, niemal widomem, myśli Nietz
schego, po dziełach jego luźnie rozsiane, nie mają tej 
spójni koniecznej, j aką im prawa naturalnego rozwoju 

•j wskazuję. Są tu nierzadko najmniej spodziewane skoki, 
najmniej oczekiwane zwroty, iście mgławicowy zamęt 
przedstworzenny, pojęciowy chaos. Dziedziczna skłon-

') Kiedy „wolnością" n a z y w a ć będziemy możność postępowa
nia zgodnie z naszą wolą , podlegania jej s terownictwu. 
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ność do umysłowych zboczeń w mózgu Nietzschego tkwi
ła niewątpliwie. Geniusz z obłędem, w chorych nerwach 
zaklętym, walczy! tu już lata całe, bo ślad tej walki bolesną 
j a k ą ś nicią w pismach Nietzschego przewija się stale, jęczy 
rozdźwiękióm chorobliwych majaczeń, mieni się błyskotli
wą paradoksu szatą, pośród wspaniałej świetności bły
skawic geniuszu przepaścistej ducha tego głębi. Cała 
działalność pisarska apostola indywidualizmu powstała 
w okresie walki jego z niemocą, chorobą nerwową tra
wionego organizmu. Okres dziesięcioletni zerwania ze 
światem, życia po za nim, po opuszczeniu katedry 
w uniwersytecie Bazylejskim, był okresem całej twór
czości Nietzschego. Lecz mózg ten chory jest tu tylko roz-
dźwięków chwili symbolem. Duch myśliciela — poety 
trawił się stale wielką wewnętrzną siłą zniszczenia — 
palił się i wszystko spalał wkoło siebie niszczącą mocą 
sił jakichś podziemnych, które mu każde dzieło myśli 
jego w nicość obracać spieszyły. Poeta czuł w sobie 
tego strasznego całopalenia żary, gdy wołał: 

„Ja, ich w e i s s woher ich stamme: 
„Ungesätt igt gleich der F lamme 
„Glühe und verzehr ich mich 
„Licht wird Al les , w a s ich fasse, 
„Kohle — Alles w a s ich lasse 
„Flamme bin ich s i c h e r l i c h ! " . . . 

(Ecce homo). 

Więc palił wszystko ten „ogień na węgiel" — 
burzył i niszczył aż do materyału, z którego świat my
śli swojej budować zamierzał poeta — myśliciel, mimo, 
że ten materyał j ego „nowy" bywał nie rzadko piękny 
nad podziw, nad podziw bogaty. Nie było w nim tylko 
cementu, gdy go nie było w okresie negacyi. 



Mózg F r y d e r y k a Nietzschego pękł pod naciskiem 
szarpiących go sprzeczności, uległ tej sile, z którą wo
jował napróżno. Z tej przełomowej walki , wśród któ
rej geniusz stykając się z obłędem, dzięki jedynie prze
wadze afirmatywnych stron swojego duchu wychodzi 
zwycięzcą, sprzecznościami szarpany umysł apostoła 
z okresu ner/acyi w mrokach obłędu utonąć musiał fa
talnie. Więc na tej jednej myśli, k tóra mu snadź była 
olbrzymiem przeczeniem wszystkiego, co u podstaw ro
zumu człowieczego upatrywał, na jednej tej myśli, która 
dla mózgu tego była zbyt wielkim „ciosem psychicznym", 
zatrzymał się j a k skamieniały umysł wielkiego szaleńca, 
ze sztraszyliwym automatyzmem waryata , powtarzając 
dziś tylko jedno wielkie pytanie: „Czem jes t rozum 
ludzki" 

Nietzsche nie przeżył „swego" mistycyzmu. Nie 
miał on, zda się, nigdy ćhrześcijanizmu „swego", nie 
wcielił go w swe życie, nie wszczepił w duszę, sercem 
nie ukochał — więc myśli j ego brakowało duszy. Osta
teczny zwrot religyjno-mistycznego wagneryanizmu wy
wołał w tym umyśle, ideałami pogaństwa przesyconym, 
właściwy odpór, silną reakcyę , zgubny antagonizm. 
Z kolei Nietzsche zerwał tu z Wagnerem — z apologi-
sty stał się surowym sędzią, aż przeżył siebie swym 
duchem zniszczenia... Wstrząsające zaiste czyni na nas 
wrażenie siła tych potęg, która w warunkach danych 
wielki ten umysł strawiła. Są moce, z któremi walka 
daremna. 

Nietzsche dla nas, w przekonaniu naszem osobistem, 
zwłaszcza Nietzsche-Krytyk, tem c z e m b ^ ł d o chwili ducho
wego swego kataklizmu będzie tylko wijrazem przejściowych 
prądów, chaotycznie tętniących w łonie dzisieszej prze
łomowej doby. U podstawy wszakże idei jego tkwią juź 

te ziarna, któreby dla rodzącej się dzisiaj syntezy nie
ocenionym być mogły nabytkiem. 

Taki więc juź, jakim był w dziełach swoich, z któ
rych ziarna prawdy przepiękne wyłuskiwać się jedynie dają 
z trudnej do zgryzienia łupiny, taki nawet, j ak im był 
juź w całej swej zapowiedzi czem być może, taki je
szcze, j ak im był przed napisaniem owej „najjaśniejszej 
książki", której napisać nie było mu snadź sądzonem — 
Fryderyk Nietzsche jest niepospolitym epoki naszej myśli
cielem i j ako z takim, zapoznać się nam z nim bliżej wypada. 

I ł . 

Nietzsche, j a k niegdyś Kartezyusz, powziął był ol
brzymi zamiar wniknięcia swym skalpelem krytycznym 
w całą dziedzinę duchowego dorobku ludzkości, odby
cia swej jednostkowej podróży wokoło myśli ludzkiej 
świata, w nadziei odnalezienia jakiegoś nieznanego do
tąd rodzajowi ludzkiemu portu prawdy nieobjawionej 
ukrytej , a za podstawę „nowej moralności" służyć mo
gącej. 

W podróż tę puścił się Nietzsche z całą młodzień
czą zaiste dobrą wolą, z calem poczuciem SAvej jedno
stkowej wartości, na dnie już czego—zaślepiająca zwol
na umysł jego „mania wielkości" tkwić miała. Podjął bo 
zadanie nad człowiecze siły duch ten samotny. 

Każde z dzieł jego — a jes t ich tomów ki lkana
ście, podług trafnego wyrażenia jednego z komentato
rów tego myśliciela, jest opisaniem jednej z takich po
dróży wokoło pewnej sfery myśli tego świata. Nietz
sche materyał miał, przyznać trzeba, bogaty olbrzymio, 
lecz i trudności zadania swego doń proporcyonalne, kie
dy zważymy, że wyruszał w tę podróż jedynie bodaj 
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ze skalpelem krytycznym, k tóry mu nie mógł zastąpić 
bussoli. Lawirował wiec w ten sposób, najczęściej bez 
steru ten nieopatrzny żeglarz życiowy, dopóki mu się 
awanturnicza łódź jego w całym swym pędzie nie roz
biła o skałę, dopóki jej żagli wiatr przeciwny nie skru
s z y ł . . . Niema jednakże bodaj jednego z bardziej ży
wotnych zagadnień życiowych, jednego filozofii proble
matu, jednego zagadnienia bardziej złożonej natury, 
z któremby się Nietzsche w tych. podróżach swoich nie 
spotykał, o któreby nie potrącał przygodnie. Pracy ty
tana dokonał w tym zakresie pracownik ten nieustra
szony. Systematy filozoficzne, metafizyka, estetyka, sztu
ka i psychologia twórczości artystycznej, literatury i 
muzyki , historya kultury, religii, drobiazgowo subtelna 
analiza uczuć ludzkich w ich życiowych przejawach, 
cały cywilizacyjny bilans ludzkości głębią swej sondy 
oceniał z kolei, nowe dać światu zamierzywszy warto
ści. A robota to była niełatwa — burzyć o wiele ła
twiej niż budować — gmach bowiem każdy wyniagu ar
chitekta, którego twórczość opiera się na huierdzeniu; 
konstrukcyjnych zaś pierwiastków najmniej posia
dał umysł filozofa, więc mu się gmachy myśli jego 
chwiały, jeden za drugim rozsypywały w gruzy — Py-
ronizin nie mógł być im fundamentem. 

Systematu filozoficznego, we właściwem pojęciu, te
mu znaczeniu, Nietzsche nie stworzył. Dziełu jego bra
knie koniecznej konstrukcyi logicznej —jest ono raczej 
wytworem wyobraźni poety — artysty, nie zaś spoistą 
budową myśliciela. To też dla myśli swojej nader 
właściwą obrał Nietzsche szatę — aforyzm. Aforyzmy 
te, skrzące się bogactwem słowa, artyzmem formy ol
śniewające, są to luźne spostrzeżenia źycioAve, najczęściej 
w postaci przysłów, a nawet przypowieści, o biblijnym 
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stylu ubierane. Są tu i utwory liryczne, w poetyckiej 
szacie, nadto zaś i kompozycye muzyczne, z których 
„Hymn do życia" ma mieć zalety pierwszorzędne. 

W aforystycznych pracach Nietzschego spotykamy 
mieszaninę przedziwną — są tu myśli zdumiewającej 
głębi i polotu, obok solistyczny cli, rażących powierzcho
wnością swoją sentencyi lub też tumaniących sztraszli-
wie, bo oryginalnością swą śmiałą porywających pa
radoksów, ślady niszczących myślowych zboczeń no
szących na sobie. 

Myśli swoje wypowiada Nietzsche wogóle w nader 
mało popularnej formie. „Arystokrata ducha", „nad-
człowiek" pisał jedynie dla umysłowej arystokracyi, 
mało się troszcząc o „tłumy". Ten rys twórczości wiel
kiego indywidualisty ma w przekonaniu naszem swą 
cechę znamienną, wybitną — swoje dwie strony charak
terystyczne, swój, że tak powiem ezoteryzm (strona we
wnętrzna) i egzoteryzm (zewnętrzna). Nietzsche „ezo-
terysta" dla braci swej „po duchu" zrozumiały, bywa 
niekiedy ultra-moralistą, rzecznikiem istotnego postępu, 
podczas gdy Nietzsche „egzoterysta", komentowany naj
częściej fałszywie, jednostronnie, bo powierzchownie, 
jes t w śeisłem słowa tego znaczeniu „filozofem* niemo-
ralności", apostołem etycznego wstecznictwa. Leży tu 
źródło poważnych niebezpieczeństw, j ak ie ideje tego 
myśliciela w swej spopularyzowanej szacie wydać mo
gą. Zarówno masy bezkrytycznego tłumu, j a k i młode 
entuzyastyczne umysły z Nietzschianizmu trucizn wiele 
zaczerpnąć mogą, naśladownictwo zaś, naturze ludzkiej 
właściwe, dziś zwłaszcza w wieku newrozy i choro
bliwie wybujałego „egotyzmu", prozelityzm w tym 
kierunku prawdziwą plagą naszej epoki uczynić mo
że. Widzieliśmy już, iż „nadczłowieka" identyfikuje 
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tylko Nietzsoliianiziu z dobrze znanym sobie przedsta
wicielem „siły przed prawem". Nieobliczonym też być 
może ten wpływ ujemny, j ak i na masy pewne strony 
tego kierunku wywrzeć mogą. Głęboki wstręt dla ni
zin nieczłowieczycli dzisiejszej natury Judzkiej, w prze
ciwstawieniu do jej wyżyn szczytowych, w jak ie krań
cowy idealizm poety swą przyszłą rasę „nadludzi" 
ubiera — jego wielkie ukochanie przyszłej ludzkości, 
proporcyonalne niemal do wzgardy dla dzisiejszych 
przedstawicieli skarlałego człowieczego rodn — w masach 
nienawiść tylko ku bliźnim wszczepić mogą. A wiemy 
wszyscy, że im na wyższym stopniu skarlenia duchowe
go stoi człowiek, tym jest skłonniejszym do uważania 
się za centrum świata, tym silniej kocha swoje nędzne, 
„ego", tym obojętniej względem spraw drugich się zacho
r u j e . Ludzie przecież, j a k to przepięknie wieszcz nasz 
wypowiddział — udają nieraz wielką miłość dla anty
podów, ady tein łatwiej zrzec się miłości ku swoim na j 
bliższym. Czyż owo wielkie ukochanie rasy przyszłej 
ludzkiego rodzaju z tą miłością „dla antypodów" w da
li em znaczeniu pojętą, nie będzie miało zbyt wiele wspól
nego, skoro na gruncie właściwym powstanie?. Nieste
ty trudno tu orzec przecząco. 

