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Jutrzenka
     
 .   

Ileż to jutrzenek,
które jeszcze nie jaśniały

Rigweda


.

Człowiek „poǳiemny”, człowiek wiercący, kopiący, podkopu ący ukazu e się w książ-
ce te przy pracy. Wiǳi się go, o ile ma się oczy dla takie pracy w głębi — ak z wolna,
rozważnie, z łagodną zawziętością posuwa się naprzód, nie ob awia ąc zbytnio przykrości,
aka każdemu długiemu niedostatkowi powietrza i światła towarzyszy; i nawet zadowo-
lonym można by go nazwać przy ego ciemne pracy. Nie zda eż¹ się, że akaś wiara go
prowaǳi, koi akaś pociecha? Iż snadź² chce mieć swą długą ciemność, coś niepo ętego,
skrytego, zagadkowego, wieǳąc, co go potym czeka: własny ego brzask, ego własne
zbawienie, ego własna jutrzenka?… To pewna, że powróci: nie pyta cie go, czego szukał
w głębi, sam wam to powie ten pozorny trophonios³ i mieszkaniec poǳiemi, gdy znów
„zostanie człowiekiem”. Odwyka się, zaiste, od milczenia, gdy tak długo, ak on, było się
kretem, było samotnym. — —

.
Czego szukałem tam w głębi, zamierzam istotnie wam powieǳieć, moi cierpliwi przy-

aciele, w ninie sze spóźnione przedmowie, która mogła łacno⁴ stać się wspomnieniem
pozgonnym, mową pogrzebową: gdyż powróciłem i powróciłem — zbiegiem… Niech
wam się nie zda e, że będę zachęcał do podobnego szaleństwa! Lub boda do podobne
samotności! Gdyż na własnych tego roǳa u drogach nie spotyka się nikogo: takie to
uż „dróg własnych” przeznaczenie. Nikt nie przy ǳie z pomocą, ze wszystkimi niebez-
pieczeństwami, przeciwnościami, wrogościami i niepogodami trzeba samemu walczyć.
Ma ąc drogę dla siebie — ma się też oczywiście swe gorycze, nieraz przykrości z powo-
du owego „dla siebie”: do nich należy na przykład przeświadczenie, iż nawet przy aciele
odgadnąć nie mogą, gǳie się est, dokąd się iǳie, iż nawet oni niekiedy pyta ą „czyż on
w ogóle iǳie? czy ma eszcze drogę?”. — Jąłem się wówczas czegoś, czego nie każdemu
pod ąć się wolno: zstąpiłem w głąb, zaryłem się w ziemię, począłem badać i rozkopy-
wać prastarą ufność, na które my, filozofowie, od kilku tysiącleci niby na niezawodnych

¹nie zdajeż się (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie zda e się, czyż nie
zda e się. [przypis edytorski]

²snadź (daw.) — przecież, widocznie. [przypis edytorski]
³Trophonios (mit. gr.) — heros czczony w Beoc i, syn Apolla i Epikasty; razem z bratem Agamedesem

zbudował skarbiec króla Hyrieusa, pozostawia ąc ta ne we ście, by kraść skarby; kiedy władca się zorientował
i Agamedes wpadł w zasaǳkę, Trofonios, by uniemożliwić identyfikac ę ciała, obciął bratu głowę, po czym
uciekł do askini i zniknął na zawsze; tu, pisane małą literą: trofonios oznaczać może ogólnie kogoś, kto poszuku e
skarbów w głębi askiń. [przypis edytorski]

⁴łacno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
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przywykliśmy budować posadach — nie usta ąc w pracy, acz każdy budynek walił się
dotychczas w gruzy; ąłem podrywać nasze zaufanie do morału. Lecz czy wy mnie rozu-
miecie?

.
Na gorze zastanawiano się dotychczas nad dobrem i złem: po wszystkie czasy była to

rzecz zbyt na eżona niebezpieczeństwami. Sumienie, opinia, piekło, czasem nawet polic a
nie pozwalała i nie pozwala na swobodę badań; wobec morału, ak wobec każde inne
powagi, nie powinno się myśleć, tym mnie mówić: trzeba — być posłusznym! Odkąd świat
istnie e, żadna powaga nie okazała eszcze chęci poddać się krytyce; akżeż więc można
krytykować morał, uczynić go zagadnieniem, problematem: nie byłaż myśl taka — nie
jestże⁵ myśl taka — niemoralną? — Atoli morał, by u ść rąk krytycznych i narzęǳi tortu-
ry, rozporząǳa nie tylko wszelkiego roǳa u postrachami: bezpieczeństwo ego w eszcze
wyższym stopniu polega na właściwe mu akowe ś sztuce oczarowywania — umie „zapa-
lać”. Jednym edynym spo rzeniem uda e mu się często krytyczną wolę ubezwładnić lub
na swą przeciągnąć stronę, bywa ą nawet wypadki, iż umie się zwrócić przeciwko sobie
samemu i na podobieństwo skorpiona zatapia żądło we własnym ciele. Morał z dawien
dawna zna się również na wszystkich diabelskich sztukach przekonywania: ǳiś nawet nie
ma mówcy, który by do ego nie uciekał się pomocy. (Wystarczy posłuchać na przykład
boda naszych anarchistów: ak przemawia ą moralnie, by przekonać! Na ostatek zwą na-
wet siebie „dobrymi i sprawiedliwymi”.) Odkąd na ziemi mówi się i przekonu e, okazywał
się morał arcymistrzem w uwoǳeniu — i, co nas filozofów przede wszystkim obcho-
ǳi, właściwą Cyrce⁶ filozofów. Skądże to bowiem pochoǳi, iż, począwszy od Platona,
wszyscy filozoficzni budowniczowie europe scy budowali nadaremno? Że to wszystko,
co w ich na szczerszym przeświadczeniu uchoǳiło za aere perennius⁷, grozi ruiną albo uż
w gruzach leży? Oh, akże fałszywą est odpowiedź, którą ǳiś eszcze ma się na odparcie
tego pytania, „gdyż wszyscy zaniedbali zbadania podwalin, krytyki całkowitego rozumu”
— owa fatalna odpowiedź Kanta, któremu my, nowocześni filozofowie, nie zawǳięcza-
my, zaiste, stalszego i niezawodnie szego lądu pod nogami! — (Spyta myż dodatkowo,
czy to nie było nieco ǳiwnym żądać od narzęǳia, by krytykowało własną swą zdat-
ność i doskonałość? by intelekt sam „poznawał” własną swą wartość, swe granice i swe
moce? Nie byłoż to nawet nieco niedorzecznym?) — Właściwa odpowiedź brzmiałaby
snadź⁸, iż wszyscy filozofowie, nie wy mu ąc Kanta, budowali pod urokiem morału — iż,
zmierza ąc rzekomo ku pewności, ku „prawǳie”, „majestatyczną budowę moralną” mieli
właściwie na celu: eżeli się posłużymy eszcze raz niewinnym powieǳeniem Kanta, który
za swe „nie tak świetne, ale może nie całkiem pozbawione zasług” zadanie i pracę uważa
to, „iż wyrównał grunt i położył podwaliny pod owe ma estatyczne budowle moralne”
(Kritik der reinen Vernunft⁹). Ach, nie powiodło mu się to, racze przeciwnie! — ak ǳiś
wiǳimy. Kant dla tych marzycielskich dążeń był nieodrodnym synem swego stulecia,
które w wyższym stopniu od każdego innego, zasługu e na nazwę okresu marzycielstwa:
na szczęście, był nim także w innym, cennie szym znaczeniu (na przykład ze względu na
sporą dawkę sensualizmu, zawartą w ego teorii poznania). I ego zakaziła swym adem ta
moralna tarantela, Rousseau, i on krył na dnie duszy myśl moralnego fanatyzmu, któ-
rego wykonawcą czuł się i uznawał inny uczeń Rousseau’a, mianowicie Robespierre: „de
fonder sur la terre l’empire de la sagesse, de la justice et de la vertu” (mowa z  czerwca ).
Z drugie zaś strony, ma ąc taki ancuski fanatyzm w sercu, niepodobna było poczynać
sobie mnie po ancusku, brać rzeczy głębie , gruntownie , barǳie po niemiecku —
eżeli słowa „niemieckie” w takim znaczeniu użyć eszcze wolno — aniżeli czynił to Kant:
by stworzyć mie sce dla swego „państwa moralnego”, wiǳiał się zmuszonym przy ąć świat,

⁵nie jestże (daw.) — konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: czy nie est, czyż nie est. [przypis edytorski]
⁶Cyrce a. Circe (mit. gr.) — bohaterka Odysei Homera, córka boga Heliosa i nim Perseidy, czaroǳie ka,

która towarzyszy Odyseusza zmieniła w świnie. [przypis edytorski]
⁷aere perennius (łac.) — trwalsze niż ze spiżu; nawiązanie do pieśni Horacego Exegi monumentum aere peren-

nius (t . „Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu”; Carminae III, ), które tematem est nieśmiertelność
i wiecznotrwałość twórczości poetyckie . [przypis edytorski]

⁸snadź (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁹Kritik der reinen Vernunft (niem.) — Krytyka czystego rozumu (tytuł ǳieła Immanuela Kanta). [przypis

edytorski]
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którego dowieść nie można, logiczny „zaświat” — właśnie do tego potrzebował swe kry-
tyki czystego rozumu! Wyraża ąc się inacze ; nie byłby jej potrzebował, gdyby ważnie szym
nade wszystko nie było dlań to, by swe „państwo moralne” uczynić niedostępnym, ba,
nawet niepo ętym dla rozumu — tak barǳo odczuwał nieodporność moralnego ładu
rzeczy ze strony rozumu! Gdyż wobec przyrody i historii, wobec zasadnicze niemoral-
ności przyrody i historii był Kant, ak z dawien dawna każdy prawie Niemiec, pesymistą;
uwierzył w morał nie dlatego, że go dowoǳą przyroda i historia, lecz pomimo to, iż
przyroda i historia w ustawiczne zosta ą z nim sprzeczności. By zrozumieć owo „pomi-
mo”, należałoby snadź przypomnieć sobie coś pokrewnego u innego wielkiego pesymisty,
u Lutra, który z całym zuchwalstwem luterskim tak się raz wyraził wobec swych przy a-
ciół: „i po cóż byłaby wiara, gdyby rozumem dało się po ąć, ak Bóg, który ob awia tyle
gniewu i złości, może być łaskawym i sprawiedliwym?”. Nic bowiem nie wywierało od
dawna na duszę niemiecką równie potężnego wrażenia, nic nie „kusiło” e barǳie od
owego na niebezpiecznie szego ze wszystkich wniosków, który dla każdego prawowitego
Latyna est grzechem przeciw duchowi: credo quia absurdum est¹⁰ — nim to prze awia
się logika niemiecka po raz pierwszy w historii dogmatu chrześcĳańskiego; aliści eszcze
ǳiś, po upływie całego tysiąclecia, wietrzym my, współcześni Niemcy, ze wszech miar
opóźnieni Niemcy — coś niby prawdę, akowąś możliwość prawdy za owym słynnym
realno-dialektycznym twierǳeniem Hegla, które w swoim czasie dopomogło duchowi
niemieckiemu do zwycięstwa nad Europą — „sprzeczność porusza świat, wszystkie rzeczy
są w sprzeczności ze sobą” — nawet w ǳieǳinie logiki esteśmy pesymistami.

.
Jednakże sądy o wartościach logicznych nie są eszcze na głębszymi i na gruntownie -

szymi, do których ǳielność naszego pode rzenia sięgnąć może; zaufanie do rozumu, na
którym ważność tych sądów edynie i wyłącznie się zasaǳa, est, ako zaufanie, z awiskiem
moralnym… Może pesymizm niemiecki bęǳie musiał uczynić eszcze krok ostatni? Może
swe credo¹¹ ze swym absurdum¹² przy ǳie mu raz eszcze w straszliwy zestawić sposób?
Więc eśli ta książka nawet w zakresie morału, nawet względem zaufania do morału est
pesymistyczną — nie estli właśnie dlatego książką niemiecką? Gdyż istotnie przedstawia
ona sprzeczność i sprzeczności te się nie lęka: wypowieǳiano w nie zaufanie morałowi
— czemuż to? Gwoli moralności! Lub akby to inacze nazwać, co w nie — co w nas
— się ǳie e? gdyż wolelibyśmy skromnie sze słowo i z naszym smakiem zgodnie sze.
Atoli nie ulega wątpliwości, że i w nas oǳywa się eszcze akieś „powinieneś”, że i my
ulegamy eszcze surowemu prawu — ostatni to morał, który i my eszcze słyszymy, któ-
rym i my kieru emy się eszcze w życiu, co do którego, ak zresztą we wszystkim innym,
esteśmy eszcze ludźmi sumienia: mianowicie, że nie chcemy wracać do tego, co est
dla nas przeżytym i zbutwiałym, do żadnego „nie-do-wiary”, chociażby się zwało Bo-
giem, cnotą, prawdą, sprawiedliwością, miłością bliźniego; iż nie budu emy kłamliwych
mostów do dawnych ideałów: iż z głębi duszy esteśmy wroǳy wszystkiemu temu, co
chciałoby w nas wichrzyć czy pośredniczyć; wroǳy wszelkiemu tegoczesnemu roǳa owi
wiary i chrześcĳaństwa; wroǳy wszelkim połowicznościom romantycznym i patriotycz-
nym; zarówno wroǳy sybarytyzmowi artystycznemu, niesumienności artystyczne , rade
skłonić nas do uwielbienia tego, w co uż nie wierzymy — gdyż esteśmy artystami —
słowem, wroǳy całemu feminizmowi (lub, eśli kto woli, idealizmowi) europe skiemu,
który wiekuiście „garnie do siebie” i właśnie dlatego wiekuiście „obniża” — ednakże
ako luǳie tego sumienia poczuwamy się eszcze, my immoraliści, my bezbożnicy ǳi-
sie si, do pokrewieństwa z odwieczną niemiecką rzetelnością i zbożnością, wprawǳie li
tylko ako e na zagadkowsi i ostatni potomkowie, ba, nawet do pewnego stopnia ako
e spadkobiercy, ako wykonawcy e na wnętrznie sze woli, pesymistyczne , ak wspo-
mniano, woli, która nie lęka się przeczyć sobie same , gdyż przeczy z rozkoszą! Dokonu e
się w nas, eżeli choǳi wam o formułę — samozagłada morału. — —

¹⁰credo quia absurdum est (łac.) — wierzę, ponieważ est to absurdalne (formuła przypisywana Tertulianowi,
choć w ego tekście De Carne Christi brzmi nieco odmiennie; przez Woltera słowa te były przypisywane św.
Augustynowi). [przypis edytorski]

¹¹credo (łac.) — wierzę. [przypis edytorski]
¹²absurdum (łac.) — absurd. [przypis edytorski]
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.
— A na ostatek: po cóż to, czym esteśmy, czego chcemy i czego nie chcemy, mówić

tak głośno i z takim zapałem? Patrzmy na nie barǳie z daleka, barǳie z wysoka, ro-
zumnie , chłodnie , mówmy, ak mięǳy nami mówić wypada, tak po kry omu, by cały
świat nie dosłyszał, by cały świat nas nie dosłyszał! Przede wszystkim mówmy powoli…
Ninie sza przedmowa awi się późno, ale nie za późno, bo i cóż w istocie rzeczy znaczy
pięć lub sześć lat? Taka książka, takie zagadnienie nie zna pośpiechu; przy tym a i mo a
książka, obo e lubimy lento¹³. Nie darmo byłem filologiem, może estem nim eszcze,
a filolog est nauczycielem powolnego czytania — w końcu przywykłem też pisać powo-
li. Obecnie nie tylko z przyzwycza enia, lecz także z upodobania — złośliwego snadź¹⁴
upodobania? — kreślę eno to, co każdego człowieka, któremu „się spieszy”, doprowaǳa
do rozpaczy. Filologia est bowiem ową czcigodną sztuką, która od swego czciciela doma-
ga się przede wszystkim ednego, by stał na uboczu, by nie liczył się z czasem, by nawykł
do cichości i powolności — sztuka to złotnicza i znawstwo Słowa, li delikatne i przezor-
ne oddane pracy, która niczego nie osiągnie, eżeli nie sięga lento. Aliści właśnie dlatego
est potrzebnie sza ǳiś niż kiedykolwiek, właśnie dlatego czaru e i na silnie pociąga nas
ku sobie w tym stuleciu „pracy”, chcę rzec: pośpiechu, nieprzyzwoitego i uzno onego
pośpiechu, który ze wszystkim chciałby „prędko się załatwić”, a więc i z każdą starą czy
nową książką — gdyż ona nie zbywa niczego naprędce, uczy czytać dobrze, to znaczy po-
woli, głęboko, oględnie i przezornie — przy drzwiach na ścieża otwartych, przenikliwą
myślą, subtelnymi palcami i oczyma czytać uczy… Moi cierpliwi przy aciele, książka ta
pragnie eno doborowych czytelników i filologów: uczcie się czytać mnie dobrze! —

RUTA pod Genuą,
jesienią  roku.

¹³lento (wł.) — wolno. [przypis edytorski]
¹⁴snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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KSIĘGA PIERWSZA
.

Nabyta roztropność. — Wszystkie rzeczy, które długo ży ą, przesiąka ą z wolna do tego
stopnia rozumem, iż ich pochoǳenie od nierozumu sta e się dlatego nieprawdopodob-
nym. Czyż nieomal każda dokładna historia akiegoś powstawania nie brzmi dla uczucia
paradoksalnie i zdrożnie? Nie popadaż¹⁵ dobry historyk ustawicznie w sprzeczności?

.
Przesąd uczonych. — Słusznie utrzymu ą uczeni, iż luǳie wszystkich czasów żyli

w mniemaniu, że wiadomo im, co est dobrem, a co złem, co est chwalebnym, a co
nagannym. Jest to wszakże przesądem uczonych, jakobyśmy obecnie wieǳieli to lepiej od
które kolwiek inne epoki.

.
Na wszystko przyjǳie czas. — Człowiek, oznacza ąc płeć wszech rzeczy, nie przy-

puszczał, że się bawi, lecz że wniknął głęboko w ich istotę — olbrzymi zakres tego błędu
poznał barǳo późno i snadź¹⁶ nie całkiem eszcze. — Tak samo wszystko, co istnie e,
uczynił człowiek zależnym od morału i zarzucił światu na barki znaczenie etyczne. Kiedyś
bęǳie to miało ota w otę tę samą wartość, aką obecnie ma uż wiara w płeć słońca.

.
Przeciwko urojonej dysharmonii sfer. — Trzeba wiele fałszywej wspaniałości precz usu-

nąć ze świata, gdyż nie zgaǳa się ona ze sprawiedliwością, do które wszystkie rzeczy
ma ą wobec nas prawo! W tym celu należałoby nie wyobrażać sobie świata mnie har-
monĳnym, aniżeli est w istocie!

.
Bądźcie wǳięczni! — Wielkim rezultatem dotychczasowe luǳkości est to, iż nie

potrzebu emy uż ustawicznie lękać się ǳikich zwierząt, barbarzyńców, bogów i własnych
snów.

.
Kuglarz i jego przeciwieństwo. — To, co zdumiewa nas w nauce, est wręcz odmienne

od tego, czym buǳą poǳiw sztuczki kuglarza. Gdyż kuglarz chciałby w nas wmówić, iż
to, co ǳie e się w istocie za sprawą przyczynowości nader złożone , est ǳiełem przy-
czynowości barǳo proste . Na odwrót wieǳa zniewala nas tam właśnie odrzucać wia-
rę w przyczynowość prostą, gǳie wszystko wyda e się ogromnie łatwe i gǳie esteśmy
igraszką pozoru. Rzeczy „na prostsze” są barǳo złożone — wprost naǳiwić się temu nie
można!

.
Przeobrażenie poczucia przestrzeni. — Co przyczyniło się więce do szczęścia luǳ-

kiego: rzeczy rzeczywiste czy rzeczy uro one? To pewna, że rozǳiał przestrzeni mięǳy
na wyższym szczęściem i na głębszym nieszczęściem wytworzył się dopiero przy pomo-
cy rzeczy uro onych. Ten roǳa poczucia przestrzeni zmnie sza się zatem coraz barǳie
pod wpływem wieǳy: podobnie ak uż nauczyliśmy się, i eszcze uczymy się od nie ,
odczuwać ziemię ako coś małego, ba, nawet system słoneczny ako punkcik.

.
Transfiguracja. — Bezradnie cierpiący, rozwichrzeni marzyciele, naǳiemsko upo e-

ni, oto trzy stopnie, na które Rafael poǳielił luǳkość. My uż nie patrzymy na świat
w ten sposób i Rafael nie mógłby patrzeć nań tak obecnie: na własne oczy nową wiǳiałby
transfigurac ę.

¹⁵popadaż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie popada, czyż nie popada.
[przypis edytorski]

¹⁶snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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.
Pojęcie obyczajności obyczaju. — W porównaniu ze sposobem życia całych tysiącleci

luǳkości, ży emy my, luǳie tegocześni, w epoce nader nieobycza ne : potęga obycza u
zdumiewa ąco osłabła, zaś uczucie obycza ności wysubtelniło się i wzniosło do tego stop-
nia, iż zda się niemal, ak gdyby ulotniło się zupełnie. Dlatego dla nas, którzyśmy późno
na świat przyszli, poglądy zasadnicze na powstanie morału są rzeczą trudną, a gdy mimo
wszystko e zdobęǳiemy, więzną nam w ustach i wyrazić się nie da ą: gdyż brzmią za
rubasznie! Lub obycza ność spotwarzać się zda ą! Weźmy na przykład chociażby zasadę
główną: obycza ność nie est niczym innym (a więc niczym więcej!), ak posłuszeństwem
względem obycza ów bez względu na ich roǳa ; zaś obycza est to tradycyjny sposób po-
stępowania i oceniania. W rzeczach, którymi nie rząǳi tradyc a, obycza ności nie ma; im
mnie zależy życie od tradyc i, tym też zakres obycza ności est mnie szy. Człowiek wolny
est człowiekiem nieobycza nym, gdyż we wszystkim chce zależeć od siebie, nie od tradyc i:
we wszystkich pierwotnych stanach luǳkości „zły” znaczy tyle, co „indywidualny”, „swo-
bodny”, „samowolny”, „nieprzyzwycza ony”, „nieprzewiǳiany”, „nieobliczalny”. Mierząc
dale miarą tych stanów, wiǳimy: eżeli akiegoś czynu dokonano nie z rozkazu tradyc i,
lecz z innych pobudek (na przykład ze względu na pożytek osobisty), chociażby nawet
były to pobudki, które niegdyś stworzyły tę tradyc ę, to czyn taki zwie się nieobycza nym
i nawet przez swego sprawcę tak odczuwanym bywa: gdyż nie wynikł z posłuszeństwa
względem tradyc i. Co to est tradyc a? Wyższa powaga, które est się posłusznym nie
dlatego, że przekazu e nam coś pożytecznego, lecz że przykazuje. — Czymże różni się to
uczucie względem tradyc i od uczucia trwogi w ogóle? Jest to obawa przed wyższym in-
telektem, który rozkazem się oǳywa, przed akąś nieokreśloną, niepo ętą mocą, przed
czymś więce niż osobistym — est to lęk zabobonny. — Całe wychowanie i pielęgnowa-
nie zdrowia, małżeństwo, sztuka lecznicza, uprawa roli, wo na, milczenie i mówienie, ob-
cowanie ze sobą i z bogami należały pierwotnie do zakresu obycza ności: domagała się, by
przestrzegano przepisów, nie myśląc przy tym o sobie ako o ednostce. Tak więc pierwotnie
wszystko było obycza em, kto zaś chciał stanąć ponad nim, ten musiał zostać prawodawcą
i lekarzem, i roǳa em półboga: to znaczy, musiał obyczaje tworzyć — straszliwe, zatrwa-
ża ące zadanie! — Kto est na obycza nie szy? Najpierw ten, kto przykazanie na częście
wypełnia: zatem, na podobieństwo bramanów, wszęǳie i w każdym okamgnieniu do
niego się poczuwa, ustawicznie więc wyna du e sposobności, by przykazanie wypełnić.
Następnie ten, kto nawet w na trudnie szych wypełnia e warunkach. Na obycza nie szym
est ten, kto na więce obycza owi ofiarowuje: co wszakże est na większą ofiarą? Zależnie
od odpowieǳi na to pytanie, da się rozróżnić kilka morałów; na ważnie szą atoli różni-
cą est ta, która ǳieli moralność najczęstszego wypełniania od moralności najtrudniejszego
wypełniania. Nie łudźmy się co do pobudek owego morału, który na znak obycza no-
ści żąda na trudnie szego wypełniania obycza u! Wymaga się samoprzezwyciężenia nie ze
względu na pożyteczne dla ednostki następstwa, lecz by obycza , by tradyc a miała spo-
sobność okazać swą właǳę wbrew wszystkim indywidualnym względom i zachciankom:
ednostka winna się ofiarować — tak nakazu e obycza ność obycza u. — Ci zaś moraliści,
którzy, wstępu ąc w ślady Sokratesa, zalecali jednostce morał powściągliwości i panowania
nad sobą ako na istotnie szą dla nie korzyść, ako e na osobistszy klucz do szczęścia,
stanowią wyjątek — i eżeli nam zda e się inacze , to tylko dlatego, iż zostaliśmy wy-
chowani pod ich wpływem: podąża ą oni nową drogą śród na żywszego niezadowolenia
wszystkich przedstawicieli obycza ności obycza u — zrywa ą, ako nieobycza ni, z gminą
i są, w na głębszym rozumieniu, źli. Tak samo cnotliwemu Rzymianinowi starego pokro-
u każdy chrześcĳanin, który „przede wszystkim dbał o swe własne zbawienie” — wydawał
się zły. — Wszęǳie, gǳie istnie e gmina, zatem także obycza ność obycza u, włada za-
razem myśl, iż kara za przekroczenie obycza u spada przede wszystkim na gminę: owa
nadnaturalna kaźń, które prze awy i granice tak trudno po ąć, którą uzasadnia się z ta-
ką zabobonną trwogą. Gmina może ednostkę zmusić, by wynagroǳiła inne ednostce
lub gminie na bezpośrednie sze szkody, spowodowane e czynem, może też wywrzeć na
ednostce coś niby zemstę za to, iż przez nią, w rzekomym czynu e następstwie, zaległy
nad gminą gniewu bożego gromy i nawałnice — aliści odczuwa winę ednostki przede
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wszystkim ako swą winę i uważa e karę za swą karę — „snadź¹⁷ rozluźniły się obycza e,
skarżą się w duszy wszyscy, skoro czyny takie są możliwe”. Każdy indywidualny postępek,
każdy indywidualny sposób myślenia buǳi grozę; wprost określić niepodobna, co wła-
śnie niezwykle sze, wyborowsze, pierwotnie sze duchy musiały wycierpieć w całym toku
historii dlatego, iż uchoǳiły zawsze za złe i niebezpieczne, ba, nawet same do winy się po-
czuwały. Pod panowaniem obycza ności obycza u nieodłącznym wszelkie oryginalności
towarzyszem sta ą się wyrzuty sumienia; oto eszcze eden powód, dla którego niebiosa
na lepszych są do te pory posępnie sze, aniżeliby należało.

.
Stosunek wzajemny zmysłu obyczajności i zmysłu przyczynowości. — W miarę wzro-

stu zmysłu przyczynowości zacieśnia się zakres ǳieǳiny obycza ności: gdyż ilekroć zda-
my sobie sprawę z koniecznych skutków i potrafimy pomyśleć e sobie niezależnie od
wszystkich przypadków, od wszelkiego przygodnego post hoc, tylekroć obalamy mnóstwo
fantastycznych przyczynowości, w które wierzono dotychczas ako w podstawy obycza ów
— świat rzeczywisty est bowiem o wiele mnie szy od świata fantastycznego — tylekroć
znika ze świata cząstka lękliwości i przymusu oraz cząstka czci dla powagi obycza ów:
z u mą dla obycza ności. Kto zaś chce ą pomnożyć, ten niecha się postara uniemożliwić
kontrolę wyników.

.
Morał ludowy i lecznictwo ludowe. Nad morałem, panu ącym w akie ś gminie, pracu-

e nieustannie każdy: na licznie si gromaǳą przykłady za przykładami na utarty stosunek
przyczyny i skutku, winy i kary, dochoǳą do przekonania, że est na zupełnie uzasadniony
i umacnia ą się w swe wierze: niektórzy robią spostrzeżenia nad uczynkami i skutkami,
tuǳież snu ą z nich prawidła i wnioski: na nielicznie si gorszą się tym i owym i naru-
sza ą na tych punktach wiarę. — Atoli wszyscy są sobie równi w na zupełnie surowym,
nienaukowym roǳa u swe ǳiałalności; czy choǳi o przykłady, spostrzeżenia lub zgor-
szenia, czy też o udowodnienie, stwierǳenie, wyrażenie lub obalenie akiegoś prawidła
— zawsze est to bezwartościowy materiał i bezwartościowa forma, podobnie ak materiał
i forma wszelkiego lecznictwa ludowego. Lecznictwo ludowe i morał ludowy zosta ą ze
sobą w związku i nie należałoby ich tak rozmaicie oceniać, ak to wciąż eszcze się ǳie e:
obydwa są najniebezpieczniejszymi umie ętnościami pozornymi.

.
Skutek jako dodatek. — Ongi wierzono, iż wynik akiegoś czynu nie est skutkiem, lecz

luźnym dodatkiem — mianowicie bożym. Czyż można wyobrazić sobie większy zamęt!
O czyn i wynik musiano zabiegać z osobna, całkiem innymi sposobami i praktykami!

.
W sprawie nowego wychowania roǳaju luǳkiego. — Dopomóżcież¹⁸ wy, możni i za-

cni, wytępić po ęcie kary, które zachwaściło cały świat! Nie masz gorszego zielska! Nie
dość, że obarczono nim następstwa naszego sposobu postępowania — akież to okropne
i nierozumne po mować przyczynę i skutek ako przyczynę i karę! — lecz posunięto się
eszcze dale i, z pomocą tego przeklętego interpretowania po ęcia kary, przyprawiono
o utratę niewinności całą czystą przypadkowość z awisk. Ba, zapamiętano się w swym
szaleństwie do tego stopnia, iż rozkazano nawet istnienie odczuwać ako karę — zaiste,
zda się, ak gdyby wychowaniem roǳa u luǳkiego kierowały dotychczas mrzonki katów
i dozorców więziennych!

.
Znaczenie obłędu wǳiejach moralności. — Jeżeli mimo tego straszliwego ucisku „oby-

cza ności obycza u”, w akim żyły wszystkie ustro e gminne luǳkości przez całe tysiąc-
lecia, poprzeǳa ące naszą rachubę czasu, a także późnie aż po ǳień ǳisie szy (my sami
przebywamy w małym światku wy ątków i nie ako w złe strefie) — eżeli, powiadam,

¹⁷snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁸dopomóżcież (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że, skróconą do -ż; znaczenie: dopomóżcie

koniecznie, dopomóżcie wreszcie itp. [przypis edytorski]

  Jutrzenka 



kiełkowały mimo to wciąż nowe i odrębne myśli, oceny i popędy, to w złowrogich ǳia- Szaleństwo, Szaleniec,
Buntownik, Święty,
Wolność, Rozum, Obycza e

ło się to warunkach: torowanie nowych dróg myśli, łamanie uświęconych zabobonów
i zwycza ów est niemal wszęǳie ǳiełem obłędu. Rozumiecież¹⁹, dlaczego musiał to być
obłęd? Coś w ruchu i głosie tak okropnego i nieobliczalnego ak demoniczne wybryki
atmosfery i morza, godnego przeto równe uwagi i grozy? Coś, co miało tak widoczne
oznaki zupełne niedobrowolności ak drgawki i piana na ustach epileptyka, więc zda-
ło się czynić z obłąkańca maskę i trąbę akiegoś bóstwa? Coś, co samego nowe myśli
przedstawiciela nie napawało uż wyrzutami sumienia, lecz czcią i grozą, zniewalało go,
by zostawał e prorokiem i męczennikiem? Obecnie wmawia się w nas wciąż eszcze,
akoby geniusz zamiast ziarnka soli zawierał domieszkę obłędu, natomiast wszyscy luǳie
dawnie si bliżsi byli myśli, iż wszęǳie, gǳie istnie e obłęd, istnie e też ziarno mądrości
i geniuszu — coś „boskiego”, ak powiadano sobie szeptem. Lub racze : ak wyrażano
się dobitnie. „Na większe dobra zesłał obłęd na Grec ę”, oświadczył Plato wraz z całą
starożytną luǳkością. Postąpmy o krok dale : wszystkim tym niepospolitym luǳiom,
którzy nieodpartemu ulega ąc popędowi, pragnęli skruszyć arzmo te lub owe obycza -
ności i nowe nadać prawa, o ile nie byli istotnie obłąkanymi, nie pozostawało nic innego,
ak popaść w obłęd lub obłąkanych udawać — a stosu e się to do nowatorów we wszyst-
kich ǳieǳinach, nie tylko w zakresie ustaw politycznych i kapłańskich — nawet twórca
poetyckiego metrum musiał się uciec do pomocy obłędu. (Odtąd także łagodnie sze epoki
przyznawały poetom prerogatywy obłędu, którymi na przykład posłużył się Solon, chcąc
skłonić Ateńczyków do oǳyskania Salaminy.) — „Jak zostać obłąkanym, gdy się nim
nie est i nie śmie się obłędu udawać?” — nad tą okropną myślą zastanawiali się niemal
wszyscy wybitnie si luǳie cywilizac i dawnie szych; wytworzyła się w ten sposób ta emna
nauka o środkach i wskazaniach dietetycznych oraz rozwinęło się uczucie niewinności,
ba, nawet świętości takich rozmyślań i zamiarów. Przepisy, ak zostać u Indian znacho-
rem, u chrześcĳan średniowiecznych świętym, u Grenlandczyków angekok’iem, u Bra-
zylĳczyków paje’m, są w istocie te same: niedorzeczne posty, nieustanna powściągliwość
płciowa, pobyt w pustyni, wstępowanie na góry lub na słupy, czy wreszcie „przesiady-
wanie na sęǳiwe wierzbie, pochylone nad eziorem”, z myślą edynie o tym, co może
pogrążyć w ekstazie i niełaǳie duchowym. Któż odważy się za rzeć w pustkowie na bo-
leśnie szych i na niepotrzebnie szych mąk duchowych, w których niszczeli po wszystkie
czasy snadź na płodnie si luǳie! Posłuchać takich westchnień tych samotnych i rozdar-
tych dasz: „Ach, ześlĳcież obłęd, bogowie! Obłęd, bym uwierzył wreszcie w siebie! Da cie
drgawki i szały, nagłe ciemności i olśnienia, zatrwóżcie ziąbem i żarem, akiego nie do-
znał eszcze żaden śmiertelny, zgiełkiem i po awieniem się wiǳiadeł, sprawcie, bym wył,
skomlał i pełzał ak zwierz: lecz niech uwierzę w siebie! Targa mną zwątpienie, zabiłem
prawo, prawo przeraża mnie niby trup człowieczy; eślim nie wart więcej od tego pra-
wa, to estem na nikczemnie szym ze wszystkich luǳi. Skądże pochoǳi ten nowy duch,
który est we mnie, eżeli nie od was? Dowiedźcież mi, żem wasz; eno obłęd dowieǳie
mi tego”. I, niestety, żarliwość ta aż nazbyt często dopinała celu: w czasach, kiedy rzeko-
mym dowodem na korzyść chrześcĳaństwa była na większa ilość pustelników i świętych,
istniały w Jerozolimie wielkie domy obłąkanych dla wykole onych świętych, dla tych,
którzy oddali w zamian swe ostatnie ziarnko soli.

.
Najdawniejsze sposoby pocieszania się. — Pierwszy stopień: W każde niedoli czy nie-

powoǳeniu wiǳi człowiek coś, za co w swym mniemaniu winien obarczyć cierpieniem
kogoś innego — przy te sposobności uświadamia on sobie niepostradaną eszcze cząstkę
swe mocy, i to go pociesza. Wtóry stopień: W każde niedoli czy niepowoǳeniu wiǳi
człowiek karę, to znaczy zmazanie winy oraz środek do otrząśnięcia się ze złośliwego czaru
rzeczywiste czy domniemane krzywdy. Spostrzegłszy tę korzyść, aką da e nieszczęście,
nie ma uż powodu obarczać za nie cierpieniem kogoś innego — wyrzeka się te pociechy,
gdyż posiada inną.

¹⁹rozumiecież (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy rozumiecie, czyż rozu-
miecie. [przypis edytorski]
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.
Pierwsza zasada cywilizacji. — U ǳikich ludów spotyka się pewien roǳa obycza u, Obycza e

który li tylko obycza zda e się mieć na celu: są to uciążliwe i w istocie rzeczy zbyteczne
przepisy ( ak na przykład u Kamczadalów, iż do oskrobywania śniegu z butów nie wolno
nigdy używać noża, iż nie wolno dotykać węgli nożem, iż nie wolno kłaść żelaza w ogień
— a śmierć temu, kto postąpi inacze !), ednakże przypomina ą ciągle bliskość obycza u
oraz mus przestrzegania tegoż: na potwierǳenie wielkie zasady, od które zaczyna się
cywilizac a, iż akikolwiek obycza lepszy est niż zgoła żaden.

.
Dobra i zła przyroda. — Na pierw dopatrywali się luǳie w przyroǳie siebie: wszęǳie

wiǳieli siebie i swe podobieństwa, mianowicie swe złe i nierówne usposobienie, akby
uta one w obłokach, burzach, drapieżnych zwierzętach, drzewach i ziołach: wówczas od-
kryli „złą przyrodę”. Późnie nastała epoka, gdy znów wyodrębniono się od przyrody,
epoka Rousseau’a: przesycano się wza em sobą do tego stopnia, iż szukano ustronia, nie-
dostępnego dla człowieka i ego niedoli: odkryto „dobrą przyrodę”.

.
Morał dobrowolnego cierpienia. — Co est na większą rozkoszą dla człowieka, którego

życie upływa śród wo ennych niesnasek drobnych, wciąż zagrożonych gmin, na surow-
sze podlega ących obycza ności? Zatem dla krzepkich, mściwych, zawziętych, chytrych,
pode rzliwych, do na straszliwszego gotowych, niedostatkiem i obycza nością zahartowa-
nych dusz? Rozkosz okrucieństwa: podobnie ak pomysłowość i nienasyconość w okru-
cieństwie zalicza się w tych warunkach do cnót takie duszy. Czyny okrutnika napawa ą
otuchą gminę, pozwala ą e niekiedy zrzucić posępne brzemię nieustanne przezorno-
ści i trwogi. Okrucieństwo należy do na dawnie szych rozrywek godowych luǳkości.
W następstwie wytwarza się mniemanie, iż bogowie również weselą się i radu ą na wi-
dok okrucieństwa — w ten sposób uciera się przekonanie o wartości i zbawienności
dobrowolnego cierpienia, własnowolne katuszy. Z wolna to przekonanie nabiera w gminie
drogą zwycza u znaczenia praktycznego: wszelka wygórowana pomyślność buǳi odtąd
zdwo oną nieufność, wszystkie stany przykre i bolesne tym większą otuchę; powiada się
sobie: snadź nasze szczęście ściga ą bogowie swą niełaską, zaś na niedolę naszą patrzą
łaskawie — żadną miarą ze współczuciem! Gdyż współczucie est czymś pogardliwym,
silne , straszliwe duszy niegodnym — ale łaskawie, gdyż bawi ich to i uspasabia pogod-
nie: okrutnik lubu e się bowiem na wyższym wezbraniem uczucia mocy. W ten sposób
w skład po ęcia „na obycza nie szego człowieka” z gminy wchoǳi cnota częstego cierpie-
nia, niedostatku, surowego trybu życia, okrutnego biczowania się — nie, powtarzamy
eszcze raz z naciskiem, ako środek karności czy panowania nad sobą, czy też pożądania
osobistego szczęścia — lecz ako cnota, która z ednu e gminie względy złych bogów i niby
nieusta ąca ofiara przebłagalna dymi z ołtarza w niebo. Wszyscy duchowi woǳowie lu-
dów, wszyscy ci, którym powiodło się wzruszyć nieco ciężki żyzny namuł ich obycza ów,
by wzbuǳić wiarę — zaś w pierwszym rzęǳie i przede wszystkim, ak to zwykle bywa,
by wzbuǳić wiarę w siebie! — potrzebowali prócz obłędu także dobrowolnych katu-
szy. Im nowszymi torami podążał duch ich, udręczany trwogą i rozterką sumienia, tym
okrutnie pastwili się nad własnym ciałem, własnymi żąǳami, własnym zdrowiem —
ak gdyby widokiem swe męki chcieli wynagroǳić bóstwo, o ile by się uczuło obrażone
zwalczaniem i zaniedbywaniem zwycza ów tuǳież nowymi dążeniami. Nie poddawa -
my się przedwczesnemu złuǳeniu, ak gdybyśmy byli uż całkiem wolni od takie logiki
uczucia! Niecha pyta ą o to siebie na szczytnie bohaterskie dusze. Każdy na drobnie -
szy krok czy to na polu wolnego myślenia, czy też indywidualnie ukształtowanego życia
okupywano z dawien dawna duchowymi i cielesnymi mękami: nie tylko posuwanie się
naprzód, nie! przede wszystkim samo posuwanie się, ruch, zmiana w przebiegu długich
szuka ących ścieżek i zakłada ących węgły tysiącleci, wymagały nieprzeliczonych męczen-
ników, o których zazwycza zgoła się nie myśli, gdy się mówi o „ǳie ach świata”, o tym
śmiesznie małym okruchu luǳkiego bytu; zresztą nawet w tych tak zwanych ǳie ach Rozum, Wolność,

Cierpienieświata, w tym zgiełku, wywołanym ostatnimi nowościami, nie ma właściwie ważnie sze-
go tematu od praodwieczne tragedii męczenników, którzy chcieli poruszyć bagno. Niczego
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nie okupiono droże od odrobiny luǳkiego rozumu oraz uczucia swobody, stanowiącego
obecnie dumę naszą. Atoli ta duma est przyczyną, dla które obecnie omal niepodobna Obycza e, Cnota,

Niebezpieczeństwo, Obraz
świata

wczuć się w te nieskończone epoki „obycza ności obycza u”, poprzeǳa ące „ǳie e świa-
ta”, a stanowiące właściwą i rozstrzygającą prahistorię, która ustaliła charakter luǳkości:
gdy cierpienie było cnotą, okrucieństwo cnotą, obłuda cnotą, zemsta cnotą, zaparcie się
rozumu cnotą; gdy pomyślność uchoǳiła za niebezpieczeństwo i żąǳa wieǳy za nie-
bezpieczeństwo, i spokó za niebezpieczeństwo, i współczucie za niebezpieczeństwo, zaś
ob awy współczucia za obelgę, praca za obelgę, obłęd za boskość, zmiana za coś nie-
obycza nego i brzemiennego zagładą! — Wam się zda e, że to wszystko uległo zmianie,
że musiał zatem zmienić się charakter luǳkości? Och, wyznawcy luǳi, pozna cie lepie
siebie!

.
Obyczajność i ogłupienie. — Obycza reprezentu e doświadczenia dawnie szych luǳi Obycza e, ǲieǳictwo,

Głupotanad tym, co est rzekomo szkodliwe, a co pożyteczne — ale uczucie względem obyczaju
(obycza ność) nie dotyczy owych doświadczeń ako takich, lecz starodawności, świętości,
nietykalności obycza u. I dlatego to uczucie nie dopuszcza, by tworzono nowe doświad-
czenia i poprawiano obycza e: to znaczy, obycza ność przeciwǳiała powstawaniu nowych
i lepszych obycza ów: czyli ogłupia.

.
Wolny czyn i wolna myśl. — Sprawcy wolnych czynów są w niekorzystnie szym po-

łożeniu od twórców wolnych myśli, gdyż luǳie cierpią widocznie wskutek następstw
czynów niż wskutek następstw myśli. Jeżeli wszakże się zważy, że tak edni, ak dru-
ǳy szuka ą zaspoko enia oraz że dla twórców wolnych myśli tym zaspoko eniem est uż
przemyślenie i wypowieǳenie rzeczy niedozwolonych, to ze względu na motywy żadne
nie ma różnicy: ze względu na następstwa wynik przedstawia się nawet niekorzystnie dla
twórców wolne myśli, o ile się nie sąǳi na podstawie na bliższe i na namacalnie sze
oczywistości — to znaczy: o ile się nie iǳie za głosem całego świata. Nie edną odwołano Dobro, Zło, Czyn,

Bohaterstwouż obelgę, rzuconą na tych, którzy zaklęcie akiegoś obycza u przełamali czynem — na
ogól zwie się ich zbrodniarzami. Każdy, kto istnie ące prawo obycza owe obalił, uchoǳił
zawsze z początku za złego człowieka: ednakże z czasem, gdy pogoǳono się z myślą, że
prawo to wskrzesić się nie da, następowała z wolna zmiana określenia; — ǳie e mówią
niemal wyłącznie o tych złych luǳiach, których późnie przemianowano na dobrych!

.
„Wypełnianie przykazań”. — Gdy pomimo przestrzegania akiegoś przepisu moral-

nego, wynik przedstawia się inacze , aniżeli przyrzekano i oczekiwano, a człowiekowi
obycza nemu nie obiecane szczęście, lecz troska i niedola dosta ą się w uǳiale, zawszeć
cnotliwym i bo aźliwym pozosta e eszcze edna wymówka: „snadź²⁰ zaniedbano czegoś
w wykonaniu”. W na gorszych razach głęboko bole ąca i uciśniona luǳkość zawyroku e:
„przykazania wypełnić dobrze niepodobna, esteśmy z natury grzeszni, słabi i do mo-
ralności na zupełnie niezdolni, zatem nie mamy też prawa do szczęścia i powoǳenia.
Moralne przepisy i obietnice dano lepszym od nas istotom”.

.
Czyny i wiara. — Krzewiciele protestantyzmu wciąż eszcze trwa ą w następu ącym

zasadniczym błęǳie: iż o wszystkim stanowi wiara i że czyny nieoǳownie z wiary wy-
niknąć muszą. Jest to stanowczo nieprawdą, lecz brzmi tak zwodniczo, że omamiało uż
inne inteligenc e, nie tylko samego Lutra (mianowicie Sokratesa i Platona): acz przeczy
mu oczywistość wszystkich doświadczeń i wszystkich czasów. Na niezawodnie sza wieǳa Czyn, Wieǳa, Wiara
czy wiara nie może dać sił do czynu ni sprawności do czynu, nie może zastąpić ćwicze-
nia owego subtelnego, wielocząstkowego mechanizmu, które musi poprzeǳić przemianę
wyobrażenia w czyn. Na pierw i przede wszystkim ǳieła! To znaczy ćwiczenie, ćwiczenie,
ćwiczenie! Potrzebna do „czynu” wiara po awi się sama — bądźcie tego pewni!

²⁰snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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.
W czym jesteśmy najsubtelniejsi. — Uczucie bezsilności est u luǳi o wiele częstsze

i silnie sze, aniżeliby być powinno; pochoǳi to stąd, iż przez całe tysiąclecia utrzymy-
wało się przekonanie, akoby przedmioty (przyroda, narzęǳia, wszelakie mienie) również
żyły i posiadały duszę, zatem mogły szkoǳić i sprzeciwiać się zamiarom luǳkim: trze-
ba było ochraniać się przed rzeczami tak samo, ak przed ludźmi i zwierzętami, przeto
uciekać się do przemocy, gwałtu, pochlebstwa, układów, ofiar — i tu est początek mnó-
stwa zabobonnych zwycza ów, to znaczy nader znaczne , może przeważającej, a mimo to
zmarnowane i nieużyteczne części całe dotychczas przez luǳi dokonywane ǳiałalno-
ści! — Ponieważ to uczucie niemocy i trwogi podsycano tak długo i tak często, i niemal Siła, Kondyc a luǳka,

Obycza ebezustannie, doszło uczucie mocy do takie subtelności, iż obecnie może ważyć e czło-
wiek na czulszą złotniczą wagą. Stało się ono na silnie szym ego popędem; środki, które
wynaleziono, by uczucie to posiąść, stanowią niemal ǳie e kultury.

.
Dowód jakiegoś przepisu. — Na ogół wartości akiegoś przepisu, na przykład przepisu

na pieczenie chleba, dowoǳi się w ten sposób, iż zapowieǳiany w nim rezultat osiąga
się lub go się nie osiąga, oczywiście, o ile dokładnie go się wykonało. Inacze ǳie e się
obecnie z przepisami moralnymi: gdyż właśnie ich rezultaty albo nie da ą się zbadać, albo
są dwuznaczne i nieokreślone. Przepisy te polega ą na hipotezach nader małe naukowe
wartości, których w istocie rzeczy tak samo niepodobna udowodnić, ak obalić na pod-
stawie rezultatów — ednakże ongi²¹, w okresie pierwotne ǳikości wszelkie wieǳy,
gdy eszcze niewiele wymagano, by przy ąć rzecz akąś za udowodnioną — ongi wartość
akiegoś przepisu obycza owego stwierǳano w ten sam sposób, ak obecnie stwierǳa się
wartość każdego innego przepisu: powoływaniem się na wynik. Przepis, zobowiązu ą-
cy mieszkańców Alaszki: nie rzuca kości zwierzęcych w ogień i nie dawa ich psom —
uzasadnia się, ak następu e: „zrób to, a nie bęǳiesz miał szczęścia na łowach”. Aliści²²
prawie zawsze w tym czy owym znaczeniu „nie ma się szczęścia na łowach”; niełatwą est
rzeczą wartości tego przepisu takim sposobem zaprzeczyć, zwłaszcza eżeli kara nie spada
na ednostkę, lecz na gminę; owszem, zawsze zdarzy się coś takiego, co bęǳie świadczyło
pozornie o prawǳiwości przepisu.

.
Obyczaj i piękność. — Jest edna dodatnia strona obycza u, które przemilczeć nie Obycza e, Uroda, Bunt,

Mizoginiamożna; kto odda się mu od samego początku na zupełnie i z całego serca, u tego narzą-
dy zaczepne i odporne — zarówno cielesne ak duchowe — zanika ą: to znaczy, iż sta e
się on coraz pięknie szy! Bowiem ćwiczenie owych narządów oraz odpowiada ącego im
usposobienia podtrzymu e brzydotę i ą powiększa. Dlatego stary pawian brzydszy est
od młodego, zaś młoda samiczka pawiana est do człowieka na podobnie sza: zatem na -
pięknie sza. — Na te podstawie można by wysnuć wniosek co do pochoǳenia urody
niewieście !

.
Zwierzęta i morał. — Praktyki wymagane w wytwornym towarzystwie: ak staranne

unikanie wszelkie śmieszności, pretens onalności, wszelkiego zwracania na siebie uwagi,
powściąganie zarówno twych cnót ak gwałtownie szych pożądań, równe usposobienie,
trzymanie siebie w karbach, umnie szanie siebie — wszystkie te cechy towarzyskiego
morału w na grubszych zarysach prze awia ą się wszęǳie, aż po na niższe szczeble zwie-
rzęcego świata — i dopiero w te głębi dostrzega się ukryte cele owych uprze mych zarzą-
ǳeń: chce się w ten sposób uniknąć prześladowców oraz ułatwić sobie zdobycz. Dlatego Pozory, Niebezpieczeństwo,

Zwierzę, Kondyc a luǳkazwierzęta uczą się panowania nad sobą i udawania; niektóre z nich na przykład przysto-
sowu ą się barwą do barwy otoczenia (mocą tak zwane „funkc i chromatyczne ”), uda ą
śmierć lub przybiera ą kształty i barwy akiegoś innego zwierzęcia tuǳież piasku, liści,
plech i grzybów (właściwość, którą badacze angielscy określa ą słowem mimicry). Po-
dobnie ednostka ukrywa się pod ogólnym po ęciem człowieczeństwa czy społeczeństwa

²¹ongi (daw.) — niegdyś. [przypis edytorski]
²²aliści (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
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lub przystosowu e się do monarchów, stanów, stronnictw, do poglądów epoki i otocze-
nia: z nie mnie szą łatwością dałoby się wykazać, iż wszystkie misterne sposoby udawania
szczęścia, miłości, wǳięczności, potęgi ma ą swe podobieństwa u zwierząt. Zmysł praw- Prawda, Cnota, Obycza e,

Filozof, Zwierzę, Kondyc a
luǳka

dy, który w istocie rzeczy est zmysłem bezpieczeństwa, posiada człowiek także porównie
ze zwierzęciem: nie chcemy być ofiarą złuǳeń, nie chcemy siebie samych wprowaǳać
w błąd, słuchamy nieufnie podszeptów własnych namiętności, pokonu emy się i mamy
się przed sobą na baczności; wszystkim tym rząǳi się zwierzę, podobnie ak człowiek,
i u niego panowanie nad sobą rozwĳa się ze zmysłu rzeczywistości (z roztropności). Ob-
serwu e ono również wrażenia, wywierane przez siebie na umysły innych zwierząt, uczy
się patrzeć na siebie z ich stanowiska, spoglądać na siebie „przedmiotowo”, posiada pe-
wien stopień samopoznania. Zwierzę ocenia ruchy swych wrogów i przy aciół, zapozna e
się z ich właściwościami i stosownie do tego postępu e: z osobnikami pewnego gatunku
zaprzesta e raz na zawsze walki i tak samo ze zbliżania się niektórych roǳa ów zwierząt
umie się domyślić zamiarów poko owych i po ednawczych. Początki sprawiedliwości, a-
ko też roztropności, umiarkowania, ǳielności — słowem, to wszystko, co określamy
mianem cnót sokratycznych, est pochoǳenia zwierzęcego: proste następstwo owych po-
pędów, które uczą, ak szukać pożywienia i unikać nieprzy aciół. Jeżeli zaś zważymy, że
i na wyże rozwinięty człowiek dźwignął się i wysubtelnił eno w sposobie swego odżywia-
nia się tuǳież w po mowaniu tego, co est dlań nieprzy azne, to chyba bęǳie wolno całe
z awisko moralne wyprowaǳić od zwierząt.

.
Wartość wiary w nadluǳkie namiętności. — Instytuc a małżeństwa podtrzymu e upar- Małżeństwo, Miłość

cie wiarę, iż miłość, acz est namiętnością, posiada ednakże własność długiego trwania,
ba, nawet że długotrwałą, przez całe życie niesłabnącą miłość można uważać za prawidło.
ǲięki te wytrwałe szlachetne wierze, która barǳo często, niemal z zasady zawoǳi i est
przeto pia fraus²³, podniesiono miłość na wyższy szczebel wyszlachetnienia. Wszystkie in-
stytuc e, które wbrew same istocie namiętności przyzna ą akie ś namiętności wiarę w jej
trwałość, ako też odpowieǳialność te trwałości, stworzyły nowy i wyższy e stopień: zaś
człowiek, który takie namiętności odtąd ulegnie, nie mniema uż ak dawnie , że ona
mu szkoǳi albo go poniża, lecz, owszem, czu e się wywyższonym w oczach własnych
i w oczach sobie równych. Przypomnĳmy sobie obycza e i instytuc e, które z ognistego
porywu chwili stworzyły wieczystą wierność, z zapędów gniewu wieczną zemstę, ze zwąt-
pienia trwały smutek, z na wiatr rzuconego, przelotnego słowa wiekuiste zobowiązanie.
W następstwie takiego przeistoczenia wiele obłudy i kłamstwa po awiało się za każdym
razem na świecie: lecz też za każdym razem i za tę cenę powstawało nowe nadluǳkie,
dźwiga ące człowieka po ęcie.

.
Nastrój jako argument. — Co est przyczyną ochocze gotowości do czynu? — Nad Czyn, Właǳa, Zabobony

tym pytaniem zastanawiano się wiele. Na dawnie sza i wciąż eszcze przy ęta odpowiedź
brzmi: Bóg est tą przyczyną, gdyż da e nam przez to do poznania, iż się przychyla do woli
nasze . Ongi, by ową ochoczą gotowość uzyskać, zapytywano o radę wyrocznie: każdy,
ma ąc kilka możliwych uczynków do wyboru, rozstrzygał tę wątpliwość w następu ący
sposób: „zrobię to, przy czym owo uczucie wystąpi”. Nie powodowano się zatem pobud-
kami na rozumnie szymi, lecz dokonywano czynów, których obraz napawał duszę otuchą
i naǳie ą. Nastró , rzucony na szalę, przeważał względy rozumu: a to dlatego, że tłuma-
czono go sobie zabobonnie odǳiaływaniem bóstwa, które obiecu e powoǳenie, oraz że
w ten sposób miała rzekomo przemawiać mądrość na wyższa — mądrość boża. A teraz
zastanówmy się nad skutkami takiego porządku, o ile stawał się — lub sta e — narzę-
ǳiem w ręku przebiegłych i żądnych właǳy luǳi! „Wywołu emy nastró !” — można
nim zastąpić wszystkie dowody i pokonać wszystkie argumenty przeciwne!

.
Komedianci cnoty i komedianci grzechu. — Śród luǳi starożytnych, słynnych ze swe Cnota, Grzech, Teatr

²³pia fraus (łac.) — dosł.: pobożny podstęp, szlachetne oszustwo; przen.: oszukaństwo, podstęp lub kłamstwo
w szlachetnym celu. [przypis edytorski]
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cnoty, było, ak się zda e, wielu, nawet barǳo wielu takich, którzy grali komedię przed
sobą: zwłaszcza Grecy, ako aktorzy z krwi i kości, czynili to snadź²⁴ całkiem bezwiednie
i przyklaskiwali temu. Każdy współzawodniczył w akie ś cnocie z innym lub ze wszyst-
kimi innymi: akżeż więc nie użyć wszystkich sztuczek, by popisać się swą cnotą, przede
wszystkim przed sobą i boda dla same wprawy! I co warta cnota, którą chełpić się nie
wypada albo się nie umie! Te komedii cnoty położyło kres chrześcĳaństwo: wynala-
zło ednakże w zamian wstrętne chełpienie się i popisywanie grzechem, narzuciło światu
kłamliwą grzeszność (śród prawowiernych chrześcĳan ǳiś eszcze należy ona do „dobrego
tonu”).

.
Wysubtelnione okrucieństwo jako cnota. — Oto moralność, polega ąca całkowicie na Cnota, Okrucieństwo

popęǳie wyróżnienia się — nie myślcież o nie zbyt pochlebnie! Gdyż co to właściwie za
popęd i aka est ego myśl uboczna? Ma on na celu, byśmy swym widokiem sprawiali
komuś innemu przykrość, buǳili w nim zawiść oraz uczucie bezwładu i upadku, abyśmy,
sącząc w ego usta krople naszegomiodu i patrząc przy tym przenikliwie i złośliwie w oczy,
dali mu zakosztować goryczy ego losu. Ten człowiek stał się pokorny i est uż doskonały
w swe pokorze — poszuka cie tych, których w ten sposób od dawna chciał wziąć na
tortury! Na pewno ich zna ǳiecie! Ów słynie ze swe litości nad zwierzętami — aliści
są luǳie, na których właśnie tą litością chciał wywrzeć swe okrucieństwo. Tamten est
wielkim artystą: rozkosz, aką go napawała myśl o zawiści pokonanych współzawodni-
ków, nie pozwoliła mu spocząć, aż stał się wielki — iluż to gorzkimi chwilami przypłaciły
inne dusze tę ego wielkość! Czystość zakonnicy: akimiż karcącymi oczyma spogląda
ona w twarz inacze ży ących kobiet! Ile mściwe rozkoszy arzy się w tych oczach! Temat
est krótki, odmiany tego mogą być niezliczone, acz byna mnie nie nudne — gdyż wciąż
eszcze est to nowością wprost paradoksalną i niemal bolesną, że moralność wyróżnienia
się est w ostatnim rzęǳie rozkoszą wysubtelnionego okrucieństwa. W ostatnim rzę-
ǳie — ma to znaczyć: każdorazowo w pierwszym pokoleniu. Oǳieǳicza się bowiem ǲieǳictwo, Dobro
nawyknienie do akie ś wyróżnia ące ǳiałalności, nie zaś towarzyszącą mu myśl uboczną
(tylko uczucia, nie myśli uǳiela ą się drogą ǳieǳiczności): a eżeli przy miemy, że nie
zaszczepiono e znów drogą wychowania, to następne pokolenie nie zazna uż rozkoszy
okrucieństwa: pozosta e li rozkosz owego nawyknienia. Ta zaś est pierwszym stopniem
„dobrego”.

.
Duma z ducha. — Duma luǳka, odtrąca ąca naukę o pochoǳeniu od zwierząt i prze- Dusza, Duma, Zwierzę,

Kondyc a luǳka, Obraz
świata

ǳiela ąca otchłanią przyrodę od człowieka — duma ta wynika z przesądnego po mowania
ducha: zaś przesąd ten est stosunkowo niedawny. W okresie wielkie prahistorii luǳko-
ści przypuszczano wszęǳie istnienie ducha i nikomu nie przychoǳiło na myśl uważać go
za przywile człowieka. Ponieważ wprost przeciwnie ǳieǳina ducha (wraz ze wszystkimi
popędami, skłonnościami, złośliwościami) była własnością wspólną i, co za tym iǳie,
pospolitą, więc nie wstyǳono się pochoǳenia od kwiatów czy zwierząt (rodom szlachet-
nym pochlebiały nawet te baśnie) i wyobrażano sobie ducha ako coś, co nas z przyrodą
łączy, nie zaś rozǳiela. Następstwem tego była skromność — również zresztą z przesądu
wynika ąca.

.
Przeszkoda. — Cierpieć moralnie, a następnie się dowieǳieć, że cierpienie takowe Cierpienie, Duma

polega na błęǳie: to oburza. Toć to edyna w swym roǳa u pociecha przyświadczać twym
bólem „światu prawdy”, głębszemu od wszelkiego innego świata, więc stokroć lepie est
cierpieć i czuć się przy tym wyniesionym ponad rzeczywistość (ǳięki przeświadczeniu, iż
est się przez to bliższym owego „głębszego świata prawdy”), aniżeli nie zaznać cierpienia,
ale też nie doznać owego uczucia wzniosłości. W ten sposób duma oraz zwycza ny sposób
zaspaka ania te że opiera się nowemu po mowaniu morału. Jakie że siły trzeba użyć, by tę
przeszkodę usunąć? Większe dumy? Jakie ś nowe dumy?

²⁴snadź (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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.
Pogarda przyczyn, skutków i rzeczywistości. — Niepowoǳenia, dotyka ące akąś gmi-

nę: bądź to nagłe nawałnice, bądź też pomór lub nieuroǳa , nasuwa ą wszystkim e
członkom domysł, iż dopuszczono się wykroczenia przeciwko obycza owi lub że są po-
trzebne nowe obrzędy, by prze ednać nowy demoniczny kaprys akie ś mocy. Takie do-
mysły i przypuszczenia rozmĳa ą się zatem na zupełnie z badaniem prawǳiwych natural-
nych przyczyn, przy mu ą z góry przyczyny demoniczne. Oto edno źródło ǳieǳicznego
zamętu w intelekcie luǳkim: innym zaś est to, iż z równą stanowczością o wiele mnie
zwracano uwagi na prawǳiwe naturalne skutki akiegoś czynu, aniżeli na nadnaturalne
(tak zwane łaski i dopusty boże). Na przykład na określone pory przepisane są określone
kąpiele: człowiek kąpie się nie dlatego, żeby być czystym, lecz że tak każe przepis. Nie
przywyka unikać istotnych skutków niechlu stwa, lecz rzekomego niezadowolenia bo-
gów z powodu zaniedbane kąpieli. Pod naciskiem zabobonne trwogi roǳi się domysł,
że z tym umywaniem łączy się coś więce , podsuwa się mu drugie i trzecie znaczenie,
paczy się zmysł i poczucie rzeczywistości, a w końcu ceni się e eno o tyle, o ile może
być ono symbolem. Tak więc człowiek, opętany obycza nością obycza u, garǳi po pierw-
sze przyczynami, po wtóre skutkami, po trzecie rzeczywistością i ko arzy wszystkie swe
szlachetnie sze odczuwania (czci, wzniosłości, dumy, wǳięczności, miłości) z jakowymś
światem urojonym, czyli tak zwanym wyższym światem. Jeszcze teraz wiǳimy następstwa:
ilekroć uczucie akiegoś człowieka wzbĳa się do lotu, tylekroć wchoǳi w grę akiś świat
uro ony. Smutne to: ale na teraz wszystkie wyższe uczucia człowiekowi nauki wydawać
się muszą pode rzanymi, tak dalece przesiąkły brednią i uro eniem: to ednakże pewna,
że ze wszystkich powolnych oczyszczeń, akie kiedyś czeka ą luǳkość, oczyszczenie uczuć
wyższych bęǳie ednym z na powolnie szych.

.
Uczucia moralne i pojęcia moralne. — Uczucia moralne uǳiela ą się niezawodnie

w ten sposób, iż ǳieci dostrzega ą u dorosłych silne sympatie i antypatie do pewnych
uczynków i ako uroǳone małpy sympatie te i antypatie naśladują; w późnie szym ży-
ciu, kiedy uż przesiąkną tymi wyuczonymi afektami i nabiorą w nich wprawy, akieś
dodatkowe „dlaczego?”, nie ako uzasadnienie tych sympatii i antypatii zda się im rzeczą
przyzwoitości Atoli te „uzasadnienia” ani z pochoǳeniem, ani ze stopniem uczucia nie
pozosta ą u nich w żadnym związku: est to po prostu zastosowanie się do prawidła, iż
ako rozumna istota winno się posiadać powody swego postępowania, i to takie powody,
które mogą być podane i przy ęte. Z tego wynika, iż historia uczuć moralnych est cał-
kiem różna od historii po ęć moralnych. Pierwsze powodu ą nami przed czynem, drugie
zaś po czynie, kiedy potrzeba zdać z nich sprawę.

.
Uczucia tuǳież ich pochoǳenie od sądów. — „Polega na swym uczuciu!” — Aliści

uczucia nie są niczym ostatecznym, pierwotnym, za uczuciami kry ą się sądy i oceny,
oǳieǳiczone w formie uczuć (sympatii i antypatii). Natchnienie, płynące z uczucia, est
wnukiem akiegoś sądu — i to często fałszywego sądu! — w każdym zaś razie nie wła-
snego! Ufać swemu uczuciu — znaczy to być posłusznie szym swemu antenatowi i swe
babce oraz ich prao com niż bogom, którzy są w nas samych: swemu rozumowi i swemu
doświadczeniu.

.
Niedorzeczny pietyzm względem myśli ubocznej. — Co! Twórcy praodwiecznych kul-

tur, na dawnie si wynalazcy narzęǳi, sznurów mierniczych, wozów, okrętów i domów,
pierwsi badacze prawidłowości w ruchu ciał niebieskich i tabliczki mnożenia — są niepo-
równanie inni i wyżsi od wynalazców i badaczy naszych czasów? Pierwsze kroki większą
ma ą wartość od naszych podróży i wypraw żeglarskich w ǳieǳinie wynalazków? Tak
utrzymu e przesąd, w ten sposób uzasadnia się lekceważenie nowoczesnego ducha. A ed-
nak leży to ak na dłoni, iż przypadek był ongi na większym badaczem i wynalazcą, tuǳież
życzliwym opiekunem pomysłowości starożytne , i że obecnie na drobnie szy wynalazek
wymaga więce ducha, dyscypliny i wyobraźni naukowe , aniżeli dawnie w całych okre-
sach w ogóle posiadano.
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.
Fałszywe wnioski z pożyteczności. — Przez udowodnienie na wyższe pożyteczności

akie ś rzeczy nie zbliżamy się ednakże ani na krok do wy aśnienia e początków: to zna-
czy, że pożytecznością nigdy nie można tłumaczyć konieczności istnienia. Atoli właśnie
wręcz odmienny pogląd panował dotychczas — i to nawet w ǳieǳinach na ściśle sze
wieǳy. Toć nawet w astronomii (rzekomą) pożyteczność rozmieszczenia satelitów (miały
one zastępować światło słoneczne, zanika ące w miarę odległości, by go snadź²⁵ nie zabra-
kło mieszkańcom dale położonych ciał niebieskich) przy mowano ako cel ostateczny ich
układu tuǳież ako wy aśnienie ich powstania! Przypomina to wnioski Kolumba: ziemia
est stworzona dla luǳi, eżeli więc istnie ą akieś lądy, to muszą być zamieszkane. „Czy to
podobna, by słońce przyświecało pustkowiu, by czuwa ące nocą gwiazdy siały rozrzutnie
swe blaski na bezdroża morskie i bezludne krainy?”

.
Przekształcenie popędów pod wpływem sądów moralnych. — Jeden i ten sam popęd Sumienie, Tchórzostwo,

Pokora, Dobro, Zło,
Naǳie a, Gniew

rozwĳa się bądź to w przykre uczucie tchórzostwa, mianowicie pod wrażeniem nagany,
nałożone nań przez obycza , bądź też w przy emne uczucie pokory, eżeli obycza akiś,
ak na przykład chrześcĳański, przygarnie go do siebie i uzna za dobry. To znaczy: czyni
się zeń rzecz czystego lub nieczystego sumienia! Sam w sobie nie posiada on, ak zresztą
żaden popęd, ani tego, ani w ogóle akiegokolwiek innego moralnego miana i charakteru,
nie ko arzy się nawet z akimś określonym uczuciem rozkoszy czy przykrości: wszystko
to sta e się ego drugą naturą dopiero wtedy, gdy zetknie się on z popędami, które uż
ochrzczono ako dobre lub złe, albo też gdy zaznaczy się ako właściwość istot, które pod
względem moralnym lud uż ustalił i ocenił. — Tak na przykład dawnie si Grecy odczu-
wali zawiść całkiem inacze aniżeli my; Hez od zalicza ą do darów łaskawej, dobroczynne
Eris, i nie było to niczym gorszącym, gdy pomawiano bogów o zazdrość: da się to zrozu-
mieć, o ile duszą stanu rzeczy est współzawodnictwo; a właśnie współzawodnictwo utarło
się i przy ęto u nich ako coś dobrego. Tak samo nie zgaǳali się z nami Grecy w ocenie
naǳiei: wydawała się im ślepą i złośliwą; na znamiennie napomknął o nie Hez od w ed-
ne ze swych ba ek, i to w tak niezwykły sposób, że go żaden z nowszych komentatorów
nie zrozumiał — gdyż poeta popadł w sprzeczność z nowoczesnym duchem, który pod
wpływem nauki chrześcĳańskie wierzy, iż naǳie a est cnotą. U Greków natomiast, któ-
rym przeniknięcie przyszłości nie wydawało się rzeczą zgoła niemożliwą, którym w nie-
zliczonych razach, kiedy my zadawalamy się naǳie ą, zapytywać o przyszłość nakazywał
obowiązek religĳny, musiała naǳie a, ǳięki różnym wyroczniom i wróżbiarzom, stracić
nieco na znaczeniu, spaść do rzędu czegoś złego i niebezpiecznego. — Żyǳi odczuwali
gniew inacze niż my, był dla nich święty: posępny ma estat człowieka, w którym gniew
się ob awiał, aśniał dla nich na takie wyżynie, akie żaden Europe czyk wyobrazić so-
bie nie zdoła; swego gniewnego świętego Jehowę utworzyli na wzór swych gniewnych
świętych proroków. W porównaniu z nimi, na gniewliwsi śród wielkich Europe czyków
przedstawia ą się niby istoty drugiego rzędu.

.
Przesąd o „czystym duchu”. — Wszęǳie, gǳie panowała dotychczas nauka o czy- Dusza, Ciało

stej duchowości, następstwem e nadużyć było wyczerpanie siły nerwowe : uczyła ciało
lekceważyć, zaniedbywać i dręczyć, a nawet człowieka gwoli²⁶ wszystkim ego popędom
lekceważyć i dręczyć; wytwarzała posępne, rozdarte, zgnębione dusze — które w dodatku
eszcze wierzyły, że zna ą przyczynę swe niedoli i boda zapobiec e mogą! „Musi nią być
ciało! Jeszcze powoǳi się mu za dobrze!” — tak wnioskowały one, gdy w istocie rzeczy
ciało wciąż się skarżyło swymi bólami przeciwko nieustannemu pokrzywǳeniu. Ogólny
przewlekły rozstró nerwowy stawał się w końcu uǳiałem wszystkich cnotliwych wy-
znawców czyste duchowości: doznawali rozkoszy eno²⁷ w formie ekstazy tuǳież innych
zwiastunów obłędu — a system ich dosięgnął szczytu, gdy uznał ekstazę za na wyższy cel
życia i przy ął ą za miarę potępienia wszystkiego doczesnego.

²⁵snadź (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²⁶gwoli czemu (daw.) — dla czego (kogo), z powodu czego (kogo). [przypis edytorski]
²⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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.
Rozmyślanie nad obrzędami. — Niezliczone przepisy obycza owe, wysnute pobieżnie Obrzędy

z akiegoś ednorazowego niezwycza nego zdarzenia, nader prędko stawały się niezrozu-
miałymi; zarówno ich przebieg nie dawał się na pewno oznaczyć, ak i kara, aką ma
pociągnąć za sobą przekroczenie; nawet co do porządku obrzędów zachoǳiła wątpliwość
— ednakże w miarę rozmyślań, przedmiot ich nabierał wartości i właśnie na większa
niedorzeczność akiegoś obrzędu przeǳierzgała się w końcu w przena świętszą świętość.
Nie lekceważmyż sił luǳkości zużywanych na to przez tysiąclecia, a tym mnie skutków
tego rozmyślania nad obrzędami! Toć rozwarła się przed nami olbrzymia pracownia inte-
lektu — nie tylko religie powstawały i rozwĳały się tu: est to zarazem wiekopomny, acz
straszliwy praświat wieǳy, wzrósł w nim poeta, myśliciel, lekarz, prawodawca! Lęk przed
Niepo ętym, co w dwuznaczny sposób domagało się od nas ceremonii, przekształcił się
z wolna w urok rzeczy trudno zrozumiałych, gǳie zaś nie umiano dotrzeć do dna, tam
uczono się tworzyć.