Do upragnionej przez się hastoirości wiedzy świata 
nam współczesnego Nietzsche już nie zwróci, więc szko
da wielka, iż pewnych myśli swoich wypowiadać on 
nam dziś nie może jedynie w hieroglifach. Na hierogli
fach znający się „mędrcy" byliby dopiero tą bracią 
myśliciela—arystokraty, bracią, której duch jego rozko
szy przysporzy, ku szczytom myśli wzniesie, nieba ziemi 
przychyli, aniołów z ludźmi zbrata, gdy chwast z życia 
luypleni. 

Do dzieł Nietzschego wrażliwą duszę człowieczą 
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przykuwa również forma ich piękna, język przepyszny, 
styl granitowy. Wielkim artystą pióra i wielkim mi
strzem słowa jes t Nietzsche — więc każdą myśl swoją 
daje on światu w skończenie doskonalej artystycznej 
szacie, w formie niemal plastycznej. Nasze dzisiejsze 
zaniedbanie artyzmu, stawianie go na plan drugi wobec 
symbolu, ma w nim bezwzględnego pogromcę. Nietzsche 
estetyk, przeciwsymbolista boleje nad tem w duszy, 
iź w całej jego przybranej ojczyźnie nie znaleźć dziś 
autora, k tóryby nad „dwoma stronnicami swej prozy 
pracował tak, j a k rzeźbiarz nad statuą". Tu oczywi
ście nie „impresyonista" przemawia, lecz klasyk, klasyk 
skończony, nawskróś uznaniem dla ideału formy wido
mej przejęty. „Rzeźbi" więc piórem wszystkie myśli 
swoje F r y d e r y k Nietzsche, a że j e rzeźbi eon amore, 
z duszą, noszą wie one i to zewnętrzne znamię niepo
spolitej, nawskróś podmiotowej twórczości myśliciela-ar-
tysty, która się w duszach ludzkich silnym znaczy 
śladem. 

Nietzsche w dziedzinie swej twórczości uważa 
się sam za największego subjektywistę świata i mówi 
o tem z chełpliwą dumą, poświęcając przedziwnej głę
bokości kar ty krytyce tego legionu dzisiejszych przed-
miotowców twórczości, k tóry się chełpi z tego, że maluje 
jakoby rzeczy takiemi, „jakiemi one są", j a k g d y b y krótko
wzroczne te mózgi wyjątkowy dar jasnowidzenia posiąść 
miały... To pognębienie objektywizmu w sztuce na rzecz 
podmiotowej twórczości, należy do kar t najlepszych 
wielkiego subjektywisty i najbardziej konsekwentnie 
z ducha systemu jego wypływa. 

Myśli swe „wyrzeźbione" przystraja Nietzsche, z ca
łą świadomością, w jaknajmniej przejrzystą szatę, bo j a k 
sam mówi, w jednem z dzieł swoich, dedykowanem 
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„wszystkim i nikomu" (für Alle und Keinen), „kto po
wie, iź zrozumiał bodaj sześć zdań w tej książce, że 
j e -przyswoił sobie, przeżył, tego zaliczyć można do 
wyższego rzędu śmiertelników" — dla których to pisał 
jedynie, j a k wiemy, autor Zaratustry. 

W głównem swem dziele „Also sprach Zarathu
stra", jakoteź w wielu innych, podstawowo się na uiem 
opierających (Zur Genealogie der Moral, Jenseits von Gut 
und Böse, Götterdämmerung, Morgenröthe i in) stwo
rzył, j a k wiadomo, Nietzsche ów typ człowieka, którego 
genezę ezoterycznej strony wyłożyliśmy już byli uprze
dnio — gdy zaś idzie o termin, w tern już uprzedził go, 
był Göthe i inni.! 

Mędrzec Zaratus t ra , streszczać ma w sobie nowej 
etyki praktyczne podstawy. Zaratustra to sam Nietzsche 
oczywiście, w swej własnej apoteozie wielkości, w swem 
stronieniu od „świata miernoty", w swem odosobnieniu 
od społeczeństwa ludzi zwyrodniałych, tego s tada „trzo-
dowców" i „karłów" ludzkiej rasy, z którą go nic, ża
dna nić wspólna nie wiąże, dla której w sercu żywi 
tylko wzgardę, g d y jej ukochać nie w stanie, Zaratustra 
więc wiedzie żywot pustelnika na wierzchołkach gór 
niedostępnych, kędy ku niemu nawet żadne oko śmier
telnych nie sięga Zaratustra bowiem przebywać woli 
pomiędzy osłami, które mu w górskich wędrówkach jego 
towarzyszą, żyć pośród orłów, które wprost patrzą w słoń
ce, niżli się zniżać do „motłochu" ziemi, którego wi
dok duszę mu rozdziera, serce w kawały kraje — bo 
ludzkość ta dzisiejsza to tylko pół-ludzie, mózgi dzi
siejsze to tylko pół-mózgi, ludzkość ta zrzekła się swe
go człowieczeństwa, godności jego już nie pojmuje. 

Zasady nauki swojej głosił był zrazu ów nadczło-
wiek tym ludziom, rychło wszak przekonał się, niestety, 
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j a k bardzo ta dzisiejsza „skarlała" rasa ludzka, l ) rasaj 
w swem człowieczeństwie tak pohańbiona, daleką jest 
od zrozumienia prawd nowych. 

Więc Zaratustra, czujący żywo swej jaźni nad-
czlowieczeństwo, ducha swojego godność ze czcią piastu
jący w sobie, z politowania a pogardy wyrazem pa
trzy jedynie z niebotycznych gór szczytu na to „skar
lałe mrowie" ludzkiej rasy, co się u stóp jego poświę
conych, w małostkowych swych interesach tonąc całko
wicie, roi. Czeka więc tu Zararustra wysoko, wśród 
chmur, które nierzadko u „nadczłowieczych" się jego 
stóp ścielą, kiedy on orlim wzrokiem patrzy prosto w słoń
ce — czeka aż póki ua ziemi nie wyrośnie nowy ród 
ludzki, rasa silna a harda, w dumnem poczucia luielko-
ści człowieczeństwa swego od ugięcia karku pod jarzmem, 
jako takiem daleka. 

Duchem poety wyśnieni nadludzie, die blonden 
Bestien (!) przyszłej człowieczej rasy, j a rzma nie zniosą; 
lecz to nie będą potwory moralne, na łup instynktów 
swych zwierzęcych o;ldane, hamulca nie znające, ni 
steru. Nie, one jarzma tylko im narzuconego nie zniosą 
i nie zaznają, bo zbrojni będą w swoje własne jarzmo, 
w wielkim poczar.iu godności ich człowieczej tkwiące. 
Solidarni z tym swoim imperatywem moralnym będą i 
z „dobrem" jedynie solidami. 

Tu Nietzsche nie spostrzega się nawet j ak dalece 
jest sam z sobą w sprzeczności i j a k dalece ze swą 
„etyką względności" w niezgodzie, kiedy w ten sposób 

') „Naszą chorobą jest to , iż czujemy się dziś mniej ludźmi 
niż przed sześćdziesięciu jeszcze laty" — powiada P a w e ł Desjar 
dins — również wielki obrońca „godności 1 ' cz łowieczej — w bro
szurze swej p. t. Le devoir présent — na str. 19. 
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z a p r z g z a ć usiłuje przyrodzonym podstawom etyzmu, 
idei absolutu. 

U podstawy większości kodeksów moralności „zdro
bniałej rasy ludzkiej" upatruje Nietzsche przedewszyst-
kiem strach, ów lęk, właściwy małym i słabym na samą 
myśl grozić im mogących niebezpieczeństw i cierpień 
ponad ich siły. Ideał spokojnej, od wszelkich wstrzą-
śnień zabezpieczonej egzystencyi życiowej, ten j eden 
j edyny motyw ma u źródła. 

Jaskrawą kar tę kulturalnego upadku ludzkości 
dzisiejszej, j a k to słusznie już zauważono, daje nam 

.Nietzsche w swych TJnzeiłgemasse Betruehkmgen, oraz 
w Gółzendaimnerang. Zagadnienia, które tn porusza, 
są niewątpliwie pierwszorzędnej wagi. Przyjrzyjmy się 
im nieco. „Pasa ludzka upada, karleje. Próżno dziś 
szukać jednostki człowieczej, będącej usprawiedliwieniem 
człowieczeństwa swego, próżno wyglądać tych wspania
łych rasy ludzkiej przedstawicieli o namiętnościach po
tężnych a wielkich, o silnej woli i silnym charakterze, 
indywidualności wybitnych, duchów wolnych, („wolnych" 
w znaczeniu jak ie dogmatyka Nietschego przyznaje, uzna
jąc inną wolność za „niemoralną" ze swego punktu 
wyjścia) umysłów szerokich. Nikt dziś nie dąży do 
osiągnięcia tych najwspanialszych człowieczeństwa szczy
tów, nikt zgoła! Kędy dziś szukać tych tytanów du
cha, myśli i woli, tych potężnych żądz i szerokich na
tur dzierży cieli?! 

Społeczeństwo współczesne to społeczeństwo kar łów, 
to rasa małych, maleńkich człowieczków, która dziś rządzi 
światem, więc owi człowieczkowie mali narzucają ży
ciu swoje „małe cnoty", które sprzyjać mogą skutecz
nie ich „szczęśliwości kar le j" . . . 

Głownem zadaniem życia tych zdrobniałych ludzi, 
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główną troską tej lilipuciej rasy jest więc zabezpiecze
nie całości, ochrona ich małych osóbek, środowisko więc 
miłe, spokojne, cnotliwe, k tóreby niczem miniaturowym 
interesom tych istot miniaturowych zagrażać nie mogło. 
Wszystko zatem, co wzniosłem jest w naturze ludzkiej, 
budzi w nich nieufność, obawę. Drżą przed siłą wsze
laką, własnej potęgi pozbawieni pół-ludzie, mają przed 
nią lęk nietajony, więc wszystkie swoje zbiorowe wy
tężają moce, by nagiąć życie, ująć j e 'w służbę inte
resów swoich. 

Postęp odbywa się tu wsteczny, „fala życia" zniża 
się i upada, zamiast przeć się w górę, piąć się ku 
szczytom. Wszelką już wielkość ze świata wypar ły 
ideały rozsądku, rozwagi, dobroduszności, zadowolenia, 
spokoju, miernoty, chińszczyzny. Arystokratyzm ducha 
wraz z arystokratyzmem „rdzenia pacierzowego" ginie 
już całkowicie w niszczącej powodzi wszechdemokratyz-
mu, wśód tej moralnie i fizycznie zwyrodniałej, chorej 
a „cnotliwej" rasy karlików, wśród tego zalewu chiń
szczyzny. Wynaturzona ludzkość jest u kresu SAvej drogi. 

Ideały „równości" przyczyniły się nader skutecz
nie do uczynienia jednostki jedynie „funkcyą stada" 
jednym z jego organów. I oto mamy kult „powszech
ności", altruistyoznych uczuć, słabych i miękkich cha
rakterów, a utylitarnych cnót za jedyną dźwignię życia. 

Idea ta i ten proces kulturalny, który stał się jej 
wyrazem, zrobiły swoje. Kierunki te, wraz z sałym 
arsenałem swych „środków ochronnych", złagodziły i 
zmiękczyły naturę człowieka niewątpliwie, uczyniły zeń 
nieszkodliwe, oswojone „domowe zwierzę", lecz natomiast 
spaczyły 1 ) i pohańbiły wole 'jego, pozbawiły go całej po-

*) Pamiętajmy, że dla Nietzschego wota „spaczona" nie jesf 
wolą solidarną z dobrem, wo lą co może być naszem „prawem". 
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tęgi osobistych instynktów, skrępowały i ukróciły wszyst
kie niemal tętniące życiem namiętności jego, wyniszczy
ły w nim żywotność wszelką, wszelkie bogactwo i wszel
ki przepych ducha, czyniąc go natomiast jedynie , 
prostszym i „tańszym". 