.
W sprawie oznaczenia wartości vitae contemplativae. — Nie zapomina my, my, luǳie

vitae contemplativae²⁸, akiego roǳa u przykrości i niedole wynikły dla luǳi vitae activae²⁹
z rozmaitych prze awów następczych kontemplacy ności — słowem, co nam vita activa
ma do zarzucenia, gdy w porywie dumy chełpimy się wobec nie swymi dobroǳie stwa-
mi. Po pierwsze: tak zwane natury religĳne, które śród ednostek kontemplatywnych są
na licznie sze i stanowią przeto na poślednie szą ich species, po wszystkie czasy dążyły do
tego, by luǳiom praktycznym życie utrudnić i o ile możności obmierzić: niebo zasępić,
słońce zgasić, radość pode rzaną uczynić, naǳie ę wartości pozbawić, dłoń czynną obez-
władnić — umiały one to równie dobrze, ak w czasach rozpaczy i nęǳy darzyć pociechą,
ałmużną, pomocną dłonią i błogosławieństwami. Po drugie: artyści, nieco rzadsi od na-
tur religĳnych, ednakże bądź co bądź dość eszcze liczni śród luǳi vitae contemplativae,
osobiście bywali zazwycza nieznośni, kapryśni, zazdrośni, gwałtowni i niespoko ni: te
prze awy należy odliczyć od rozpogaǳa ącego i wyszczytnia ącego wpływu ich ǳieł. Po
trzecie: filozofowie, czyli odmiana, w które ko arzą się moce religĳne i artystyczne, ale
w ten sposób, że eszcze coś trzeciego, mianowicie pierwiastek dialektyczny i rozkosz
wykazywania obok nich się mieści, zawinili podobnie ak natury religĳne i artystyczne,
zaś ponadto swym popędem dialektycznym nuǳili eszcze wielu luǳi; atoli liczba ich
była zawsze barǳo mała. Po czwarte: myśliciele i pracownicy naukowi; ci popisywali się
rzadko, ry ąc w cichości swe krętowiny. Nie sprawiali tedy wiele przykrości i niezadowo-
lenia, a nieraz ułatwiali życie luǳiom vitae activae, sta ąc się mimowolnym przedmiotem
szyderstw i pośmiewiska. Ostatecznie stała się wieǳa rzeczą dla wszystkich nader poży-
teczną: eżeli zaś, ze względu na ten pożytek, barǳo wielu luǳi, przeznaczonych do vita
activa, tłoczy się obecnie w pocie czoła na drogę wiodącą ku wieǳy, łamiąc sobie nieraz
głowę i klnąc, na czym świat stoi, to u emny ten ob aw nie spada użcić na karb gromadki
myślicieli i pracowników naukowych; est to „własnowolna udręka”.

.
Pochoǳenie vitae contemplativae³⁰. — W czasach pierwotne ǳikości, gdy panu ą pe-

symistyczne sądy o świecie i człowieku, nieustannym dążeniem ednostki, świadome peł-
ni swych sił, est postępować wedle tych sądów, zatem wyobrażenie przeistaczać w czyn
drogą łowów, napadów, mordów, grabieży, znęcania się oraz bledszych odbić tych czy-
nów, gdyż tylko takie dozwolone są w łonie gromady. Gdy wszakże podupadnie ona na
siłach, uczu e się znużona lub chora, pogrąży się w przesycie lub melancholii i zbęǳie
dlatego na czas akiś swych żąǳ i pragnień, to sta e się człowiekiem lepszym, mianowicie
mnie szkodliwym, a e pesymistyczne wyobrażenia zna du ą wówczas u ście eno w sło-
wach i myślach, na przykład o wartości swych towarzyszy, swe żony, swego życia lub
swych bogów — sądy e złymi będą sądami. W stanie tym przeǳierzga się ona w myśli-
ciela i zwiastuna, snu e dale swe przesądy i obmyśla nowe obrzędy albo wyszyǳa swych

²⁸vita contemplativa (łac.) — życie kontemplacy ne; życie poświęcone rozmyślaniu. [przypis edytorski]
²⁹vita activa (łac.) — życie aktywne, życie czynne. [przypis edytorski]
³⁰vita contemplativa (łac.) — życie kontemplacy ne; życie poświęcone rozmyślaniom. [przypis edytorski]
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wrogów — wszystkie ednakże e myśli, wszystkie twory e ducha muszą oǳwierciedlać
e stan, zatem przyrost lęku i znużenia, ubytek w ocenach ǳiałania i używania; treść tych
tworów musi odpowiadać treści owych poetyckich, myślicielskich i kapłańskich nastro-
ów; musi w nich przeważać sąd zły. Wszystkich tych, którzy postępowali w podobny
sposób ak ednostka we wspomnianych stanach, wygłaszali zatem złe sądy, wiedli ży-
wot melancholĳny i ubogi w czyny, zwano późnie poetami, myślicielami, kapłanami lub
lekarzami — ponieważ nie dość ǳiałali, chętnie by rzucano ich na pastwę lekceważe-
niu i wyświecono³¹ z gminy; ale groziło to niebezpieczeństwem — byli wta emniczeni
w przesądy, badali ślady boskich sił, nikt nie wątpił, że rozporząǳa ą nieznanymi środka-
mi potęgi. Oto ocena, z aką spotykały się najdawniejsze pokolenia natur kontemplatywnych
— pogarǳano nimi właśnie o tyle, o ile ich się nie obawiano. Taką zamaskowaną po-
stacią, taką dwuznaczną z awą, o złym sercu i nieraz zalęknionym czole, była z początku
kontemplac a na ziemi, słaba i zarazem straszliwa, pogarǳana w skrytości, a wielbiona
publicznie ob awami zabobonne czci! I tu, ak wszęǳie, cisną się na usta słowa: pudenda
origo³²!

.
Ileż to sił musi obecnie zogniskować się w myślicielu! — Oǳwycza enie od poglądów

zmysłowych, dźwiganie się ku abstrakc i — oto, co dawnie szemu odczuwaniu zdało się
istotnie podniesieniem: z naszym nie całkiem uż to licu e. Pod wpływem głębokie po-
gardy dla podpada ącego pod zmysły, zwodnego, złego świata, odczuwano lubowanie się
na nikle szymi obrazami słów i rzeczy, igraszkę z takimi niedostrzegalnymi, niedosłyszal-
nymi, nieu ętymi istotami niczym żywot w akimś innym, górniejszym świecie. „Abstracta
uż nie zwoǳą, ale mogą nas wieść!” — wspinano się tedy niby na szczyty. Nie treść tych
igraszek duchowych, one same stanowiły w pierwotnych okresach wieǳy coś „wyższego”.
Stąd poǳiw Platona dla dialektyki oraz ego natchniona wiara w konieczność e stosun-
ku do dobrego, oǳmysłowionego człowieka. Nie tylko ǳieǳiny poznania odkrywano
z wolna i poszczególnie, lecz i środki poznania w ogóle, stany i operac e, poprzeǳa ące
w człowieku poznawanie. A za każdym razem zdawało się, akoby nowo odkryta ope-
rac a czy nowo odczuty stan nie był stanem przedwstępnym wszelkiego poznania, lecz
uż treścią, celem i sumą wszystkiego tego, co poznania est godne. Myśliciel potrze- Filozof
bu e wyobraźni, polotu, abstrakc i, oǳmysłowienia, wynalazczości, intenc i, indukc i,
dialektyki, dedukc i, krytyki, gromaǳenia materiału, nieosobistego sposobu myślenia,
kontemplacy ności, daru ogarniania całości, ako też w nie mnie szym stopniu sprawie-
dliwości i miłości wszystkiego, co istnie e — atoli wszystkie te środki, i to każdy z osobna,
uchoǳiły ongi w ǳie ach vitae contemplativae za cele, ostateczne uż cele, i darzyły swych
wynalazców ową błogością, aka przepełnia duszę luǳką na widok łuny ostatecznego celu.

.
Początek i znaczenie. — Czemu wciąż wraca i w coraz świetnie szych pała mi barwach

myśl następu ąca? — że dawniejsi badacze, wstępu ąc na drogi wiodące ku początkowi
rzeczy, spoǳiewali się zawsze znaleźć coś takiego, co posiada nieocenione znaczenie dla
wszelkiego ǳiałania i sąǳenia, a nawet stale wychoǳili z założenia, że od wniknięcia
w początek rzeczy musi zależeć zbawienie człowieka: my zaś, w miarę posuwania się ku
początkowi, zatracamy względy osobiste; co więce , wszystkie nasze oceny i „zaintereso-
wania się”, włożone przez nas w rzeczy, tym barǳie tracą na swym znaczeniu, im dale
sięgamy naszym poznaniem wstecz i docieramy do samych rzeczy. W miarę wniknięcia
w początek, znaczenie jego się zmniejsza: natomiast rzeczy najbliższe w nas i dokoła nas
poczyna ą nabierać z wolna takich barw piękności, zagadek i bogactw znaczenia, o akich
dawnie sza luǳkość nie marzyła. Ongi krążyli myśliciele na podobieństwo schwytanych
zwierząt, nie spuszcza ąc gniewnego spo rzenia z prętów swe klatki i rzuca ąc się z rozma-
chem o nie, by e wyłamać: i szczęsnym zdał się ten, któremu zama aczyło przez szczeliny
nieco zewnętrznego świata, zaświata, oddali.

³¹wyświecić (daw.) — wyrzucić. [przypis edytorski]
³²pudenda origo (łac.) — wstydliwe pochoǳenie; haniebne źródła itp. [przypis edytorski]
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.
Tragiczny wynik poznania. — Ze wszystkich środków podniesienia, ofiary z luǳi Ofiara

na więce po wszystkie czasy wywyższały i podnosiły człowieka. I kto wie, czy wciąż esz-
cze wszelkiego innego dążenia nie dałoby się stłumić olbrzymią myślą, zdolną odnieść
tryumf nad na potężnie szym zwycięzcą — myślą o ofierze z luǳkości. Jednakże czemu
miałaby ona złożyć się w ofierze? Śmiało można poprzysiąc, że, eżeli gwiazda te myśli
zabłyśnie kiedyś na widnokręgu, to poznanie prawdy bęǳie stanowiło edyny olbrzymi
cel, godny takie ofiary, gdyż żadna nie est dlań za wielka. Atoli³³ nie poruszono eszcze
nigdy zagadnienia, o ile luǳkość, ako całość, mogłaby się przysłużyć sprawie poznania;
nie mówiąc uż o pytaniu, akiemu to popędowi poznania dałaby się ona unieść tak da-
leko, iżby skonała dobrowolnie, z okiem rozwidnionym aśnią akie ś przyszłe mądrości.
Jeżeli kiedyś, gwoli³⁴ poznaniu, przy ǳie do zbratania się z mieszkańcami innych ciał
niebieskich i przez całe tysiąclecia bęǳie się odbywała wymiana wieǳy z gwiazdy na
gwiazdę: to może wówczas wzbiorą tak olbrzymio fale zapału dla sprawy poznania!

.
Wątpienie o wątpieniu. — „Jakim przednim wezgłowiem est wątpienie dla dobrze

zbudowane głowy” — te słowa Montaigne’a gniewały zawsze Pascala, gdyż nikt tak bar-
ǳo nie pragnął akiegoś przedniego wezgłowia, ak właśnie on. Na czymże zbywało?

.
Zawalają nam drogę słowa! — Luǳie pierwotni, tworząc akieś słowo, byli przekona- Słowo, Wieǳa, Filozof

ni, że dokonywu ą odkrycia. Jakżeż odmiennie przedstawiało się to w istocie — potrącali
akieś zagadnienie i w mniemaniu, że e rozwiązali, do rozwiązania ego stwarzali prze-
szkodę. — Obecnie przy każdym poznaniu potykamy się o skamieniałe, przedawnione
słowa i łacnie przy tym złamać nogę niż słowo.

.
„Poznaj siebie samego”, oto cała wieǳa! — Dopiero u kresu poznania wszechrzeczy Wieǳa, Kondyc a luǳka,

Obraz światapozna człowiek siebie samego. Albowiem rzeczy są eno rubieżami człowieka.

.
Nowe uczucie zasadnicze: nasza ostateczna znikomość. — Ongi³⁵ rozniecano w sobie

poczucie wyższości człowieka, powołu ąc się na ego boskie pochoǳenie: droga ta obecnie
est uż zaparta, gdyż u wrót e stoi małpa oraz inne plugawe bestie, szczerząc zmyślnie
zęby, ak gdyby chciały rzec: ani kroku dale ! Więc podąża się ǳisia w wręcz przeciwnym
kierunku — dokąd luǳkość zmierza, oto, co ma być dowodem e świetności i boskości.
Ach, lecz i ten wybieg nic wart nie est! U kresu te drogi widnie e urna z popiołami
ostatniego człowieka i grabarza (a na nie napis: „nihil humanum a me alienum puto”).
Bez względu na wyżyny rozwo u, na akie może wzbić się luǳkość — a kto wie, czy
u schyłku nie zna ǳie się nawet niże , aniżeli była u początku! — nie masz dla nie
prze ścia ku wyższemu ustro owi, podobnie ak mrówka lub szczypawka, kończąc swe
„istnienie doczesne”, nie dostępu e boskości i nieśmiertelności. Kulą u nogi stawania się
est byt przeszły: dlaczegożby wy ątkiem z tego wiekuistego widowiska miała być ta lub
owa gwiazdeczka, a na nie to lub owo ży ątko! Precz z takimi sentymentalnościami!

.
Wiara w upojenie. — Luǳie, dozna ący chwil szczytnych i wniebowziętych, któ-

rzy w życiu coǳiennym, skutkiem prawa kontrastu tuǳież rozrzutnego wyczerpywania
swych sił nerwowych, pogrążeni bywa ą w smutku i beznaǳie ności, uważa ą owe chwi-
le za swe właściwe ja, za „siebie”, zaś smutek i beznaǳie ność przypisu ą odǳiaływaniu
„zewnętrzności”; i dlatego odpłaca ą się swemu otoczeniu, swe epoce i całemu światu
uczuciami zemsty. Upo enie est dla nich prawǳiwym życiem, istotną aźnią: we wszyst-
kim innym dopatru ą się przeciwników i przeszkód w upo eniu, bez względu na to, czy
est ono intelektualne, etyczne, religĳne lub artystyczne. Tym marzycielskim opo om

³³atoli (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
³⁴gwoli czemu (daw.) — dla czego, z powodu czego. [przypis edytorski]
³⁵ongi (daw.) — niegdyś, kiedyś. [przypis edytorski]
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zawǳięcza luǳkość wiele złego: gdyż są oni niezmordowanymi siewcami chwastu nieza-
dowolenia ze siebie i bliźnich, wzgardy świata i epoki, a zwłaszcza wszechznużenia. Cały
stek piekielny zbrodniarzy nie byłby snadź mocen rozpostrzeć aż po na dalsze dale takie-
go przygnębia ącego, powietrze i ziemię zakaża ącego, złowrogiego wpływu, aki wywiera
owa szlachetna garść opętańców, fantastów, szaleńców i geniuszów, którzy, opanować się
nie mogąc, dopiero wtedy dozna ą wszelkich możliwych rozkoszy, gdy nieodwołalnie się
gubią: natomiast zbroǳień celu e nader często niepospolitą zdolnością panowania nad
sobą, poświęcenia tuǳież roztropności, zaostrza ąc na domiar te właściwości u tych, któ-
rzy go się obawia ą. Rozwite nad życiem niebiosa bywa ą snadź przezeń groźne i posępne,
atoli powietrze zachowu e swą moc i rzeźwość. — Krom³⁶ tego szerzą usilnie owi marzy-
ciele wiarę w upo enie niczym w życie życia: straszliwą, zaiste, wiarę! Podobnie ak ǳicy
marnie ą i wymiera ą obecnie szybko pod wpływem „ogniste wody”, tak samo na ogół
zmiarniała z wolna i doszczętnie luǳkość pod wpływem duchowej trucizny upa a ących
uczuć, ako też tych, którzy pragnienie e w tym kierunku pobuǳali: może i ona zgotu e
sobie w ten sposób zgubę.

.
Tacy to my jeszcze jesteśmy! — „Bądźmy pobłażliwi dla wielkich ednookich!” — rzekł

Stuart Mill: ak gdyby trzeba było prosić o pobłażanie tam, gǳie nawykło się wierzyć
i niemal ubóstwiać! Ja powiadam: bądźmy pobłażliwi dla dwuokich, wielkich i małych
— gdyż istoty takie, jakimi my jeszcze jesteśmy, wyże niż do pobłażania wzbić się przecież
nie są zdolne!

.
Gǳie są nowi lekarze duszy? — Dopiero pod wpływem środków pociesza ących na- Cierpienie, Lekarz, Obraz

świata, Kondyc a luǳkabrało życie owego cierpiącego rysu, w aki obecnie się wierzy; na cięższa choroba luǳ-
kości rozwinęła się ze zwalczania e chorób, a rzekome leki wywołały z czasem ob awy
gorsze od tych, przeciwko którym e zalecano. Z nieświadomości uważano natychmia-
stowo ǳiała ące, odurza ące i upa a ące środki, czyli tak zwane pociechy, za istotne lekar-
stwa, co więce , nie zauważono nawet, że owe niezwłoczne ulgi przepłacano częstokroć
ogólnym i zupełnym pogorszeniem cierpienia, iż chorym dolegały następstwa upo e-
nia, późnie brak upo enia, a eszcze późnie przygnębia ące uczucie niepoko u, drżączki
nerwowe i niedomagania. U kogo choroba przekraczała pewne granice, ten uż nie po-
wracał do zdrowia — dbali o to lekarze duszy, powszechnie uznani i uwielbiani. Powiada
się o Schopenhauerze, i słusznie, iż pierwszy za ął się poważnie cierpieniem luǳkości:
gǳież est ten, co za mie się wreszcie poważnie lekami na to cierpienie, i postawi pod
pręgierz niesłychane znachorstwo, do którego, pod pokrywką na szumnie szych nazwań,
nawykła luǳkość przy leczeniu swych chorób duchowych?

.
Poniewierka luǳi sumienia. — Nie luǳie bez sumienia, lecz luǳie sumienia cier-

pieli na okropnie pod wrażeniem kazań pokutnych i gróz piekielnych, zwłaszcza eżeli
byli zarazem ludźmi wyobraźni. Zatem tym właśnie na barǳie zatruwano życie, którzy
potrzebowali wesela i wǳięku — nie tylko gwoli³⁷ swemu uko eniu i uzdrowieniu, lecz
także z tego względu, by mogła nimi radować się, aśnią ich krasy napawać się luǳkość.
Och, ileż to niepotrzebnego okrucieństwa i udręki poczęło się z religii, które wynala- Religia, Grzech,

Okrucieństwo, Cierpieniezły grzech! Ileż to zawinili luǳie, którzy przy ich pomocy pragnęli doznać na wyższe
rozkoszy swe potęgi!

.
Rozmyślania nad chorobą. — Ukoić wyobraźnię chorego, by przyna mnie , ak to

ǳiało się dotychczas, nie cierpiał więce skutkiem rozmyślania nad swą chorobą, aniżeli
wskutek choroby same — zda e mi się, że to coś warte! I niemało! Rozumiecież³⁸ teraz
nasze zadanie?

³⁶krom a. okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
³⁷gwoli czemu (daw.) — dla czego, z powodu czego. [przypis edytorski]
³⁸rozumiecież (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy rozumiecie, czyż rozu-

miecie. [przypis edytorski]
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.
„Drogi”. — Rzekome „krótsze drogi” narażały zawsze luǳkość na wielkie niebezpie-

czeństwo; na radosną wieść, że taką drogę krótszą znaleziono, schoǳi ona ze swo e —
i gubi ją.

.
Odszczepieniec wolnego ducha. — Czyliż est śród nas człowiek, co by czuł niechęć Wolność, Upadek,

Choroba, Wiara, Pobożnośćdo pobożnych, wierzących luǳi? Wręcz przeciwnie, patrzymy na nich, owszem, z głę-
boką czcią, cieszymy się, że istnie ą, ubolewamy edynie dlatego, że ci szlachetni luǳie
nie odczuwa ą podobnie ak my. Ale skąd pochoǳi owa przenikliwa nagła bezpodstawna
odraza do człowieka, który posiadał ongi na zupełnie szą wolność ducha, a pod koniec stał
się wierzącym? Zastanawia ąc się nad tym, dozna emy wrażenia, ak gdybyśmy u rzeli coś
obmierzłego i zmazę tego wspomnienia pragnęli co rychle zmyć ze swe duszy! Czyliż
nie odwrócilibyśmy się od na czcigodnie szego człowieka, gdyby pod tym względem wy-
dał się nam pode rzany? I to nie z akowychś powodów moralnych, lecz z nagłe odrazy
i wstrętu! Skądże ta szorstkość odczuwania! A może ten lub ów da nam do zrozumienia,
iż w głębi duszy niezbyt esteśmy pewni siebie samych? Że snadź³⁹ odgraǳamy się za-
wczasu kolczastym cierniem wzgardy, iżbyśmy w stanowcze chwili, gdy wiek nasze siły
i pamięć nadwątli, nie mogli wy ść poza obręb swe własne pogardy? — Mówmy szcze-
rze: przypuszczenie to est mylne, a ten, komu się ono nasuwa, nie ma snadź wyobrażenia
o pobudkach i dążnościach wolnego ducha: do tego stopnia zmiana przekonań nie est
dlań rzeczą uwłacza ącą! Jakąż czcią otacza on zdolność zmieniania swych przekonań, tę
górną i niezwykłą zaletę, zwłaszcza eżeli prze awia się ona aż do sęǳiwego wieku! Nawet
po zabronione owoce spernere se sperni tuǳież spernere se ipsum sięga ego ambic a (nie zaś
ego małoduszność): nie mówiąc uż o tym, iż nie poǳiela wobec nich trwogi, właściwe
ednostkom próżnym i wygodnickim. Pod tym względem nauka o niewinności wszystkich
poglądów est dlań tak samo niezawodna i rozstrzyga ąca, ak nauka o niewinności wszyst-
kich uczynków: czyżby więc mógł zniżać się do rzędu sęǳiego i kata odstępcy duchowe
wolności! Widok ego wywiera na nim racze to samo wrażenie, akiego dozna e lekarz
wobec człowieka, dotkniętego wstrętną chorobą: fizyczna odraza do czegoś gąbczaste-
go, rozmiękłego, owrzoǳonego, zropiałego bierze chwilowo górę nad rozumem tuǳież
chęcią niesienia pomocy. Dobra nasza wola truchle e pod wrażeniem potworne nierze-
telności, co snadź powodowała odszczepieńcem wolnego ducha: esteśmy pod wrażeniem
ogólnego i aż do rǳenia charakteru sięga ącego rozkładu.

.
Inny lęk, inne poczucie bezpieczeństwa. — Chrześcĳaństwo nadało życiu całkiem no-

wą i bezgraniczną grozę, stwarza ąc również tym samym całkiem nowe bezpieczeństwa,
rozkosze, uko enia tuǳież oceny wszechrzeczy. Z grozy te otrząsnęło się stulecie nasze,
i to bez wyrzutów sumienia, a ednak wlecze wciąż eszcze za sobą dawne nawyknienia
chrześcĳańskiego poczucia bezpieczeństwa, chrześcĳańskiego używania, oceniania i ko-
enia! I to aż w głąb swych na szczytnie szych ǳieł artystycznych i filozoficznych! Jak-
żeż bladym, zużytym, połowicznym i nieudolnym, ak dowolnie fantastycznym, a przede
wszystkim: ak niepewnym musi wydawać się obecnie to wszystko, ile że straszliwe tych
rzeczy przeciwieństwo, wszechobecny lęk chrześcĳanina o swe wiekuiste zbawienie uż nie
istnie e!

.
Chrześcĳaństwo i uczucia. — Z chrześcĳaństwa rozbrzmiewa wielki protest gminu Rozum, Uczucie, Religia

przeciwko filozofii: rozum starodawnych mędrców odraǳał luǳiom uczucia, chrześci-
aństwo zaś pragnęłoby im e zwrócić. W tym celu odmawia ono cnocie, po mowane
przez filozofów ako zwycięstwo rozumu nad uczuciem — wszelkie wartości moralne ,
potępia w ogóle rozumowość i poduszcza uczucia, by się prze awiły w całe pełni swe
mocy i przepychu: ako miłość Boga, bojaźń boża, ako fanatyczna wiara w Boga oraz
ślepa ufność w Bogu.

³⁹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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.
Błąd jako pokrzepienie. — Mówcie sobie, co chcecie: chrześcĳaństwo chciało uwolnić

luǳi od brzemienia postulatów moralnych w ten sposób, iż wskazywało rzekomo krótszą
drogę do doskonałości: ota w otę tak samo niektórzy filozofowie popadali w złuǳenie,
akoby można obyć się bez żmudne i przewlekłe dialektyki tuǳież gromaǳenia ściśle
zbadanych faktów, i zawracali na „królewską drogę wiodącą ku prawǳie”. W obu razach
było to błędem — a ednak wielkim pokrzepieniem dla upada ących ze znużenia i rozpaczy
śród pustyni.

.
Wszelki duch przyobleka się wreszcie w ciało. — Chrześcĳaństwo wchłonęło zbiorowego

ducha nieprzeliczonych ednostek skłonnych do uległości, ducha wszystkich subtelnych
i pospolitych entuz astów pokory i uwielbienia, po czym, otrząsnąwszy się ǳięki temu
z sielskiego prostactwa — prze awia ącego się na przykład nader wyraźnie w na dawnie -
szym wizerunku apostoła Piotra — stało się ogromnie inteligentną religią, z tysiącem
zmarszczek, wybiegów i skrywanych myśli w obliczu; rozwinęło w ludach europe skich
roztropność, wyposażyło e przebiegłością, i to nie tylko w rzeczach teologii. Sko arzywszy
się z mocą, a nader często z na głębszym przekonaniem i uczciwością oddania się sprawie,
wyrzeźbiło ono w tym duchu snadź⁴⁰ na wytwornie sze postacie luǳkiego społeczeństwa,
akie dotychczas istniały: postacie wyższego i na wyższego katolickiego duchowieństwa,
zwłaszcza gdy pochoǳiły one ze szlachetnych rodów i uż z natury obdarzone bywały wro-
ǳonym wǳiękiem gestów, władczym spo rzeniem tuǳież pięknymi rękoma i stopami.
Śród nich nabiera twarz luǳka wyrazu owego przeduchowienia, akim darzy nieustanny
przypływ i odpływ dwo akiego szczęścia (poczucia potęgi oraz poczucia uległości), gdy
obmyślony sposób życia dokona okiełznania zwierzęcia w człowieku; ǳiałalność, polega-
ąca na błogosławieniu, odpuszczaniu grzechów i reprezentowaniu bóstwa, podtrzymu e
tu wciąż uczucia nadluǳkiego posłannictwa nie tylko w duszy, lecz nawet w ciele; tu pa-
nu e owa dosto na pogarda ułomności cielesne i szczęścia, aka znamionu e uroǳonych
żołnierzy; est się posłusznym z dumy, co stanowi wyróżnia ącą właściwość wszystkich
arystokratów; w olbrzymie niemożliwości swego zadania zna du e się swe usprawiedli-
wienie i swą idealność. Przemożna piękność oraz wytworność książąt kościoła po wszyst-
kie czasy była dla ludu dowodem prawdy kościoła; czasowe sprostaczenie duchowieństwa
( ak w epoce Lutra) sprawiało zawsze, iż wiara odwracała się od Kościoła. — Miałżeby ten
plon luǳkie krasy, wytworności, harmonii w postaci, duchu i zadaniu wraz z religiami
zapaść w ciemnię grobu? Czyliż czego wyższego niepodobna osiągnąć, ba, nawet wyśnić?

.
Konieczna ofiara. — Ci poważni, ǳielni, prawi, głęboko odczuwa ący luǳie, którzy Religia, Filozof, Samotnik,

Pustynia, Prawdaobecnie z całego serca są eszcze chrześcĳanami, powinni by z obowiązku względem siebie
żyć przez czas dłuższy na próbę bez chrześcĳaństwa, winni są swej wierze spróbować raz
w ten sposób pobytu „na pustyni” — edynie dlatego, by uzyskać prawo zabierania głosu
o tym, czy chrześcĳaństwo est potrzebne. Tymczasem sieǳą w swym zaścianku i lżą
stamtąd świat poza zaściankiem: co więce , gniewa ich to i boli, gdy ktoś napomknie, że
poza zaściankiem est eszcze cały świat! że chrześcĳaństwo na ogół est tylko zaściankiem!
Nie, świadectwo wasze nie zaważy dopóty na szali, dopóki nie spróbu ecie żyć przez dłu-
gie lata bez chrześcĳaństwa, dokłada ąc szczerze starań, by wytrwać w poglądach wręcz
niezgodnych z chrześciaństwem; dopóki nie odbiegniecie odeń daleko, daleko! Powrót
wasz tylko wtedy bęǳie miał pewne znaczenie, gdy nastąpi za sprawą sądu utwierǳone-
go ścisłym porównaniem, nie zaś z tęsknoty! — Luǳie przyszli postąpią kiedyś tak samo
z ocenami przeszłości; trzeba bęǳie dobrowolnie przeżyć e raz eszcze, ak niemnie ich
przeciwieństwa — by ostatecznie przysługiwało prawo przepuszczania ich przez sito.

.
O początku religii. — Jak ktoś swó własny pogląd na rzeczy może odczuwać ako

ob awienie? Na tym polega problemat powstawania religii: za każdym razem brał w tym

⁴⁰snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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uǳiał człowiek, w którym proces ów był możliwy. Założenie wymaga, by uż przed-
tem wierzył w ob awienia. Pewnego dnia błyska mu nagle nowa własna myśl, a błogość
niepospolite , wielkie , świat i byt ogarnia ące hipotezy wstrząsa tak potężnie ego świa-
domością, iż nie ma on odwagi czuć się twórcą takie szczęśliwości i przyczynę te że, ako
też przyczynę przyczyny owe nowe myśli przypisu e Bogu: ego to ob awienie! Jakżeby
człowiek mógł być sprawcą tak wielkiego szczęścia! — brzmi ego pesymistyczna wąt-
pliwość. Nadto poczyna ą ǳiałać w skrytości inne czynniki: utwierǳamy się w swym Prawda, Bóg, Pokora, Pycha
pogląǳie przez to, że odczuwamy go ako ob awienie, odrzucamy ego hipotetyczność,
uświęcamy go, czyniąc wyższym nad krytykę i wątpliwość. Zniżamy się wprawǳie skut-
kiem tego do rzędu organonu, ale myśl nasza tryumfu e ostatecznie ako myśl boża —
to pragnienie, by odnieść w końcu zwycięstwo, bierze górę nad owym uczuciem upo-
korzenia. I eszcze inne uczucie współǳiała w głębi: wywyższa ąc swe ǳieło nad siebie
z pozorną niedbałością o własną swą wartość, dozna e się ednakże przy tym zachwytu
miłości i dumy roǳicielskie , co wszystko nagraǳa i więce niż nagraǳa.

.
Nienawiść bliźniego. — Jeżeli przypuścimy, że moglibyśmy względem kogoś innego Religia, Nienawiść,

Kondyc a luǳkadoznawać tych samych uczuć, akich on względem siebie samego dozna e — Schopen-
hauer nazywa to współczuciem, acz właściwie edno-czuciem, ednoczuciowością zwać by
e należało — to musielibyśmy go nienawiǳić, o ile by na podobieństwo Pascala miał
się za godnego nienawiści. Takim też uczuciem względem luǳi pała snadź⁴¹ Pascal oraz
pierwotne chrześcĳaństwo, któremu za czasów Nerona „dowieǳiono” odium generis hu-
mani⁴², ak powiada Tacyt.

.
Zrozpaczeni — Chrześcĳaństwo kieru e się zmysłem myśliwego w stosunku do tych, Rozpacz, Religia

których z akiegokolwiek powodu można w ogóle przywieść do rozpaczy — li⁴³ pewien
wybór luǳkości est do nie zdolny. Wciąż bieży ich śladem, czatu e na nich. Pascal pró-
bował, czy przy pomocy na przenikliwszego poznania nie dałoby się każdego bez wy ątku
doprowaǳić do rozpaczy — próba się nie powiodła ku wtóre ego rozpaczy.

.
Bramanizm i chrystianizm. — Są recepty na poczucie mocy, po pierwsze dla tych, Religia, Siła

którzy mogą panować nad sobą i skutkiem tego zżyli się uż z pewnym poczuciem mocy;
następnie dla takich, którym właśnie na tym zbywa. Ludźmi pierwszego roǳa u zaopie-
kował się bramanizm, zaś ludźmi drugiego roǳa u chrystianizm.

.
Zdolność wizji. — W całym średniowieczu istotnym i rozstrzyga ącym znamieniem

na wyższego człowieczeństwa był dar wiz i — to znaczy głęboki rozstró psychiczny! To
też średniowieczne prawidła życiowe, dotyczące wszystkich natur wyższych (homines re-
ligiosi⁴⁴), istotnie zmierza ą do tego, by wykształcić w człowieku zdolność wiz i. Cóż więc
ǳiwnego, że i w nasze epoce przecenia się eszcze ednostki na wpół obłąkane, fanta-
styczne, fanatyczne, tak zwane genialne; „wiǳiały rzeczy, których inni nie wiǳą” —
zapewne! i właśnie ta okoliczność winna by napawać wzlędem nich przezornością, nie zaś
wiarą!

.
Cena wyznawców. — Komu tak barǳo zależy na tym, by w niego wierzono, że w za-

mian za tę wiarę przyrzeka niebo, i to każdemu bez wy ątku, chociażby nawet łotrowi na
krzyżu — ten snadź⁴⁵ przeszedł straszliwe męki zwątpienia i doznał ukrzyżowań wszel-
kiego roǳa u: gdyż w innym razie nie przepłacałby swoich wyznawców tak drogo.

⁴¹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁴²odium generis humani (łac.) — nienawiść do roǳa u luǳkiego. [przypis edytorski]
⁴³li (daw.) — czy też; czy może. [przypis edytorski]
⁴⁴homines religiosi (łac.) — luǳie religĳni (bogobo ni). [przypis edytorski]
⁴⁵snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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.
Pierwszy chrześcĳanin. — Na ogół wierzy się wciąż eszcze w twórczość pisarską „świę-

tego ducha” lub ulega się odǳiaływaniu te wiary: bierzemy Biblię do ręki, by „się bu-
dować”, by zaczerpnąć z nie otuchy w swych osobistych, wielkich czy małych troskach
— słowem, wczytu emy się w nią, i wyczytu emy się z nie . Że ednak zawiera ona ǳie e
edne z na ambitnie szych i na natarczywszych dusz, ako też nie mnie przesądne ak
przebiegłe głowy, mianowicie ǳie e apostoła Pawła — któż wie o tym, krom⁴⁶ kilku
uczonych? A przecież bez te szczególnie sze historii, bez wichrzeń i rozterek takie du-
szy, takiego mózgu, nie mielibyśmy chrześcĳaństwa; zaledwie wieǳielibyśmy o drobne
sekcie żydowskie , które mistrz zginął na krzyżu. Co prawda: gdybyśmy byli zrozumieli
tę historię zawczasu, gdybyśmy pisma Pawła czytali, naprawdę czytali, nie ako ob awienie
„świętego ducha”, lecz przez soczewkę własnego rzetelnego i wolnego ducha, o wszyst-
kich swych osobistych troskach przy tym nie myśląc — przez półtora tysiąca lat nie
było takiego czytelnika — to chrześcĳaństwo dawno by uż nie istniało: do tego stop-
nia odsłania ą te karty żydowskiego Pascala początki chrześcĳaństwa, podobnie ak karty
ancuskiego Pascala odsłania ą los ego oraz to, co przyprawi e kiedyś o zgubę. Iż z na-
wy chrześcĳaństwa wyrzucono sporo żydowskiego balastu, iż poszło ono i mogło pó ść
mięǳy pogany — to wszystko zależy od ǳie ów tego edynego, barǳo nieszczęśliwego,
barǳo godnego litości, nader niemiłego i niemnie sobie samemu niemiłego człowieka.
Cierpiał on na idée fixe, lub wyraźnie : na uparte, wciąż obecne, nigdy niemilknące py-
tanie: na czym polega zakon żydowski, mianowicie wypełnianie tegoż zakonu? Za młodu
sam pragnął czynić mu zadość, żądny tego na wyższego oǳnaczenia, akie mogli wyobra-
zić sobie żyǳi — lud, który wyobraźnią szczytności etyczne wzbĳał się nad wszystkie
inne ludy i sam eden zdobył się na pomysł stworzenia świętego ducha tuǳież grze-
chu, po ętego ako występek przeciw te że świętości. Paweł stał się zarazem fanatycznym
obrońcą i strażnikiem tego boga oraz ego zakonu, czuwał i walczył nieustannie z tymi,
którzy go przekraczali lub o nim powątpiewali, ściga ąc ich z całą srogością i zaciekło-
ścią, nie waha ąc się przed na straszliwszymi karami. I oto doszedł do przekonania, że
on sam — on, człowiek popędliwy, zmysłowy, melancholĳny, zacięty w nienawiści —
zakonu wypełnić, nie może, ba, nawet, i to mu zdawało się na ǳiwnie szym: że ego nie-
poskromiona żąǳa panowania wciąż zna dowała bodźce, by zakon przekraczać, a on tym
bodźcom ulegać musiał. Powodowałaż nim istotnie „cielesność”, czyniąc zeń ustawicznie
przestępcę? A może, ak pode rzewał późnie , skrywa się za nią sam zakon, który nie-
ustannie niemożliwym do wypełnienia okazywać się musi, nieodpartym czarem wabiąc
ku przestępstwu? Atoli podówczas nie wpadł był eszcze na ten wybieg. Nie edno miał
on na sumieniu — napomyka o wrogości, zabó stwie, czarnoksięstwie, bałwochwalstwie,
rozwiązłości, opilstwie tuǳież upodobaniu do rozpasanych biesiad — i aczkolwiek temu
sumieniu, zaś eszcze więce swe żąǳy panowania, przez na fanatycznie sze uwielbienie
zakonu oraz obronę ego tak barǳo pragnął przynieść ulgę: to ednak bywały chwile, gdy
powiadał sobie „Wszystko na próżno! Katusza niewypełnionego zakonu przezwyciężyć
się nie da”. Podobnych uczuć doznawał snadź⁴⁷ Luter, gdy w klasztorze zapragnął zostać
doskonałym kapłańskiego ideału przedstawicielem: i podobnie ak z Lutrem, który pew-
nego dnia ął nienawiǳić duchowny ideał, papieża, świętych i całe duchowieństwo tym
szczerszą i śmiertelnie szą nienawiścią, im trudnie przychoǳiło mu przyznać się do nie
— podobnie ǳiało się z Pawłem. Zakon był krzyżem, na którym czuł się rozbitym: akże
go nienawiǳił! A zapomnieć nie mógł! Jak wciąż szukał środków, by go unicestwić —
osobiście uż nie wypełniać! Aż naraz błysła mu zbawcza myśl i zarazem wiz a, co u takiego
epileptyka musiało oczywiście iść w parze: emu, zaciekłemu wyznawcy zakonu, do głębi
duszy uż tym zakonem znużonemu, ukazał się na odludne droǳe Chrystus z obliczem
prze aśnionym światłością bożą i Paweł usłyszał te słowa: „czemu mnie prześladu esz?”.
Jednakże to, co stało się podówczas, przedstawiało się w istocie tak: roz aśniło się mu
w głowie; „to nierozum — powieǳiał sobie — prześladować właśnie tego Chrystusa!
Toć to edyna droga, toć to na zupełnie sza zemsta, któż ako on mocen był unicestwić
zakon!”. Choremu na na okropnie szą mękę pychy powraca od razu zdrowie, pierzchło

⁴⁶krom a. okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁴⁷snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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zwątpienie moralne, gdyż morał pierzchł, zapadł się w nicość — mianowicie wypełnił
się, tam, na krzyżu! Dotychczas owa zelżywa śmierć stanowiła dlań główny argument
przeciw „mes anizmowi”, głoszonemu przez wyznawców nowe nauki: a gdybyż była ona
potrzebna, żeby obalić zakon! — Ogromne następstwa tego pomysłu, tego rozwiązania
zagadki zama aczyły mu przed oczyma, w edne chwili sta e się na szczęśliwszym człowie-
kiem — los żydów, nie, los wszystkich luǳi zda się mu zależnym od tego pomysłu, od
tego błyskawicznego mgnienia, posiadł myśl nad myślami, klucz nad kluczami, światło
nad światłami; on sam bęǳie odtąd osią ǳie ów! Gdyż bęǳie głosił odtąd unicestwienie
zakonu! Umrzeć dla grzechu — znaczy to, umrzeć także dla zakonu; być cielesnym —
znaczy to być też pod zakonem! Z ednoczyć się z Chrystusem — znaczy to, zostać wraz
z nim unicestwicielem zakonu; kto z nim umiera — ten też umiera dla zakonu! Gdyby
nawet można było grzeszyć, to nie grzeszyłoby się uż przeciw zakonowi, „ am bowiem
poza zakonem”. „Gdybym chciał teraz wznowić zakon i poddać się emu, to uczyniłbym
Chrystusa współwinnym grzechu”; gdyż zakon był po to, by grzech istniał; wywoływał
wciąż grzech, podobnie ak ostrość soków wywołu e chorobę; Bóg żadną miarą nie byłby
postanowił śmierci Chrystusa, gdyby bez te śmierci możliwe było wypełnienie zakonu;
teraz nie tylko wszelka wina est zmazana, lecz nawet wina sama w sobie istnieć prze-
stała; teraz zakon est martwy i cielesność, w które on przebywa, martwa est — lub
przyna mnie wciąż obumiera ąca, akby gnĳąca. Jeszcze czas akiś śród te zgnilizny! —
oto los chrześcĳanina, zanim, z ednoczony z Chrystusem, obuǳi się wraz z nim do ży-
wota wiecznego, by stać się spółǳieǳicem królestwa niebieskiego i „synem bożym” na
podobieństwo Chrystusa. Tu upo enie Pawła dosięga szczytu, niemnie natarczywość du-
szy ego — na myśl o z ednoczeniu wy arzmia się ona ze wszelkiego wstydu, ze wszelkiego
posłuszeństwa, ze wszelkich zacieśnień, a nieokiełznana żąǳa właǳy prze awia się bło-
gim lubowaniem się przyszłą chwałą boską. — Takim est pierwszy chrześcĳanin, twórca
chrześcĳaństwa! Przed nim istniało eno kilku żydowskich sekciarzy.

.
Nie do naśladowania. — Istnie e olbrzymie napięcie i rozstęp tego napięcia mięǳy

zawiścią a przy aźnią, mięǳy samopogardą a dumą: w pierwszym żył Grek, w drugim
chrześcĳanin.

.
Zalety pospolitego intelektu. — Kościół chrześcĳański est encyklopedią praodwiecz-

nych kultów tuǳież poglądów na przeróżnie szego pochoǳenia i stąd wynika łatwość,
z aką się krzewi: dokąd eno dotarł lub teraz dociera, zna dował i zna du e wszęǳie
coś podobnego, do czego przystosować się, pod co swe po ęcia z wolna podłożyć mo-
że. Powodem rozpowszechnienia się te uniwersalne religii nie est chrześcĳańskość lecz
wszechpogaństwo e obrzędów: idee e , poczęte z podłoża żydowskiego i helleńskiego, od
samego początku umiały się wznieść ponad odrębności i subtelności narodowe i rasowe
niczym ponad przesądy. Siła ta, sprzęga ąca na przeróżnie sze żywioły w edno, zasługu e
bądź co bądź na poǳiw: nie zapomina my ednakże poziome właściwości te siły, mia-
nowicie zdumiewa ącego prostactwa i niewybredności e intelektu w okresie tworzenia
się kościoła, kiedy zadawalała się każdą karmą i trawiła przeciwieństwa niby krzemienie.

.
Chrześcĳańska zemsta na Rzymie. — Nic snadź⁴⁸ nie nuży tak barǳo ak widok zwy- Państwo, Właǳa,

Zwycięstwo, Pa ąk, Koniec
świata, Religia

cięzcy, który wciąż zwycięża — przez dwieście lat wiǳiano, ak Rzym u arzmiał eden lud
po drugim, krąg był zatoczony, zdało się, że dla wszelkie przyszłości nastał koniec, że ład
wszechrzeczy stał się wiecznotrwały — bowiem państwo, gdy budowało, to budowało ze
skrytą myślą o aere perennius⁴⁹; my, obeznani z „melancholią ruin”, nie możemy snadź
zrozumieć te wręcz odmienne melancholii wiekuistych budowli, które musiano zapobie-
gać wszelkimi możliwymi sposobami — na przykład lekkomyślnością Horacego. Inni
szukali innych środków pociechy przeciw graniczącemu z rozpaczą znużeniu, przeciwko

⁴⁸snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁴⁹aere perennius (łac.) — trwalszy niż ze spiżu; nawiązanie do pieśni Horacego Exegi monumentum aere

perennius (t . „Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu”; Carminae III, ). [przypis edytorski]
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zabó czemu przeświadczeniu, iż dla wszelkich myśli i porywów serdecznych nie masz uż
naǳiei, że wszędy est obecny wielki pa ąk, co wszelką krew, eszcze niezastygłą, nieubła-
ganie wypĳe. Ta odwieczna niemal nienawiść znużonych wiǳów do Rzymu, rozpleniona
aż po na dalsze ego rubieże, znalazła w końcu u ście w chrześcĳaństwie, które Rzym,
„świat” i „grzech” w ednym zespoliło uczuciu: mszczono się na nim myślą o rychłym
końcu świata; mszczono się na nim, otwiera ąc znów przed sobą dźwierze⁵⁰ przyszłości
(wszak Rzym umiał wszystko przekształcić w swe przedǳie e i swą teraźnie szość!), i to
przyszłości, w porównaniu z którą Rzym przestawał uż być rzeczą na ważnie szą; mszczo-
no się wreszcie na nim marzeniem o sąǳie ostatecznym — a żyd na krzyżu ako symbol
zbawienia był na głębszym szyderstwem ze świetnych rzymskich prowinc onalnych pre-
torów, gdyż ci stali się wówczas symbolami potępienia i do rzałego do zguby „świata”.

.
„Po śmierci”. — Wyobrażenia o karach piekielnych chrześcĳaństwo znalazło roz- Piekło, Religia

powszechnione w całym rzymskim państwie: mnogie ta ne kulty ze szczególnie szym
upodobaniem za mowały się nimi, ako na plennie szym zawiązkiem swe potęgi. Epikur
był przekonany, iż, wyrwawszy korzenie tej wiary, dla równych sobie na większego do-
konał ǳieła: ednakże tryumf ego, głoszony na pięknie przez posępnego, a ednak pro-
miennego zwolennika ego nauki, Rzymianina Lukrec usza, był przedwczesny — zamie-
ra ącą uż wiarę w poǳiemne okropności otoczyło chrześcĳaństwo swą szczególnie szą
pieczołowitością i postąpiło rozsądnie! Bez tego śmiałego targnięcia się na istotę pogań-
stwa, akżeby mogło marzyć o zwycięstwie nad popularnością kultu Mitry i Izydy! Jakoż
przeciągnęło na swą stronę bo aźliwych — na gorliwszych nowe wiary wyznawców! Ży-
ǳi, lud, który był i est przywiązany do życia podobnie ak Grecy i więce aniżeli Grecy,
owymi wyobrażeniami za mowali się niewiele: śmierć ostateczna ako kara na grzesz-
nika, myśl, że uż nigdy nie powstanie się z martwych, ako na strasznie sza groźba —
odǳiaływało to uż dostatecznie na tych ǳiwnych luǳi, którzy swego ciała pozbyć się
nie chcieli, z właściwym sobie wysubtelnionym egiptycyzmem spoǳiewa ąc się zacho-
wać e na całą wieczność. (Męczennik żydowski, o którym czytamy w drugie księǳe
Machabeuszowe , nie myśli się wyrzekać swych wydartych wnętrzności: w ǳień zmar-
twychwstania chce e mieć znowu — akież to żydowskie!) Dla pierwszych chrześcĳan
myśl o wiekuistych mękach była na zupełnie obca, wierzyli, że są zbawieni „od śmierci”,
oczekiwali z dnia na ǳień przemienienia, nie konania. (Co za wrażenie wywarł snadź⁵¹
pierwszy zgon śród tych czeka ących! Jaki tam powstał zamęt zǳiwienia, radości, wątpie-
nia, wstydu, żarliwości! — Zaiste! Wyrzut dla wielkich artystów!) Na większą pochwałą,
aką miał Paweł dla swego zbawiciela, było to, że tenże otwarł wrota nieśmiertelności
dla wszystkich — nie wierzył on bowiem eszcze w zmartwychwstanie nieodkupionych,
co więce , powodowany swą nauką o niemożności wypełnienia zakonu tuǳież o śmierci
ako następstwie grzechu, pode rzewał, iż w istocie rzeczy nieśmiertelności nie dostąpił
dotychczas nikt (lub barǳo niewielu, i to z łaski, bez swe zasługi); dopiero teraz po-
czynają uchylać się e bramy — a wreszcie nader nieliczni są do nie wybrani: doda e
nieposkromiona pycha tego wybrańca. — W innych kra ach, gǳie pragnienie życia nie
było tak silne, ak śród żydów oraz chrześcĳan żydowskich, gǳie naǳie a nieśmiertelno-
ści nie wydawała się czymś nierównie cennie szym od naǳiei nieodwołalne śmierci, stał
się ów pogański, a ednak niepozbawiony całkiem cech żydowskich, dodatek o piekle po-
żądanym narzęǳiem w rękach mis onarzy: powstała nowa nauka, iż nieśmiertelność est
również uǳiałem grzeszników i nieodkupionych, nauka o potępionych na wieki i okazała
się możnie szą od zamiera ące uż całkiem myśli o nieodwołalnym zgonie. Dopiero wieǳa
musiała oǳyskiwać ą na nowo, odrzuca ąc zarazem owo inne wyobrażenie o śmierci,
ako też wszelkie życie zagrobowe. Zubożeliśmy o edną myśl za mu ącą: „po śmierci” nic Zaświaty, Śmierć
uż nas nie obchoǳi! — Niewymowne to dobroǳie stwo, acz eszcze za świeże, by e
powszechnie za dobroǳie stwo uznawano. — I znów tryumfu e Epikur!

⁵⁰dźwierze (daw.) — odrzwia; bramy, drzwi. [przypis edytorski]
⁵¹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]

  Jutrzenka 



.
O „prawdę”! — „O prawǳie chrześcĳaństwa świadczyło cnotliwe życie chrześcĳan, Prawda, Wiara

ich stałość w cierpieniu, niewzruszona wiara, zaś przede wszystkim szerzenie się i wzrost
ego wbrew wszelkim przeciwnościom” — tak rozumu ecie ǳiś eszcze! Jakież to płaskie!
Głoścież, że to wszystko nie przemawia za prawdą ani przeciwko nie , iż prawdy dowoǳi
się inacze niż prawości, tuǳież że ta ostatnia nie est byna mnie argumentem na poparcie
pierwsze !

.
Chrześcĳański wybieg. — Na zwykle szą myślą uboczną pierwszych chrześcĳan była Wina, Sęǳia, Sąd

Ostatecznysnadź⁵² ta: „lepie est wmówić w siebie, że est się winnym, niż że est się niewinnym, nie
wiadomo bowiem dokładnie, ak est usposobiony ów możny sęǳia — zachoǳi ednakże
obawa, iż wszyscy okażą się winnymi! Obdarzonemu wielką mocą łacnie est ułaskawić
winowa cę, aniżeli wyznać, że ktoś ma wobec niego słuszność”. — Podobnie odczuwali
biedacy z prowinc i wobec rzymskiego pretora: „ est za dumny, byśmy mogli być niewin-
ni” — czyż więc podobna, by to właśnie uczucie nie oǳywało się znów w chrześcĳańskim
po mowaniu na wyższego sęǳiego!

.
Nie po europejsku i niedostojnie. — Jest coś wschodniego i coś kobiecego w chrześci-

aństwie: prze awia się to w myśli „kogo Bóg kocha, tego karze”; gdyż kobiety wschodnie
uważa ą kary tuǳież surowe trzymanie pod kluczem za oznakę miłości swego męża i żalą
się, gdy oznak tych nie ma.

.
Źle o czymś myśleć, znaczy złym to czynić. — Namiętności sta ą się złe i podstępne, gdy

za złe i podstępne e się uważa. Z pomocą mąk, zadawanych sumieniu człowieka wierzące-
go przy każdym prze awie płciowości, powiodło się chrześcĳaństwu Erosa i Aodytę —
te wielkie, idealnego pokro u potęgi — przeǳierzgnąć w piekielne mamidła i koboldy.
Czyż to nie okropne, z koniecznych i regularnych odczuwań tworzyć źródło wewnętrz-
ne niedoli, dążąc w ten sposób do tego, by ta wewnętrzna niedola stawała się konieczną
i regularną u każdego człowieka! Na domiar est to niedola skrywana i dlatego głębie zako-
rzeniona, gdyż nie wszyscy ma ą odwagę Szekspira wyznać w tym wzglęǳie tak otwarcie
swe chrześcĳańskie zasępienie, ak on to w swych sonetach uczynił. Czyż to, przeciw
czemu się walczy, co chciałoby się u ąć w karby lub, zależnie od okoliczności, całkiem
stłumić, musi zawsze zwać się złym! Nie trąciż to pospolitactwem, przypisywać wrogowi
zawsze zło! I czy goǳi się Erosa nazywać wrogiem! Wspólnym znamieniem odczuwań Rozkosz, Erotyzm, Bóg
zarówno płciowych, ak poczętych z współczucia i uwielbienia est to, iż eden człowiek
swą rozkoszą sprawia rozkosz innemu człowiekowi — tego roǳa u dobroczynnych urzą-
ǳeń nie spotyka się nazbyt często w przyroǳie! Po cóż właśnie edno z nich spotwarzać
i zatruwać wyrzutami sumienia! Bratać poczęcie człowieka z nieczystym sumieniem! — Miłość, Erotyzm,

Ta emnica, Sumienie,
Wina, Religia, Szaleństwo

Ostateczny wynik tego diabelstwa Erosa okazał się nader krotochwilny: „diabeł” Eros
stał się z wolna dla luǳi barǳie za mu ący aniżeli wszyscy aniołowie i święci, ǳięki ta-
emniczości i skrytości, aką otoczył kościół sprawy erotyczne: on to zǳiałał, iż po ǳiś
ǳień miłość est edyną rzeczą istotnie wszystkich za mu ącą — z nieznaną w starożytności
przesadą, co kiedyś stanie się znów z kolei przedmiotem pośmiewiska. Znamieniem i nie-
omal piętnem całe nasze twórczości poetyczne i myślowe est niepomierna ważność,
aką przypisu e się miłości niczym rzeczy główne : i kto wie, czy nie bęǳie ona powodem,
dla którego potomność zawyroku e kiedyś, iż w całe spuściźnie kultury chrześcĳańskie
est coś małostkowego i obłąkanego.

.
O katuszach duchowych. — Na widok katuszy zadawanych cuǳemu ciału wybucha Cierpienie, Ciało, Dusza

ǳiś każdy głośnym okrzykiem; oburzenie na człowieka, który do nich est zdolny, prze-
awia się niezwłocznie; co więce , drżymy na samą myśl o mękach, o akie można by
przeprawić zwierzę lub człowieka, i cierpimy do głębi duszy, dowieǳiawszy się o stwier-
ǳonym na pewno fakcie tego roǳa u. Daleko nam ednakże do tego, byśmy równie

⁵²snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]

  Jutrzenka 



powszechnie i z równą stanowczością odczuwali okropność katuszy duchowych. Chrze-
ścĳaństwo doprowaǳiło e do niesłychanego stopnia i wciąż eszcze tortury tego roǳa u
głosi, ba, skarży się nawet żałośnie na odszczepieństwo i zobo ętnienie, gdy ktoś tym mę-
kom się nie podda e — a ednak to palenie dusz na wolnym ogniu, te duchowe katusze
i narzęǳia tortury znosi luǳkość ǳiś eszcze z tą samą lękliwą cierpliwością i brakiem
stanowczości, z akim patrzyła ongi na okrucieństwa zadawane ciałom luǳkim i zwierzę-
cym. Piekło nie było, zaiste, czczym tylko słowem: a tym nowo stworzonym rzeczywi-
stym grozom piekielnym odpowiadał też nowy roǳa współczucia, potworne, ołowiane,
dawnie szym czasom nieznane politowanie nad takimi „beznaǳie nymi potępieńcami”,
okazane na przykład Don Juanowi przez kamiennego gościa, na które w epokach chrze-
ścĳańskich snadź⁵³ nieraz żaliły się uż kamienie. Plutarch kreśli posępny obraz duszy
poganina opętanego przez zabobon: atoli obraz ten niknie w zestawieniu z chrześcĳani-
nem średniowiecznym, któremu się zdaje, że nie może uniknąć „mąk wiekuistych”. Zwi-
du ą się mu straszliwe zwiastuny: na przykład bocian, który uż trzyma węża w ǳiobie,
ale eszcze się waha, czy go połknąć. Albo przyroda powleka się nagle bladością i ogni-
ste barwy przelatu ą ponad ziemią. To znów awią się mu wiǳiadła zmarłych krewnych,
a na ich obliczach widnie ą ślady straszliwego cierpienia. Niekiedy roz aśnia ą się ciemne
ściany ego sypialne komnaty i w żółtych oparach ukazu ą się na nich narzęǳia tortury
oraz skłębione ciała żmĳ i szatanów. Jakimż okropnym przybytkiem uczyniło chrześci-
aństwo ziemię chociażby przez to, iż stawiało wszęǳie krucyfiksy na znak, iż ziemia est
mie scem, „gǳie sprawiedliwy kona śród mąk”! Kiedy zaś potęga wielkich kaznoǳie ów
pokutnych wszystkie te skrywane cierpienia ednostek, te samotne katusze wywlekała na
aw, gdy na przykład taki Whitefield⁵⁴ kazał⁵⁵ „ ak kona ący do kona ących”, zanosił się
płaczem, tupał głośno, rozpaczał w na przenikliwszych i na ǳiwnie szych tonach i nie
wahał się z na bezwzględnie szym zapamiętaniem miotać oskarżeń na kogoś z obecnych,
a następnie w straszny sposób z grona wiernych go wykluczyć — wtedy istotnie zdawało
się, akoby ziemia przemieniała się w „padół niedoli”! Zgromaǳone tłumy ulegały ak
gdyby napadowi szału; edni dostawali kurczów trwogi; druǳy leżeli na ziemi nieprzy-
tomni i nieruchomi; inni drżeli na całym ciele lub napełniali świątynie rozǳiera ącym,
nieustannym krzykiem. Wszyscy dyszeli głośno ak luǳie, co w zdławione płuca z trudem
wciąga ą powietrze. „Jakoż istotnie — powiada naoczny świadek takiego kazania — omal
wszystkie dolatu ące głosy zdawały się pochoǳić od luǳi, konających śród okropnej męki”.
— Nie zapomina myż, iż dopiero chrześcĳaństwo uczyniło z łoża śmierci łoże tortury i że Śmierć, Cierpienie
sceny, akie odtąd na nim się rozgrywały, w połączeniu z przeraża ącymi, pierwe nigdy
niesłyszanymi ękami, zatruwały na całe życie zmysły i krew nieprzeliczonych świadków
tuǳież ich potomstwa. Wyobraźmy sobie zwycza nego człowieka, który nie może prze-
nieść myśli, iż zdarzyło się mu słyszeć raz takie słowa: „Och, wieczności! Och, czemuż
mam duszę! Och, po co przyszedłem na świat! Jestem potępiony, potępiony, na wieki
stracony. Przed sześciu dniami trzeba było przy ść mi z pomocą. Teraz wszystko przepa-
dło. Jestem w mocy diabelskie , pó dę do piekła. Pęka cie, kruszcie się biedne kamienne
serca. Nie chcecież pękać? I cóż można uczynić więce dla serc z kamienia? Potępionym,
by was ocalić! Oto on! Tak, to on! Pó dź, mó szatanie! Pó dź!”.

.
Karząca sprawiedliwość. — Nieszczęście i winę — chrześcĳaństwo obie te rzeczy na

edną rzuciło wagę: skutkiem tego ogromem nieszczęścia, spowodowanego akąś winą,
mimowolnie mierzy się wciąż eszcze wielkość same winy. Atoli est to nie antyczne
i dlatego tragedia grecka, w które tak często, a ednak zupełnie inacze mówi się o nie-
szczęściu i winie, należy do wielkich wyzwolicielek umysłu, i to w takim stopniu, na aki
odczuwanie luǳi starożytnych wznieść się nie zdołało. Zachowali oni tyle pogody, iż nie
uznawali „równomierne zależności” nieszczęścia od winy. Wina ich tragicznych bohate-
rów est małym kamykiem, o który potyka ą się, łamiąc przy tym ramię lub wybĳa ąc

⁵³snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁵⁴Whitefield, George (–) — anglikański duchowny, eden z założycieli metodyzmu; zwolennik nauki

o predestynac i; edna z czołowych postaci pierwszego wielkiego przebuǳenia w Wielkie Brytanii i w kolo-
nialne Ameryce; cieszący się wielką popularnością kaznoǳie a, w swoich kazaniach posługiwał się dialogami
lub monologami, wygłaszał e w teatralny, emoc onalny sposób. [przypis edytorski]

⁵⁵kazać — tu: wygłaszać kazanie. [przypis edytorski]
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sobie oko: starożytne odczuwanie powiadało na to: „Tak to bywa, powinien był stąpać
rozważnie i nie tak zuchwale!”. Dopiero chrześcĳaństwo zawyrokowało: „Stało się wiel-
kie nieszczęście, a za nim kryć się musi wielka, równie wielka wina, acz wyraźnie e nie
wiǳimy! Jeżeli w ten sposób nie odczuwasz, toś zatwarǳiały, nieszczęśniku, czeka cię
eszcze coś gorszego!”. — Toteż w starożytności bywało rzeczywiście nieszczęście czyste,
niewinne nieszczęście; dopiero w chrześcĳaństwie sta e się wszystko kaźnią, zasłużoną
karą; na domiar zatruwa ono cierpieniem także wyobraźnię cierpiącego, który po każ-
dym niepowoǳeniu czu e się moralnym wyrzutkiem i potępieńcem. Biedna luǳkości! Współczucie
— Grecy posiadali osobne słowo na wyrażenie oburzenia, cuǳym wywołanego nieszczę-
ściem: śród ludów chrześcĳańskich uczucie to nie było dozwolone i niezbyt się rozwinęło,
brak im też nazwy dla tego barǳiej męskiego brata współczucia.

.
Propozycja. — Jeżeli aźń nasza, ak utrzymu e Pascal i chrześcĳaństwo, zasługu e za- Kondyc a luǳka, Miłość,

Nienawiśćwsze na nienawiść, to akżeż można boda pozwalać i goǳić się na to, by ktoś inny nas
kochał — Bóg czy człowiek! Byłoby to niegodne pozwalać się kochać, wieǳąc zarazem
z całą pewnością, iż zasługuje się eno na nienawiść — eżeli uż nawet pominiemy milcze-
niem inne wzdraga ące się uczucia. — „Właśnie na tym polega ǳieǳina łaski”. — A więc
wasza miłość bliźniego est łaską? I łaską współczucie, wasze? No, eżeli to dla was est
możliwe, to posuńcie się eszcze o krok dale : kocha cie siebie samych z łaski — wtedy
Bóg przestanie być wam potrzebny, a cały dramat grzechu pierworodnego i odkupienia
rozegra się w was samych do końca.

.
Litościwy chrześcĳanin. — Odwrotną stronę litości chrześcĳańskie nad cierpieniem

bliźniego stanowi głębokie pode rzewanie wszelkich radości bliźniego oraz zadowolenia
z wszystkiego tego, co on może i co chce.

.
Luǳkość świętego. — Pewien święty, któremu zdarzyło się popaść w towarzystwo Święty, Stworzenie, Grzech,

Kondyc a luǳka, Bógluǳi wierzących, nie mógł uż dłuże znieść ich nieustanne nienawiści grzechu. W końcu
rzekł: „Bóg stworzył wszystkie rzeczy krom grzechu: cóż ǳiwnego, że go nie lubi? —
Alić człowiek stworzył grzech — czy goǳi mu się odtrącać to edyne ǳiecię li dlatego,
że Bogu, ǳiadkowi grzechu, ono się nie podoba. Czyż to po luǳku? Nie chcę ubliżać
nikomu! — Ale serce i obowiązek winny u ąć się przede wszystkim za ǳieckiem —
a dopiero w drugim rzęǳie za honorem ǳiada!”.

.
Duchowa napaść. — „Sam musisz z tym się uporać, gdyż choǳi o twe życie” —

z tym okrzykiem przyskaku e do nas Luter i zda e się mu, że czu emy nóż na gardle.
My wszakże bronimy się słowami człowieka wyższego i rozważnie szego: „Zależy to od
nas o tym i o owym nie wyrobić sobie zdania i oszczęǳić w ten sposób swe duszy
niepoko u. Gdyż same rzeczy, zgodnie ze swą naturą, nie mogą na nas wymusić sądu”.

.
Biedna luǳkość! — Dość mieć o edną kroplę krwi za mało lub za wiele w mózgu, by Cierpienie, Wieǳa

życie luǳkie stało się niewymownie nęǳne i przykre, byśmy cierpieli nieznośnie aniżeli
Prometeusz od swego sępa. Atoli na strasznie sze zaczyna się dopiero wtedy, gdy nawet się
nie wie, że to owa kropla est przyczyną. I składa się wszystko na „diabła”! Lub „grzech”!

.
Filologia chrześcĳaństwa. — Charakter ǳieł uczonych chrześcĳańskich da e wcale nie- Słowo, Książka, Religia,

Walka, Nauka, Wiara,
Kraǳież, Fałsz

złe wyobrażenie o tym, ak mało wpływa chrześcĳaństwo na rozwó zmysłu rzetelności
i sprawiedliwości: swe przypuszczenia wygłasza ą oni równie czelnie ak dogmaty, zaś
wykład akiegoś mie sca w Biblii rzadko przyprawia ich o uczciwe zakłopotanie. Wciąż
się spotyka u nich „mam słuszność, napisano bowiem…” — po czym następu e tak bez-
wstydnie dowolny wykład, iż filolog, który to czyta, nie wie, czy śmiać się, czy gniewać,
i nieustannie zada e sobie pytanie: „Czy to możliwe! Czy to uczciwe? Czy choćby tylko
przyzwoite?”. — Do akiego stopnia posuwa się w tym wzglęǳie nierzetelność na kazal-
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nicach protestanckich, ak brutalnie wyzysku e kaznoǳie a tę okoliczność, że przerywać
mu nie wolno, ak tam Biblię fałszu e się i nicu e, i ak systematycznie wpa a się w lud
sztukę złego czytania: tego nie docenia ą tylko ci, którzy stale uczęszcza ą do kościoła
lub nie bywa ą w nim nigdy. Jakiego odǳiaływania zresztą oczekiwać można od religii,
która w okresie swego powstawania ęła dopuszczać się owych niesłychanych filologicz-
nych błazeństw ze Starym Testamentem: mam na myśli usiłowania, by Stary Testament
odebrać żydom, rzekomo na te podstawie, iż nie zawiera on nic innego krom nauki
chrześcĳańskie i jest własnością chrześcĳan ako prawǳiwego ludu izraelskiego: zaś ży-
ǳi eno przywłaszczyli go sobie. Nastał istny szał wykładania i podsuwania, który żadną
miarą nie mógł iść w parze z czystym sumieniem: mimo stanowczych protestów uczo-
nych żydowskich musiała w Starym Testamencie wszęǳie być mowa o Chrystusie i tylko
o Chrystusie, przede wszystkim o ego krzyżu; zaś każda wzmianka o drzewie, różdżce,
drabinie, gałęzi, wierzbie czy lasce oznaczała przepowiednię drzewa krzyżowego; nawet
wąż mieǳiany, nawet ramiona Mo żesza wzniesione do modlitwy, ba, nawet rożen, na
którym pieczono agnię paschalne — wszystko to miało stanowić aluz e i nie ako wstęp
do krzyża! Azali ci, którzy to utrzymywali, wierzyli w to kiedy? Nie można też zapo-
minać, iż kościół nie wahał się pomnożyć tekstu Septuaginty (np. w Psalmie , w. ),
by to wtrącone mie sce wyzyskać następnie w znaczeniu chrześcĳańskiego proroctwa.
W roznamiętnieniu walki myślano, rzecz prosta, o przeciwniku, nie o rzetelności.

.
Chlubny niedostatek. — Nie wam natrząsać się z mitologii greckie , iż do wasze głębo-

kie metafizyki tak mało est podobna! Powinniście poǳiwiać lud, który na tym właśnie
polu zdołał powściągnąć swó przenikliwy rozum i przez długie czasy miał tyle taktu, że
unikał niebezpieczeństwa scholastyki tuǳież wykrętnego zabobonu!

.
Chrześcĳańscy interpretatorzy ciała. — Co tylko ma łączność z żołądkiem, elitami, Ciało, Bóg, Szatan, Religia,

Błąǳenietętnem serca, nerwami, żółcią i nasieniem — owe rozstro e, osłabienia, przedrażnienia,
cała tak mało znane nam machiny przypadkowość! — wszystko to chrześcĳanin pokro u
Pascala uważa za z awiska moralne lub religĳne i występu e zaraz z pytaniem, czy kry e się
w tym Bóg czy diabeł, dobro czy zło, zbawienie czy potępienie! Co za niefortunny inter-
pretator! Jakże musi swó system krzywić i paczyć! Jak sam, by mieć słuszność, krzywić
i paczyć się musi!

.
Cud etyczny. — W ǳieǳinie etyki zna chrześcĳaństwo tylko cud: nagłą zmianę Cud

wszystkich sądów, nagłe zerwanie ze wszystkimi nawyknieniami, nagły nieprzezwycię-
żony pociąg do nowych przedmiotów i luǳi. Według niego z awisko to est ǳiełem
bożym, zwie e aktem odroǳenia i przykłada doń szczególną, niezrównaną wartość —
wszystko, co poza tym zowie się moralnością i z owym cudem nie ma związku, sta e się uż
tym samym dla chrześcĳanina obo ętne, ba, ako poczucie zadowolenia i dumy, stanowi
snadź⁵⁶ dlań przedmiot lęku. Nowy Testament określa kanon cnoty, kanon wypełnione-
go zakonu: atoli w ten sposób, że est to kanon cnoty niemożliwej: luǳie, dążący eszcze
ku celom etycznym, winni wobec takiego kanonu nabrać poczucia, iż cele te usuwają się
przed nimi w oddal, winni zwątpić o cnocie i rzucić się wreszcie w litosne ramiona — eno
takie zakończenie może etycznemu dążeniu chrześcĳanina nadać eszcze nie aką wartość,
z góry zatem się przypuszcza, że dążenie owo bęǳie zawsze bezowocne, przykre, melan-
cholĳne; może zatem posłużyć do wywołania owe ekstatyczne chwili, w które człowiek
dozna „ob awienia łaski” oraz etycznego cudu — ednakże to dźwiganie się na wyższy po-
ziom etyczny konieczne nie est, gdyż cud ów nawieǳa częstokroć grzesznika, sto ącego
nie ako w pełnym rozkwicie grzesznego trądu; co więce , przeskok od na zupełnie sze ,
na głębsze grzeszności ku czemuś wręcz przeciwnemu est snadź nawet łatwie szy i, ako
oczywisty dowód cudu, barǳie też pożądany. Jakie zresztą znaczenie fiz ologiczne ma
taki nagły nierozumny i nieodparty zwrot, takie chwianie się mięǳy na głębszą niedolą
i bezdenną błogością (czy nie est to snadź uta ona epileps a?) — niecha rozważą psychia-

⁵⁶snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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trzy, którzy barǳo często ma ą sposobność obserwować podobne „cudy” (np. ako manię
zabó czą, manię samobó czą). Względnie „znośniejszy” u chrześcĳan wynik nie stanowi
zasadnicze różnicy.

.
Luter jako wielki dobroczyńca. — Na ważnie szym ǳiełem Lutra było to, iż wzbuǳił

nieufność do świętych oraz całe chrześcĳańskie vita contemplativa: dopiero wówczas
droga do niechrześcĳańskie vita contemplativa sta e w Europie znów otworem, a po-
garǳie świeckie ǳiałalności i laików wytyczony zosta e cel. Luter, gdy go zamknięto
w klasztorze, nie sprzeniewierzył się swe naturze górnika i, w braku innych głębin, ął
tam zagłębiać się w sobie samym, wiercić straszliwe ciemne szyby — aż w końcu nabrał
przekonania, iż kontemplacy ny święty tryb życia est dlań niemożliwy i że wroǳona
ego duszy i ciału „chęć czynu” przyprawi go o zgubę. Przez długie czasy biczował się,
by znaleźć drogę do świętości — wreszcie powziął postanowienie i rzekł sobie: „nie ma
rzeczywiste vita contemplativa! Pozwalaliśmy się oszukiwać! Święci nie więce byli warci
od nas wszystkich”. — Był to, co prawda, chłopski sposób przyznania sobie słuszności
— ale dla Niemców owych czasów właściwy i edyny: akimże dla nich było to zbudowa-
niem, gdy czytali odtąd w swym luterskim katechizmie: „krom⁵⁷ ǳiesięciorga przykazań
nie masz ǳieła, które podobałoby się Bogu — słynne duchowne ǳieła świętych są wymy-
słem”.