Tu Nietzsche nie zdaje się nawet spostrzegać j ak 
dalece to jego osobiste poczucie ideału „godności czło
wieczeństwa" związanem być może z odrzucanemi przez 
się wpływami kalturalnego procesu ludzkości, j a k dale
ce tym to mianowicie wpływom zawdzięcza „złagodzo
na" i „zmiękczono," natura człowiecza swe wyższe sto
pnie duchowej kultury, swe pragnienia wzniesienia się 
ku najwyższym „człowieczeństwa" szczytom, o ile przez 
to staje się wyższą i bogatszą, do świadomej solidar
ności woli swojej „z dobrem" bardziej przygotowaną. 

Wogóle zauwaźyć-by można, iż sprzeczności poglą
dów Nietzschego, mające swój wyraz w jego bezwzglę
dnej krytyce ideałów, które sam z drugiej strony za 
podstawową stronę swej nauki uważa, mieniąc się ich 
twórcą, biorą swe źródło w niedostatecznem zrozumie
niu ideałów moralności chrześcijańskiej, w braku wni
knięcia w jądro jej ducha — lub też w nieuwzględnie
niu tych zboczeń z drogi prawdy, na które praktyka 
życiowa wskazuje, a które mają właściwy sobie począ
tek w duszach chorej współczesności naszej, w naturze 
jej „wynaturzenia". Nietzsche „prawd nowych prorok", 
aż po kres swej myślowej drogi nie miał widocznie „swe
go chrześcijanizmu", gdy go nie posiadł zapóźno... Burza 
szalejąca pod czaszką tej genialnej jednostki , w sprzecz
nościach tych miała swe stałe źródło. Na horyzoncie 
tym prawie nie było słońca. 

Brakiem koniecznej filozoficznej głębi w systemie 
Nietzschego jest jego wyodrębnienie jednostki człowie-
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czej, uważanie je j za punkt środkowy świata, zresztą 
natury nic nie mającej wspólnego. Życie człowieka, 
wraz z całą sumą warunkujących j e naturalnych wpły
wów, to nie jedynie karta j edna wielotomowej księgi, której 
ono cząstkę nieodłączną stanowi, lecz j akaś całość sama 
w sobie zamknięta, skończona — mimo, że świat ten i 
zjawiska jego pragnie uważać Nietzsche za coś, co się 
dopiero staje, co niema kształtów całości już sformowanej, 
Wogóle w systemie tej „filozofii" spostrzegać niejednokrot
nie się daje głąb wielką ducha, obok rażącej powierz
chowności sądu. Z tej plewy ziarna tylko wyłuskiwać 
należy, bo plon to jeszcze mało dojrzały. 

Wróćmy jednakże do dalszych wywodów autora 
Zaratustry. Przyznaje on, że moralność społeczna we
wnętrzne życie jednostki uczyniła łatwiojszem, bardziej 
zabezpieczonem i więcej „ludzkiem"— ale za to „jakże 
mdłem i bezbarwnem"! Drobnostkowe słodycze życia 
ów proces kulturalny uprzystępnił ogółowi, upowszech
nił j e — ale za to z korzeniem bodaj wyrwał z duszy 
człowieczej możność doświadczania radości wielkich i 
wielkich smutków, wielkości uczuć pozbawił go doszczętnie. 
Moralność utylitaryzmu stadniego wmówiła w człowieka, 
że wtedy dopiero jest on etycznie zdrowym, kiedy się 
pozbył występków, bez których nie masz zdrowia, na 
rzecz je j cnót, wartości podejrzanej. 

Czyniąc wzystko ku zniwelowaniu różnic między-
jednostkowych uczyniła ona mierność typową modłą ży
cia. Równość praw to bandytyzm krzyczącej niespra
wiedliwości, gdy niema ludzi równych sobie „wartością". 
Ideały tej wrzekomej „równości" zrodziły tylko walkę 
miernoty zbiorowej z tern wszystkiem, co jej lichy 
szablon przerastało, co niepowszednie, wychodzące nad 
poziom, oryginalne, wybitne; walkę z typem wielkiego 
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człowieka, wielkością jege duszy ipodniosłościąjego samo-
odpowiedzialności moralnej, walkę z potęgą twórczą człowie
czego ducha i jego dążeń monarszych do władzy" (Jen
seits von Gut und Böse 24). 

Przywileje życiowe dzisiejszego świata stały się 
udziałem wyłącznym karl ików ludzkiej rasy, tych oka
zów pospolitej, powszedniej natury, upodobniających się 
wzajem całą siłą swej tchórz]iwości karlej , całą mocą 
swych dążeń lilipucich; natury zaś wyższe należą do 
„wydziedziczonych". ! ) Jako mniej zrozumiałe, bo bar
dziej złożone, życie pędzą samotne, więc łatwiej giną 
w zapasach życiowych, rzadko po sobie pozostawiają one 
potomstwo, potomstwo „dębów ludzkości", filarów czło
wieczeństwa. 

Z rasy „karlików", do szpiku kości chorobliwym 
„egotyzmem" słabych przejątej, nie powstanie „nadczło-
wiek", dęby zaś walą się j eden po drugim, aż jęczy 
ziemia. „Czyż wszystkie moce świata nie należy wez
wać ku pomocy — woła z zapałem Nietzsche — aby po
łożyć kres temu fatalnemu procesowi upodabniania się" 
(progressus in simile) temu monstrualnemu przekształ
caniu istoty ludzkiej w jestestwo nijakie, bierne, pospoli
te, jakiem ma być osobnik człowieczego stada"? (Jen
seits 268). 

Ogólne wynaturzenie się człowieczego typu — mó
wi N i e t z s c h e — j e g o sztuczne zdrobnienie aż do pozio
mu bezosobowego karła, dzięki przepisom obowiązują
cej moralności 'uiylitaryzmu, jest rzeczą oczywiście mo
żliwą — ale kto raz choć zdoła uświadomić sobie mo
żliwość tę aż do jej ostatecznych konkluzyi, konsekwen-

5) O prawa do życ ia owych „wydziedziczonych" walczy też 
krańcowo Nietzsche—przeeiwaltruista . W zaślepiającem tom uwy-
łącznieniu l e ż y przyczyna moralnego hase ł tych wsteczn ic twa . 
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tnie z niej wypływających, woła , ten być może, ujrzy 
wraz ze mną nowe zadanie życia. (Jenseits 203). 

Wielka żywotność i wielka popularność idei F ryde
ryka Nietzschego tłomaczy się tern, w znacznej mierze, 
iż w sposobie traktowania tych palących „jego" proble
matów życiowych, tych jego nowych zagadnień życia, 
tkwi cała dusza tego myśliciela. Zadanie życia swego, 
cel swego istnienia w tern dogmatycznem apostolstwie 
swojem upatrywał Nietzsche. Mniej dbały o teoretyczną, 
naukową stronę rzeczy, bral z życia i wiedzy materyał 
surowy, który przerabiał dopiero w duchu swoim we 
właściwy sobie sposób tak, że każdy z roztrząsanych 
przezeń problematów życia wcielał się w jaźń jego, s ta
wał się cząstką składową tej duszy genialnej, sprawą 
osobistą autora myśliciela. T a strona rzeczy jedynie 
była mu do badań impulsem, bólem jego własnym i 
własnem jego ukochaniem, jego miłością, nadzieją i 
wiarą. Nietzsche w tej stronie twórczości swojej był 
wielkim myślicielem, bo myślicielem w genialności swej 
oryginalnym, samoistnym, szczerym, niepospolicie indy
widualnym — a są to cechy znamienne wielkości. Tyl
ko miernota tulić się zwykła pod czyjeś skrzydła, pusząc 
się ich wielkością, w swem bezlotkowem istnieniu aro-
gancyi pyszalkowatej pełna. 

Istnieje wielka różnica w tern czy myśliciel wzglę
dem wybranych przez się zagadnień występuje osobiście, 
czy też bezosobowo, mówi Nietzsche — czy widzi on 
w tem dziele swej myśli duszy swojej cząstkę, swroje 
ukochanie, czy też dotyka go jedynie chłodnymi „szczyp-
cami"teoretycznego zaciekawienia. Można z góry dać 
słowo, że w ostatnim razie praca owoców nie wyda, 
gdyż w jej naturze leży bezpłodność? . . . (Fröhliche 
Wissenschaft 345). 
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Że w dzieła swoje kładł Nietzsche duszę całą, że 
się w nich palił własnym swym płomieniem, palił „na 
węgiel"— więc ku ognisku swego całopalenia pociągnął 
wszystko, co czuje i żyje i wówczas nawet, gdy ten 
nieszczęsny stos jego ofiarny, płonąc niszczącym roz-
dźwięków pożarem, spłonął z nim samym, a spłonął 
przedwcześnie. 

I I I . 

Zanim przejdziemy do wyłożenia postulatów F r y 
deryka Nietzschego w jego „nowych" zagadnieniach 
myśli, zatrzymać się jeszcze nieco musimy nad stanowi
skiem, j ak ie on sam.względem „kodeksów etyki" zajmuje. 

Dla postawienia w możliwie pełnem świetle dyle
matu moralności, powiada Nietzsche — należy wznieść 
się wysoko ponad doktryny moralne, choćby te j akna j -
bardziej popularnemi były, jaknajgłębiej się wryły w uczu
cia nasze, myśli i kulturę. Należy stanąć powyżej i 
poza tern wszystkiem, co nam kodeksy prawodawstwa 
życiowego dały, wpatrzeć się bacznie w odwrotną stronę 
„dobrego" i „złego" i to wpatrzeć się nietylko myślą 
abstrakcyjną, ale uczuciem, doświadczeniem, życiową 
praktyką. „Aby zobaczyć, j a k wysoko wznoszą się 
wieże miasta, trzeba wyść po za jego mury" . (Froh--
liche Wissenschaft 3 8 0 / 

Pomimo to wyjście swoje „poza mury miasta" 
tonie Nietzsche w najpospolitszej moralistów świata tego 
topieli, tonie na punkcie „względności" moralnego k ry-
teryum, ale tonie v? właściwy sobie, arcy-charaktery-
styczny sposób, gdy woła: „Niechże raz będzie zgładzo
ną ze świata zmora, tamująca mu oddech — sumienie?"... 

Współczucie, j ako jeden z czynników podstawowych 
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altruistycznej dogmatyki społecznej, uważa Nietzsche, w 
swej krytyce Schopenhauerowskiego kodeksu etyki, *) 
za czynnik rozkładowy, szkodliwy, w formie swej panującej 
wsteczny. „Mówicie, że moralność współczucia gorsza 
jest od moralności stoicy zmu?... Dowiedźcie mi tego 
woła Nietzsche—sceptyk, paradoksalny obrońca „wzglę
dności etyzmu". 

Uczucia sympatyczne wogóle, u podstawy swojej, 
tłomaczy nam Nietzsche — mają pierwiastek samoobro
ny egoistycznej. Współczujemy nieszczęściu bliźniego, 
spieszymy mu z pomocą, uwalniając się przez to osobiście 
od zarzutu obojętności, niemożności, nierzadko tchórzc-
twa. Zamiast tedy na szwank narażać naszą godność 
osobistą, w oczach czyichś lab naszych własnych—ratu
j e m y j ą tą drogą szczęśliwie. W cierpieniach drugich 
zawiera się przy tern częstokroć ostrzeżenie, „nauka" dla 
nas — doznajemy podówczas gorzkiego uczucia, grozić 
mogących i nam niebezpieczeństw. I oto uczucie to za-
żegnywamy w sobie naszą czynną akcyą ratunkową 
w kierunku przyniesienia ulgi cierpiącemu. Jest to sub
telny odcień naszej samoobrony toteż za chleb ten 
współczucia otrzymujemy często kamień zemsty lub naj
mniej oczekiwanej nienawiści gorzki owoo odwzajemnie
nia. Przez nasze akty „współczucia" uwalniamy się więc 
przedewszystkiem od własnego cierpienia — w grę tu 
wchodzą j ednakże i inne jeszcze czynniki złożone. 