.
Wątpienie grzechem. — Chrześcĳaństwo uczyniło wszystko, by zamknąć swó okrąg, Rozum, Woda, Zwątpienie,

Wiara, Grzechi nawet wątpienie uznało za grzech. Bezrozumnie, cudem należy pogrążyć się w falach
wiary i pływać w nie niczym w na prze rzystszym, niezmąconym niczym żywiole: sam
rzut oka ku wybrzeżu, sama myśl, iż snadź⁵⁸ nie istnie e się eno dla pływania, lekki
boda odruch nasze dwoiste natury — est grzechem! Goǳiłoby się zastanowić nad tym,
iż tym samym wyklucza się także uzasadnienie wiary tuǳież wszelkie rozmyślania nad
e pochoǳeniem. Żąda się ślepoty, szału i wiekuistego śpiewu nad wodami, w których
zatonął rozum.

.
Egoizm na egoizm. — Ileż to est luǳi, którzy wciąż eszcze wniosku ą: „życie byłoby

nie do zniesienia, gdyby nie było Boga!” (lub, ak to się powiada w kolach idealistów: „życie
byłoby nieznośne, gdyby podstawom ego zbywało etycznego znaczenia!”) — zatem musi
istnieć Bóg (albo etyczne znaczenie bytu)! W rzeczywistości przedstawia się to tak, iż kto
do tych po ęć nawykł, ten życia bez nich nie pragnie: czyli że dla niego i dla istnienia ego
po ęcia te snadź⁵⁹ są potrzebne — lecz co za pretens onalność wyrokować, że wszystko to,
co do istnienia mego est potrzebne, rzeczywiście też istnieć musi! Jak gdyby me istnienie
było czymś koniecznym! A gdyby inni odczuwali wręcz odmiennie! Gdyby nie mogli żyć
w zależności od tych obu artykułów wiary i gdyby życie właśnie dlatego postradało dla
nich wartość? — A tak est obecnie!

.
Rzetelność Boga. — Bóg wszechmocny i wszechwieǳący, a zatem niedba ący na-

wet o to, by ego zamiary były zrozumiane przez stworzenia ego — estże on Bogiem
dobroci? Przez całe tysiąclecia pozwala istnieć przemnogim wątpliwościom i niepew-
nościom, ak gdyby nie przynosiły one uszczerbku zbawieniu luǳkości, a równocześnie
grozi straszliwymi następstwami przy każdym zboczeniu z drogi prawdy? Ma prawdę,
a ednak może patrzeć na to, ak boleśnie luǳkość dobĳa się o nią — czyż to nie okru-
cieństwo? — Lecz mimo to est snadź⁶⁰ Bogiem dobroci — eno nie umie wypowiadać
się wyraźnie ! Brakże mu odpowiednie inteligenc i? Lub daru wymowy? Tym gorze !
Gdyż może myli się i w tym, co nazywa swą „prawdą”, i od „biednego oszukanego dia-
bła” nie odbiegł zbyt daleko! Skoro zaś tak est, to czyż omal piekielnych nie dozna e on

⁵⁷krom a. okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵⁸snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁵⁹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁶⁰snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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mąk, wiǳąc, ak ego twory cierpią dla poznania swego i po wszystką wieczność coraz to
sroże cierpieć będą, a on nie może przy ść im inacze z radą i pomocą niż głuchoniemy,
co czyni różne nie asne znaki, gdy na ǳiecię lub psa ego nieuchronne czyha niebezpie-
czeństwo? Wniosku ącemu w ten sposób i bĳącemu się z myślami człowiekowi głębokie
wiary goǳiłoby się, zaiste, przebaczyć, gdyby współczucie dla cierpiącego Boga było mu
bliższe od współczucia dla „bliźnich” — gdyż nie są uż oni bliźnimi ego, skoro ów na -
samotnie szy, na przedwiecznie szy na barǳie też cierpi, na więce potrzebu e pociechy.
— We wszystkich religiach znać ślady, iż pochoǳenie swe zawǳięczały one wczesne ,
niedo rzałe umysłowości człowiecze — wszystkie nie liczą się z obowiązkiem mówienia
prawdy: wszystkie nie wieǳą zgoła, iż obowiązkiem Boga est w stosunku do luǳi kie-
rować się prawością tuǳież wyrażać się asno. — O „uta onym Bogu” oraz o powodach
ego skrytości i połowiczności w wypowiadaniu się nikt nie rozprawiał wymownie od
Pascala; było to oznaką, iż myśl ta nigdy nie dawała mu spoko u: mimo to przemawia
z taką pewnością, ak gdyby osobiście uchylił rąbka zasłony. Przeczuwał on niemoralność
po ęcia „deus absconditus”, a lękał się i wstyǳił wyznać to przed sobą: więc podnosił głos
ak człowiek, co się boi.

.
U łoża śmierci chrystianizmu. — Luǳie istotnie czynni są obecnie w głębi duszy

bez chrześcĳaństwa, zaś umiarkowańsi i przenikliwsi przedstawiciele umysłowego stanu
średniego utrzymali się eszcze w posiadaniu li okro onego, mianowicie cudacznie uprosz-
czonego chrześcĳaństwa. Bóg, co w swe miłości wszystkim tak rząǳi, iż ostatecznie wy-
choǳi to nam na dobre, Bóg, co nasze cnoty, ako też nasze szczęście da e nam i bierze,
iż na ogół słusznie i dobrze ǳie e się na świecie, więc nie ma powodu na życie skar-
żyć się lub choćby tylko żalić, słowem, skromność i rezygnac a podniesione do godności
bóstw — oto na przednie sza i na żywotnie sza cząstka, aka eszcze pozostała z chrystia-
nizmu. Goǳiłoby się ednakże zauważyć, iż tym samym przeszło chrześcĳaństwo w stan
łagodnego moralizmu: pozostało zeń niewiele „Boga, wolności i nieśmiertelności”, ra-
cze dobrotliwość, przyzwoity sposób myślenia tuǳież wiara, iż w całym wszechświecie
zapanu e również dobrotliwość i przyzwoitość: est to eutanazja chrześcĳaństwa.

.
Co jest prawdą? — Któż by spierał się z wnioskiem, aki snu ą chętnie luǳie wierzący: Prawda, Bóg

„Wieǳa nie może być prawǳiwa, gdyż przeczy Bogu. Zatem nie pochoǳi od Boga;
nie est więc prawǳiwa — gdyż Bóg est prawdą”. Nie w wniosku, lecz w założeniu
kry e się błąd: a eżeli Bóg prawdą nie est i to właśnie dowieǳione zostało? A eżeli est
próżnością, chętką właǳy, niecierpliwością, lękiem, płonnym dusz luǳkich przerażeniem
i zachwyceniem?

.
Lekarstwo na niezadowolenie. — Już Paweł mniemał, iż potrzeba ofiary, by pierz-

chło głębokie niezadowolenie Boga, spowodowane grzechem: odtąd niezadowolenie ze
siebie samych zwykli spęǳać chrześcĳanie na akie ś ofierze — „świat”, „historia”, „ro-
zum”, wesele lub pogodny spokó innych luǳi — zawsze coś dobrego musiało grzechy
ich przypłacać śmiercią (acz eno in effigie⁶¹)!

.
Zaprzeczenie historyczne jest nieodparte. — Dawnie usiłowano dowieść, że Boga nie

ma — obecnie wykazu e się, w aki sposób mogła powstać wiara w istnienie Boga, tu-
ǳież czemu ta wiara swą wartość i znaczenie zawǳięcza: tym samym dowód negatywny,
iż Boga nie ma, stał się zbyteczny. — Dawnie , po obaleniu przytaczanych „dowodów
istnienia Boga”, pozostawała ednakowoż wątpliwość, czy nie dałoby się znaleźć lepszych
dowodów aniżeli poprzednie: wówczas nie umieli ateiści wymieść do czysta.

⁶¹in effigie (łac.) — dosł.: na obrazie, wizerunku; formuła w średniowiecznym prawie karnym w Europie
pozwala ąca na wykonanie kary śmierci na wizerunku skazańca, eśli ten nie został u ęty, zbiegł lub nie dożył
egzekuc i. [przypis edytorski]
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.
In hoc signo vinces⁶². — Acz⁶³ postęp Europy nie ulega zaprzeczeniu, to ednak w rze-

czach religii nie dorównała eszcze ona wolnomyślne dawnych bramanów naiwności;
est to oznaką, iż w Indiach przed czterema tysiącami lat więce myślano i rozkosz myśle-
nia częstszym bywała ǳieǳictwem aniżeli obecnie śród nas. Gdyż owi bramani wierzyli
po pierwsze, iż kapłani są możnie si od bogów, po wtóre, iż potęga kapłanów polega
na obrzędach: dlatego ich poeci sławili nieustanie obrzędy (modlitwy, ceremonie, ofia-
ry, pieśni) ako właściwych dawców wszystkiego dobrego. Przepleciono to bezsprzecznie
mnóstwem uro eń i zabobonów: atoli twierǳenia były prawǳiwe! Krok dale : i strącono
bogów — co i Europa kiedyś uczynić musi! Jeszcze krok dale : a przestali być potrzebni
kapłani i pośrednicy i awi się Budda, głosiciel religii samozbawienia — akżeż Europie
do tego stopnia kultury eszcze daleko! Kiedy zaś wreszcie runą także wszystkie obrzę-
dy i zwycza e, stanowiące posady mocy bogów, kapłanów i zbawicieli, gdy zginie zatem
morał dawnego pokro u: wtedy nastąpi — ba, co nastąpi wtedy? Lecz nie zgadu my na
próżno, przede wszystkim myślmy o tym, by Europa nadrobiła to, czego w Indiach, śród
narodu myślicieli, ako przykazania myślowego dokonano uż przed kilku tysiącleciami!
Śród różnych ludów europe skich est obecnie około ǳiesięciu do dwuǳiestu milio-
nów luǳi, którzy uż „w Boga nie wierzą” — czy to za wielkie żądanie, by nawza em
dali sobie znak? Gdy zaś w ten sposób się zapozna ą, daǳą się też poznać — staną się
natychmiast w Europie potęgą i, na szczęście, potęgą mięǳy narodami! Mięǳy stana-
mi! Mięǳy bogatymi i ubogimi! Mięǳy uciska ącymi i uciemiężonymi! Mięǳy ludźmi
na niespoko nie szymi i na spoko nie szymi, na barǳie uspoka a ącymi!

⁶²in hoc signo vinces (łac.) — z tym znakiem zwyciężysz. [przypis edytorski]
⁶³acz (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
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KSIĘGA DRUGA
.

Umoralniamy się — moralnymi jednakże nie będąc! — Poddanie się morałowi może
być niewolnicze lub próżne, lub samolubne, lub zrezygnowane, lub mgławo-marzyciel-
skie, lub bezmyślne, lub rozpaczliwe, podobnie ak uległość względem monarchy: samo
w sobie niczym moralnym ono nie est.

.
Przemiana morału. — Morał est przedmiotem nieustanne pracy i przekształcania

— ǳie e się to za sprawą przestępstw uwieńczonych pomyślnym wynikiem (należą do nich
na przykład wszystkie nowe prądy w ǳieǳinie moralnego myślenia).

.
W czym wszyscy grzeszymy nierozumem. — Wciąż eszcze wyprowaǳamy wnioski Rozum, Grzech

z sądów, które uważamy za fałszywe, z nauk, w które uż nie wierzymy — drogą uczuć
naszych.

.
Przebuǳenie. — Szlachetni i mądrzy luǳie wierzyli ongi w muzykę sfer: szlachetni

i mądrzy luǳie wierzą wciąż eszcze w „etyczne znaczenie bytu”. Alić⁶⁴ nade ǳie ǳień,
że i ta gędźba sfer zamrze dla ich słuchu. Ockną się i przekona ą, że ucho ich śniło.

.
Godne zastanowienia. — Przy ąć akąś wiarę edynie dlatego, że taki est zwycza — Obycza e

toć znaczy to: być nieuczciwym, być tchórzem, być leniwym! — Byłyżby⁶⁵ zatem nie-
uczciwość, tchórzliwość i lenistwo założeniem obycza ności?

.
Najdawniejsze sądy moralne. — Jak zachowu emy się wobec czynu, dokonywanego

przez kogoś innego w naszym pobliżu? — Przede wszystkim zwracamy uwagę, co zeń
dla nas wyniknie — wiǳimy go tylko z tego stanowiska. Ten wynik uważamy za zamiar
czynu — i ostatecznie przypisu emy temu komuś posiadanie takich zamiarów ako trwałą
cechę, zwiemy go odtąd na przykład „szkodliwym człowiekiem”. Tro aka omyłka! Tro aki
praodwieczny błąd! Snadź⁶⁶ spuścizna nasza po zwierzętach oraz ich zdolności sąǳenia!
Nie trzebaż⁶⁷ początku wszelkiego morału szukać w szkaradnych drobnych wnioskach: „co
mi wychoǳi na złe, to est złe (samo w sobie szkodliwe); co mi przynosi pożytek, to est
dobre (samo w sobie dobroczynne i korzystne); co mi zaszkoǳi raz lub kilkakrotnie, to
est samo w sobie i samo przez się wrogie; co mi raz lub kilka razy wy ǳie na dobre,
to est samo w sobie i samo przez się przy azne”. O pudenda origo⁶⁸! Nie znaczyż⁶⁹ to:
poziomy, przygodny, przypadkowy nieraz stosunek czy ś do nas wyobrażać sobie ako treść
i istotę tego człowieka tuǳież utrzymywać, że względem całego świata i siebie samego
li⁷⁰ do takiego stosunku est on zdolny, aki znamy z ednorazowego lub kilkurazowego
doświadczenia? I czy za tym istnym szaleństwem nie kry e się eszcze wysoce nieskromna
myśl uboczna, iż my sami musimy stanowić zasadę dobra, gdyż esteśmy miarą dobra i zła?

.
W dwojaki sposób przeczy się moralności. — „Przeczyć moralności” — może to znaczyć

najpierw: przeczyć, akoby motywy moralne, podawane przez luǳi, były istotnie pobudką

⁶⁴alić (daw.) — ale też; ednakże. [przypis edytorski]
⁶⁵byłyżby (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czyżby były. [przypis edytorski]
⁶⁶snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁶⁷nie trzebaż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie trzeba, czyż nie trzeba.

[przypis edytorski]
⁶⁸pudenda origo (łac.) — wstydliwe pochoǳenie; haniebne źródła itp. [przypis edytorski]
⁶⁹nie znaczyż to (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie znaczy to, czyż nie

znaczy to. [przypis edytorski]
⁷⁰li (daw.) — tu: tylko, edynie. [przypis edytorski]
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ich czynów — est to zatem twierǳenie, że obycza ność polega tylko na słowach, ako
też iż est mnie lub więce subtelnym oszustwem (mianowicie samooszustwem) luǳi,
i to snadź⁷¹ właśnie takich, którzy na więce z cnoty swe słynęli. Następnie może to zna-
czyć: przeczyć, akoby sądy moralne polegały na prawǳie — w tym razie przyzna e się,
że motywy postępowania są rzeczywiste, ednakże błędy, ako podstawa wszelkiego osądu
etycznego, skłania ą w ten sposób luǳi do ich moralnych uczynków. Jest to mó po-
gląd: aczkolwiek na zupełnie uzna ę, iż w nader licznych wypadkach subtelna nieufność
pierwszego poglądu, zatem poglądu w duchu La Rochefoucauld’a, nie pozbawiona est
również słuszności i bądź co bądź w na wyższym, na powszechnie szym znaczeniu poży-
teczna. Przeczę tedy moralności ak przeczę alchemii, to znaczy, przeczę e założeniom:
nie zaś temu, iż istnieli alchemicy, którzy w założenia te wierzyli i według nich postępo-
wali. — Przeczę także niemoralności: nie temu, akoby niezliczeni luǳie nie poczuwali się
do niemoralności, lecz akoby naprawdę istniał powód poczuwać się do nie . Nie przeczę
— ak to rozumie się samo przez się — iż wielu czynów, zwanych niemoralnymi, uni-
kać oraz że zwalczać e należy; tak samo że wiele czynów, zwanych moralnymi, wypełniać
i popierać się goǳi — mniemam atoli: czyńmy edno i drugie z innych, aniżeli dotychcza-
sowe, powodów. Powinniśmy zmienić zdanie — by w końcu, snadź barǳo późno, osiągnąć
eszcze więce : mianowicie zmianę uczuć.

.
Nasze oceny. — Wszystkie uczynki sprowaǳa ą się do ocen, wszystkie oceny są albo

własne albo przybrane — ostatnich est nieporównanie więce . Dlaczego e przy mu emy?
Z obawy — to znaczy: zda się nam pożytecznie szym udawać, akoby one były także na-
szymi ocenami — i tak przyzwycza amy się do tego udawania, iż sta e się ono w końcu
naszą naturą. Własna ocena: znaczy to, rzecz akąś oceniać z tego względu, o ile ona nam,
nie zaś komuś innemu sprawia rozkosz lub przykrość — coś naǳwycza rzadkiego! —
Aliści⁷² przyna mnie nasz osąd innych luǳi, zawiera ący powód, dla którego ocenami
ich na częście się posługu emy, od nas pochoǳić i z własnego postanowienia wynikać
musi? Zapewne, ale rozstrzygamy o tym w latach ǳiecięcych i rzadko zmieniamy póź-
nie zdanie; przeważnie esteśmy przez całe życie marionetkami ǳiecinnych nawykowych
sądów i na te podstawie wyroku emy o naszych bliźnich (ich duchu, dosto eństwie, mo-
ralności, przykładności, zdrożności) tuǳież uważamy za konieczne przed ocenami ich się
korzyć.

.
Egoizm pozorny. — Ogromna większość luǳi, bez względu na to, co myśli i mówi

o swym „egoizmie”, przez całe życie nie czyni ednakże nic dla swego ja lecz eno dla uro-
onego ja, które w mózgach otoczenia o nich się wytworzyło i im się uǳieliło; skutkiem
tego ży ą wszyscy w obłoku nieosobistych, na wpół osobistych mniemań tuǳież do-
wolnych, nie ako poetyckich ocen, eden w mózgu drugiego, ten zaś znowu w mózgach
innych: szczególnie szy świat wiǳiadeł, zdolny wszakże nadać sobie przy tym tak trzeźwy
wygląd! Ten tuman mniemań i przywyknień wzrasta i ży e niemal niezależnie od czło-
wieka, którego otacza; od niego to zależy olbrzymi wpływ ogólnych sądów o „człowieku”
— wszyscy ci sobie samym nieznani luǳie wierzą w bezkrwiste abstractum „człowiek”,
to znaczy w fikc ę; zaś każda zmiana, aką sądy możnych ednostek ( ak władców i fi-
lozofów) w abstractum tym wywołu ą, wpływa w niesłychanym i bezrozumnym stopniu
na większość luǳi — pochoǳi to stąd, iż ednostka, w skład te większości wchoǳąca,
żadnego rzeczywistego, e dostępnego i przez nią zbadanego ja te ogólne blade fikc i
przeciwstawić i tym samym zniweczyć e nie może.

.
Przeciw definicji celów moralnych. — Cel morału określa się obecnie mnie więce

tak: est nim utrzymanie i podnoszenie luǳkości; ednakże znaczy to chcieć formuły
i nic ponadto. Utrzymanie: w czym? — niezwłocznie nasuwa się pytanie; podnoszenie:

⁷¹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁷²aliści (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
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ku czemu? Nie pominiętoż⁷³ w te formule właśnie rzeczy na istotnie sze , odpowieǳi
na owo „w czym” i „ku czemu”? Jakaż zatem da się nią ustalić o obowiązkach nauka,
która by uż obecnie, milcząco i bezmyślnie, za ustaloną nie uchoǳiła? Możnaż⁷⁴ z nie
wywnioskować, czy powinno się dbać o możliwie długie istnienie luǳkości lub o moż-
liwie na zupełnie sze e oǳwierzęcenie? Jakież różne musiałyby być w obu wypadkach
środki, to znaczy morał praktyczny! Przypuśćmy, iż chciano by wznieść luǳkość na na -
wyższy, możliwy dla nie poziom rozumu: zaiste, nie znaczyłoby to zapewnić e możliwie
na dłuższe trwanie! Lub da my na to, iż zapragnęłoby się e „na większego szczęścia”:
rozumież⁷⁵ się przez nie na wyższy stopień, na aki mogłyby wznieść się z wolna poszcze-
gólne ednostki? Czy też nieda ąca się zresztą obliczyć, lecz w ostateczności możliwa do
osiągnięcia średnia miara błogostanu wszystkich? I dlaczego właśnie moralność ma być
drogą do celu tego wiodącą? Czyż nie rozwarła ona na ogół tylu źródeł niedoli, iż racze
można by sąǳić, że z każdym wysubtelnieniem uobycza nienia wzmagało się dotych-
czas niezadowolenie człowieka z siebie, swych bliźnich i swego bytowania? Nie wierzyłże⁷⁶
na moralnie szy dotychczas człowiek, iż edynym uprawnionym stanem luǳkim wobec
morału est najgłębsza niedola?

.
Prawo do szaleństwa. — Jak ǳiałać? Po co ǳiałać? — Gdy choǳi o na bliższe i na -

pospolitsze potrzeby ednostki, odpowiedź na te pytania est dość łatwa, ale im dale
wkracza się w subtelnie sze, rozlegle sze i ważnie sze ǳieǳiny ǳiałania, tym sta e się
ona niepewnie sza, a więc i dowolnie sza. Aliści⁷⁷ tu właśnie wykluczona być winna⁷⁸
dowolność rozstrzygania! — Tak chce powaga morału: nie asną czcią i grozą winien nie-
zwłocznie powodować się człowiek przy takich właśnie uczynkach, z których środków
i celów na trudnie od razu zdać sobie sprawę! Ta powaga morału ubezwładnia myślenie
o rzeczach, co do których mogłoby być niebezpiecznie myśleć fałszywie — w ten spo-
sób usprawiedliwia się on zazwycza wobec swych oskarżycieli. Fałszywie: znaczy w tym
razie „niebezpiecznie” — lecz niebezpiecznie dla kogo? Przedstawicielom morału auto-
rytatywnego zazwycza nie choǳi właściwie o niebezpieczeństwo człowieka ǳiała ącego,
lecz o swe własne niebezpieczeństwo, o możliwy uszczerbek swe właǳy i znaczenia, gdyby
wszystkim dostało się prawo postępować dowolnie i według swego wiǳimisię, zgodnie
ze swym własnym, małym czy wielkim, rozumem: sami bowiem korzysta ą bez wahania
z prawa dowolności i szaleństwa — rozkazują w takich nawet razach, gdy na pytania: „ ak
ǳiałać?”, „po co ǳiałać?” — odpowiedź est trudna lub zgoła niemożliwa. — Jeżeli rozum Rozum, Obycza e
luǳkości wzrasta do tego stopnia wolno, iż całemu rozwo owi człowieczeństwa wzrostu
tego nie ednokrotnie odmawiano: to i cóż więce zawiniło temu od te uroczyste obec-
ności, ba, wszechobecności rozkazów moralnych, która indywidualnym pytaniom o „po
co?” i „jak?” oǳywać się zgoła nie pozwala? Czyliż nie wpo ono w nas drogą wychowania,
byśmy wtedy właśnie odczuwali patetycznie i pierzchali w mroki, kiedy rozsądkowi należa-
łoby patrzeć możliwie na aśnie i na chłodnie ! Mianowicie we wszystkich górnie szych⁷⁹
i ważnie szych sprawach.

.
Kilka tez. — Jednostce, o ile zapragnie ona szczęścia, nie należy dawać przepisów, Szczęście

określa ących drogę do szczęścia: gdyż szczęście indywidualne wypływa z własnych, ni-
komu nieznanych prawideł, a przepisy zewnętrzne stanowią eno przeszkodę i zaporę. —
Przepisy zwane „moralnymi” zwraca ą się w istocie rzeczy przeciw ednostce i byna mnie
e szczęścia na celu nie ma ą. Tak samo nie odnoszą się te przepisy do „szczęścia i powo-

⁷³nie pominiętoż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie pominięto, czyż
nie pominięto. [przypis edytorski]

⁷⁴możnaż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy można, czyż można. [przypis
edytorski]

⁷⁵rozumież się (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy rozumie się, czyż rozumie
się. [przypis edytorski]

⁷⁶nie wierzyłże (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie wierzył, czyż nie
wierzył. [przypis edytorski]

⁷⁷aliści (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
⁷⁸winien być, winna być (daw.) — powinien być, powinna być itd. [przypis edytorski]
⁷⁹górny (daw.) — tu: wzniosły. [przypis edytorski]
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ǳenia luǳkości” — w ogóle niepodobna sko arzyć tych słów ze ścisłymi po ęciami, nie
mówiąc uż o tym, iż nie mogą być one gwiazdami przewodnimi na ciemnym dążeń mo-
ralnych oceanie. — Nieprawǳiwe est przesądne mniemanie, akoby moralność więce
sprzy ała rozwo owi rozumu aniżeli niemoralność. Nieprawdą est, akoby nieświadomy
cel w rozwo u każde świadome istoty (zwierzęcia, człowieka, luǳkości itd.) stanowił e
„na wyższe szczęście”: owszem, na wszystkich szczeblach rozwo owych da e się osiągnąć
edyne i nieporównane, ani wyższe, ani niższe, lecz eno właściwe sobie szczęście. Rozwó
nie pragnie szczęścia, lecz rozwo u i nic więce . — Jeno w takim razie, gdyby luǳkość
posiadała powszechnie uznany cel, można by zaproponować: „należy ǳiałać tak a tak”:
tymczasem celu takiego nie ma. Inna rzecz, luǳkości akiś cel polecać: wówczas cel est
pomyślany ako coś od naszego wiǳimisię zależnego; eżeliby podobał się luǳkości tak,
ak go zaproponowano, to na te podstawie mogłoby istnieć także prawo moralne, rów-
nież z e wiǳimisię wynika ące, ednakże dotychczas prawo moralne winno było stać
ponad upodobaniem: prawa tego nie chciano właściwie sobie dawać, lecz skądś e brać
czy gǳieś e znajdować, czy z mocy akiegoś rozkazu je otrzymywać.

.
Panowanie nad sobą i umiarkowanie, tuǳież ostateczna ich pobudka. — Zdaniem mym Pożądanie, Umiarkowanie,

Walka, Rozumistnie e nie więce ak sześć zasadniczo różnych metod, by poskromić gwałtowność akie-
goś popędu. Po pierwsze można unikać sposobności zaspaka ania popędu tego i przy
pomocy długich i coraz dłuższych przerw w zaspaka aniu osłabić go i doprowaǳić do
zaniku. Następnie można przy ąć sobie za prawidło ścisły, regularny ład w zaspaka aniu
go; wnosząc w ten sposób weń regułę tuǳież u mu ąc ego przypływy i odpływy w stałe
okresy, zysku e się mięǳy okresami tymi przerwy, w których on nam nie dokucza — po
czym można snadź⁸⁰ prze ść do pierwsze metody. Po trzecie, można umyślnie oddać się
ǳikiemu i nieskiełznanemu zaspoko eniu akiegoś popędu, by wynieść zeń wstręt, a ze
wstrętem przewagę nad tym popędem: oczywiście, eżeli nie postępu e się przy tym na
podobieństwo eźdźca, który pastwi się do ostatka nad swym rumakiem, lecz sam przy
tym kark skręci — co przy próbach tego roǳa u bywa, niestety, regułą. Po czwarte, ist-
nie e sposób intelektualny, mianowicie tak ścisłe sko arzenie zaspoko enia z akąś nader
przykrą myślą, iżby, po nie akim ćwiczeniu, sama myśl o zaspoko eniu wiązała się nie-
zwłocznie z uczuciem wielkie przykrości (na przykład, gdy chrześcĳanin przyzwyczai się
do myśli, iż rozkoszy płciowe towarzyszy szyderstwo obecnego diabła, lub że za zabó stwo
z zemsty czeka ą wiekuiste kary piekielne, lub boda że kraǳież pienięǳy okryłaby go
niesławą w oczach na szanownie szych dlań luǳi, albo gdy kogoś uż po raz setny ogarnia
namiętne pragnienie samobó stwa, a on pragnieniu temu przeciwstawia myśl o rozpaczy
i wyrzutach, akimi dręczyć się będą ego krewni i przy aciele, i w ten sposób utrzymu e
się na pochyłości życia — wyobrażenia te prze awia ą się w nim kole no niby przyczyna
i skutek). Należy tu również ob aw, gdy duma luǳka, ak na przykład u lorda Byrona
i Napoleona, weźmie na kieł, gdy przewaga akiegoś ednego uczucia nad ogólnym ustro-
em i ładem rozumu stanie się dla nie obrazą: wywołu e to nawykową chęć tyranizowania
i nie ako miażdżenia popędu. („Nie chcę być niewolnikiem akiegokolwiek apetytu” —
pisał Byron w swym pamiętniku). Po piąte: dokonu e się przemieszczenia zasobów swych
sił, pode mu ąc się akie ś naǳwycza ciężkie i wytęża ące pracy lub podda ąc się umyśl-
nie akiemuś nowemu urokowi, by w ten sposób swe myśli oraz fizyczną grę sił w inne
zwrócić łożyska. Na to samo wychoǳi, gdy faworyzu e się czasowo akiś inny popęd,
nastręcza ąc mu częstą sposobność zaspoko enia i czyniąc zeń w ten sposób marnotrawcę
siły, którą w innym razie rozporząǳałby ów dokuczliwy swym rozkiełznaniem popęd.
Niektórzy poszczególny popęd, dążący do narzucenia im swe przewagi, ǳierżą przez to
na uwięzi, iż wszystkim innym znanym sobie popędom puszcza ą chwilowo woǳe i po-
zwala ą spożyć pokarm, który ów tyran chciałby zachować wyłącznie dla siebie. Wreszcie
po szóste: kto, zgodnie ze swym rozumowaniem, zdoła zgnębić i osłabić cały swó ustró
fizyczny i psychiczny, ten oczywiście osiągnie przez to także osłabienie poszczególnego
gwałtownego popędu: ak to czyni na przykład człowiek, który głoǳi swą zmysłowość,
głoǳąc i poniewiera ąc zarazem swą czerstwość, a częstokroć i swó rozum, na podobień-
stwo ascety. — Streszczam: unikać sposobności, zaszczepiać w popęd prawidło, wzbuǳać

⁸⁰snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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doń wstręt i przesyt tuǳież ko arzyć go z akąś niemiłą myślą (o hańbie, przykrych na-
stępstwach lub obrażone dumie), dokonywać przemieszczenia sił, a wreszcie wywoływać
ogólne wycieńczenie i osłabienie — oto owe sześć metod: nie leży to ednakże w nasze
mocy, byśmy w ogóle chcieli złamać gwałtowność akiegoś popędu, podobnie ak nie za-
leży od nas wybór metody tuǳież pomyślny e wynik. W całym tym procesie est nasz
intelekt na widocznie eno ślepym narzęǳiem akiegoś innego popędu, współzawodnika
naszego dręczyciela: czy to pragnienia spoko u, czy też obawy przed hańbą tuǳież inny-
mi przykrymi następstwami, czy wreszcie miłości. Gdy więc nam się zda e, że to „my”
skarżymy się na gwałtowność akiegoś popędu, w istocie rzeczy est to popęd, który skarży
się na jakiś inny popęd; to znaczy: poczucie cierpienia, akie nam sprawia taka gwałtowność,
każe przypuszczać, iż istnie e równie silny lub eszcze silnie szy inny popęd i że czeka nas
walka, w które intelekt nasz musi stanąć po te lub owe stronie.

.
To, co się sprzeciwia. — Można obserwować na sobie następu ący proces — i pragnął- Pożądanie

bym, by go często obserwowano i stwierǳano. Oto powsta e w nas przeczucie akowe ś
nieznane eszcze nam rozkoszy i w następstwie buǳi się nowe pożądanie. Choǳi teraz
o to, co temu pożądaniu się sprzeciwia: gdy są to rzeczy i względy pośledniego roǳa u lub
luǳie, dla których niewiele mamy szacunku — to cel nowego pożądania przyobleka się
we wrażenie „szlachetny, dobry, chwalebny, goǳien ofiary”, całe oǳieǳiczone podłoże
moralne wchłania go tedy w siebie, włącza w skład swych ako moralne odczuwanych
celów — i odtąd zda e się nam, że nie dążymy uż do rozkoszy, lecz do moralności: przez
co stanowczość dążenia naszego wielce się wzmaga.

.
Poǳiw dla przedmiotowości. — Kto za lat ǳiecinnych widywał u swych krewnych

i zna omych, śród których wzrósł, przeróżne i silne uczucia, lecz niezbyt subtelną roz-
kosz i sąd w ǳieǳinie sprawiedliwości intelektualne , i skutkiem tego swó na lepszy
czas oraz siły strawił na odtwarzanie uczuć: ten w życiu późnie szym dostrzega w sobie,
że każda nowa rzecz, każdy nowy człowiek wzbuǳa w nim niezwłocznie sympatię lub
antypatię, zawiść lub pogardę; pod naciskiem tego doświadczenia, wobec którego czu e
się bezsilny, poǳiwia on neutralność odczuwania, czyli „obiektywność”, niby akiś cud,
niby prze aw geniuszu lub na rzadsze moralności, i nie da e wiary, że i ona est tylko
ǳiecięciem wdrożenia i nawyknienia.

.
Do historii naturalnej obowiązku i prawa. — Obowiązki nasze — są to prawa in-

nych do nas. Przez co e nabyli? Przez to, iż uważali nas za zdolnych do umów i odwza-
emnienia, że postawili nas na równi ze sobą, że ze względu na to coś nam powierzyli,
nas wychowywali, upominali, wspomagali. Wypełniamy swó obowiązek — to znaczy:
usprawiedliwiamy owo wyobrażenie o nasze mocy, na podstawie którego wszystko to
nam wyświadczono, odmierzamy tą samą miarką, aką nam mierzono. Rzecz to nasze
dumy, która nakazu e spełniać obowiązek — pragniemy podźwignąć znów z upadku wła-
sną świetność, przeciwstawia ąc temu, co zrobili dla nas inni, to, co my czynimy dla nich
— gdyż wtargnęli oni przez to w zakres nasze mocy i wpływaliby na nią w dalszym cią-
gu, gdybyśmy nie odwza emniali się im „obowiązkiem”, to znaczy ich mocy nie czynili
uszczerbku. Prawa innych mogą się odnosić li tylko⁸¹ do tego, co leży w nasze mocy;
byłoby to nierozumem, gdyby chcieli od nas czegoś, nad czym my sami nie mamy właǳy.
Dokładnie należy rzec: prawa te odnoszą się li tylko do tego, co, wedle ich mniemania,
est w nasze mocy, oczywiście, eno w takim razie, gdy choǳi o to samo, co i w na-
szym mniemaniu od nasze zależy mocy. Po obu stronach mógłby łacno za ść ten sam
błąd: uczucie obowiązku polega na tym, byśmy ze względu na zakres nasze mocy byli
te same wiary, co inni: mianowicie, iż przyrzekamy pewne rzeczy, zobowiązać się do
nich możemy („wolność woli”). — Mo e prawa: est to ta cząstka me mocy, którą inni
nie tylko mi przyzna ą, lecz w e posiadaniu także utrzymać mnie pragną. Co skłania
ich do tego? Na pierw: roztropność, obawa i przezorność: bądź to, iż czegoś podobnego

⁸¹li tylko (daw.) — wyłącznie. [przypis edytorski]
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(ochrony swych praw) oczeku ą od nas, bądź też, że walka z nami zda się im niebezpiecz-
ną i bezcelową, że w osłabieniu sił naszych wiǳą niekorzyść dla siebie, gdyż postradaliby
odtąd so usznika w sporze z akąś wrogą trzecią potęgą. Następnie: ǳie e się to drogą
daru i odstąpienia. W tym wypadku posiada ą inni mocy aż nadto, by cząstkę e odstąpić
i obdarzonemu posiadanie te cząstki zapewnić: wychoǳi się przy tym z założenia, iż nie-
wielkim poczuciem mocy rozporząǳa ten, kto obdarzać się pozwala. Tak powsta ą prawa: Prawo, Obowiązek
uznane i poręczone stopnie mocy. Gdy stosunki mocy ulegną zasadnicze zmianie, prawa
zanika ą i tworzą się nowe — świadczy o tym nieustanne zanikanie i powstawanie praw
mięǳynarodowych. Gdy moc nasza istotnie podupada, zmienia się uczucie tych, którzy
nam prawa nasze dotychczas poręczali: zastanawia ą się, czy nie mogliby nas podźwignąć
— nie czu ąc się zaś na siłach, odmawia ą nam odtąd naszych „praw”. Tak samo, gdy moc
nasza znamienicie wzrasta, zmienia ą się uczucia tych, którzy ą dotychczas uznawali, któ-
rych uznania odtąd uż nie potrzebu emy: próbu ą tedy, czy nie dałoby się sprowaǳić e
do dawnie sze miary, chcieliby targnąć się na nią, powołu ąc się przy tym na swó „obo-
wiązek” — lecz est to tylko nieużyteczna gadanina. Gǳie prawo włada, tam utrzymu e
się niezmiennie stan i stopień mocy, tam zapobiega się e zmnie szeniu i pomnożeniu.
Prawo innych est to konces a naszego uczucia mocy na korzyść uczucia mocy u tych
innych. Prawa nasze usta ą, gdy moc nasza do głębi wstrząśnięta i złamana się okaże: gdy
zaś moc nasza wzrośnie niepomiernie, usta ą dla nas dotychczas uznawane prawa cuǳe.
— „Człowiek słuszności” potrzebu e nieustannie subtelnego taktu wagi: iżby mógł ozna- Sprawiedliwość
czyć stopnie mocy i prawa, które, ze względu na znikomość rzeczy luǳkich, eno czas
krótki zachowu ą równowagę, na częście zaś podnoszą się lub opada ą — kierować się
słusznością est zatem trudno i potrzeba przy tym wiele wprawy, dobre woli oraz barǳo
wiele doskonałego ducha.

.
Dążność do wyróżnienia się. — Dążność do wyróżnienia się ma wciąż na oku bliźnie-

go i pragnie wieǳieć, co on czu e: ednakże współodczuwanie i współwieǳa, których
do zaspoko enia swego potrzebu e ów popęd, nader niewiele ma ą wspólnego z pogodą,
współczuciem i dobrotliwością. Owszem, chciałoby się domyślać lub wiǳieć, ak bliź-
ni z naszego powodu zewnętrznie lub wewnętrznie cierpi, ak traci panowanie nad sobą
i ulega wrażeniu, akie nań wywiera dłoń nasza lub boda nasz widok; gdyby nawet czło-
wiek, dążący do wyróżnienia się, darzył lub chciał darzyć wrażeniem miłym, podniosłym
albo rozwesela ącym, to i w takim razie nie osiągnąłby tego rezultatu, o ile by bliźnie-
go przy tym radował, rozweselał, podnosił, zamiast wtargnąć w ego duszę, kształt e
zmienić i wedle woli swe nią rozporząǳić. Dążenie do wyróżnienia się est dążeniem do
pokonania bliźniego, chociażby nader pośredniego i eno wyczutego lub nawet wyma-
rzonego. Istnie e długi szereg stopni tego w skrytości pożądanego pokonania, a zupełny
ich wykaz równałby się niemal historii kultury, od pierwszego eszcze potwornego bar-
barzyństwa aż do potworności przesubtelnienia oraz chorobliwego idealizmu. Dążność
do wyróżnienia się — by wymienić tylko niektóre szczeble te długie drabiny — nie-
sie bliźniemu: katusze, po czym razy, po czym przerażenie, po czym trwożne zdumienie,
po czym zǳiwienie, po czym zawiść, po czym poǳiw, po czym podniesienie, po czym
radość, po czym wesołość, po czym śmiech, po czym wyśmianie, po czym wydrwienie,
po czym wyszyǳenie, po czym rozdawanie razów, po czym zadawanie mąk — u szczytu
te drabiny stoi asceta i męczennik; na wyższą ego rozkoszą est: w następstwie swego
popędu do wyróżnienia się tego właśnie doświadczyć na sobie samym, co ego antypoda,
sto ący na pierwszym szczeblu drabiny, mianowicie barbarzyńca, da e uczuć komuś in-
nemu, przed którym i ze szkodą którego wyróżnić się pragnie. Tryumf ascety nad sobą
samym, wzrok ego zwrócony przy tym w głąb własne duszy, ten wzrok, co rozszczepia
człowieka na cierpiącego i wiǳa, co wybiega w świat zewnętrzny eno po to, by ze-
brać w nim nie ako drwa do własnego stosu, ta ostatnia tragedia popędu do wyróżnienia
się, w które występu e tylko edna osoba, w sobie same się dożarza ąca — oto zakoń-
czenie godne początku: w obu razach niewysłowione szczęście na widok katuszy! Jakoż
szczęście, po ęte ako na żywsze uczucie mocy, snadź⁸² nigǳie nie było tak wielkie, ak

⁸²snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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w duszach zabobonnych ascetów. Wyrazili to bramani w legenǳie o królu Vicvamitra⁸³,
który z tysiącletnie pokuty taką zaczerpnął siłę, iż pod ął się zbudować nowe niebo. Sąǳę,
iż w całe te ǳieǳinie doświadczeń wewnętrznych esteśmy obecnie nieudolnymi no-
wic uszami i po omacku szukamy rozwiązania zagadki; cztery tysiące lat temu wieǳiano
więce o tych diabelskich subtelnościach rozkoszowania się sobą. Stworzenie świata: kto Stworzenie, Bóg,

Cierpienie, Świętywie, czy akiemuś ówczesnemu marzycielowi indy skiemu nie zdało się ono procedurą
ascetyczną, którą Bóg przedsięwziął ze sobą samym! Być może, iż Bóg chciał zakląć siebie
w ruchomą przyrodę niczym w akieś narzęǳie tortury, by doznać przy tym zdwo one
błogości i mocy! Da my na to, iż byłby to na domiar Bóg miłości: akaż to dlań rozkosz
stwarzać cierpiących luǳi, na ich widok iście bosko i nadluǳko doznawać nieuko onych
katuszy i w ten sposób tyranizować samego siebie! Kiedy zaś eszcze przypuścimy, że
byłby to Bóg nie tylko miłości, lecz także świętości i bezgrzeszności: co za obłędy tar-
ga ą snadź tym boskim ascetą, gdy stwarza grzechy, grzeszników i wiekuiste potępienia,
gdy pod swymi niebiosy i stolicą wyczarowu e niezmierzony padół wieczystych katuszy,
wieczystych westchnień i ęków! — Wykluczone to nie est, iż duszom Pawła, Dante-
go, Kalwina oraz im podobnych udało się przeniknąć straszliwą ta emnicę takich upo eń
mocy; — w obliczności⁸⁴ dusz tych można by spytać: czy istotnie obieg dążności do wy-
różnienia się raz na zawsze zakończył się i zamknął się w sobie na ascecie? Czy nie można
by przebiec go raz eszcze od początku, zasadniczego nastro u ascety i razem współczu ą-
cego Boga nie narusza ąc w niczym? Sprawiać tedy przykrość innym, by przez to sprawiać
przykrość sobie i ǳięki temu nad sobą i swym współczuciem tryumfować, napawać się
nieograniczonością mocy! — Przebaczenia dla tych niepohamowanych rozmyślań nad
wszystkim, co dla niepohamowanych zachcianek mocy możliwe snadź uż było na ziemi!

.
O poznaniu człowieka cierpiącego. — Stan luǳi chorych, udręczanych przez cierpie-

nia długo i okropnie, lecz zachowu ących mimo to niezmąconą bystrość rozumu, nie est
dla poznania bez wartości — eżeli uż nawet pominiemy dobroǳie stwa intelektual-
ne, każde głębokie samotności, każdemu nagłemu i dozwolonemu wyswoboǳeniu ze
wszystkich nawyknień i obowiązków towarzyszące. Człowiek nawieǳony ciężkim cier-
pieniem z przeraża ącym chłodem wyziera na rzeczy: znika ą dlań wszystkie owe drobne,
kłamliwe czaroǳie stwa, w których zazwycza pławią się rzeczy, wiǳiane okiem zdro-
wego: ba, nawet on sam traci opył i barwę. Da my na to, iż żył dotychczas w akimś
niebezpiecznym marzycielstwie: to na wyższe otrzeźwienie bólu est środkiem, by się zeń
otrząsnął, i snadź⁸⁵ środkiem edynym. (Być może, iż czegoś podobnego doznał na krzyżu
twórca chrześcĳaństwa: gdyż bezgraniczną tchnące goryczą słowa „Boże, mó Boże, cze-
muś mnie opuścił!”, o ile zrozumie się e do głębi, ak zrozumiane być winny, zawiera ą
świadectwo ogólnego opamiętania się i rozczarowania do złudy swego żywota; w chwili
na wyższe męki spo rzał on na siebie okiem asnowiǳa, podobnie ak w opowieści poety
biedny kona ący Don Quixote). Za sprawą niesłychanego napięcia intelektu, co bólowi Cierpienie, Choroba,

Wieǳa, Duma,
Zwycięstwo

chce dotrzymać pola, wszystko, na co spo rzy, nowym akimś rozbłyska mu światłem:
niewysłowiony czar wszystkich nowych oświetleń nie ednokrotnie ma tyle mocy, iż urą-
ga wszelakim ponętom samobó stwa i rozbuǳa w cierpiącym na żywszą chęć dalszego
istnienia. Z pogardą myśli on o ciepłe błogości mglistego świata, w którym bezmyśl-
nie przebywa człek zdrowy; z pogardą wspomina na szlachetnie sze i na milsze ro enia,
w których igrał pierwe ze sobą samym; est to dlań rozkoszą wywoływać zaklęciem tę
pogardę akby z na głębszych piekieł i napawać w ten sposób duszę piołunem cierpie-
nia: równoważy nim ból fizyczny — czu e, iż tego właśnie równoważnika potrzeba mu

⁸³Vicvamitra właśc. Wiśwamitra — eden z bohaterów Ramajany, indy skiego eposu; w młodości popędliwy
i pewny siebie król, wo ownik i zdobywca, którego imię buǳiło grozę, po sporze z Wasiszthą o Surabhi wyrzekł
się właǳy królewskie i stał się ascetą, wieszczem i świętym; ǳięki surowym umartwieniom i czyste sile woli
uzyskał stan, w którym nie odczuwał zmęczenia, gorąca ani zimna, głodu ani zmęczenia, a nawet starości,
panował całkowicie nad potrzebami ciała. [przypis edytorski]

⁸⁴w obliczności — w obliczu, wobec. [przypis edytorski]
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obecnie! W straszliwym asnowiǳeniu swe istoty rozkazu e sobie: „bądźże⁸⁶ raz swym
własnym oskarżycielem i katem, niecha cierpienie bęǳie dla ciebie przez ciebie same-
go wymierzoną karą! Radu się ze swe przewagi sęǳiowskie ; eszcze więce : rozkoszu
się swym zachceniem, swą tyrańską samowolą! Wydźwignĳ się ponad swe życie i ponad
swe cierpienie, z wysoka patrz na podstawy i bezpodstawność!”. Duma nasza dębi⁸⁷ się,
ak nigdy przedtem: czar to dla nie nieporównany, wbrew takiemu tyranowi, akim est
ból, wbrew podszeptom ego, byśmy świadczyli przeciwko życiu — występować właśnie
w obronie życia. W stanie tym opieramy się zapamiętale wszelkiemu pesymizmowi, by
nie zdawał się następstwem naszego stanu, by ako zwyciężonych nas nie upokarzał. Roz-
kosz, aką da e sprawiedliwość sądu, nigdy większa od obecne nie est, gdyż obecnie est
to tryumf nad sobą oraz nad niepomiernym przeczuleniem, zdolnym uniewinnić wszel-
ką niesprawiedliwość sądu; ale my uniewinnienia nie chcemy, właśnie teraz chcielibyśmy
dowieść, iż możemy być „bez winy”. Popadamy w istne kurcze pychy. — I oto awi
się wczesny brzask uko enia, uzdrowienia — zaś omal pierwszym prze awem ego est
to, iż zwracamy się przeciwko nadmiarowi pychy nasze : zowiemy ą swym głupstwem
i próżnością — doznaliżeśmy czegoś, czego nikt nie doznał! Niepomni wǳięczności upo-
karzamy wszechmocną dumę, ǳięki które znosiliśmy ból, i pragniemy gorąco odtrutki
na nią: chcemy stać się obcymi sobie, wyzuć się z osobowości, ponieważ ból tak długo
i tak przemożnie czynił nas osobistymi. „Precz, precz z tą dumą!” — wołamy. — „Była
ona edną chorobą i ednym kurczem więce ! Na przyrodę i luǳi patrzymy znów — po-
żądliwym okiem: wspominamy z bolesnym uśmiechem, iż wiemy teraz o nich nie edną
rzecz nową i inną, aniżeli pierwe , że spadła zasłona — a ednak krzepi nas to wielce,
iż wiǳimy znów przyćmione światła życia, że wychoǳimy z przeraża ące trzeźwe aśni,
przez którą i w które podczas cierpienia wiǳieliśmy i przenikaliśmy spo rzeniem rzeczy.
Nie gniewamy się, gdy czaroǳie stwa zdrowia znów swą igraszkę poczyna ą — patrzy-
my na nie ak przemienieni, łagodnie i wciąż eszcze z uczuciem znużenia. W stanie tym
niepodobna słuchać muzyki i nie płakać. —

.
Tak zwana „jaźń”. — Mowa oraz przesądy, podwaliny e stanowiące, przeszkaǳa ą

nam nie ednokrotnie w zbadaniu wewnętrznych procesów i popędów: na przykład dlate-
go, iż słowa istnie ą właściwie li na określenie superlatywnych stopni tych procesów i po-
pędów — my zaś tam, gǳie słów brak, nawykliśmy nie obserwować uż dokładnie, gdyż
to niemiło eszcze i tam myśleć dokładnie; co więce , ongi wnioskowano mimowolnie,
iż gǳie kończy się ǳieǳina słów, tam też kończy się ǳieǳina bytu. Gniew, nienawiść,
miłość, współczucie, żąǳa, poznanie, radość, ból — są to miana stanów krańcowych:
łagodnie sze, pośrednie, tym barǳie wciąż czynne stopnie niższe uchoǳą nasze uwa-
gi, acz one to właśnie snu ą tkankę nasze doli i charakteru. Te krańcowe wybuchy —
nawet na nikle sza świadoma przy emność lub przykrość przy spożywaniu akie ś potra-
wy, przy słuchaniu akiegoś dźwięku est snadź⁸⁸ wciąż eszcze, o ile ą słusznie ocenimy,
krańcowym wybuchem — rozǳiera ą częstokroć tkankę i są gwałtownymi wy ątkami,
niepomiernym zazwycza wywołanymi nagromaǳeniem — a ako takie o, akże mogą
wprowaǳić w błąd wiǳa! Niemnie ak wprowaǳa ą w błąd sprawcę. My wszyscy nie
jesteśmy tym, czym się zda emy ze stanów tych, które edynie są dostępne świadomości
i słowom naszym — ako też, co za tym iǳie, pochwale i naganie; nabieramy o sobie
fałszywego pojęcia na podstawie tych silnie szych, edynie znanych nam wybuchów, wy-
prowaǳamy wnioski z materiału, w którym wy ątki ma ą nad regułą przewagę; mylimy
się w odczytywaniu tych pozornie wyraźnych głosek istoty nasze . A ednak mniemanie
nasze o sobie, do którego błędną doszliśmy drogą, to tak zwane „ a” bierze odtąd współ-
uǳiał w pracy nad naszą dolą i charakterem. —

.
Nieznany świat „subiektu”. — Rzeczą, którą od na dawnie szych czasów aż po ǳiś

ǳień tak trudno luǳiom po ąć przychoǳi, est ich niezna omość siebie samych. Nie
⁸⁶bądźże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że; znaczenie: bądź koniecznie, bądź wreszcie itp.
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tylko w sprawie dobra i zła, lecz także w sprawach o wiele ważnie szych! Wciąż esz-
cze utrzymu e się odwieczne złuǳenie, iż wiadomo, dokładnie nam est wiadomo, jak
w każdym wypadku odbywają się czyny luǳkie. Nie tylko „Bóg, co patrzy w serce”, nie
tylko sprawca zastanawia ący się nad swym czynem — ale i nikt inny nie wątpi, że zda e
sobie sprawę z istotnego przebiegu czynu drugiego człowieka. „Wiem, czego chcę, co
uczyniłem, estem wolny i za siebie odpowieǳialny, czynię odpowieǳialnymi innych,
mogę nazwać po imieniu wszystkie etyczne możliwości, wszystkie odruchy wewnętrzne,
czyn akiś poprzeǳa ące; postępu cie sobie, ak chcecie — znam a się na tym i znam
was wszystkich!” — tak myślał niegdyś każdy, tak myśli prawie każdy. Sokrates i Plato,
w sprawie te wielcy sceptycy i godni poǳiwu nowatorowie, wierzyli ednakże ślepo w ów
fatalny przesąd, w ów gruby błąd, iż „słuszne postępowanie musi być następstwem słuszne-
go poznania” — osobliwie zaś co do te zasady pozostali spadkobiercami powszechnego
zaślepienia i szaleństwa: iż istota akiegoś czynu est czymś wiadomym. „Byłoby to rzeczą
okropną, gdyby wniknięcie w istotę słusznego czynu nie powodowało słusznego czynu”
— oto edyny sposób, w aki ci wielcy uważali za stosowne myśl tę udowodnić, odwróce-
nie e zdało się im niepodobieństwem i szaleństwem — a ednak właśnie to odwrócenie
est nagą, coǳiennie i co goǳina sprawǳa ącą się od wieków rzeczywistością! Nie estże Czyn
to ową „okropną” prawdą: iż to, co o akimś czynie w ogóle wieǳieć można, nigdy nie
wystarcza, by czynu tego dokonać, iż pomostu od poznania do czynu ani razu dotychczas
przerzucić się nie udało? Czyny nie są nigdy tym, czym się nam wyda ą! Ileż to trudno-
ści musieliśmy przezwyciężyć, zanim nauczyliśmy się, iż rzeczy zewnętrzne nie są tym,
czym się nam wyda ą — otóż z światem wewnętrznym est tak samo! Czyny moralne są
po prawǳie „czymś innym” — więce powieǳieć nie możemy: zaś wszystkie czyny są
w istocie swe nieznane. Wręcz odmienny pogląd był i est powszechną wiarą: na daw-
nie szy realizm mamy przeciw sobie; „czyn est tym, czym nam się wyda e”, tak myślała
dotychczas luǳkość. (Przy ponownym odczytywaniu tych słów przypomniał mi się nader
wymowny ustęp z Schopenhauera; przytaczam go na dowód, że i Schopenhauer uwiązł,
i to bez żadnego skrupułu, w matni tego moralnego realizmu: „każdy z nas est istotnie
powołanym i na zupełnie moralnym sęǳią, zna dobre i złe, est święty, o ile dobre mi-
łu e, a złym się brzyǳi — wszystkim tym est każdy człowiek, gdy roztrząsa się nie ego
własne, lecz cuǳe uczynki, gdy mu pozosta e tylko chwalić lub ganić, brzemię zaś wy-
konania na cuǳych spoczywa barkach. Zatem każdy w roli spowiednika może wyręczyć
Boga”).

.
W więzieniu. — Oko me, bez względu na swą siłę lub słabość, wiǳi eno na pewną Wieǳa, Oko, Ciało,

Więzienie, Rozum,
Kondyc a luǳka, Obraz
świata

odległość; w okręgu tym przebywam i ży ę, ta linia widnokrężna est mym na bliższym
wielkim i małym przeznaczeniem, którego uniknąć nie sposób. Każdą istotę otacza taki
krąg współśrodkowy, posiada ący właściwy sobie środek. Podobnie w ciasne przestrzeni
zamyka nas ucho, tak samo dotyk. Miarą tych widnokręgów, w które, niczym w wię-
zienne cele, zamyka ą każdego z nas zmysły, mierzym tedy świat; zwiemy to bliskim, owo
dalekim, to wielkim, owo małym, to twardym, owo miękkim: mierzenie to nazywamy
odczuwaniem — wszystko to, wszystko est samo w sobie błędem! Ilością wrażeń i do-
świadczeń, które w pewnym czasokresie mnie więce spotkać nas mogą, mierzymy swe
życie, powiadamy, że est długie lub krótkie, bogate lub ubogie, pełne lub puste: zaś mia-
rą zwykłego luǳkiego życia mierzymy istnienie wszystkich innych stworzeń — wszystko
to, wszystko est samo w sobie błędem! Gdyby wzrok nasz stokroć lepie wiǳiał na bli-
ską odległość, to człowiek zdałby się ogromnym; ba, można by wyobrazić sobie narządy,
które powiększyłyby go w nieskończoność. I na odwrót, mogłyby istnieć narządy, które
całe systemy słoneczne pomnie szałyby i zdrabniały dla naszego odczuwania do rozmia-
rów edne edyne komórki: zaś istotom o wręcz odmiennym ustro u edna komórka
luǳkiego ciała ze względu na swe ruchy, budowę i harmonię mogłaby się wydawać sys-
temem słonecznym. Nawyknienia zmysłów naszych osnuły nas kłamstwem i uro eniem:
te zaś stanowią podstawy wszystkich naszych sądów, całego naszego „poznania” — nie-
podobna u ść, wyśliznąć się czy wymknąć w świat rzeczywisty! Zna du emy się w swych
sieciach, my, pa ąki, i to eno możemy chwytać, co w sieć naszą schwytać się da.
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.
Czymże jest bliźni! — Cóż my wiemy o bliźnim, zna ąc tylko ego granice, inacze Obraz świata, Wieǳa,

Kondyc a luǳkato, czym on w nas nie ako wrzyna się i wciska? Nie po mu emy go wcale, zda emy sobie
sprawę eno ze zmian własnych, których on est przyczyną — to, co wiemy o nim, podobne
est puste ujętej w kształt przestrzeni. Przypisu emy mu odczuwania, które uczynki ego
w nas wywołu ą, i da emy mu w ten sposób fałszywą odwrotną pozytywność. Według
swe zna omości siebie urabiamy zeń satelitę swego własnego systemu: kiedy nam świeci
lub się ściemnia, my zaś ednego i drugiego esteśmy ostatnią przyczyną — wierzymy
ednakże w coś wręcz przeciwnego! Świecie wiǳiadeł, w którym ży emy! Przeinaczony,
wywrócony na nice, pusty, a ednak w uro eniu pełny i prosty świecie!

.
Doznawanie i rojenie. — Chociażby ktoś zna omość siebie posunął nie wieǳieć ak Kondyc a luǳka, Pożądanie,

Jeǳeniedaleko, to ednak trudno wyobrazić sobie coś niezupełnie szego od obrazu wszystkich ra-
zem popędów wchoǳących w skład ego istoty. Zaledwie pospolitsze zdoła on nazwać po
imieniu: ilość ich i siła, ich przypływy i odpływy, wza emne ich odǳiaływanie na siebie,
zaś przede wszystkim prawidła ich odżywiania są dlań zgoła nieznane. To odżywianie bywa
zatem ǳiełem przypadku: raz temu, to znów owemu popędowi rzuca ą coǳiennie nasze
doświadczenia akiś łup, który on chciwie chwyta, ale całkowity tok tych zdarzeń nie
przedstawia żadnego rozumnego związku z potrzebami odżywczymi wszystkich społem
popędów: stałym następstwem bywa zagłoǳenie i zmarnienie ednych tuǳież przekar-
mienie innych popędów. W każde chwili życia wypuszcza istota nasza kilka polipich
ramion i traci ich kilka, zależnie od pożywienia, którego chwila owa dostarcza lub nie
dostarcza. Doświadczenia nasze, ak uż wspomniano, są w tym znaczeniu pokarmem,
rozdawanym ednakże na ślepo, bez oglądania się na to, czy edne popędy głód cierpią,
inne zaś nakarmiły się uż do syta. Skutkiem tego przypadkowego odżywiania ego czę-
ści, cały rozwinięty polip bęǳie równie czymś przypadkowym, ak ego powstawanie.
Określmy to wyraźnie : skoro popęd akiś zna ǳie się w tym położeniu, że potrzebu e
zaspoko enia, ćwiczenia swe siły, e upustu lub nasycenia akie ś próżni — są to tylko
przenośnie obrazowe — to każde zdarzenie coǳienne obchoǳi go o tyle, o ile do celu
przydatne mu być może; czy więc człowiek choǳi lub odpoczywa, gniewa się lub czyta,
mówi, walczy lub cieszy się, spragniony popęd dotyka nie ako swymi mackami każdego
stanu, aki człowieka nawieǳi, i zazwycza nic w nim dla siebie nie zna du e, musi za-
tem czekać i znosić męki pragnienia: eszcze chwila, a poczyna słabnąć, eszcze kilka dni
lub miesięcy bez zaspoko enia, a uschnie ak roślina pozbawiona deszczu. To okrucień-
stwo przypadku rzucałoby się snadź⁸⁹ eszcze askrawie w oczy, gdyby wszystkie popędy
występowały równie dotkliwie ak głód, który wymarzoną potrawą zaspokoić się nie da;
atoli większość popędów, osobliwie tak zwanych moralnych, tak właśnie czyni — o ile
wy ǳie się z mego przypuszczenia, iż sens i wartość snów naszych zasaǳa się na tym, że
wyrównywają one do pewnego stopnia ów przypadkowy brak „pokarmu” za dnia. Dla-
czego sen wczora szy był pełen łez i pieszczotliwości, onegda szy pełen żartów i swawoli,
zaś eszcze dawnie szy pełen przygód i nieustannych, posępnych poszukiwań? Dlacze-
go w ednym rozkoszu ę się niewysłowioną rozkoszą muzyki, w drugim zaś wzbĳam się
radośnie orlim lotem ku dalekim szczytom? Te marzenia, które dla naszych popędów
tkliwości, żartobliwości lub awanturniczości, czy też dla naszych zachceń gór i muzyki
stanowią upust i arenę — snadź każdy może przytoczyć eszcze wymownie sze przykłady
— są interpretac ami naszych pobuǳeń nerwowych podczas snu, nader wolnymi, na-
der dowolnymi interpretac ami obiegu krwi, ruchów elit, ucisku ramienia lub kołdry,
głosów, dolatu ących nas od ǳwonów na wieżach, chorągiewek blaszanych na dachach
i włóczęgów nocnych. Iż ten tekst, co noc na ogół wielce do siebie podobny, tak rozma-
itym podlega komentarzom, że marzący umysł wczora i ǳisia tak rozmaite wyobraża
sobie przyczyny ednych i tych samych pobuǳeń nerwowych: pochoǳi to stąd, iż sufler
tego umysłu wczora i ǳisia nie był ten sam — akiś inny popęd szukał u ścia, zaspo-
ko enia, za ęcia, ćwiczenia, orzeźwienia — była to właśnie chwila na potężnie szego ego
przypływu, gdy wczora przypadła ona na inny. — Życie na awie nie ma te swobody

⁸⁹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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interpretac i, co życie we śnie, est mnie poetyckie i nieokiełznane — lecz czyż mam
wykazywać, że popędy nasze tak samo na awie interpretu ą pobuǳenie nerwowe i sto-
sownie do swych potrzeb oznacza ą ich „przyczyny”? Iż mięǳy snem i awą nie ma żadne
zasadniczej różnicy? Iż nawet przy porównaniu nader rozmaitych stopni kultury, swobo-
da interpretac i rozbuǳone na ednym z tych stopni, swoboǳie interpretac i senne na
innym z nich byna mnie nie ustępu e? Że także nasze sądy i oceny moralne są obraza-
mi i ro eniami nieznanego nam procesu fiz ologicznego, roǳa em nawykowego ęzyka
na określenie pewnych pobuǳeń nerwowych? Że cała nasza tak zwana świadomość est
mnie lub więce fantastycznym komentarzem do niewiadomego, snadź niedostępnego
dla nasze wieǳy, ale odczuwanego tekstu? — Weźmy błahe zdarzenie. Da my na to, iż,
przechoǳąc pewnego dnia przez rynek, zauważymy, że ktoś z nas się śmie e: zdarzenie
to bęǳie dla nas oznaczało to lub owo; zależnie od tego, czy ten lub ów popęd dosięgnął
w nas właśnie swego szczytu — zależnie od tego, acy esteśmy, est to wręcz różne zda-
rzenie. Jeden przy mie e ak kroplę deszczu, drugi strzepnie z siebie niby owada, trzeci
wda się w sprzeczkę, czwarty rzuci okiem na swe ubranie, inny pogrąży się w rozmyśla-
niach nad śmiesznością w ogóle, eszcze inny ucieszy się, że do wesołości i słoneczności
świata przyczynił się mimowolnie ednym promieniem — w każdym zaś razie stało się
to ku zadowoleniu akiegoś popędu, czy to gniewu, czy zapalczywości, czy refleksy no-
ści, czy dobrotliwości. Popęd ten uchwycił zdarzenie niby swó łup: czemuż on właśnie?
Gdyż był spragniony, głodny i czyhał na zdobycz. — Onegda o -te przed południem Kondyc a luǳka, Wieǳa
runął tuż przede mną nagle akiś człowiek ak gdyby rażony piorunem, wszystkie obecne
kobiety krzyknęły; a zaś dźwignąłem go na nogi i czekałem, aż znów oǳyskał mowę
— nie drgnął mi przy tym żaden mięsień w twarzy, nie odezwało się żadne uczucie,
nie doznałem lęku ni współczucia, lecz uczyniłem to, co było na razie na rozumnie sze,
i oddaliłem się obo ętnie. Gdyby mi ktoś ǳień przedtem był zapowieǳiał, iż naza utrz
o -te ktoś w ten sposób obok mnie upadnie — byłbym przeszedł wszelakie męki,
spęǳiłbym noc bezsennie, a w chwili rozstrzyga ące stałbym się może podobnym owe-
mu człowiekowi, zamiast przy ść mu z pomocą. Wszystkie możliwe popędy miałyby czas
zdarzenie to sobie wyobrazić i roztrząsnąć. — Czymże są nasze doświadczenia życiowe?
Racze tym, co w nie wkładamy, aniżeli tym, co się w nich zna du e! A może należałoby
nawet powieǳieć: W istocie nic w nich nie ma? Doznawać est to marzyć?

.
Gwoli uspokojenia sceptyka. — „Zgoła nie wiem, co czynię! Zgoła nie wiem, co mam Kondyc a luǳka, Czyn

czynić!” — To prawda, nie wątp ednakże, że cię czynią! Nieustannie! Po wszystkie czasy
nie rozróżniała luǳkość trybu czynnego od trybu biernego, est to e wiekuisty błąd
gramatyczny.

.
„Przyczyna i skutek”! — Na tym zwierciadle — gdyż intelekt nasz est zwierciadłem

— ǳie e się coś, co dowoǳi regularności, coś określonego odbywa się za każdym razem
po czymś innym określonym — my zaś, gdy to zauważymy i nazwać chcemy, zowiemy
przyczyną i skutkiem: co za szaleństwo! Jak gdybyśmy coś z tego po mowali i po ąć mogli!
Toć nie wiǳieliśmy nic prócz obrazów „przyczyn i skutków”. A właśnie ta obrazowość
uniemożliwia wniknięcie w istotnie szą od kole ności łączność!

.
Cele w przyroǳie. — Kto z całą swobodą badacza za mie się historią oka tuǳież Oko, Natura

kształtów ego u na niższych ustro ów i cały kole ny rozwó oka wykaże, ten musi do ść do
następnego wielkiego wyniku: że wzrok nie stanowił byna mnie zamiaru przy powstaniu
oka, lecz owszem po awił się dopiero wtedy, gdy przypadek narząd ego uż skonstruował.
Jeden taki przykład: a „cele” niby łuski spadną nam z oczu!

.
Rozum. — Jak po awił się rozum na świecie? Rzecz prosta, w nierozumny sposób, Rozum

przypadkiem. Należałoby go odgadywać ak zagadkę.
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.
Czym jest chcenie? — Śmie emy się z człowieka, co, wyszedłszy ze swe komnaty te Kondyc a luǳka

same chwili, gdy słońce ze swo e wychoǳi, powiada: „chcę, by wzeszło słońce”; i z tego,
co, koła w biegu zatrzymać nie mogąc, rzecze: „chcę, by się toczyło”; i z tego, co, powalony
w zapasach, woła: „ległem, gdyż chcę tu leżeć!”. Zaprzestańmy ednakże pośmiewiska! Czyż
nie postępu emy podobnie ak ci trze , ilekroć używamy słowa: „chcę”?

.
O „ǳieǳinie wolności”. — Więce , o wiele więce esteśmy zdolni pomyśleć, aniże- Wolność, Rozum, Czyn

li doznać i uczynić — znaczy to, iż myślenie nasze est powierzchowne i zadowala się
powierzchnią, ba, ze swe powierzchowności nie zda e sobie sprawy. Gdyby nasz inte-
lekt rozwĳał się ściśle w miarę sił naszych i ich ćwiczenia, to na czoło myślenia swego
wysunęlibyśmy zasadę, iż tylko to zdolni esteśmy po ąć, co możemy uczynić, — eżeli
po mowanie w ogóle istnie e. Człowiekowi spragnionemu nie dosta e wody, ale myśli
ego nasuwa ą mu ą wciąż przed oczy, ak gdyby o wodę było barǳo łatwo — właściwa
intelektowi powierzchowność tuǳież poprzestawanie na małym z istotnie dotkliwe po-
trzeby nie zda e sobie sprawy i napawa go poczuciem swe wyższości: dumny est z tego,
że może więce , że bieży chyże , że niemal w okamgnieniu zdolen stanąć u celu — tak
więc świat myśli w porównaniu ze światem ǳiałania, chcenia i doznawania zda się ǳie-
ǳiną wolności: est zaś, ak powieǳiano, eno ǳieǳiną płytkości i niewielkich wymagań.

.
Zapomnienie. — Nie dowieǳiono eszcze, iż zapomnienie istnie e; wiemy edynie, iż Pamięć

nie leży w nasze mocy coś znów sobie przypomnieć. W tę szczerbę nasze mocy wstawili-
śmy tymczasowo słówko „zapomnienie”: akby pomnaża ąc poczet swych zdolności. Lecz
cóż ostatecznie est w nasze mocy! — Jeżeli to słowo wypełnia edną szczerbę w nasze
mocy, to czyż inne słowa nie wypełnia ą szczerb w wieǳy o naszej mocy?

.
Zgodnie z celem. — Żadne snadź⁹⁰ uczynki nie bywa ą gorze rozumiane od uczynków Czyn, Wieǳa

zgodnych z celami, gdyż te uchoǳiły zawsze za na zrozumialsze i są dla nasze świadomości
na powszednie sze. Wielkie problematy leżą na ulicy.

.
Sen i odpowieǳialność. — Za wszystko chcecie być odpowieǳialni, okrom⁹¹ snów Sen, Wolność

swoich! Co za nikczemna słabość, we wnioskowaniu aki brak odwagi! Nic tak barǳo
nie est własnością waszą ak sny wasze! Nic do tego stopnia nie est waszym ǳiełem!
Tworzywem, formą, trwaniem, aktorem, wiǳem — w komediach tych wszystkim e-
steście wy sami! A ednak tu właśnie wzdragacie się i wstyǳicie siebie samych, i uż
Edyp, ów mądry Edyp, szukał pociechy w myśli, iż za sny nasze nie esteśmy odpowie-
ǳialni. Wniosku ę stąd, iż przeważa ąca większość luǳi do ohydnych snów poczuwać
się musi. Gdyby było inacze : z akąż skwapliwością wyzyskano by swe nocne ro enia na
chwałę pychy luǳkie ! — Trzebaż dodawać, iż mądry Edyp miał słuszność, że istotnie za
sny nasze — lecz tak samo i za awę naszą odpowieǳialni nie esteśmy, i że roǳicami
nauki o wolności woli est duma człowieka tuǳież ego przeświadczenie o swe mocy.
Powtarzam to snadź⁹² za często: lecz przyna mnie nie stanie się to dlatego błędem.