Już w samej stronie wzruszeniowej współczucia 
tkwi uczucie pewnego zadowolenia, będące częścią skła
dową tego psychicznego nastroju, j ak i w nas wzbudza 

') W tej części pracy naszej , opieramy się na materyaie 
odnośnym ze studynm p. t. „Fryderyk Nietzsche i j ego krytyka 
altruizmu". (Zagadn. fil. i psych. 91 r.). 
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tragizm wogóle. Silnego uczucia ukojenia doświadcza
my przytem przy poczuciu przeciwieństwa cudzego sta
nu cierpienia z naszem własnem uczuciem błogostanu, 
Czujemy przytem żywą satysfakcyą przy uświadamia
niu sobie siły, jaką rozporządzamy osobiście, w naszej 
możności przyjścia z pomocą cierpiącemu — obok tego 
czyż nie uśmiecha się nam myśl spodziewanego uzna
nia, przypuszczalnej pochwały w takiej lub innej for
mie, ze strony osób trzecich ? . . . 

Po tej solistycznej nieco analizie wzruszeniowych 
czynników współczucia, wypowiada Nietzsche niepospo
litej filozoficznej głębi myśli następujące: Jest coś prze
rażającego, mówi, w tern zaślepieniu i lekkomyślności, 
z j aką współczujący „litościwy człowiek" wkracza w ta
jemną dziedzinę losu. On wszakże nic tu nie wie i 
wiedzieć nie może, o całym tym związku utajonym, 
wewnętrznym i o tej łączności potęg tajemnych, któ
rych przejawy zewnętrzne my nazywamy „szczęściem" 
lub „nieszczęściem", względnie do naszych potrzeb chwi
lowych, zmiennych — nic nie wie on o tym procesie 
skomplikowanym, fatalistycznym, kiedy cierpienie, wi -az 
z tem wszystkiem, co odeń jes t nieodłącznem, zjawia 
się j ako osobista konieczność, z ekonomią duchową da
nej jednostki zasadniczo związana, kiedy to, w myśl 
idei mistycznej: „droga do nieba naszego wiedzie je
dynie przez własnych naszych piekieł otchłanie! " . . . 
Szczęście i nieszczęście to bracia rodzeni, wspólne im 
łono musi być kolebką. 

Dalekim od przybliżonego nawet pojęcia o tem 
bywa zazwyczaj „współczujący" człowiek. On jeden 
cel tylko ma na widoku — usunięcie cierpienie, „swój 
akt litości" i nie przeczuwa nawet j ak dalece tem samo-
zwańczem nieproszonem wmieszaniem się w nieswoje 
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sprawy profanuje jedynie doniosłość czyjego cierpienia, 
j a k dalece zohydza ważność tej ekspiacyi\ (Frohl. Wiss. 338; . 

Ow kult współczucia ma przytem swe ukryte , spo
łecznie szkodliwe nader strony. „Chcieć, aby człowiek 
cierpiał cierpieniem drugiego, jes t to bezpotrzebnie i bez-
pożytecznie zdwajać cierpienie". Logika słoicyzmu uczy 
czego innego. Zachowywać się względem cierpień na
szych osobistych tak, j a k się zachowujemy względem 
cierpień drugich, a więc nierównie racyonalniej i roz
sądniej , w braku charakterystycznej przymieszki subjek-
t.ywizmu, jes t środkiem nader zbawiennej hygieny du
chowej — wnosić zaś w cierpienia bliźnich, naszej pod
miotowości bóle i gorycze, jes t naruszeniem hygieny tej 
praw kardynalnych. Egoistyczny punkt widzenia cier
piącego, z całą przymieszką subjektywnego „egotyzmu", 
znalazłby tu jedynie zgubne uwielokrotnienie, sumę ogól
nego szczęścia redukując do zera. Poddawać się wła
snemu cierpieniu jest nierozsądkiem i słabością, k iedy 
j e zwalczać i opanowywać przedewszystkiem należy, 
obarczać się zaś dobrowolnie subj ektywizmem cudzego 
cierpienia jes t niedorzecznością, która nikomu na poży
tek nie wyjdzie, a ogółowi na szkodę jedynie (Mor-
genr. 137). Współczucie w tej formie, j ako szkodliwe 
mnożenie cierpienia j e s t czynnikiem osłabiającym. Pa
raliżuje ono wolę czloiuieka we wszystkich momentach 
stanowczych, krytycznych, związując przez to jego dłoń 
czujną. „Biada tym, co nie panują nad swemi uczucia
mi" x ) — woła Zaratustra — „może nic więcej nie wyrzą
dziło złego światu nad nadczułość litości". 

') Widoczną jest rzeczą, iż „wolę" przyjmuje Nietzsche 
jedynie w znaczenia przeciw-deterministycznem, w przec iwstawie-
uiu do popędów, jako czynnik regulujący — o którym powiedzieć 
można i należy: „Bądź mojem prawem". 

3 
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Stawszy się echem cudzego cierpienia, jego odbi
ciem, zkąd ukojenia przez to wyglądamy, kędy go upa
trujemy? Nasze duchowe męztwo, nasza moc nieugięta 
i nieustraszona, ta moc żywotna, którą jedynie w wal
kach zdobywamy, ten hart wewnętrzny naszej siły od
poru, hart, któryśmy wcielać winni w dusze miękkie 
i słabe, oto środek j e d y n y zażegnania cierpienia, w jego 
nękającej formie, w formie zaś wyższej, udoskonalającej, 
cierpienie nigdy nie zniknie ze świata, gdyż jest po
tężną dźwignią postępu. 

W tej wspaniałej logice stoicyzmu sławne „werdet 
har t" Nietzschego, tak nieraz opacznie i tak mało po
chlebnie dla autora komentowane, ma swe istotne źródło. 
Z punktu widzenia tego filozofa ma to być istotą no
wego przykazania miłości — w znaczeniu: „Kochaj bliź
niego swego, więc go nie nęka j " . Owo więc „nowe 
przykazanie" będzie tylko, j a k widzimy, rozwinięciem tego, 
które już ludzkość przed wiekami poznała, uznała za 
istotne, mimo że w życie dodziś jeszcze nie wcieliła 
szczytnego tego ideału e tyki chrześcijańskiej. 

Jeżeli pozwolimy sobie na zgnębienie się skargą 
i cierpieniem drugich — tłomaczy nam jeszcze Nietzsche-
stoik, jeżeli zrezygnujemy się na to bezpotrzebne po
krycie chmurami smutku naszego własnego nieba, kto 
dźwigać będzie następstwa tego ogólnego zaćmienia ży
ciowego horyzontu, tej ogólnej ciężkości życiowej atmo
sfery? Ciź sami zaiste, strapieniami swemi może mniej 
do ziemi przybici, niż współczuciem naszem, bliźni nasi 
nieszczęśni!... Dar ten nieproszony otrzymają oni z ręki 
naszej j ako dodatek do swych własnych ciężarów ży
ciowych, pod brzemieniem których upadają oni jedynie , 
gną się ku ziemi. 
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Odwrotną stroną współczucia, w swej najpopular
niejszej formie równoznacznego z uczuciem litości, poli
towania, (jak dowodzi nam Nietzsche) jest właśnie ta jego 
jednostronność. Poeta — myśliciel lubujący się w swej 
perspektywie z poza murów miasta, z właściwą sobie, 
a zniewalającą bystrością sądu, rzecz tę rozbiera. 

Ludzie, nazbyt ku uczuciu litości pochopni, skłonni 
do politowania, (Mitleiden) rzadko bywają zdolni do od
czuwania i podzielania radości drugich, cudzego błogo
stanu (Mitfreuden), cechuje ich przeciwnie j a k a ś głucha 
niechęć, tajemna nieprzychylność względem „cudzego 
szczęścia", radości cudzej", usposobieni są oni względem 
tej natury stanów dachowych współbliźnich swoich wrogo. 
Najczęściej ci litościwi" cieszą się w duchu z cudzego nie
szczęścia. „Bliźni twoi będą nawsze niby muchy j ado
wite — wszystko, co w tobie jes t wzniosłem, j adu im 
tylko przysporzy" — woła więc, w prawdomówności 
swej nieustraszony, z goryczą wymowną Nietzsche. 

Odczuwanie radości drugich, podzielanie ich szczęśli
wości, żywy osobisty współudział w tym dodatnim stanie 
ich jaźni , stanowi przecież drugą składową i znacznie 
bardziej ludzką stronę wzruszeniowego stanu, altrui-
stycznem współczuciem zwanego. Bez tego zaś odczu
wania, bez tego podzielania szczęścia bliźniego, bez tego 
głębokiego, subjektyirnego odczucia dodatnich stanów cu
dzej jaźni , czem będzie cała logika współczucia, cała 
treść j e g o ? . . . „Będzie to tylko, w konkluzyi woła 
Nietzsche — wcielanie w drugich własnych naszych 
biesów" ! . . . 

Współczucie, tak uwyłącznione, — powiada jeszcze 
Nietzsche, ma swą specjalną wzruszeniową cechę, wła
ściwy sobie miękki, boleśnie sentymentalny, zniewieściały, 
melancholijno zgorzkniały charakter, który j e odróżnia 
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od innych form altruizmu. Oddanie hegemonii etycznej, 
tej panującej dziś formie współczucia, podporządkowanie 
jej innych, bardziej męzkicb pierwiastków ogólno lu
dzkiego etyzmu, j a k to ma miejsce właśnie we współ
czesnym psychicznym nastroju świata, mogło, zdaniem 
Nietzschego, powstać jedynie w środowisku, które się 
lęka fanatycznie cierpienia, drży ze strachu przed samem 
jego widmem, bo nie ma siły do walki, gdy nie ma 
wiary w zwycięztwo. 

Wspaniałe kar ty poświęca tez Nietzsche-stoik apo
teozie cierpienia 1), uważając za olbrzymią dźwignię po
stępu to „złe najwyższe", w pojęciu abdykującego z wszel
kiej z nim walki dzisiejszego świata, złe, będące w istocie 
„z dóbr jego najcenniejszemu. „Bolesne naprężenie ducha 
w nieszczęściu — mówi on — dreszcz, j ak i uczuwamy przy 
zbliżaniu się wielkiej niedoli, to tytaniczne naprężenie 
męztwa naszego, które wzbudzamy w sobie do walki 
z nieszczęściem, ta nadzieja zwycięztwa od męztwa tego 
nieodłączna, wreszcie nawet, godne człowieka czynu, zgo
dzenie się z ostatecznym wynikiem walki bohaterskiej 2), 
czyż to nazywać się godzi „złem", „męką istnienia" ? . . . 

Nadstawiać piersi pociskom losu, opierać się śmiał© 
życiowej chłoście, patrzeć wprost w oczy nieszczęściu, 
iść, gdy potrzeba, na jego spotkante — to rola silnych 
i wielkich. Czyż nie ma szczęścia w poczuciu swej 
mocy, swojej potęgi odpornej, swej władzy tytana? Lecz 
aby zostać tej miary siłaczem, trzeba potrzebę tego ro
zumieć, trzeba chcieć, aby módz. Tylko tego rodzaju 
arystokratyzm ducha szczęście dać może. Nie dozna go 

*) W Prometeuszowskim oczywiśc ie stylu — dalekim w i ę c ofl 
dzisiejszej normy cierpienia bezdogmatycznych P łoszowsk ich . 

a ) „Bohaterami" w w a l c e są ty lko ludzie dogmatu i wol i , 
nie inni. 
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też nigdy upodobnione, zdemokratyzowane „stado czło
wiecze", gdy musie nawet powie: „Pastwisko całe na
leży do ciebie, jes t on całkiem do twojej dyspozycyi — 
jedz i tucz się szczęśl iwie" . . . 

Upadek stoicyzmu, energii i woli r ) , lęk przed 
cierpieniem, obawa walki, j ako takiej , zgnębienie w nie
szczęściu, zniewieściałość uczuć i myśli, ogólny upadek 
etaeha, brak wiary w zwycięztwo i brak wiary w siebie, 
są to wszystko charakterystyczne cechy obniżania się czło
wieczeństwa, zaniku człowieczej godności, cechy znamienne 
wyradzania się ludzkości, je j wynaturzania się, fatal
nego obniżania się poziomu żywotności rasy. „Werdet 
hart" — woła też Nietzsche — bądźcie har towni! 

W swej krytyce uczuć altruistycznych, najszerszem 
echem rozbrzmiewającej dziś w Nietzschianizmie, Nie-
tesche-nadczłowiek uderza przedewszystkiem na podsta
wowe tkwiący w nich motyw pożyteczności ogólnej, 
podporządkowującej swym interesom indywidualistyczne 
dążenia jednostki . Nakaz etyczny, zmuszający jednostkę 
realną do poświęcenia się na ołtarzu abstrakcyjnego 
ideału „ogólnego dobra", z okrucieństwem Molocha poże
rającego ofiary swoje, w stosunku nawet do interesów 
tegoż dobra, j a k chce Nietzsche, jes t niepraktycznym, 
w odniesieniu zaś do jednostki niemoralnym, wstecznym. 
Dobro „ogółu" tylko przez uwzględnienie jednostkowego 
dobra osiągniętem być może. Czem wreszcie jes t ten 
„ogól*, ta abstrakeya, uzurpująca sobie prawo życia 
i śmierci, monopolizująca j e z taką bezwzględnością? 
Czyi wartość jednostkowa indywidualności wybitnej , 

jednostki twórczej, reprezentować mogącej milion, ma 
być wartością niższą od stutysięcznego nawet ogółu „zme-

*) Woli nigdzie nie identyfikuje Nietzsche z popędami, nie-
kiełzuanemi żadnym wewnętrznym czynnikiem sterowniczym. 



— 38 - — 39 — 

łalnie ideję umiłowania swej jaźni „nadewszystko" — 
jest z nią stanowczo w sprzeczności zasadniczej. 

Czego nie zdaje się spostrzegać Nietzsche — to tego 
właśnie, że potępiana tyle przez niego etyka społeczna, 
nad nizinami natury człowieczej pracuje oddawna, że 
pracuje nad niemi od wieków moralność clirystyanizmu, 
i że j e j to dzięki ocenić umiemy wartość uczuć przeciw-
egoistycznych, będących cechą znamienną wyższości du
chowej kultury jednostki. 

Wszystkie te prawdy, praktyką stwierdzone, Nie
tzsche indywidualista — teorytyk, z pewnem maniactwem 
w swój ideał indywidualizmu wpatrzony, biorący go 
w znaczeniu właściwem sobie, a j a k to widzieliśmy — 
szczytowein, odnośnie do poziomu dzisiejszego pojęć, staje 
jedynie i wyłącznie w obronie pokrzywdzonej człowie
czej jaźni , tej jaźni , pamiętajmy wszakże, która czyniąc 
jedynie jak chce, czyni tylko tak j a k czynić powinna! 
Ten idealizm poety-myśUciela ileż gromów niezasłużo
nych na biedną jego sprowadził głowę! Wina to i Nie
tzschego, że pisze on nieraz, bądź co bądź, hierogl i fami! . . . 

W hieroglificzne te wskazówki zaopatrzeni nieco, 
zdający sobie przy tern sprawę z krańcowości każdej 
reakcyi, postawić możemy śmielej już trochę parę kroków 
dalszych na rozpoczętej drodze. 

Ludzkość dzisiejsza — woła ten obrońca indywi
dualizmu, w prawach swych naturalnych pokrzywdzonego, 
doprowadziła jednostkę ludzką do zwyrodnienia, uczy
niła j ą zlepkiem sztucznym przepisów swoich dogma
tycznych, pozbawiła j ą szczerości uczuć i popędów, wtło
czyła w ciasny konwencyonalizm fałszu, nauczyła kłam
stwa i obłudy, doprowadziła do zaparcia się p r a w d y ! 
Przeciw-indywidualizm altruizmu jest więc najfałszywszą 

chanizowanych automatów" ludzkich? Czyż życie jed
nostki, przedstawiającej wartość cyfry pozytywnej, nie 
warte j e s t życia miliona nawet zer, same przez się będą
cych bez znaczen ia? . . . Tysiącolecia wszakże po to j edy
nie trwają, w przekonaniu krańcowego tego reakcyonisty, 
i „mrowie" ludzkie, po to istnieje tylko, aby raz na sto lat 
bodaj, z łona swojego wydać „Nadczłowieka", który „niby 
przepyszny kwiat aloesu zabłysnąć ma wspaniałą swą 
purpurą ku ozdobie życia ludzkości" (!) Potąd aż sięga 
krańcowość reakcyi , która w oczy bije. 

Więc ów „nadczłowiek", dła zrównoważenia któ
rego na przeciwnej szali trzebaby położyć milion, miałby 
mieć wartość równą jednomilionowej części swej wła
snej wartości? Na taki rachunek zapewne żadna z ma
tematyk świata tego nie przystanie. A j ednak przy
staje! Wszędzie, powiada Nietzsche, gdzie tylko z ko
deksem etycznym się spotykamy, widzimy nieodmiennie 
ten przeciwnaturalny, hierarchiczny podział. Potrzeby 
„ogółu" są zawsze wyższą jednostką miary, p rawa jed
nostki niższą. Cała moralność świata unormowaną jest 
podług tej skali, woła, zapominając o tern, że mamy. 
kochać bliźniego swego, jak siebie samego, że nam etyka 
clirystyanizmu nie każe żyć 'pomimo siebie dla drugich, 
ale jedynie przez siebie dla drugich, bo gdy jaźń nasza 
ma się doskonalić, wyrzec się siebie bezwzględnie nie 
może, nie może zrzec się swojej „świętości", w myśl 
zasady „vivre pour autrui" — j a k chcą tego świata 
tóżra-moraliści, chociaż nie powie nigdy, j a k my, dzi
siejsi jsr^ecw-moraliści: „Kochaj siebie nadewszystko" — 
bo tak mówiono tylko wówczas szczerze, kiedy świętości 
swej jaźni człowieczej nie znano. Nasze dzisiejsze „go
dności" własnej poczucie świadome, wyklucza nieodwo-
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drogą postępu, gdy jest czynnikiem najskuteczniejszym 
wynaturzenia ludzkości. 

Kaleka duchem i ułomna ciałem, schorzała rasa 
dzisiejsza, dla „nerwów" swoich pragnie jedynie za 
wszelką cenę „spokoju". Jej „nadwraźliwe" nerwy nie 
znoszą wprawdzie jednostajności nużącej, lecz jej „roz
kosze życia" — to karykatura! 1 ) . W swą przestawioną 
„miękość", subtelność uczuć, otula się więc ona troskliwie 
„niby w gęsty słój waty" , by się przypadkiem na dro
dze swojej o co „ twardego" nie p o t k n ą ć . . . Surowość 
pod każdą postacią, staje się tu zbyteczną, działa ona 
bowiem drażniąco, unika się jej przeto starannie, choćby 
chodziło o zakłócenie najdroższych ideałów pokrzywdzo
nej sprawiedliwości. 

Dla zbrodni, nawet najbardziej ludzkie nasze uczu
cia hańbiącej, mamy już dziś, dzięki temu, cały kodeks 
wyrozumiałości, cały arsenał „okoliczności łagodzących" 
i tym podobnych arcy wygodnych środków nerwo-chron-
nych: Zbrodni wszelakiej wyznaczamy „minimum" kary, 
bo jej „maximum" budzi w nas lęk wewnętrzny, za
kłóca nam spokój! 2 ) . 

A opinia? je j dawny ostracyzm? Są to rzeczy 
złożone szczęśliwie do archiwum pamiątek. Nasz lęk 
„nerwowy", pomimo wszelkich naszych kodeksów etyki, 

*) „Wyrzekając się wol i i w ładzy nad sobą, w imię użyc ia , 
pozbawiamy siebie nawet możności użycia" — O dogmat", W . M. 
Kozłowski . 

") W myś l pięknej idei swojej o wielkości samoodpowiedzial-
ności moralnej jednostki, Nietzsche jest s tanowczym przeciwnikiem 
„kary", jako narzutu zzewnątrz; przyjmuje on jedynie i szeroko 
uwzględnia samoekśpiacyę, z wewnętrznego poczucia wynikającą , 
a umotywowaną dogmatycznym wskaźnikiem, uzależniającym w o lę . 
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obok nich, w zdumiewającej zaiste ha rmon i i . . . zniewala 
nas do niecofania ręki przed najbrudniejszym z szal
bierzy tego świata, a nasz „utyli taryzm" życiowy za
mykać nam jedynie każe oczy na wszelkie brudy mo
ralne tych, z którymi żyć nam „wypada" , w myśl „do
brze zrozumianego własnego interesu". „Honor", jego 
„wielkie poczucie", „wygórowana szlachetność", „ideal
na uczciwość" — są to już dziś frazesy bez znaczenia, 
„pojęcia fikcyjne", nie posiadające już żadnego realnego 
odpowiednika swego, „wyrazy bez t reści !" Z punktu 
widzenia swego, sądzę, że zgodzi się tu z nami Nietzsche. 

Zdaje się również, że zgodzimy się wszyscy na 
olbrzymie znaczenie apoteozy takiego moralnego czyn
nika, j a k samoodpowiedzialność jednostki, je j osobista 
za czyn karygodny elcajriaeya, wobec bijącego dziś w oczy 
braku tego poczucia, w elastyczności sumienia naszych 
przestępców, braku wszelkiej w kierunku tym potrzeby. 
Bzecby, zdaje się. można, że ludzkość dzisiejsza nie tylko 
niema zaprzeczanego przez się „sumienia", ale go nigdy 
nie miała — że ten hamulec, w wyborze między złem 
a dobrem, nigdy dla niej nie istniał. Czyny najdzikszych 
okrucieństw zbrodniczości popełnia się dziś po wyrafi-
nowanem, długiem obmyślaniu, z całą zimnej krwi „pre-
medytacyą", aby następnie na ławie oskarżonych braku 
tej winy, w swej rzekomej „niepoczytalności", z równie 
zdumiewającą logiką dowodzić. Są to zaiste objawy 
patologicznego stanu ducha, fizycznie zwyrodniałej rów
nież, współczesności naszej . O „zdrowiu" tu mowy 
istotnie być nie może, są to faktyczne dowody przecho-
robnienia wynaturzonej „rasy obłąkańców". Tą drogą 
idąc może niedługo zbraknąć nam szpitali i „służby 
zdrowia" z a b r a k n ą ć ! . . . 



W ideałach „burżuazyjnego utylitaryzmu", porewo-
iucyjnych haseł, widzi Nietzsche przyczynę tego wielkiego 
zdemoralizowania spółczesności. „Plebejsld duch cy.wili-
zacyi mieszczańskiej, we wszystkich dziedzinach życia 
ludzkości, wycisnął swe nizkie piętno, bo już w naturze 
swojej nie miał „szlachectwa". 

Więc wszystkie wielkie arystokracyi duchowej po
rywy, wszystkie „szlachectwa" jej cechy, toną jedynie 
w olbrzymiej „demokratyzmu" powodzi, giną doszczęt
nie — żyjąc jedynie „w t radycyi" . „Gdyby zajrzeć kto 
mógł w głąb duszy dzisiejszego Europejczyka — woła 
Nietzsche, to za tysiącem jego dogmatycznych obsłonek, 
za tysiącem najtajniejszych fałdek, duchowego jego fu
terału, dostrzegłby niezawodnie jeden, j edyny , choć naj
głębiej ukryty , imperatyw życiowy, imperatyw „bojaźli-
wośei trzodowców", sformułować się dający w jedynem 
życzeniu, „aby najprędzej przyszedł ten czas, kiedy już 
bać się nie będzie c z e g o ! " . . . Dążenie w tym kierunku 
bohaterski „stan trzeci" nazwał „pos t ępem"! . . . 

Fala demokratyzmu tego „plebejskiego ducha" dla 
Europy całej była zalewem. Niszczyła ona wszędzie 
lasy dziewicze, by j e zamieniać w p a s t w i s k a " . . . Ści
nała wielkie dęby lndzkości, by grunt zamienić w paszę 
dla o w i e c ! . . . Demokratyzm ten, jest więc tryumfem naj
grubszej moralności utylitaryzmu. Podporządkowuje on 
wszelkie wielkie sprawy, wszelkie wielkie zadania, ma
łym dogodnostkom życia. Wielkie jego hasła są tylko 
tumaniącą frazeologią — w gruncie rzeczy nie zna on 
ideału wyższego, nad ideał wygodnego używania życia 
i nic innego nie mówi człowiekowi nad to, że „czerpać 
on powinien życia rozkosze z tych samych źródeł, z j a 
kich j e czerpią barany i o s ły" . . . 