.
O rzekomej walce motywów. — Mówi się o „walce motywów”, atoli określa się tym

słowem walkę, która walką motywów nie est. Mianowicie: w nasze rozważa ące świa-
domości wyłania ą się przed czynem kole no następstwa różnych czynów, których w swym
mniemaniu moglibyśmy dokonać, my zaś porównu emy te następstwa. Zda się nam, że-
śmy gotowi do akiegoś czynu, skoro utwierǳimy się w przekonaniu, iż następstwa ego
w przeważne części będą dla nas pomyślne; zanim ednakże w swych rozważaniach do -

⁹⁰snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁹¹okrom a. krom — oprócz czego, poza czym. [przypis edytorski]
⁹²snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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ǳiemy do tego wyniku, musimy nieraz zadać sobie niemało trudu, gdyż niełatwo est
odgadnąć następstwa, do rzeć e w całe ich sile, i to wszystkie bez żadne omyłki: na do-
miar w rachunku tym trzeba eszcze uwzględnić przypadek. Prze dźmy atoli⁹³ do rzeczy
na trudnie sze : wszystkie te następstwa, które poszczególnie niełacno da ą się oznaczyć,
muszą być teraz pospołu zważone i porównane na edne waǳe; a tak często dla te ka-
zuistyki korzyści brak nam wagi tuǳież ciężarków, z powodu różnic w jakości wszystkich
tych możliwych następstw. Przypuśćmy ednakże, iż pokonaliśmy i tę trudność, że na-
stępstwa, da ące się wza emnie odważyć, dostały się przypadkiem na wagę naszą: w takim
razie obraz następstw akiegoś określonego uczynku stanowi dla nas motyw, by właśnie
tego uczynku dokonać — tak! Li jeden motyw! Jednakże w chwili, gdy przystępu emy
ostatecznie do wykonania czynu, nie ednokrotnie ma na nas wpływ inny roǳa moty-
wów, aniżeli wspomniany powyże „obraz następstw”. Raz odǳiału e nawyknienie nasze
gry sił, to znów nieznaczny boǳiec ze strony osoby, które się lękamy, czy też ą kochamy
lub czcimy, albo zmysł wygody, który woli to, co nawinie się pod rękę, albo podniece-
nie wyobraźni, spowodowane pierwszym lepszym na drobnie szym zdarzeniem w chwili
rozstrzyga ące ; oǳywa ą się zgoła nieobliczalne wpływy cielesne, odǳiału e kaprys, od-
ǳiału e skok akowegoś afektu, co przypadkiem gotów był właśnie do skoku: słowem,
ǳiała ą motywy, których nie znamy wcale, albo znamy nader niedokładnie, i których do
rachunku zawczasu nigdy wciągnąć nie możemy. Prawdopodobnie mięǳy nimi toczy się
także walka, odbywa się wahanie w tę i ową stronę, podnoszenie się i opadanie ciężarków
— i to byłoby właściwą „walką motywów” — coś dla nas zgoła niewiǳialnego i nieświa-
domego. Obliczyłem korzyści i następstwa, i pomnożyłem w ten sposób szyk bo owy
motywów o eden motyw nader istotny — atoli tego szyku bo owego ani nie ustawiam,
ani nie wiǳę: ukryta est dla mnie walka i ukryte zwycięstwo ako zwycięstwo; dowiadu ę
się bowiem wprawǳie, co ostatecznie czynię — ale nie dowiadu ę się, który właściwie mo-
tyw odniósł przez to zwycięstwo. Nawykliśmy jednakże wszystkich tych nieświadomych
procesów nie brać w rachubę i przygotowanie do akiegoś czynu ogarniać myślą eno po
kresy świadomości: tak więc walkę motywów pomieszaliśmy z możliwymi następstwami
rozmaitych uczynków — edno z na brzemiennie szych w skutki i dla rozwo u morału
na fatalnie szych pomieszań!

.
Cele? Wola? — Przywykliśmy wierzyć w dwie ǳieǳiny, w ǳieǳinę celów i woli, ako

też w ǳieǳinę przypadków; w ostatnie panu e niedorzeczność, coś tam w nie się ǳie e,
lecz nikt nie umie powieǳieć: dlaczego? po co? — Obawiamy się tego państwa wielkie
kosmiczne głupoty, gdyż zazwycza pozna emy e w ten sposób, iż w świat inny, w świat
celów i zamiarów, spada ono niby cegła z dachu i akiś piękny cel nam zabĳa. Wiara ta
we wspomniane dwie ǳieǳiny est praodwieczną baśnią i romantyką: my, mądre karły,
z naszą wolą i naszymi celami, bywamy udręczani przez głupie, arcygłupie olbrzymy przy-
padki, co nas przewraca ą, często miażdżą na śmierć — lecz mimo to nie chcielibyśmy
istnieć bez straszliwe poez i tego sąsieǳtwa, gdyż te potwory awią się nieraz wtedy, gdy
życie w pajęczej sieci celów poczyna nas nuǳić lub trwożyć, i da ą wzniosły obrót rzeczom,
rozǳierając naraz swą dłonią całą sieć — nieumyślnie, gdyż są nierozumne! Nie wieǳą
nawet o tym! Ale ich grube kościste ręce przenika ą sieć naszą niby powietrze. — To
państwo nieobliczalności, tę ǳieǳinę wzniosłego wiekuistego nierozumu zwali Grecy
Moira i niby widnokręgiem okalali nią swych bogów, którzy poza e obrębem ani wi-
ǳieć ani ǳiałać nie mogli; wynikało to u nich z owe skryte względem bogów przekory,
prze awia ące się u niektórych ludów w te formie, iż wprawǳie nie szczęǳi się modłów,
lecz zawsze akąś broń zachowu e się dla siebie w odwoǳie; na przykład u Indów i Persów
pozostawali oni w zależności od ofiar śmiertelników, którzy w ostateczności mogli ich
ogłoǳić i zamorzyć głodem na śmierć; śród twardych melancholĳnych Skandynawów
roǳi się znów wyobrażenie o przyszłym zmierzchu bogów i w zamian za trwogę, aką oni
prze mu ą, napawa rozkoszą cichego odwetu. Inacze przedstawia się natomiast chrze-
ścĳaństwo oraz ego, Indom i Persom, Grekom i Skandynawom zarówno obce, uczucie
zasadnicze, co przed duchem mocy nie tylko w prochu się korzyć, lecz eszcze proch ten
całować każe: dało ono do zrozumienia, iż owo wszechmocne „państwo głupoty” nie est

⁹³atoli (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
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tak głupie, ak się nam wyda e, że to my racze esteśmy głupi, nie wiǳimy bowiem, iż
poza nim — kry e się Pan Bóg, który lubi wprawǳie ciemne, kręte i cudowne drogi, lecz
ostatecznie przecież wszystko „na dobre obraca”. Ta nowa baśń o Panu Bogu, co uchoǳił
dotychczas niesłusznie za akiegoś olbrzyma czy Moirę a sam cele i sieci przęǳie, i to
subtelnie od naszego rozumu — przeto temuż niezrozumiałe, ba, nierozumne wydawać
się one muszą — baśń ta była tak śmiałym nawrotem, tak zuchwałym paradoksem, iż nie
zdołał e się oprzeć przesubtelniony świat starożytny, acz brzmiała tak cudacznie i raziła
sprzecznością; gdyż niepodobna ukryć, iż est w tym sprzeczność: eżeli nasz rozum od-
gadnąć rozumu i celów bożych nie może, to w aki sposób odgadł tę właściwość swego
rozumu? I tę właściwość rozumu bożego? — W nowszych czasach istotnie wzmogła się
nieufność, czy dachówkę spada ącą z dachu naprawdę strąca „miłość boża” — a luǳie
poczyna ą znów wracać na dawne tory romantycznych opowieści o karłach i olbrzymach.
Uczmy się zatem, gdyż czas uż, czas: w naszym domniemanym ǳieǳictwie celów i rozu-
mu włada ą również olbrzymy! Nasze cele i rozum nasz nie są karłami, lecz olbrzymami!
Nasze własne sieci bywa ą równie często i równie szorstko przerywane przez nas samych,
ak przez dachówkę! I — nie wszystko est celem, co się tak zwie, tym mnie est to wolą,
co się zowie wolą! A gdyby ktoś chciał wnioskować: „zatem est tylko edna ǳieǳina, Los
ǳieǳina przypadków i głupoty?” — to trzeba by dodać, tak est, być może, iż istnie e
tylko edna ǳieǳina, być może, iż nie ma woli i celów, że tylko uroiliśmy e sobie. Owe
żelazne dłonie konieczności, potrząsa ące kubkiem Przypadku, gra ą uż od niepamięt-
nych czasów: muszą więc zdarzać się rzuty, pozornie na zupełnie celowe i rozumne. Być
może, iż nasze akty woli, nasze cele nie są niczym innym, ak właśnie takimi rzutami
— my zaś esteśmy eno zbyt ograniczeni i próżni, by zdawać sobie sprawę ze swe nie-
pomierne ograniczoności: mianowicie, że to my sami potrząsamy w żelaznych dłoniach
kubkiem, że to my sami w na rozmyślnie szych swych uczynkach zabawiamy się eno
grą konieczności. Może! — By ednakże wy ść poza to może, należałoby w Krainie Cie-
niów, poza rubieżami wszystkich powierzchni bywać uż w gościnie, przy stole Persefony
stawiać stawki i grywać z nią w kości.

.
Mody moralne. — W ogólnych sądach moralnych akież dokonało się przesunięcie! Egoizm

Owe na większe ǳiwy starożytne moralności, ak na przykład Epiktet, nie znały zgoła
rozpowszechnionego obecnie zachwytu dla myślenia o innych, ako też życia dla innych;
ze stanowiska nasze mody moralne należałoby ich nazwać wprost niemoralnymi, gdyż
ze wszech sił występowali w obronie swego ego, a przeciw współodczuwaniu z innymi
(mianowicie z ich cierpieniami i ułomnościami moralnymi). I snadź⁹⁴ taką daliby nam
odpowiedź: „skoro est w was coś tak barǳo nudnego czy szpetnego, to oczywiście myślcie
więce o innych niż o sobie. Dla was bęǳie to na właściwsze”.

.
Zamierająca chrześcĳańskość w morale. — „On n’est bon que par la pitié: il faut donc

qu’il y ait quelque pitié dans tous nos sentiments⁹⁵” — tak brzmi obecnie morał! I skądże
to pochoǳi? — Iż dla obecnego odczuwania moralnym est człowiek, którego uczyn-
ki są sympatyczne, bezinteresowne, społeczne i pospolitemu użyteczne dobru — est to
snadź⁹⁶ na powszechnie szym wpływem i zmianą w nastro u, aką chrześcĳaństwo wy-
wołało w Europie: aczkolwiek wpływ ten rozminął się z ego zamiarami i ego nauką.
Jednakże wynikło to z residuum nastro ów chrześcĳańskich, gdy wręcz sprzeczna, suro-
wo egoistyczna wiara zasadnicza, iż „ ednego nam potrzeba”, mianowicie wiara w bez-
względną wartość wiekuistego osobistego zbawienia wraz ze stanowiącym e podwalinę
dogmatem z wolna zanikła, ustępu ąc mie sca zgodne z olbrzymią praktyką kościelnego
miłosierǳia wierze podrzędne w „miłość”, w „miłość bliźniego”. Im barǳie rozluź-
niano więzy dogmatów, tym usilnie to rozluźnienie starano się nie ako usprawiedliwić
kultem miłości luǳi. By pod tym względem nie pozostać za chrześcĳańskim ideałem
w tyle, lecz o ile możności nawet go przewyższyć, oto, co było ta nym bodźcem wszyst-

⁹⁴snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁹⁵On n’est bon que par la pitié: il faut donc qu’il y ait quelque pitié dans tous nos sentiments (.) — nie est

dobre to, co [czynione] przez litość, trzeba więc mieć nieco litości nad naszymi uczuciami. [przypis edytorski]
⁹⁶snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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kich wolnomyślnych ancuskich filozofów od Woltera aż po Augusta Comte’a: ostatni
swą słynną formułą moralną vivre pour autrui istotnie prześcignął chrześcĳaństwo. Naukę
o skłonnościach sympatycznych i o współczuciu, czyli iż zasadą postępowania est nieść
pożytek innym, głosił w Niemczech przede wszystkim Schopenhauer, zaś w Anglii John
Stuart Mill: ednakże byli oni tylko echem — owe nauki z niesłychaną siłą, w na pospo-
litszych i na subtelnie szych formach zakiełkowały ednocześnie wszęǳie, mnie więce
od czasów rewoluc i ancuskie , a wszystkie systemy soc alistyczne oparły się ak gdyby
mimowolnie na wspólne nauk tych podstawie. Nie ma snadź przesądu, który by obecnie
silnie szą wzbuǳał wiarę, aniżeli ten: iż wiadomo, na czym właściwie polega moralność.
W naszych czasach omal wszyscy dowiadują się z zadowoleniem, iż społeczeństwo zmierza
do tego, by ednostkę przystosować do ogólnych potrzeb, ako też że szczęście i zarazem
ofiara jednostki polega na poczuciu, iż est się użytecznym członkiem i narzęǳiem ca-
łości; eno iż obecnie est to rzeczą barǳo chwie ną, w czym te całości szukać należy,
czy w akimś uż istnie ącym lub dopiero powstać ma ącym państwie, czy w naroǳie,
czy w zbrataniu ludów lub w nowych niewielkich związkach gospodarczych. Sprawa ta
wywołu e obecnie wiele refleks i, wątpliwości, walk, est przyczyną wielu rozterek i na-
miętności; atoli przeǳiwną i słodkodźwięczną est zgodność żądań, iż ego winno zaprzeć
się siebie, aż, pod formą przystosowania się do całości, swó ścisły zakres praw i obowiąz-
ków znowu otrzyma — aż stanie się czymś zupełnie nowym i innym. Chciano by po
prostu — pomĳam, świadomie czy nieświadomie — zasadniczego przekształcenia, ba,
nawet osłabienia i zaniku indywiduum: niestruǳenie wylicza się i oskarża wszystko złe
i nieprzy azne, całą rozrzutność, zbytkowność i kosztowność dotychczasowe formy indy-
widualnego istnienia, ma się naǳie ę gospodarzyć tanie , bezpiecznie , równomiernie ,
ednolicie , gdy nic uż prócz wielkich ciał i ich członków istnieć nie bęǳie. Dobrem wy-
da e się to, co w akikolwiek sprzy a sposób temu ciało i członki tworzącemu popędowi
tuǳież ego popędom pomocniczym — główny to prąd moralny nasze epoki; współod-
czuwanie i poczucie soc alne przenika ą się przy tym wza emnie. (Kant stoi eszcze poza
obrębem tego ruchu: naucza wyraźnie, iż winniśmy być niewrażliwi na cierpienia cuǳe,
eżeli nasze dobre uczynki ma ą mieć moralną wartość — co Schopenhauer z wielkim
i nader u niego zrozumiałym oburzeniem zowie Kantowską niesmacznością).

.
Przestań myśleć o sobie. — Zastanówmyż się gruntownie: dlaczego spieszymy toną- Współczucie, Egoizm,

Dobro, Zło, Modacemu z pomocą, acz wcale go nie lubimy? Z współczucia: myślimy wówczas uż tylko
o nim — powiada bezmyślność. Dlaczego dozna emy bólu i przykrości na widok czło-
wieka plu ącego krwią, lubo esteśmy usposobieni względem niego wrogo i niechętnie?
Z współczucia: nie myślimy uż wtedy o sobie — powiada taż sama bezmyślność. Prawda
est ta: w porywie współczucia — mam na myśli, w porywie tego, co błędnie współ-
czuciem zazwycza nazywane bywa — nie myślimy uż wprawǳie świadomie o sobie, za
to tym więcej nieświadomie, podobnie ak przy pośliźnięciu się wykonu emy nieświado-
mie na barǳie celowe odruchy i posługu emy się przy tym na oczywiście całym swym
rozumem. Cuǳe nieszczęście obraża nas; wydałoby nas na pastwę nasze niemocy lub
może naszego tchórzostwa, gdybyśmy mu nie zapobiegli Albo powodu e uż samo przez
się uszczerbek czci nasze przed innymi lub przed nami samymi. Albo też nieszczęście
i cierpienie cuǳe ukrywa zapowiedź niebezpieczeństwa dla nas; i w ogóle ako oznaka
luǳkie ułomności, i niedołęstwa dotyka nas uż niemile. Odtrącamy ten roǳa męki
i obrazy i wywza emniamy go czynem litościwym, w którym może taić się subtelny od-
pór lub zemsta. Że istotnie barǳo o sobie myślimy, widać to z postanowień powziętych
w takich razach, gdy widoku cierpienia, nęǳy i niedoli uniknąć możemy: nie unika-
my go, o ile mamy sposobność okazać się pomocni lub możnie si, o ile esteśmy pewni
oklasku, o ile drogą tego kontrastu pragniemy odczuć swe własne szczęście lub mamy
naǳie ę, że widok ten rozproszy nasze nudy. Jest to błędne, doznawane wówczas czu-
cie, które może być nader rozmaitego roǳa u, zwać współczuciem, gdyż w każdym razie
est to czucie, niepoǳielane przez człowieka wobec nas cierpiącego: est ono tylko nam
właściwe, podobnie ak emu cierpienie ego. Pełniąc uczynki litościwe, pozbywamy się
jeno tego własnego cierpienia. Atoli czegoś podobnego nie czynimy nigdy li z ednego mo-
tywu; nie tylko bowiem chcemy oswoboǳić się przy tym od cierpienia, lecz ulegamy
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przy podobnych uczynkach także popędowi rozkoszy — rozkosz wywołu e mianowicie
wręcz sprzeczny widok własnego położenia, przeświadczenie, iż mogłoby się dopomóc,
gdyby eno się chciało, myśl o pochwale i uznaniu, gdyby się pomogło, sam akt pomo-
cy, o ile odbywa się on pomyślnie i, ako coś stopniowym wieńczonego powoǳeniem,
wykonawcę swego sam przez się darzy zadowoleniem, ale przede wszystkim poczucie,
iż uczynek nasz kłaǳie kres akie ś oburza ące niesprawiedliwości (sam wybuch obu-
rzenia pokrzepia). Wszystko to, wszystko, okrom⁹⁷ wielu cech eszcze subtelnie szych,
est „współczuciem” — akżeż nieudolnie porywa się mowa z ednym tylko słowem na
tak polifoniczną istotę! — Natomiast twierǳenia, akoby współczucie było jednorodne
z cierpieniem, na widok którego powsta e, tuǳież akoby posiadało szczególnie szą sub-
telną przenikliwą zdolność rozumienia tegoż, nie zgaǳa ą się z doświadczeniem, i kto e
właśnie z tych dwóch względów sławił, temu w te moralne ǳieǳinie zbywało snadź⁹⁸
na potrzebnym doświadczeniu. Takie są mo e wątpliwości co do owych nieprawdopo-
dobnych cech przypisywanych przez Schopenhauera współczuciu: chciałby on nas w ten
sposób skłonić, byśmy uwierzyli w ego wielką nowość, mianowicie że współczucie — to
tak wadliwie zbadane i tak źle opisane przezeń współczucie — est źródłem wszystkich
minionych i przyszłych uczynków moralnych — i to właśnie z powodu właściwości, akie
on dopiero sobie uroił. — I cóż odróżnia ostatecznie człowieka nielitościwego od czło-
wieka litościwego? Przede wszystkim — by skreślić tu eno na ogólnie szy zarys — brak
mu pobudliwe wyobraźni lęku tuǳież subtelne zdolności przeczuwania niebezpieczeń-
stwa; i nie obraża się tak łacno próżność ego, gdy coś się ǳie e, czemu przeszkoǳić nie
est w ego mocy (przezorność ego dumy nakazu e mu nie wtrącać się niepotrzebnie do
spraw cuǳych, ba, lubi on, by każdy pomagał sobie samemu i własnymi grywał karta-
mi). Nadto zazwycza przywykł on więce do znoszenia bólu od człowieka litościwego;
nie zda e się mu również czymś tak barǳo niesłusznym, by inni cierpieli, gdyż sam uż
cierpiał. Wreszcie miękkość serca est dlań równie niemiła, ak stoiczna równowaga dla
człowieka litościwego; wyraża się on o nie lekceważąco i uważa ą za niebezpieczną dla
swe męskości, dla swego chłodnego męstwa — skrywa swe łzy przed innymi i ociera e,
niezadowolony ze siebie samego. Inny to roǳa egoisty aniżeli człek litościwy; — atoli
nazywanie go złym, natomiast człowieka litościwego dobrym, nie est niczym innym ak
moralną modą, na którą właśnie czas nastał: podobnie ak istniał okres wręcz odmienne
mody, i to długi okres!

.
O ile należy wystrzegać się współczucia. — Współczucie, o ile istotnie sprawia ból — Współczucie, Lekarz,

Cierpieniea edynie z tego rozpatru emy e tuta stanowiska — est słabością, podobnie ak wszelkie
zaprzepaszczenie się w akimś szkodliwym uczuciu. Pomnaża ból na świecie: acz współ-
czucie tu i ówǳie umnie sza lub usuwa pośrednio ból, to ednak tymi przygodnymi
i na ogół nieznacznymi wynikami nie należy usprawiedliwiać ego istoty, która, ak uż
wspomniano, est szkodliwa. Przypuśćmy, iż tylko na eden ǳień zawładnęłoby światem:
a przyprawiłoby zaraz luǳkość o zgubę równie dobrze ak każdy inny popęd, nie posiada
ono akiegoś dobrego charakteru: dopiero tam, gǳie krzewi się e i pochwala — ǳie e się
to wówczas, gdy nie rozumie się ego szkodliwości, a natomiast odkrywa się w nim źródło
rozkoszy — uǳiałem ego sta e się czyste sumienie, dopiero tam zna du e ono chętnych
wyznawców i bywa ich chlubą. W innych warunkach i kra ach, gǳie po mu e się szko-
dliwość ego, uchoǳi ono za słabość: lub, ak śród Greków, za chorobliwy periodyczny
afekt, który można uczynić nieszkodliwym, od czasu do czasu zaspaka a ąc go umyślnie.
— Kto przez czas akiś wystawi siebie na próbę, a więc w praktycznym życiu bęǳie szukał
celowo do współczucia pobudek tuǳież całą niedolę, aką śród swego otoczenia dostrzec
mu się zdarzy, bęǳie miał ciągle przed oczyma duszy, ten popadnie na pewno w chorobę
i melancholię. Kto natomiast chce być lekarzem luǳkości w jakimkolwiek znaczeniu, ten
względem rzeczonego uczucia winien być nader przezorny — ubezwładnia go ono we
wszystkich stanowczych chwilach, pęta ego wieǳę oraz ego pomocną, delikatną rękę.

⁹⁷okrom a. krom — oprócz czego, poza czym. [przypis edytorski]
⁹⁸snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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.
O politowaniu. — Śród Indów ǳikich myśl, iż można by stać się przedmiotem po- Wróg, Duma, Miłosierǳie

litowania, prze mu e uczuciem moralne zgrozy: est to ostateczna niecnota. Litować się
znaczy tyle, co garǳić: nikt tam nie chce wiǳieć, ak cierpi istota wzgarǳona, nie spra-
wia to rozkoszy. Natomiast widok cierpiącego wroga, w którym ceni się nie mnie szą od
swe własne dumę, którego duma śród mąk nie opuszcza, ako też w ogóle każde istoty,
co do błagania o litość, to znaczy do na haniebnie szego i na głębszego upokorzenia zni-
żyć się nie chce — oto rozkosz nad rozkoszami, duszę ǳikiego napełnia ąca poǳiwem:
zabĳa on w końcu takiego śmiałka, gdy est to w ego mocy, i niezłomności ego ostatnią
wyświadcza cześć: gdyby tenże się skarżył, gdyby wyraz zimnego szyderstwa znikł z ego
twarzy, gdyby okazał się godny pogardy, no, to mógłby pozostać przy życiu, ak pies —
nie drażniłby uż dumy wiǳów, poǳiw ustąpiłby mie sca politowaniu.

.
Szczęście w współczuciu. — Gdy za cel całe intelektualne ǳiałalności przy mie się, na

podobieństwo Indów, poznanie luǳkie niedoli i straszliwemu temu założeniu poprzez
wiele pokoleń ducha dochowa się wiary: to w oczach takich luǳi ǳieǳicznego pesy-
mizmu współczucie nabiera w końcu nowe wartości, mianowicie ako siła podtrzymująca
życie, by mimo wszystko podołać istnieniu, acz goǳiłoby się racze odepchnąć e nie-
zwłocznie ze wstrętu i grozy. Współczucie sta e się środkiem przeciwko samobó stwu,
gdyż zawiera rozkosz i pozwala w małych dawkach lubować się swą wyższością: spra-
wia nam ulgę, przepełnia serce, rozprasza odrętwienie i trwogę, pobuǳa do słów, skarg
i czynów — est stosunkowo szczęściem w porównaniu z nęǳą poznania, co ze wszech
stron prze ednostkę w cieśń i ciemność i ode mu e e oddech. Natomiast szczęście, bez Szczęście
względu na to, akim ono est, darzy powietrzem, światłem i swobodą ruchów.

.
Po co zdwajać „jaźń”! — Przyglądać się swym własnym kole om życiowym tym samym

okiem, akim zwykliśmy patrzeć na nie, gdy są kole ami cuǳego życia — est rzeczą
nader uspaka a ącą i godnym zalecenia lekiem. Gdybyśmy natomiast ęli cuǳe kole e
życiowe rozpatrywać i odczuwać w ten sposób, jak gdyby były one naszymi własnymi —
a tego żąda filozofia współczucia — to przyprawilibyśmy siebie o zgubę i to w na krótszym
czasie: goǳiłoby więc poddać się próbie i zaprzestać ro eń! To pewne, iż owa pierwsza
maksyma est ponadto zgodniejsza z rozumem tuǳież dobrą ego wolą, gdyż o wartości
i istocie akiegoś zdarzenia sąǳimy obiektywnie , gdy ono nie dotyczy nas, lecz kogoś
innego: na przykład, gdy choǳi o doniosłość akiegoś zgonu, akie ś straty pieniężne ,
akie ś potwarzy. Następstwem współczucia, ako zasady postępowania, tuǳież wynikiem
żądania: „nieszczęście bliźniego niecha cię tak boli, ak ego samego”, byłoby na odwrót
to, iż osobisty punkt wiǳenia, wraz z całą ego przesadą i rozkiełznaniem, musiałby stać
się także punktem wiǳenia człowieka innego, człowieka współczu ącego: po równo zatem
musielibyśmy cierpieć z powodu cuǳe aźni, ak z powodu swe własne , i dobrowolnie
podwó nym obarczalibyśmy się nierozumem, zamiast o ile możności zmnie szać brzemię
własnego.

.
Przyrost słodyczy. — Gdy kogoś kochamy, czcimy, poǳiwiamy i po pewnym czasie Cierpienie, Miłość,

Miłosierǳie, Współczucie,
Zemsta, Rozkosz

przekonamy się, że on cierpi — z niepomiernym zdumieniem, gdyż wprost zda e się
nam, akoby nasze płynące odeń szczęście z niewyczerpane własnego szczęścia pochoǳiło
krynicy — to uczucie nasze miłości, czci i poǳiwu ulega w czymś istotnym zmianie:
sta e się słodszym, to znaczy: rozǳiał mięǳy nami a tym kimś zda się zmnie szać, zda
się dokonywać zrównanie. Dopiero teraz wyda e się nam rzeczą możliwą wywzajemnić się
mu, gdy pierwe wyobrażaliśmy go sobie wyższym nad wǳięczność naszą. Ta możność
wywza emnienia się napawa nas wielką radością i podniesieniem. Staramy się odgadnąć,
co ból ego koi, i da emy mu to; gdy chce, pociesza ących słów, spo rzeń, usług, darów
— da emy mu e; a przede wszystkim: gdy chce, byśmy boleli nad ego cierpieniem,
uda emy bole ących, dozna emy ednakże mimo to wszystko rozkoszy czynnej wǳięczności:
ta zaś, krótko mówiąc, est dobrotliwą zemstą. Kiedy niczego od nas nie chce i nic nie
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przy mu e, odchoǳimy oziębli i smutni, niemal urażeni: zda się nam, ak gdyby odtrącono
wǳięczność naszą — a na tym punkcie honoru nawet na lepszy człowiek bywa drażliwy.
— Z tego wszystkiego wynika, iż nawet w na lepszym razie kry e się w cierpieniu coś
poniża ącego, zaś we współczuciu akowaś wyższość i przewaga; wytwarza to wiekuisty
mięǳy nimi rozǳiał.

.
Rzekomo wyższy! — Zdaniem waszym morał współczucia wyższy est od morału sto-

icyzmu? Dowiedźcież tego! Ale pamięta cie, iż „wyższości” i „niższości” w morale nie
można mierzyć takimż samym moralnym łokciem; nie masz bowiem absolutnego mo-
rału. Postara cie się zatem o miarę skądinąd i — mie cie się na baczności.

.
Pochwała i nagana. — Gdy wynik wo ny est niepomyślny, oǳywa się pytanie, kto Wo na, Zwycięstwo,

Klęska, Ofiara, Siła„zawinił”; kiedy na odwrót zosta e uwieńczona zwycięstwem, sławi się e sprawcę. W ra-
zie niepowoǳenia szuka się zawsze winy, gdyż pociąga ono za sobą zniechęcenie, na
które edynym lekiem bywa bezwiednie nowe wezbranie uczucia mocy — prze awia ące
się w potępieniu „winowa cy”, ów winowa ca nie est czymś w roǳa u kozła ofiarne-
go za winy cuǳe: est on ofiarą słabych, upokorzonych, upadłych na duchu, którzy na
czymśkolwiek chcieliby sobie dowieść, iż posiada ą eszcze siłę. Potępienie siebie samego
może być także środkiem, by po akie ś klęsce wzmóc się znowu w poczuciu mocy. —
Natomiast uwielbienie sprawcy częstokroć bywa równie ślepym prze awem akiegoś inne-
go popędu, domaga ącego się ofiary — ednakże ofiara tym razem nawet dla zwierzęcia
ofiarnego przedstawia się słodko i ponętnie: gdy mianowicie lud akiś lub społeczeństwo
w następstwie wielkiego, olśniewa ącego tryumfu przepełni poczucie mocy i ogarnie znu-
żenie zwycięstwem, wówczas przychoǳi kole na wyrzeczenie się dumy; powsta e uczucie
uległości i szuka dla siebie przedmiotu. — Zarówno gdy nas chwalą, ak kiedy nas ganią,
stanowimy zwykle dla swych bliźnich sposobność, nie ednokrotnie umyślnie stworzo-
ną i wyzyskaną sposobność, by swe wezbrane chętce chwalenia czy ganienia upust dać
mogli: w obu razach wyświadczamy im dobroǳie stwo, które nie est naszą zasługą i za
które nie odwǳięcza się nikt poǳiękowaniem.

.
Piękniejsza, ale mniej warta. — Moralność malownicza: est to moralność stromo wy-

strzela ących uczuć, zawrotnych prze ść, patetycznych, natarczywych, straszliwych, uro-
czystych tonów i gestów. Jest to na wpół ǳiki stopień moralności: nie ulega my e es-
tetycznym urokom i nie wyznacza my dlatego akiegoś górnie szego⁹⁹ dosto eństwa.

.
Współodczuwanie. — By kogoś rozumieć, to znaczy, by uczucie jego w sobie odtwo-

rzyć, roztrząsamy użcić nieraz powody ego tak lub owak określonego uczucia i pytamy
na przykład: dlaczego on smutny? — po czym z tychże samych powodów pogrążamy się
również w smutku; atoli o wiele częście nie czynimy tego i urabiamy w sobie uczucie li na
podobieństwo przejawów ego, występu ących i dostrzeżonych u owe osoby, mianowicie
wyraz e oczu, e głosu, e chodu, e postawy (lub boda ich odbicie w słowie, obrazie
i muzyce) odtwarza ąc na własnym ciele (co na mnie aż do lekkiego upodobnienia gry
mięśni tuǳież innerwac i). Po czym powsta e w nas podobne uczucie, skutkiem dawnego
sko arzenia wrażenia i ruchu, co uż wdrożyły się bieżyć wprzód i wstecz. W te zdolności
rozumienia cuǳych uczuć osiągnęliśmy wielką biegłość i niemal mimowolnie ćwiczymy
ą wciąż w obecności innych luǳi: osobliwie warto się przy rzeć grze linii w twarzach
kobiecych, ak one pod wpływem nieustannego odtwarzania i oǳwierciedlania tego, co
wokół nich odczuwane bywa, mienią się i wibru ą. Atoli na wyraźnie dowoǳi nam mu-
zyka, akimi mistrzami esteśmy w szybkim i subtelnym odgadywaniu uczuć, ako też
we współodczuwaniu: acz bowiem muzyka est eno odbiciem odbicia uczuć, to ednak,
mimo te odległości i nieokreśloności, do tego stopnia uczuć tych nam uǳiela, iż, niby
zupełni szaleńcy, popadamy w smutek, nie ma ąc żadnego doń powodu i edynie dlatego,
że słyszymy tony i rytmy przypomina ące nam barwę głosu oraz ruchy luǳi smutnych

⁹⁹górniejszy — wzniośle szy. [przypis edytorski]
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lub boda zachowanie się tychże. Opowiada ą o pewnym królu duńskim, że pod wpływem
gry akiegoś harfiarza popadł w taki zapał wo owniczy, iż porwał się z mie sca i zabił pięć
osób ze swego orszaku: nie wrzała wówczas wo na, nie było nieprzy aciela, panował ow-
szem na zupełnie szy spokó , a ednak z uczucia o przyczynie tegoż wstecz wnioskująca siła
była dość wielka, by pokonać rozum i oczywistość. Takie ednakże bywa prawie zawsze
ǳiałanie muzyki (oczywiście, o ile odǳiałuje ona —) i nie trzeba aż tak paradoksalnych
przykładów, by przekonać się o tym: stan uczucia, wywoływany w nas przez muzykę, po-
zosta e niemal zawsze w sprzeczności z oczywistością naszego istotnego położenia, ako też
z rozumem, który z tego istotnego położenia oraz ego przyczyn zda e sobie sprawę. — Na
pytanie, akim sposobem nabraliśmy tyle wprawy w odgadywaniu cuǳych uczuć, odpo-
wiedź nie ulega żadne wątpliwości: człowiek, ako na bo aźliwsze ze wszystkich zwierząt,
ǳięki wątłe i delikatne naturze miał w swe trwożliwości mistrzynię owego współodczu-
wania, owego szybkiego rozumienia uczuć cuǳych (także zwierzęcych). We wszystkim
żywym i sobie obcym przez długie tysiąclecia dostrzegał niebezpieczeństwo: gdy go coś
podobnego spotykało, naśladował zaraz wyraz rysów oraz postawę i snuł wnioski, akiego
roǳa u złe zamiary ta ą te rysy i ta postawa. To odgadywanie zamiarów ze wszystkich linii
i ruchów przeniósł człowiek nawet na przyrodę martwą — w tym mniemaniu, iż rzeczy
bezdusznych nie ma: zdaniem mym, wszystko to, co zowiemy poczuciem przyrody, czego
dozna emy na widok nieba, niw, skał, lasów, burz, gwiazd, morza, wiosny i kra obrazu, li
z tego źródła wywoǳi swe pochoǳenie — bez tego odwiecznego ćwiczenia trwogi, by we
wszystkim dopatrywać się wtóre pod powierzchnią uta one treści, nie lubowalibyśmy się
obecnie przyrodą, podobnie ak bez owe mistrzyni, aką est trwoga, nie radowalibyśmy
się człowiekiem ni zwierzęciem. Bowiem radość i przy emne zǳiwienie, wreszcie poczu-
cie śmieszności, są zroǳonym późnie potomstwem współodczuwania, ako też o wiele
młodszym roǳeństwem trwogi. — Zdolność szybkiego rozumienia — wynika ąca za-
tem ze zdolności szybkiego udawania — słabnie u dumnych, panu ących nad sobą osób
i ludów, gdyż mnie znana est im trwoga: natomiast śród ludów lękliwych krzewią się
wszelkie roǳa e udawania i rozumienia, tu też zna du e się właściwa o czyzna sztuk na-
śladowczych oraz wyższe inteligenc i. — Gdy ze stanowiska wyłuszczone co tylko teorii
współodczuwania pomyślę o ulubione obecnie i uświęcone zasaǳie mistycznego pro-
cesu, ǳięki któremu współczucie zlewa dwie istoty w edną i umożliwia w ten sposób
edne z nich bezpośrednie zrozumienie drugie : gdy wspomnę, iż tak asny umysł ak
Schopenhauer podobał sobie w tych marzycielskich i niegodnych bredniach i upodoba-
nie to zaszczepił w otwarte i na wpół otwarte głowy: to zdumienie me i politowanie nie
zna wprost granic. Jakżeż wielkie musi być w nas zamiłowanie do niepo ętych ma aczeń!
Jakże bliski obłędu est wciąż eszcze człowiek, gdy da e posłuch swym ta nym życzeniom
intelektualnym! — (I za cóż czuł Schopenhauer dla Kanta taką wǳięczność, takie głę-
bokie zobowiązanie? Ob awia się to gǳieś całkiem niedwuznacznie: Ktoś utrzymywał,
iż kategoryczny imperatyw Kanta można by pozbawić ego qualitatis occultae i uczynić
przystępnym rozumowi. Na to Schopenhauer wybucha tymi słowy: „Imperatyw katego-
ryczny uprzystępniony rozumowi! Jakaż spaczona myśl! Egipska ciemność! Nie da Boże,
by stał się on kiedy przystępnym rozumowi! Toć to właśnie, iż istnie ą rzeczy niepo ęte,
iż nęǳa rozumu oraz ego po ęć est ograniczona, względna, przemĳa ąca, omylna: wła-
śnie ta pewność est wielkim darem Kanta”. — Goǳiłoby się zastanowić: dobrą wolę
poznania rzeczy moralnych czyliż posiada człowiek, którego z góry uszczęśliwia wiara, iż
pojąć ich niepodobna! Który eszcze rzetelnie wierzy w nieziemskie natchnienia, w magię
i wiǳiadła, tuǳież w metafizyczną szpetność ropuchy!)