„Demokratyzm był rodzicem socyalizmu — a jeżeli 
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demokratyzm jes t upadkiem człowieczeństwa, to socya-
lizm śmiercią j ego" — woła. 

W konkluzyi tej Nietzsche, apostoł arystokratyzmu, 
wraz z całą hierarchią jego naturalnych wartości i praw, 
wartościom tym należnych, jes t przyznać trzeba w zu
pełnej z sobą zgodzie, z ideją swoją w zupełnej kon-
sekwencyi. 

IV. 

Nowe zadanie życia, j ak ie się Nietzsche kusi sam 
rozwiązać, polegać ma oczywiście na wzniesieniu nowych 
ideałów, nowych norm wartości. Zadanie to, w całem 
poczuciu swej potęgi twórczej, na swe jedne, jednostkowe 
barki bierze apostoł „nowego dogmatu", w tern przeko
naniu, że j e podźwignie, stanąwszy zdała ponad światem 
„ k a r ł ó w " . . . Po śmierci Buddy, mówi on, przez ciąg 
wieków całych pokazywano jeszcze w jednej pieczarze 
cień jego. „Cieni" takich posiada ludzkość mnóstwo, 
w objęciach cieni tych mar twych zamiera, karleje, ży
wotność swoją traci; widma te oddech jej żywy tamują. 
Przyjdzie jednakże czas i przyjdzie człowiek (to Nie
tzsche oczywiście (!),) który uwolni ludzkość od tych 
martwych cieni, od ich trujących uścisków, a wielki ten 
„dzwon południa", (chwila najkrótszych cieni) obwieści 
życiu cel jego straaony, a człowieczeństwu jego nadzieje. 
Jednostka ludzka odnajdzie wówczas Avłaściwe sobie 
cele, właściwe sobie ideały poślubi, lecz się przed ża
dnym poza nią stojącym nakazem nie ugnie. Ona ma 
własne swoje nakazy. Jaźń ludzka jest początkiem i koń
cem istnienia, a pognębiona, słaba, zaprzeczająca się 
i zaprzeczona jaźń ta człowiecza na nic dobrego nie zda 
się światu (Fr. Wis. 345). Zanim jednakże świat nowy 
nowe ideały poślubi, woła Nietzsche — który pojmuje 
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dobrze o ile łatwiej burzyć niż budować, najlepiej bę
dzie, gdy w tem bezkrólewiu sami swoimi będziemy 
władzcami (Morgen. 453). 

Problematu tego bezkrólewia, w realnem rozumie
niu rzeczy, nie doprowadza filozof „do końca", pamię
tajmy bowiem, źe jeśli dla kogokolwiek z nas, nie
możliwym byłby ten porządek świata, na ułomnościach 
egoistycznej natury oparty, to dla Nietzschego, biorącego 
'W rachubę jedynie szczytowe strony ludzkiej jaźni, tej 
jaźni która „porządek" świata najzupełniej zapewnia, 
gdyż czynić to tylko może, co czynić „powinna" — 
wzgląd ten nie istnieje zgolą. Tu oczywiście nie my
śliciel krytyczny przemawia, ale poeta, nie znawca na
tury ludzkiej, w jej ułomnościach rozlicznych, ale ideo
log, od ziemi oderwany teoretyk-optymista, we własne 
ideały człowieczej modły wpatrzony. P rawodawcy etycz
nych kodeksów świata w mniej j asnych barwach naturę 
ludzką ludzką widzieli oczyAviście, skoro jej wolność, 
wraz z całą potęgą „monarszych jej dążeń do władzy" 
w pewne karby etycznych nakazów ujmowali. A było 
tak po wsze wieki. 

Nietzsche przytem, j ako apostoł nowego „dogmatu", 
jes t z sobą samym w sprzeczności, ze stanowiska bowiem 
„względności etyzmu", wszelkie dogmatyczne prawo opar
łem być może jedynie na nakazie zzewnątrz pochodzą
cym, może być tylko narzutem. Czem zaś jes t to wiel
kie poczucie godności osobistej i oparta na niem idea 
samoodpowiedzialności moralnej ? Czy nie będzie ono 
czemś w rodzaju „wewnętrznego", przyrodzonego nakazu, 
czemś w rodzaju abso lu tu? . . . Nietzsche w tym swoim 
absolutyzmie przechodzi wszystkich bodaj prawodawców 
etyzmu, oparłszy się na tej doskonałości natury ludzkiej, 
której własne j ej nakazy wystarczą, od czynów przeciw-
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etycznych skutecznie obronią. Apostoł niemoralności 
przedstawia się nam tu j a k o ułtra-moralista, o którymby, 
j a k on o Comte'cie powiedzieć się dało, źe przeszedł 
ideały etyzmu, „przemoralizował moralność". Sprzecz
ności tkwiące w teoryach Nietzschego odprowadzić mogą 
aż do tych wyników. 

Na potwierdzenie tego naszego wniosku, wypowiada 
oto Nietzsche te mniej więcej s łowa: 

Są ludzie, którzy mogliby całkiem bezpiecznie pu
ścić wodze namiętnościom swoim, ale nie czynią oni 
tego jedynie z obawy przed wyobrażeniem możliwej 
sprzeczności tych dążeń instynktownych, z dogmatyką 
obowiązujących kodeksów etyki. I dlatego to wśród 
ludzi tak trudno o arystokratyzm ducha, o ten arysto-
kratyzm, którego cechą zawsze będzie nie lękać się siebie, 
nie oczekiwać po sobie nic złego, ufać jedynie iv szlacłiectwo 
duszy swojej, dążyć więc bez wahania ku tym wolności 
krainom, ku którym natura nas ciągnie, nas wolno uro
dzonych ptaków — i wierzyć w to, że clokądbyśmy nie 
podążyli, wszędzie wokoło nas będzie jasność słoneczna! 
(Fr. Wiss. 294). „Kiedy raz człowiek przestanie się 
uważać za złego, złym być przestanie" — woła na in
nem miejscu Nietzsche, z głębokiego przekonania ufno
ścią. (Morgen. 148). 

To swe ultra-etyczne, w przekonaniu naszem, sta
nowisko, popiera Nietzsche silnie, malując nam „natchnio-
nemi słowy poety, owo przypuszczalne „bezkrólewie", 
gdzie zniknąć ma fałsz i obłuda, świat dzisiejszy zohy
dzająca, gdzie człowiek, mający odwagę być szczerym, 
zarówno w dobrem jak i złem, z pozoru jedynie, w tej 
szczerości swojej, okazać się może gorszym, niż jes t rze
czywiście, żyjąc w zgodzie z naturą swoją. I dopiero 
na tym gruncie, od wszystkich poniżających, demorali-



— 46 — 

żujących naturę ludzką pierwiastków oczyszczonym, wy
rośnie przyszły ideał człowieka — zstąpi, na ziemię 
„apostoł prawości i p rawdy" — N a d c z ł o w i e k ! . . . 

J ak i cel życia mieć powinien nadczłowiek, cel, 
który byłby usprawiedliwieniem tej jego „nadczłowie-
czości?" 

Cel ten być musi wysoki i wielki, — wola Nie
tzsche — i gdyby nawet ten człowiek przyszłości ledz 
miał na drodze do urzeczywistnienia jego wiodącej, to 
ledz powinien, bez skargi na ustach, bo rzeczą wielkich 
ginąć na wyłomie. Ta forma poświęcenia, ten rodzaj 
ofiarności nie wywołuje w duszy wielkiego indywidualisty 
protestu. Ma on dla niej jedynie entuzjazm. Za cel 
swojego życia mieć będzie nadczłowiek „uszlachetnie
nie, podniesienie ku szczytom możliwej doskonałości, 
„jaźni" człowieczej — wywyższenie typu człowieczego i jego 
kultury". Wspaniała to zaiste idea „warya ta" , podnio-
słością swą wie lka! 

W istocie samej natury człowieczej, mówi ten nie
pospolity krytyk-moralista, tkwi źródło niewyczerpane 
wielkości. Długim był zapewne ów proces kulturalny, 
przez który stopniowo człowiek wydzielał się ze zwie
rzęcia. Wiele więzów nałożono na niego, dla ułatwienia 
mu tego wyzwolenia. I rzeczywiście stał się on mięk-
szym, rozumniej szym, wyższym nad zwierzęta. (A więc 
te więzy były dobroczynne?^ Ale cierpi nad tern czło
wiek, gdy mu brakuje wolnego powietrza, wolnej prze
strzeni, swobodnego ruchu. Te więzy są to, według 
Nietzschego — wiekowe kleszcze metafizycznych doktryn, 
filozoficzno-społecznych systemów moralnych. Nietzsche 
nie waha się uważać więzów tych za szkodliwe, wzglę
dnie do naturalnego rozwoju człowieczej jaźni , mimo, 
że sam przyznaje, iż więzy te dopomogły człowiekowi 
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do wyzwolenia się z pęt jego zwierzęcej natury i że mo
ralność jes t to „hamulec", ku poskromieniu bydlęcia, które 
w nas żyje i które pożarłoby nas inaczej". „Nadczłowiek 
jest celem istnienia — niech wasza wola powie: „stań się", 
a stanie się tym celem nadczłowiek", mówi Nietzsche-
Zaratustra. Nadczłowiek wszakże, zanim potarga krę
pujące go więzy, zanim zerwie z niemi, musi wprzód 
zerwać ze zwierzęciem, „które w nim żyje" i „któreby 
go inaczej pożarło" — chciał powiedzieć pewnie Nietzsche 
Zaratustra, na co nie zgodzićby się nie można. 

Względnie do hierarchicznych różnic wartościowych, 
stawia Nietzsche postulat podwójnej, indywidualnej mo
ralności. „Oto moja droga — woła — gdzie wasza?" 

Wobec uznania różnic wartościowych, jednostek, 
o jednej , wszystkich obowiązującej moralności mowy być 
nie może. Całe przepaści hierarchicznych stopniowań 
dzielą jedną jaźń ludzką od drugiej — jedynie więc de
wiza: „oddaj każdemu, co mu się należy", może mieć 
racyę praktycznego bytu, bo nie masz jednej reguły dla 
wszystkich. Równość powszechna jest grobem sprawie
dliwości. Poczucie odległości, na hierarchii różnic oso
bistych oparte, winno być normą stosunków ludzkich 
w ich tak różnych zaiste drogach życia. Ludzie wyżsi 
tysiąc razy więcej mają praw do istnienia(! ?). To przy
wilej „dzwonu z pełnym, silnym „dźwiękiem", przed 
dzwonem zepsutym, bezdźwięcznym — utrzymuje Nie
tzsche. Cywilizacya wszakże cały swój rozwój zawdzię
cza tym „dzwonom dźwięcznym" — wielkim ludziom 
wszech czasów. Co oni czynić mogą i co czynić po
winni, tego nie mogą i nie powinni czynić ludzie zwykli. 
To co ma wyższość i „świętość" w sobie nie może się 
poniżać do roli „narzędzia" motłochu. Stosunek musi tu 
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miernoty plebejskiego utylitaryzmu, nie bacząc na wszel
kie możliwe minusy, dotknąć mogące to środowisko 
zdegenerowane. Z okiem w odległą przyszłość wpa-
trzonem 1 ) , musi być ona twardą i głuchą na jęk i i żale 
skarlałej tłuszczy, „szczęśliwość" której zakłóci. 

Nie w zadowoleniu chwilowych, najbliższych potrzeb, 
nie w tak zwanem „szczęściu", leży cel życia człowieka. 
Szczęście jes t zadowoleniem, zadowolenie śmiercią. Zy
cie — to wieczne pragnienie, pragnienie, podsycane cier
pieniem, z jego walkami i jego nadzieją. Tylko szkoła 
cierpienia czyni człowieka wielkim, tylko w szkole cier
pienia staje się on niepowszednim. Tylko w tej szkole 
dostaje duch człowieczy skrzydeł, które go ku szczytom 
życia i człowieczeństwa niosą, czynią go nieśmiertelnym. 

Nie spokój i nie bezpieczeństwo, są duszy człowie
czej żywiołem. Są to czynniki pohańbiające je j świę
tość, przytępiające jej twórczą siłę. Duch człowieczy 
wtedy jes t tylko płodnym, kiedy jes t złożonym, w prze
ciwieństwa bogatym, bo tylko kontrastów harmonia ży
cie ma w sobie. Dzielnym i młodym nie wówczas jes t 
człowiek, kiedy duch jego żąda spokoju, lęka się walki . 
To cechy starcze. Tylko wśród walki za.hartowany czło
wiek, staje się zwycięzcą, pogromcą samego siebie, czło
wiekiem „wolnym"; tylko w walce wyćwiczona dusza 
ma „świętość" w sobie. (Gotzend. 109). 

W człowieku żyje stwórca i stworzenie, boskość 
i ziemskośó zwierzęca. I wy współczujecie „zwierzęciu" 
w człowieku — woła Nietzsche — współczujecie temu, 
co ma być tu mm oczyszczone, co musi cierpieć, co cier
pieć poiuinno!.,. 2) 

') Więe w tę przyszłość , gdzie miłość będzie dźwigną spra
wied l iwośc i . 

2) A w i ę e wo la ma i tu być czynnikiem „regulującym". 
4 

być odwrotny. (Gen. der Morał I I I , 14.) (A więc zawsze 
po czyjejś stronie krzywda?) 

„Ogół" wszakże, tyle uprzywilejowany, sk łada się 
z najmniej cennych egzemplarzy człowieczego typu — 
z niepewnych, wytar tych kopii wielkich swych orygi
nałów — kopii, odbitych na złym papierze, o wytar te j 
kliszy. Są to pół-ludzie, nie posiadający własnycli swych 
myśli, ani własnej swej woli, kryj ący się chętnie za prze
konania cudze i cudze plecy, czołem bijący przed auto-
rytem wogóle, dalecy od posiadania własnych opinii, 
a dalsi jeszcze od ich wyznawania — do spraw szero
kich, zarówno j a k i do uniesień szczytnych nie zdatni, 
do wielkich czynów i bohaterstwa woli nie zdolni. 
To tylko zera. 

Wszechwładztwo obecne tych „ludzi-zer", godności 
człowieczej pozbawionych — ten zatrważający zalew 
wszechmiernoty, dąży nieuniknienie do zgładzenia z po
wierzchni ziemi najbardziej wartościowych przedstawi
cieli ludzkiej rasy, do podmycia tych filarów człowie
czeństwa, bez których świat ten się nie ostoi. Spółczes-
ność naszą ocalić tylko może wszech-arystohratyzm, ary-
stokratyzm uczuć, myśli, ducha, arystokratyzm v;oli 
i nerwó%v, jego luszech-szlachectwo. 

Więc arystokratyzm zdemokratyzowany, powszech
ny, powinienby dodać Nietzsche w konkluzyi ostatecz
nej . Względnie wszak snadź do potrzeb chwili, w swej 
apoteozie arystokratyzmu Nietzsche idzie daleko, bo aż 
do uznania potrzeby „kastowości". Tylko „kasta wiel
kich", kasta mędrców, całą czoła swego wyniosłością 
przerastająca tłumy, powrócić może ludzkości straconą 
wartość życia. 

Kasta „arystokratów ducha" cel swój postawić musi 
powyżej, woła, przejść mimo tych celów i dążeń wszech-



Schopenhauerowski ascetyzm, jaskrawo odbijający, 
jakoby, od apoteozy „wielkich popędów i wielkich namię
tności" — w j a k i e „nowa moralność" z taką miłością 
swych nadludzi przybiera — mówi tu przez usta jej apostoła. 

Na ostatniej stronnicy ostatniego swego filozoficz
nego dzieła daje nam Nietzsche ostatnią wolę swoją, 
pisze swój duchowy testament. 

„Czemuż tak słabi jesteście bracia moi, tak skłonni 
do ustępstw — woła. Czemu tak wiele zaparcia w du
szy waszej, tak wiele w sercu waszem rezygnacyi, tak 
mało stanowczości w waszem oku? Wszakże, gdy wy 
nie zechcecie być sobą, j akże na bój zwycięzki pójdzie
cie ze mną? Jeżeli hart wasz nie ma być błyskawicą 
piorunu dla życia, to j akże tworzyć będziecie wraz 
ze mną? 

Wszak każdy twórca siłę mieć musi! Rozkoszą 
waszą po wsze czasy być winno, na fali wieków wyryć 
pismo wasze, trwale, j a k na bronzie. To „nowe zadanie 
życia", stawiam j a przed wami, bracia moi, „bądźcie 
hartowni" ! . . . 

Nietzsche, j a k każdy zresztą niepowszedniej miary 
myśliciel, „ezoteryzmu" myśli swoich, „potocznym" nie 
wypowiada językiem. Ztąd to ciemne dla wielu słowa 
jego strony, bywają całkiem opacznie rozumiane, z ujmą 
dla sławy, w ten sposób krzywdzonego autora. W szkicu 
niniejszym mieliśmy już sposobność zaznaczenia kilku tego 
rodzaju nieporozumień, i to nieporozumień, tyczących się 
zasadniczych punktów systemu F r y d e r y k a Nietzschego. 

Ustęp, który poniżej zamieszczamy, uważany za 
jeden z „ciemniejszych", przytaczamy tu dla charakte
rystyki dowodowej pewnego rodzaju zwrotów w ewolucyi 

*) Götzendämmerung — Der Hammer redet. 
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duchowej niepospolitego myśliciela-poety, zwrotów, po
pierających nasze osobiste, względem ostatecznego kie
runku filozofii Nietzschego konkluzye. 

Starzec do Pyrrona. Ty śmiesz przedsiębrać rzecz 
niesłychaną, nauczać ludzi! Jakąż im dasz rękojmię? 

Pyrron. Posłuchaj: Chcę ostrzedz ludzkość przed 
sobą samym — chcę odkryć jej wszystkie" błędy natury 
mojej, rozwinąć przed nią całą nędzę sprzeczności moich 
i moich g łups tw. . . „Nie słuchajcie mnie — powiem im 
przez to — dopókąd nie stanę się bardziej maluczkim od 
najbardziej maluczkiego z w a s " . . . 

Starzec. To byłoby obiecywać zawiele. Przedsię
bierzesz zbyt wielkie dzieło. 

Pyrron. Będzie to tylko j edna więcej przestroga. 
Im bardziej niegodnemi ich uszu będą słowa moje, tern 
mniej ufać będą prawdzie, która wyjdzie z ust moich . . . 

Starzec. Chcesz więc głosić nieufność względem 
świętości p rawdy? 

Pyrron. Chcę głosić nieufność względem wszyst
kiego i wszystkich. To droga j edyna do prawdy. Nie 
sądź wszakże, iż prowadzi ta droga wprost do ogrodów 
rozkoszy i łąk kwiecistych. Cale dziesiątki lat zbierać 
nam jeszcze przyjdzie garści kłamstw, po niej rozsypa
nych, aby nie umrzeć z głodu. Na drodze tej niekiedy 
spotykać będziecie, leżące mimo, małe drobniuchne, a 
twarde ziarenka. To będą ziarna prawdy. Jeżeli zdo
łacie posiać szczęśliwie te twarde ziarnka, wówczas do
piero może—może, zbierać będziecie plony, święcić prawdy 
żniwo! Tego wam jednak nikt 'przyrzec nie może, nikt, 
kto fanatykiem nie będz ie . . . 

Starzec. Przyjacielu, przyjacielu, ależ twa mowa 
jest mową fanatyka. 
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Pyrron, Masz słuszność starcze, strzedz się będę mowy. 
Starzec. Poślubisz więc milczenie? 
Pyrron. Powiem ludziom, że milczeć muszę, lecz 

że ufać oni nie powinni milczeniu m e m u ? . . . 
Starzec. Porzucasz więc twój śmiały zamiar? 
Pyrron. Przeciwnie. Pokazałeś mi tylko wrota, 

któremi mam przejść. 
Starzec. Wątpię, czy rozumiemy się dob rze . . . 
Pyrron. Moźliwem jest , że nie. 
Starzec. Bogdajbyś tylko ty sam rozumiał siebie!. . 
(Pyrron poruszony, wybucha śmiechem). 
Starzec. Ach, przyjacielu, przyjacielu — milczeć 

i śmiać się, czy to dziś cała twoja filozofia?... 
Pyrron. Nie byłaby ona najgłupszą. . . 
Tak kończy Nietzsche-Pyrron „samego siebie zwy

cięzca" ! . . . 
Przejdźmy jednakże do postulatów Fryderyka Nie

tzschego, odnośnie do jego „nowych zagadnień życia", 
„nowych norm wartości". 

Obaliwszy, zdaniem swojem, istniejące probierze 
etyzmu, Nietzsche-apostoł nowego dogmatu — „przedsię
biorący" zaiste „za wiele", „obiecujący" zapewne „zbyt 
dużo", usiłuje postawić własne swoje kryteryum mo
ralne, swój własny sprawdzian etyczny, doświadczeniem 
życiowem zdobyty ostatecznie, bo potwierdzony w swej 
uczuciowej i rozumowej stronie. 

Obowiązujące współczesność systemy etyczne, do
prowadziły ludzkość, j a k to wykazać usiłował Nietzsche, 
do obniżenia poziomu energii życiowej, sparaliżowały 
właściwy rozwój na tury człowieczej, jednostkę ludzką 
doprowadziły do zwyrodnienia. Ten więc problemat, 
wielkiej niezaprzeczenie doniosłości filozoficznej i życio
wej wagi, rozwiązać pragnie Nietzsche, w myśl swoich 
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własnych ideałów etyzmu, dając przez to ludzkości nowy 
do roztrząsania dylemat. 

W umyśle filozofa ważą się tu dwie al ternatywy: 
Usunięcie warunków, (ideały „stadniego" utylitaryzmu) 
niesprzyjających pełnemu rozwojowi życia jednostki , ta
mujących naturalny rozkwit tego życia, w calem jego 
przyrodzonem bogactwie, któreby się najwłaściwiej roz
winąć dało w „bezkrólewiu moralnem" — lub też danie 
światu takiej formy etycznego rządu, któraby zabezpie
czała jaknaj pełniejszy rozwój człowieczego typu, w jego 
szczytowej kulturze — czyli systemu moralnego, na despo-
tycznem wszechwładztwie hierarchii ideowego arysto-
kratyzmu opartego. 

U podstawy tych postulatów leży zasadnicze kry
teryum: żywotność rasy, energia i rozwój 'progresywny 
życia, ma być probierzem etyzmu, nie zaś odwrotnie. 
Stopniem tej żywotności, jej upadaniem lub wznoszeniem 
się, mierzyć się ma wartość odnośna ideałów moralnych, 
mogących mieć jedynie znaczenie środka względnego, 
nigdy zaś absolutnego kryteryum. 

Probierz ten służył, j a k widzieliśmy, Nietzschemu 
do jego apoteozy ducha, spoganizowanego Renesansu, 
w przeciwstawieniu do ideałów chrześcijańskiego etyzmu 
i opartych na nim prądów społecznych. W wypadku 
przecież danym probierz ten okazał się arcy-nieszczegól-
nym, żywotność bowiem, kipiąca nadmiarem nagroma
dzonej brutalnej energii fizycznej, daleką jest od tej 
żywotności, która z „ducha" swego czerpie potęgę i na 
którejby rozwinąć się dało „bezkrólewie moralne", w jego 
formie szczytowej. Stosunek tu, niestety, bywa całkiem 
odwrotny. Świadczą nam o tem całe dzieje historyczne 
świata, cała ewolucya duchowa ludzkości, której rozwój 
kultu siły fizycznej, miał się zawsze w stosunku odwrót-
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ten nasz „impresyonizm" uczuciowości, te nasze „cnoty", 
które nam praktykować zaiste tak łatwo — to moralność 
niemocy, moralność zwyrodnienia, to moralność starcza! 

Światu więc dzisiejszemu ma się już ku końcowi — 
cywiłizacya nasza może już sobie powiedzieć: amen — 
zamknąć swą księgę, skoro jej bilans głosi bankructwo, 
krachem nieuniknionym grozi. Ludzkość dzisiejsza, ostat
nim wysiłkiem woli, przez usta wybrańców swoich woła 
M ięc ratunku, pragnie odrodzenia. Wybawienie światu dać 
może tylko normalny rozwój indywidualizmu — rozkwit 
„cnót" takich, j ak „ideja i wola" , sił takich apoteoza — 
kult wielkich charakterów i wielkich dążeń i wielkich 
uniesień, wielkich życiowych zadań przyszłej „rasy nad
l u d z i " ! . . . i ) 

Temi, mniej więcej, słowy mówił Nietzsche-Zara-
tustra, którego tu, j a k i w ciągu całej niniejszej pracy, 
streszczamy, w miarę sił naszych, myśli jego na „po
toczny" język, w miarę środków naszyeh przekładamy. 

Zaratustra-nadczłowiek, Zaratustra-arystokrata my
śli, w kastowości kultu umysłowości swojej nadludzkiej 
zatopiony, na szczycie gór swoich stoi wysoko, daleko 
od ziemi, bo „w chmurach" — od świata „maluczkich" 
więc stroni. Gdy jednak Zaratustra, z tej swojej ponad-
ziemskiej, przejściowej postaci, ze szczytÓAV „niedostępnych 
gór" swoich, zejdzie na ziemię i zejdzie po to, by nie 
czekając aż nowa rasa u stóp jego powstanie, czynną 
swą dłonią grunt tym narodzinom przyśpieszyć — gdy 
zstąpi po to z gór swych Zaratustra, by pośród wzgar
dzonego przez się ludzkiego „mrowia", pośród świata 

*) Pojęcie „rasy" nadludzi wyklucza więc w ideałach przyszło
ści potrzebę „kastowego" uwyłączniania arystokratyzmu, co Nie
tzsche uważa zapewne za środek do tego celu. 

nym clo rozwoju kultu duchowej siły. Nietzsche jednakże 
na punkcie tym, w sprzeczności z sobą nie jest , dla niego 
bowiem natura człowiecza jest „źródłem nieprzebranem 
wielkości" — normalny natury tej rozkwit — rozkwitem 
w kierunku „dobra", „chcenie", najwyższą żywotnością 
fizyczną obdarzonej jednostki, j e s t chceniem najwyższej 
żywotności duchowej, z „dobrem" jedynie solidarnej — 
„wola" człowieka, być mająca jego „prawem", tylko 
wolną wolą ku dobremu. Ten więc krańcowy idealizm 
poety, ratuje, w zestawieniach powyższych całkowicie 
konsekwencję myśliciela, z samym sobą w idealnej bę
dącego tu zgodzie. 

Duch Fryderyka, Nietzschego, tętniący pełnią, jeżeli 
nie nadmiarem życia, uwięzionego w powłoce cielesnej, 
będącej pastwą dziedzicznej choroby niszczącej, lubuje 
w zestawieniach „skarlałych" przedstawicieli, współcze
snej sobie ludzkości, z bohaterskimi olbrzymami przeszłości 
rycerskiej . 

Co u nas nazywa się „cnotą", czyli narzędziem 
arcy-wygodnem ku przekształceniu jednostki w „funkcyę" 
stada — mówi on, to u ludzi, którzy znali i cenili życie, 
w całej jego pełni, w całym przepychu, u tych potęż
nych, podzwrotnikowych natur, kipiących żarem nieokieł
znanych instynktów, drgających życiem wielkich swycli 
namiętności, nosiłoby jedynie nazwę „babskiej moralności", 
„taktyki tchórzostwa". Nasza dzisiejsza miękkość oby
czajów, nosi na sobie piętno upadku, tak j a k surowość, 
a nawet okrucieństwo, herosów przeszłości były wyrazem 
nadmiaru ich życia. Nie dziw, że wtedy wielu rzeczom 
tego świata można było rzucić wyzwanie, wiele podeptać 
i wiele znieprawić. To wszak, co było podówczas ozdobą 
życia, jego rozkoszą i czarem, byłoby dziś dla nas j e 
dynie trucizną, nędzy naszej j adem. Nasza nerwowość, 
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„maluczkich" i pośród świata „karłów", stanąć w swą 
Wielką Godzinę Południa z krzyżem chrześcijańskim w dło
ni — nie wyrzecze się on ducha swego, „świętości" swo
jej się nie sprzeniewierzy — zrobi jedynie krok jeden 
naprzód, na duchowej swej d r o d z e ! . . . 

Zaratustry krzyż Chrystusowy będzie -podówczas 
krzyżem wszech-zapomniane znaczącym d r o g i . . . 

Z a k o ń c z e n i e . 

Do konkluzyl, zaznaczonej powyżej, skłania nas tu 
po części, znajomość pewna dróg typowych, jakiemi myśl 
współczesna ku ideałom zapoznawanego przez się ducha 
cJirześcijanizmu zmierza. Po odrzuceniu całego balastu 
„wstecznictwa", motywować się dającego przeważnie, 
jeżeli nie wyłącznie, krańcowością j a skrawą reakcyjnego 
przedowszystkiem systemu Fryde ryka Nietzschego, i ta 
jego „nowa" j akoby moralność, nie będzie w zasadniczej 
sprzeczności z ogólnym charakterem dążeń etyki współ
czesnej, w ostatnich manifestującej się prądach. Nawet 
„pogański" duch „nienawiści", j ak im ten, kierunek etyczny 
przeciwstawia się jakoby, podstawowym ideałem, „miło
ści" chrystyanizmu, ma charakterystyczne swe źródło 
w wygórowanej miłości dobra, podniosłego z natury swej 
ducha jego twórcy — w głębokiej tegoż ku „złu", w ni
zinach człowieczej jaźni tkwiącemu, nienawiści. Wyraź
nie zaś zaakcentowane przez Nietzschego w zadaniu ży
cia „Nadczłowieka" dążenie ku podniesieniu kultury ogól
nej człowieczego typu, nie wyklucza pojęcia „miłości 
bliźniego", ani nie dąży do uwstecznienia jednostki przez 
„kult egoizmu", j a k to powszechnie zarzuca się kierun
kowi temu, a tak niesłusznie. 

Po za tern — w obronie sofistyki paradoksalnej , 
płodzącej nieraz monstrualne dziwolągi etycznego wstecz
nictwa, ani w obronie chorobliwych majaczeń tego filo
zofa, ani też jego chaotycznych zapędów w kierunku 
darwinistowskiej etyki — stawać nie zamierzamy — szlo 
nam tu bowiem głównie o podniesienie i uwydatnienie 
tych stron idei Fr, Nietzschego, które mają w sobie war
tość pozytywnie postępowego czynnika w rozwoju myśli 
współczesnej. Od ziarna tego usiłowaliśmy wydzielić jego 
twardą i ciemną plewę — rzecz inna o ile te dążenia 
nasze pomyślny wieńczy skutek, o ile sonda naszej w tym 
kierunku analizy jest dostateczną. 

Nie należąc do falangi bezkrytycznych wielbicieli Fr . 
Nietzschego, nie zaliczamy się przecież do j ego kry tyków 
bezwzględnych, pozorami złudzonych. Nie zaślepia nas 
także, tak bardzo dziś rozpowszechniony i będący pewnym 
czynnikiem popularności Nietzschianizmu, snobizm, polega-
j ą c y na bezkrytycznem wielbieniu wszystkiego, co j askrawe , 
niepowszednie, egzotyczne, dla tłumów obce, cechy kasto
wego uwy^łącznienia przybierające, manifestujące się entu-
zyastyczńie, krańcowo, bezwzględnie, a będące wyrazem 
niezdrowej gorączki ducha, trawiącej ludzkość naszej 
końcowej ery, w jej „przeczulonych" nerwach. 

Przyczyny nie dającej się zaprzeczyć popularności 
idei F ryderyka Nietzschego, szeroki rozgłos, najopaczniej 
komentowanych teoryi tego myśliciela, tkwią wszakże tak 
głęboko w samej naturze rzeczy, tak są znamiennym myśli 
współczesnej rysem, że ich ze świata naszego nie zgładzi, 
żadna z najbardziej gryzących krytyk. Tylko poważnej, 
gruntownej a głębokiej analizy odpór, odpór, tyczący się 
strony ujemnej wpływu idei Nietzschego, z uwzględnie
niem całej niepospolitej skali ich dodatniego znaczenia, 
uchronić może zagrożoną współczesność od zgubnej fali 
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etycznego wstecznictwa, którego najzyubniejszą pianę, 
jako wytwór swój wiosny, niesie u wierzchu krytyka po
wierzchowna i zbyt pochopna w populaiyzowaniu idei 
j askrawych, które nierzadko przewraca na nice. I bodaj, 
czy to nie j edyna strona demoralicyjnego pierwiastku 
idei Nie tzschego! . . . 

J a k a ś pierwotna, barbarzyńska, iście żywiołowa 
siła wybucha w pismach Fr . Nietzschego. Nie liczyć 
się z nią niepodobna. Siłą Tą zwłaszcza odznacza się 
Nietzsehe-krytyk. J a k o moralista, w teoryacli swych, 
będących jeszcze i dla niego samego czemś chaotycznem. 
niedorozwinięteni, organicznej spójni pozbawionem, czemś. 
„co się dopiero staje", z poza mgły nieświadomości wy
łania zaledwie, jes t Nietzsche tern tylko, czerń jako jednostka, 
stojąca na myśli dzisiejszej rozdrożu, być on może. Zanim 
opuści labirynt sprzeczności, by wyjść na p rawdy bez
namiętnej drogę, w duchu swym niema on jeszcze twór
czości. Choć mu już gwiazda ideału świeci, on jej nie 
sięgnie w tej ducha swego fazie, więc-burzy tylko i tra
wi się w tej męce Avlasnem męczeńs twem. . . Namiętna 
miłość swego ideału, potężne % ducha tegoż ukochanie, 
czyni go „ twardym" i ślepym i głuchym na wszystko, 
co mu w poprzek drogi staje. Głęboka wzgarda dla nizin 
duszy ludzkiej i z niej płynąca nienawiść ku swej rasie, 
w tym fanatyzmie ma swe pierwsze źródło. W miłości 
wielkiej dla przyszłej rasy ludzkiej, w wielkiem ludzko
ści „nadludzkiej" ukochaniu, wola więc Nietzsche: „Mi
łujcie najdalszych, blizkich (bliźnich,) wam kochać nie 
radzę, bracia moi! Nietzsche-nadczłowiek, który sam 
siebie odnalazł, k tóry w idei doskonalenia swej człowie
czej jaźni , podnoszenia jej do nadludzkich szczytów, 
odszukał źródło rozkoszy życia, innego celu istnienia 
nie pragnie. „Celem stworzenia niech będzie nadczło-
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w i e k ! " Ale ludzkość dzisiejsza dla idei tej niema mi
łości. Daleką jest ona od wytworzenia sobie warunków, 
w którychby duch człowieczy, w atmosfei -ze świętości 
swej mógł przebywać, w niej się odradzać. Rasa pig
mejów idei tej u r ą g a . . . 

Znikły ze świata klasycznych świątyń sztuki na
tchnione ołtarze, zaginął kult boskiego piękna — szara 
powszedniość utyli tarnych życiowych celów zabrała wszy
stko, co duchowi człowieka drogiem i blizkiem być może. 
Aż duch ten skarlał i zapoznał siebie! W wielkim pro
teście głosi wiec duch ten, przez usta Nietzschego, wie
kowe swroje „Jes tem". Protest podobny spotykamy wszak 
nieodmiennie we wszystkie!) epokach duchowego odra
dzania się ludzkości — ta więc gorąca obrona indywi
dualizmu dziwićby nas tu nie powinna. 

W reakcyjnej krańcowości teoryi Nietzschego, tkwi 
też głównie, j a k wiemy, właściwe źródło tych „wstecznych 
moralnie" tez jego, poza któremi falanga cała gromowładz-
eów tego filozofa nic innego nie widzi. Nie wątpimy, że kry
tyka racy analna właśchue miejsce wyznaczy NietzscJiemu — 
ujemnośei jego icgkaże i potępi, wartości dodatnie oceni 
i podniesie. Będzie to tryumf prawdy. 
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