.
Biadaż, gdy ten popęd srożyć się zacznie! — Gdyby popęd pieczołowitości i troskliwości

o bliźnich („skłonność sympatyczna”) stał się dwakroć silnie szym, aniżeli est obecnie,
to życie na ziemi byłoby nie do zniesienia. Dość pomyśleć, co za niedorzeczności popełnia
co chwila każdy osobnik z pieczołowitości i troskliwości o siebie samego i ak est przy
tym nieznośny: cóż by to było, gdybyśmy dla bliźnich stali się przedmiotem tego samego
głupstwa i natręctwa, akim dotychczas uprzykrzali się tylko sobie! Nie czmychałobyż¹⁰⁰

¹⁰⁰nie czmychałobyż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie czmychałoby,
czyż nie czmychałoby. [przypis edytorski]
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się na oślep na widok „bliźniego”? Nie piętnowałoby się sympatyczne skłonności tymi
samymi zelżywymi słowy, akimi obecnie ła e się egoizm?

.
Bądź głuchym na jęki. — I czy aż to wina, gdy pod wpływem cierpień i ęków innych

śmiertelnych poda emy się zasępieniu i błękit własnego nieba zasnuwamy chmurami? Już-
cić¹⁰¹ właśnie owych innych śmiertelnych, i to na domiar wszystkich innych przykrości,
akie nam wyrząǳa ą! Nie możemy ich pocieszać ni spieszyć im z pomocą, eżeli chcemy Bóg, Rozkosz, Cierpienie,

Smutekbyć echem ich żalów lub zawsze eno ku nim skłaniamy swe ucho — chyba że wta emni-
czylibyśmy się w sztukę Olimpĳczyków i budowalibyśmy się odtąd niedolą luǳką, zamiast
nią się smucić. Jednakże est to dla nas zbyt olimpĳskie: acz rozkoszowanie się tragedią
zbliżyło uż nas nieco do tego idealnego ludożerstwa bogów.

.
„Nieegoistycznie!” — Ów est czczy i pragnąłby się napełnić, tamten zaś przepełniony Miłość, Egoizm

i chciałby swe pełni ulżyć — oba szuka ą odpowiedniego osobnika. Proces ten, w na -
wyższym swym znaczeniu po ęty, w obu razach ednym określa się słowem: zowie się go
miłością — ak to? Miałażby miłość być czymś nieegoistycznym?

.
Chociażby nawet przyszło poświęcić bliźniego! — Co? Istota prawǳiwe moralności po- Poświęcenie

lega na tym, iż rozpatru emy na bliższe i na bezpośrednie sze czynów naszych następstwa
dla innych i wedle tego postępu emy? Jest to eno ciasny i filisterski morał, acz snadź¹⁰²
est także morałem; ednakże wolnie szym i szczytnie szym zda się mi pogląd, by nie liczyć
się nawet z tymi na bliższymi następstwami dla innych i cele odlegle sze w razie potrze-
by okupować nawet cierpieniem bliźniego — na przykład krzewić poznanie, chociażby się
wieǳiało, iż na pewnie szym i bezpośrednim plonem wolnomyślności nasze bęǳie dla
innych troska, wątpienie lub coś gorszego. Nie wolnoż ze swymi bliźnimi przyna mnie
tak postępować, ak postępu e się ze sobą samym? Jeżeli zaś na swe własne bezpośred-
nie następstwa tuǳież cierpienia nie zapatru emy się równie ciasno i po filistersku, to
dlaczegóż musimy mieć e u innych na wzglęǳie? Da my na to, iż ożywia nas duch po-
święcenia: cóż nam tedy zabrania poświęcić także bliźniego? — ak to czynili dotychczas
monarchowie i państwa, którzy ednych obywateli składali w ofierze innym, „ze względu
na ogólne interesy”. Alić¹⁰³ i my mamy ogólne i snadź ogólnie sze interesy: czymużby
więc nie było wolno niektórych osobników spośród pokoleń ǳisie szych złożyć w ofierze
pokoleniom przyszłym? O ile by ich żałość, ich rozpacz, ich niepoko e, trwożne ich kroki
i omyłki okazały się potrzebne, by nowa socha ziemię przeorać i dla wszystkich użyźnić
mogła? — Na ostatek: poǳielamy też usposobienie bliźniego, w którym on ofiarą czuć
się może, nakłaniamy go do zadania, do którego est nam potrzebny. Jesteśmyż¹⁰⁴ tedy
bezlitośni? Gdy wszakże bodaj za cenę własnego współczucia, wbrew sobie samym zwycię-
stwo wywalczyć chcemy, to czyż nastró ten górnie szy i wolnie szy nie est od poczucia
pewności, wynikłego z rozmyślań, czy uczynek akiś sprawia radość lub przykrość bliźnie-
mu? Toć kosztem te ofiary — ogarnia ące zarówno nas i bliźnich — utwierǳilibyśmy
i dźwignęlibyśmy ogólne mocy luǳkie poczucie nawet w takim razie, gdybyśmy go nie
powiększyli: co stanowiłoby uż pozytywny przyrost szczęścia. — Wreszcie, gdyby to na-
wet — — lecz uż ani słowa! Dość ednego spo rzenia, zrozumieliście mnie!

.
Przyczyna „altruizmu”. — O miłości wyrażali się luǳie dlatego z takim uwielbieniem

i tak emfatycznie, gdyż zbywało im na niej i nigdy tą karmą nasycić się nie mogli: stała się
przeto dla nich „karmą bogów”. Gdyby akiemu poecie przyszło na myśl przedstawić ob-
razowo przyszłą utopię powszechnej miłości luǳkiej: to nie ulega wątpliwości, iż musiałby
opisać przykry i śmieszny stan, akiego eszcze na ziemi nie było — przedmiotem tęskno-

¹⁰¹jużcić a. juści (daw., gw.) — owszem, właśnie. [przypis edytorski]
¹⁰²snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁰³alić (daw.) — ale też; ednakże. [przypis edytorski]
¹⁰⁴jesteśmyż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy esteśmy, czyż esteśmy.

[przypis edytorski]
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ty, czułości i natręctwa byłby podówczas każdy człowiek nie dla edne osoby kocha ące ,
ak to bywa obecnie, lecz dla tysięcy, ba, nawet dla wszystkich, ǳięki nieprzezwyciężo-
nemu popędowi, przeklinanemu i potępianemu tak samo, ak przez dawnie szą luǳkość
sobkostwo; a poeci ówcześni, o ile by spoko nie tworzyć mogli, marzyliby eno o bło-
gie , bezmiłosne przeszłości, o boskim egoizmie, o możliwe ongi na ziemi samotności,
odosobnieniu, niechęci, nienawiści, pogarǳie oraz o tym wszystkim, co się składa na
podłość lubego zwierzęcego świata, w którym my ży emy.

.
Rzut oka w dal. — Jeżeli moralnymi są eno te uczynki, których dokonu e się ze

względu na innych i li edynie na nich, to nie masz uczynków moralnych. Jeżeli mo-
ralnymi są eno te uczynki — ak brzmi inna definic a — których dokonu e się z wol-
ne woli, to nie ma również uczynków moralnych! — Czymże więc est to, co tak się
zowie, co mimo wszystko istnie e i domaga się wy aśnienia? Są to skutki niektórych
omyłek intelektualnych. — Zatem gdyby się otrząśnięto z tych błędów, to i cóż by się
stało z „uczynkami moralnymi”? — Skutkiem tych błędów przypisywaliśmy niektórym
uczynkom wyższą wartość, aniżeli istotnie posiada ą: odróżnialiśmy e od uczynków „nie-
wolnych” i „egoistycznych”. Skoro obecnie stawiamy e znów w ednym z nimi rzęǳie —
a est to rzeczą konieczną — to bezsprzecznie powodujemy spadek ich wartości (poczucia
ich wartości) snadź¹⁰⁵ poniże właściwe miary, gdyż uczynki „niewolne” i „egoistyczne”
oceniano dotychczas za nisko, z powodu owych rzekomo na głębszych i na rǳennie szych
różnic. Zatem właśnie one staną się odtąd rzadszymi, ponieważ będą mnie cenione? —
Niewątpliwie! Przyna mnie na tak długo, dopóki waga poczucia wartości zna du e się
pod reakc ą błędów dawnie szych. Ale w zamian odda emy luǳiom słuszną odwagę do
uczynków, okrzyczanych ako egoistyczne, i przywracamy wartość tym uczynkom — po-
zbawiamy je nieczystego sumienia! A ponieważ zdarzały się one na częście i po wszystkie
czasy na częstszymi też będą, przeto całemu obrazowi uczynków i życia ode mu emy e-
go zły wygląd! Wielka to rzecz. Człowiek przestanie być złym, gdy nie bęǳie uż siebie Kondyc a luǳka, Zło
uważał za złego.

¹⁰⁵snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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KSIĘGA TRZECIA
.

Potrzeba drobnych odstępstw! — Toć w rzeczach obyczaju wolno postępować niekie- Fałsz, Rozum, Obycza e
dy wbrew swym słusznie szym poglądom; wolno ulegać w praktyce, zachowu ąc sobie
duchową swobodę; wolno nie różnić się od innych, wyświadczać im przez to dobroǳie -
stwo i grzeczność, nagraǳa ąc ich nie ako za odstępstwo w swych zapatrywaniach —
tego roǳa u względy śród wielu ako tako wolnomyślnych luǳi uchoǳą nie tylko za
nieszkodliwe, lecz nawet za „zacne”, „luǳkie”, „toleranckie”, pozbawione pedantyzmu”
i ak tam brzmią piękne te słowa, którymi sumienie intelektualne usypiać się zwykło:
zatem eden pozwala ochrzcić swe ǳiecię, acz est ateistą, drugi potępia nienawiść szcze-
pową, a ednak przy ętym zwycza em służy w wo sku, trzeci nie wstyǳi się ślubować
przed księǳem i choǳić z żoną do kościoła ze względu na e pobożnych krewnych.
„Wszak to nic istotnego, gdy ktoś z nas postąpi tak samo, ak postępowali inni i wciąż
postępu ą” — twierǳi gruby przesąd! Gruby błąd! Nie masz bowiem nic istotniejszego, niż
kiedy znany ze swego rozumu człowiek stwierǳa raz eszcze swym uczynkiem coś uż
potężnego, z dawien dawna utartego i nierozumnie uznanego: gdyż dla tych wszystkich,
którzy o tym posłyszą, bęǳie to sankc ą samego rozumu! Cześć poglądom waszym! Ale
drobne odstępstwa większą ma ą wartość!

.
Przypadkowość małżeństw. — Gdybym był bogiem i to dobrotliwym bogiem, małżeń-

stwa luǳkie niecierpliwiłyby mnie więce niż wszystko inne. Wiele, barǳo wiele może
osiągnąć człowiek w swym siedemǳiesiątym, ba, uż trzyǳiestym roku życia — aż ǳiw
bierze nawet bogów! Lecz gdy się potem wiǳi, ak on spadek i ǳieǳictwo tych walk
i zwycięstw, wawrzyn swo ego człowieczeństwa w pierwszym lepszym zawiesza mie scu
na pastwę akie ś białogłowie; gdy się wiǳi, iż ten ǳielny zdobywca zdobyczy swe zacho-
wać nie umie, co więce , zgoła o tym nie myśli, iż drogą płoǳenia mógłby dać początek
barǳie eszcze zwycięskiemu życiu: to zde mu e niecierpliwość i powiada się sobie: „z
luǳkości nic nie bęǳie, ednostki marnu ą się, przypadkowość małżeństw uniemożliwia
wszelkie rozumne podnoszenie się luǳkości — dość gorączkowego przyglądania się i łu-
ǳenia się tym bezcelowym widowiskiem!” — Pod wpływem tego nastro u usunęli się
ongi bogowie Epikura w swą boską szczęśliwość i ciszę: znużeni ludźmi i ich miłostkami.

.
Tu można by odkryć nowe ideały. — Zakochanym powinno być wzbronione rozstrzy-

gać o swym losie tuǳież pod wpływem chimerycznego uro enia stanowić raz na zawsze
o charakterze swego towarzystwa: przysięgi kochanków należałoby publicznie unieważ-
niać i odmawiać im ślubu — mianowicie dlatego, gdyż goǳiłoby się po mować małżeń-
stwo nieskończenie poważnie ! Iżby w takich wypadkach, w akich dotychczas e zawie-
rano, zazwycza właśnie nie dochoǳiło do skutku. Czyliż większość małżeństw nie est Małżeństwo, ǲiecko,

Ofiaratego roǳa u, iż niepożądana est obecność kogoś trzeciego? A właśnie ten trzeci est pra-
wie zawsze obecny — ǳiecko — i est czymś więce niż świadkiem, mianowicie kozłem
ofiarnym.

.
Formuła przysięgi. — „Jeżeli w te chwili kłamię, to nie estem uż uczciwym czło- Przysięga, Słowo

wiekiem i każdemu wolno powieǳieć mi to w oczy”. — Polecam tę formułę zamiast
sądowe przysięgi i utartego powoływania się na imię boskie: est silniejsza. Człowiek
pobożny również nie ma powodu e się sprzeciwiać: skoro bowiem dotychczasowa przy-
sięga nie zobowiązuje uż dostatecznie, człowiek pobożny winien być posłusznym swemu
katechizmowi, który rozkazu e „nie bęǳiesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno”.
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.
Niezadowolony. — Oto przedstawiciel dawnego chrobrego pokolenia: zły est na cy-

wilizac ę, gdyż zdaniem ego ma ona na celu wszystkie dobre rzeczy, zaszczyty, skarby,
piękne kobiety — uprzystępnić także tchórzom.

I.
Pociecha zagrożonych. — Grecy, śród życia pełnego wielkich przewrotów i niebez- Niebezpieczeństwo,

Ucieczkapieczeństw, szukali w poznawaniu i rozmyślaniu akowe ś spoko ności uczucia tuǳież
ostatecznego refugium. My, w nieporównanie pomyślnie szych warunkach, przenieśli-
śmy grozę w świat rozmyślania i poznawania, po którym wypoczynkiem i uspoko eniem
est nam życie.

.
Wygasły sceptycyzm. — Śmiałe porywy są w nowszych czasach rzadsze aniżeli w sta-

rożytności i średniowieczu — prawdopodobnie dlatego, iż obecnie nie wierzy się uż
w przepowiednie, wyrocznie, wróżbiarzy i gwiazdy. To znaczy: esteśmy uż niezdolni
wierzyć w akąś przeznaczoną nam przyszłość na podobieństwo starożytnych, którzy —
inacze niż my — w stosunku do tego, co bęǳie, o wiele mnie byli sceptykami, niźli
w stosunku do tego, co jest.

.
Z nadmiaru pomyślności. — „Byleby tylko nie było nam za dobrze!” — oto czego

obawiali się pota emnie Grecy w okresie swe pomyślności. I dlatego nakazywali sobie
umiarkowanie. A my!

.
Kult „przejawów naturalnych”. O czym to świadczy, iż kultura nasza względem ob a-

wów bólu, względem łez, skarg, wyrzutów, gestów wściekłości i upokorzenia nie tylko
est pobłażliwa, lecz nawet e pochwala i do szlachetnie szych konieczności zalicza? — gdy
duch filozofii starożytne miał dla nich pogardę i byna mnie nie uznawał ich konieczno-
ści. Dość przypomnieć, ak Plato — do nieluǳkich filozofów niezalicza ący się zgoła —
wyraża się o Filoktecie sceny tragiczne . Czyżby nasze nowoczesne kulturze zbywało na
„filozofii”? Czyżbyśmy, wedle osądu owych starożytnych filozofów, należeli wszyscy do
„motłochu”?

.
Klimat pochlebcy. — Psich pochlebców nie należy uż szukać w pobliżu tronów — Pochlebstwo

monarchowie ma ą żołnierskie upodobania, a te nie znoszą pochlebstwa. Za to w pobliżu
bankierów i artystów pleni się to kwiecie ǳiś eszcze.

.
Wskrzesiciele. — Luǳie próżni cenią akąś cząstkę przeszłości z tą chwilą wyże , od- Próżność, Historia

kąd powiodło się im wczuć się w nią (zwłaszcza eżeli est to rzeczą trudną), co więce ,
pragnęliby, o ile możności, znowu ą wskrzesić. A ponieważ luǳi próżnych est zawsze
mnóstwo, przeto niebezpieczeństwo studiów historycznych, gdy odda się im cała akaś
epoka, istotnie est niemałe: za wiele sił roztrwania się na wszelkiego roǳa u wskrzesze-
nia. Cały ruch romantyczny na łatwie snadź¹⁰⁶ zrozumieć z tego stanowiska.

.
Próżni, pożądliwi i niezbyt mądrzy. — Żąǳe wasze są większe od waszego rozumu,

zaś próżność wasza est eszcze większa od waszych żąǳ — takim luǳiom, akimi wy
esteście, należałoby z zasady zalecać sporo praktyki chrześcĳańskie , ako też nieco teorii
schopenhauerowskie !

.
Piękność zgodna z dachem czasu. — Rzeźbiarze, malarze i muzycy nasi, chcąc tworzyć

z ducha czasu, powinni by przedstawić piękno nabrzękłe, olbrzymie i nerwowe: podob-
nie ak Grecy, którzy pod wpływem swego morału miary, wiǳieli i odtwarzali piękno

¹⁰⁶snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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ako Apollina belwederskiego. My powinniśmy zwać go właściwie brzydkim! Cóż, kiedy
niemądrzy „klasycznicy” przyprawili nas o utratę szczerości!

.
Tegoczesna ironia. — Obecnie est w zwycza u u Europe czyków wszystkie rzeczy Ironia

wielkie zbywać ironią, gdyż z nadmiaru skrzętności w ich służbie nie ma się czasu brać e
poważnie.

.
Przeciw Rousseau’wi. — Jeżeli to prawda, iż w cywilizac i nasze est coś nikczem-

nego: to macie do wyboru wnioskować dale z Rousseau’em: „ta nikczemna cywilizac a
winna est nasze zdrożnej moralności” lub na odparcie ego wysnuć wniosek „nasza dobra
moralność winna est te nęǳocie cywilizac i. Nasze słabe, niemęskie po ęcie społeczne
o dobru i złu, ako też ich olbrzymia przewaga nad ciałem i duszą, spowodowały w końcu
osłabienie wszystkich ciał i wszystkich dusz i kłamały luǳi samoǳielnych, niezależnych,
nieulęknionych, te podpory silnej cywilizac i: spotykane eszcze resztki zdrożnej moral-
ności są to ostatnie szczęty tych podpór”. Zatem paradoks przeciw paradoksowi! Niepo-
dobna, by prawda zna dowała się po obu stronach: i czy w ogóle est po edne z nich?
Warto by zbadać.

.
Może przedwcześnie. — O ile się zda e, obecny stan rzeczy przedstawia się tak: ze

strony tych, którym ciężą istnie ące prawidła i obycza e, pod na rozmaitszymi błędnymi
oraz w błąd wprowaǳa ącymi nazwaniami i po większe części śród na zupełnie sze nie-
asności poczyna ą się pierwsze próby, by się zorganizować i tą drogą uzyskać prawa: gdy
dotychczas, okrzyczani ako zbrodniarze, przestępcy, luǳie wolnych obycza ów i wolne
myśli, odtrąceni przez społeczeństwo, obarczeni wyrzutami sumienia wiedli oni skażony
i zakaża ący żywot. Acz dla nadchoǳącego stulecia połączone to bęǳie z niemałym nie-
bezpieczeństwem i nie ednemu zarzuci broń na ramię, ednakże na ogół est rzeczą dobrą
i słuszną: chociażby dlatego, by istniała akaś przeciwwaga, wciąż przypomina ąca, że nie
ma edynie umoralnia ącego morału i że każda li siebie samą stwierǳa ąca moralność za
wiele cennych sił niweczy i za drogo przez luǳkość opłacana bywa. Odstępcy, którzy tak
często posiada ą zdolności wynalazcze i twórcze, nie powinni nadal padać ofiarą; odstęp-
stwo od morału w słowach i czynach nie powinno nadal uchoǳić za hańbę; należałoby
przedsięwziąć mnogie próby nowego życia i zrzeszania; należałoby precz usunąć ze świata
olbrzymie brzemię wyrzutów sumienia — te na ogólnie sze cele winny by spotkać się
z uznaniem i poparciem wszystkich luǳi uczciwych i szuka ących prawdy!

.
Jaki morał nie nuǳi. — Główne przykazania obycza owe, które lud akiś wciąż sobie Cnota, Błąǳenie

głosić i powtarzać każe, pozosta ą w zależności od ego zasadniczych błędów i dlatego nie
są dlań nudne. Grecy, którym nader często zbywało miary, chłodne odwagi, poczucia
słuszności tuǳież w ogóle roztropności, dawali chętnie posłuch czterem cnotom sokra-
tycznym — potrzebowało się ich bowiem tak barǳo, a zgoła żadnych nie miało się do
nich zdolności!

.
Na rozdrożu. — Tfu! Zachciewa się wam systemu, w którym człowiek albo musi Obycza e, Kondyc a luǳka,

Interesbyć kółkiem, bez żadnych ogródek i zastrzeżeń, albo też sam dosta e się pod koła! Gǳie
rozumie się samo przez się, iż każdy jest tym, czym czy aś łaska uczynić go raczy! Gǳie
szukanie „stosunków” do naturalnych zalicza się obowiązków! Gǳie nikogo to nie obra-
ża, gdy słyszy o kimś obcym „kiedyś on może panu się przydać”! Gǳie nikt nie wstyǳi
się składać wizyt dla uproszenia czy e ś protekc i! Gǳie nie przeczuwa się nawet, iż przez
ochoczą uległość względem takich obycza ów spada człowiek raz na zawsze do rzędu po-
śledniego wyrobu garncarskiego, który każdy zużyć i potłuc może, nie poczuwa ąc się
byna mnie do akie ś szczególnie sze odpowieǳialności. Gǳie akby się mówiło: „ta-
kich, ak a nigdy nie brak: bierzcie mnie zatem! Bez ceremonii!”.
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.
Niepomiarkowane hołdy. — Rozmyśla ąc o na barǳie czytanym niemieckim filozo-

fie, o na chętnie słuchanym niemieckim muzyku, ako też o na głośnie szym niemiec-
kim mężu stanu, zmuszony estem wyznać sobie: Niemcom, temu ludowi bezwzględnych
uczuć, zatruwa ą obecnie życie ich właśni wielcy luǳie. Po trzykroć powtarza się to sa-
mo wspaniałe widowisko: widowisko strumienia we własnym, przez siebie utworzonym
korycie, o takie sile i gwałtowności, że nie ednokrotnie zda się, ak gdyby chciał płynąć
pod górę. A ednak, chociażby swe uwielbienie posunęło się nie wieǳieć ak daleko; to
czyż nie pragnęłoby się być na ogół innego zdania aniżeli Schopenhauer! — I któż mógłby
obecnie poǳielać zapatrywania Ryszarda Wagnera, w szczegółach i całości? Jakkolwiek
est to snadź¹⁰⁷ prawdą, co ktoś powieǳiał o nim, iż wszęǳie, dokąd się zwróci i gǳie
się zamierzy, akiś problemat pod ziemią się skrywa — ednakże nie on dobęǳie go
na aw. — Na ostatek, iluż to Niemców z całego serca chciałoby poǳielać zdanie Bi-
smarcka, byleby on sam poǳielał swe zdanie lub przyna mnie okazywał chęć poǳielać
e na przyszłość! Wprawǳie: brak zasad, za to popędy zasadnicze, giętki duch w służ-
bie silnych popędów zasadniczych i dlatego właśnie brak zasad — u dyplomaty nic to
naǳwycza nego, owszem powinno by się zdawać rzeczą powszednią i naturalną; cóż,
kiedy dotychczas nie licowało najzupełniej z po ęciami niemieckimi! Podobnie ak wrza-
wa w sprawie muzyki, zgrzyty i niesnaski z powodu muzyka, podobnie wreszcie ak nowe
i niezwykle stanowisko, akie za ął Schopenhauer: mianowicie ani ponad rzeczami, ani
na klęczkach przed rzeczami — edno i drugie mogłoby eszcze zwać się niemieckim —
lecz przeciw rzeczom! Nie do uwierzenia! I nieprzy emnie! Jakżeż to można postawić się
w ednym rzęǳie z rzeczami, ednakże ako ich przeciwnik, a w ostateczności ako prze-
ciwnik swó własny! — Co ma począć bezwzględny wielbiciel z takim pierwowzorem! I co
w ogóle z takimi trzema pierwowzorami, które nie goǳą się wza em! Oto Schopenhau-
er est przeciwnikiem muzyki Wagnera, Wagner przeciwnikiem polityki Bismarcka, zaś
Bismarck przeciwnikiem całego wagneryzmu i schopenhaueryzmu! Cóż tedy czynić! Jak
dać upust swemu bezwarunkowemu uwielbieniu! A ednak czyżby to nie można z muzyki
muzyka wybrać kilkuset muzycznych taktów, co lgną do serca i do których lgnie się też
sercem, gdyż ma ą serce — u ść z tą niewielką zdobyczą, a o pozostałe reszcie — zapo-
mnieć? Postąpić podobnie z filozofem i mężem stanu — wybrać, przygarnąć do serca, o
reszcie zaś zapomnieć? Ba, gdyby zapomnienie nie było tak trudne! Był raz pewien dum-
ny człowiek, który wszystko dobre i wszystko złe chciał koniecznie zawǳięczać li sobie
samemu: gdy wszakże zapragnął zapomnienia, sam nie mógł dać go sobie, lecz musiał
po trzykroć zakląć duchy; przyszły, wysłuchały ego żądań, a w końcu rzekły: „to wła-
śnie nie est w nasze mocy!”. Czy nie należałoby Niemcom skorzystać z doświadczenia
Manfreda? Po cóż dopiero zaklinać duchy! Rzecz to bezpożyteczna, nie zapomina się, gdy
chce się zapomnieć. Bo i akżeż wielka est ta „reszta”, którą trzeba by zapomnieć owe
wielkie współczesne tró cy, żeby darzyć ą odtąd bezwzględnym uwielbieniem! O wiele
lepie byłoby skorzystać z nadarza ące się sposobności i spróbować czegoś nowego: mia-
nowicie okazywać więce rzetelności w stosunku do siebie samych, z narodu łatwowiernego,
z narodu zapamiętałych ślepych niechęci stać się ludem oględnym w przyklaskiwaniu
i pobłażliwym w zatargach; przede wszystkim zaś po ąć, iż niepomiarkowane hołdy dla
osób są śmiesznością, że zmienić pod tym względem swe zdanie nawet dla Niemców nie
est hańbą oraz że istnie e głębokie, godne uwagi powieǳenie: „Ce qui importe, ce ne
sont point les personnes: mais les choses¹⁰⁸”. Powieǳenie to tchnie wielkością, prawością,
prostotą i zwięzłością — podobnie ak twórca ego, Carnot¹⁰⁹, żołnierz i republikanin.
Czy ednak wolno mówić w ten sposób obecnie do Niemców o Francuzie, i to na domiar

¹⁰⁷snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁰⁸Ce qui importe, ce ne sont point les personnes: mais les choses (.) — To, co est ważne, to wcale nie luǳie,

ale rzeczy. [przypis edytorski]
¹⁰⁹Carnot, Lazare Nicolas Marguerite (–) — matematyk i inżynier wo skowy, generał . wo sk re-

publikańskich; deputowany do Zgromaǳenia Prawodawczego, a następnie do Konwentu Narodowego; ako
członek Komitetu Ocalenia Publicznego od  r. organizował wo skowość rewolucy ne Franc i, wystawił
 armii; zw. „organizatorem zwycięstwa”, „Wielkim Carnotem”; w latach – wchoǳił w skład dy-
rektoriatu; poglądami polit. bliski akobinom, przeciwnik łamania konstytuc i: nie wziął uǳiału w zamachu
w  r. i był zmuszony uciekać za granicę (do Genewy i Augsburga); przez Napoleona Bonapartego mia-
nowany ministrem wo ny w  r., podał się do dymis i w r. ; w  r. dowoǳił obroną Antwerpii;
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o republikaninie? Może nie, a może nawet nie wolno wspomnieć o tym, co niegdyś Nie-
buhr¹¹⁰ śmiał rzec Niemcom: iż nikt w tym stopniu nie wywarł nań wrażenia prawǳiwej
wielkości co Carnot.

.
Pierwowzór. — Co lubię u Tukidydesa, co est przyczyną, iż stawiam go wyże od

Platona? Wszelka typowość w zdarzeniach i człowieku sprawia mu na rozlegle szą i na -
szczerszą radość, a każdy typ posiada dlań pewien zasób cennego rozumu: ten rad by
odkryć. Celu e większą praktyczną sprawiedliwością aniżeli Plato; nie spotwarza i nie
umnie sza luǳi, którzy mu się nie podobali lub dotknęli go czymś boleśnie w życiu.
Wręcz przeciwnie: wiǳąc eno typy, umie zawsze dopatrzyć się czegoś wielkiego we
wszystkich rzeczach i luǳiach; bo i cóż by poczęła ta potomność, które swe ǳieło po-
święca, z tym wszystkim, co typowe nie est! Przedstawia tedy ten myśliciel i znawca
luǳi ostatnie wspaniałe kwiecie owe kultury nieoglądającego się na nic znawstwa świata,
które poetą był Sofokles, mężem stanu Perykles, lekarzem Hippokrates a przyrodnikiem
Demokryt: kultury, co zasługu e nosić miano swych nauczycieli sofistów, i, niestety, od
chwili tego chrztu nagle dla nas blednąć i niknąć poczyna — pode rzewamy bowiem, iż
wysoce niemoralna musiała być ta kultura, skoro walczył przeciwko nie Plato wraz ze
wszystkimi szkołami sokratycznymi! Prawda est w te sprawie tak zagmatwana i powikła-
na, iż wstręt bierze ą rozplątywać: niecha więc odwieczny błąd (error veritate simplicior)
dale swym dawnym toczy się torem!

.
Pierwiastek grecki jest nam najzupełniej obcy. — Orientalizm czy modernizm, az atyzm

czy europeizm: wszystkie w stosunku do pierwiastka greckiego oǳnacza ą się masowością
tuǳież lubowaniem się w wielkich ilościach na wyrażenie wzniosłości: gdy tymczasem
w Pestum, Pompei i Atenach, ako też wobec całe architektury greckie niepodobna
wprost wy ść z poǳiwu, jak niewielkimi masami Grecy coś wzniosłego wypowieǳieć
potrafią i wypowieǳieć lubią. A także: ak prostymi w swym wyobrażeniu byli dla siebie
w Grec i luǳie! O ileż przewyższamy ich w zna omości luǳi! Lecz zarazem ak zawiłe
wyda ą się dusze nasze oraz nasze wyobrażenia o duszach w porównaniu z ich duszami i ich
wyobrażeniami! Gdybyśmy chcieli i śmieli stworzyć architekturę na modłę dusz naszych
(za tchórzliwiśmy¹¹¹ na to!) — to pierwowzorem byłby snadź¹¹² labirynt! Właściwa nam
i istotnie wypowiada ąca nas muzyka nasuwa to przypuszczenie! (Albowiem w muzyce
luǳie puszcza ą sobie woǳów, gdyż zda e im się, iż nie ma nikogo, coby pod ich muzyką
zdołał dostrzec ich samych).

.
Inne perspektywy uczucia. — Czymże est nasza gadanina o Grekach! I cóż wiemy o ich Historia, Sztuka, Ciało,

Mężczyzna, Kobietasztuce, które dusza — to namiętność do nagie męskiej krasy! Dopiero z tego stanowiska
odczuwali oni piękność kobiecą. Mieli tedy dla nie całkiem odmienną perspektywę ani-
żeli my. Podobnie przedstawia się ich miłość kobiety: wielbili inacze , pogarǳali inacze .

.
Pożywienie nowoczesnego człowieka. — Zdolen trawić wiele, omal wszystko — ato- Kondyc a luǳka, Historia,

Jeǳenieli stałby wyże , gdyby te zdolności właśnie nie posiadał; homo pamphagos nie stanowi
na przednie szego gatunku. Ży emy mięǳy przeszłością, co miała smak ǳiwacznie szy
i szaleńszy aniżeli my, i mięǳy przyszłością, co snadź¹¹³ doborowszy mieć bęǳie — za
barǳo ży emy po środku.

w  r., w okresie  dni Napoleona, minister spraw wewn.; w okresie Restaurac i pozostawał na emigrac i,
początkowo w Warszawie, następnie w Magdeburgu, gǳie mieszkał do końca życia. [przypis edytorski]

¹¹⁰Niebuhr, Barthold Georg (–) — historyk duński i niem., stosował w swych pracach metodę filo-
logiczno-historyczną, wykładowca historii staroż. w Berlinie, od  w Bonn, członek Berlińskie Akademii
Nauk; mąż stanu w służbie pruskie , w l. – ambasador Elektoratu Brandenburgii i Królestwa Prus
w Watykanie, ekspert w zakresie finansów. [przypis edytorski]

¹¹¹za tchórzliwiśmy (daw.) — skrót od: za tchórzliwi esteśmy. [przypis edytorski]
¹¹²snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹¹³snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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.
Tragedia i muzyka. — Mężów o wo owniczym nastro u ducha, na przykład Greków

z czasów A schyla, trudno jest wzruszyć, kiedy wszakże współczucie nad ich surowością
weźmie uż górę, to porywa ich niby zawrót, niby akaś „demoniczna potęga”, przenika
ich wówczas religĳna groza i ogarnia uczucie niewoli. Stan ten buǳi w nich późnie pew-
ne wątpliwości; lecz dopóki ma nad nimi przewagę, po ą się oni zachwytem cudowności
i nieposiadania się, w połączeniu z piołunową goryczą cierpienia: napó to godny wo-
owników, coś niezwykłego, niebezpiecznego i mimo swe cierpkości słodkiego, coś, co
niełacno osiągnąć się da e. — Do dusz, co w ten sposób odczuwa ą współczucie, zwraca
się tragedia, do twardych wo owniczych dusz, które nie łatwo ugiąć lękiem czy współ-
czuciem, dla których ednakże dobrze est rozmięknąć niekiedy: czymże natomiast est
tragedia dla tych, co podlegli są „sympatycznym skłonnościom” niby wichrom żagle! Gdy
Ateńczycy stali się miększymi i tkliwszymi, za czasów Platona (ach, mimo wszystko akże
było im daleko do czułostkowości naszych mieszczuchów!) — ęli wszelako filozofowie
skarżyć się na szkodliwość tragedii. Epoka, na podobieństwo bieżące pełna niebezpie-
czeństw, w które ǳielność i męskość podniosą się w cenie, wróci snadź¹¹⁴ znowu taki
hart duszom, iż będą potrzebowały poetów tragicznych: ale dotychczas — by się wyrazić
nader oględnie — byli oni omal zbyteczni Być może, że i dla muzyki nastaną kiedyś lep-
sze (to pewna, że zarazem gorsze!) czasy, kiedy artystom przypadnie z nią się zwrócić do
ściśle osobistych, w sobie twardych, posępną grozą własne namiętności opanowanych
luǳi: bo i na cóż zdała się muzyka dla tych ǳisie szych wartkich, niedorosłych, na wpół
osobistych, ciekawych i wszystkiego żądnych duszyczek zamiera ącego okresu!

.
Chwalcy pracy. — W wysławianiu „pracy”, w niestruǳonym głoszeniu „błogosła- Praca, Właǳa, Robotnik,

Niebezpieczeństwowieństw pracy” wiǳę tę samą myśl uboczną, co w pochwale ogólnie pożytecznych nie-
osobistych uczynków: lęk przed wszystkim indywidualnym. Jako też istotnie, na widok
pracy — a rozumie się przez nią zawsze ów zno ny trud od świtu do późne nocy —
odczuwa się obecnie, iż praca taka est na lepszą polic ą, iż ǳierży każdego na woǳy
i stanowi nader skuteczną przeszkodę dla rozwo u rozumu, dla pożądliwości tuǳież za-
chcianek niezależności. Zużywa bowiem niezmiernie wiele siły nerwowe z uszczerbkiem
dla rozmyślań, dumań, marzeń, trosk, miłości i nienawiści, stawia wciąż maluczki cel
przed oczy, darzy łatwym i regularnym zadowoleniem. Zatem społeczeństwo, bezustan-
nie do ciężkie zaprzątnięte pracy, winno by na bezpiecznie szych spoczywać posadach:
a bezpieczeństwo est obecnie na wyższym, na barǳie uwielbianym bóstwem. — I oto!
Okropność! Właśnie „robotnik” stał się niebezpiecznym! Zaroiło się od „niebezpiecznych
osobistości”! A za nimi niebezpieczeństwo nad niebezpieczeństwami — samo individu-
um!

.
Moralna moda kramarskiego społeczeństwa. — Za osłonką następu ące zasady teraź-

nie sze mody moralne : „uczynki moralne są to uczynki wywołane sympatią dla innych”
wiǳę soc alny popęd bo aźliwości, w intelektualną przyobleczony maskę: dla popędu
tego na wyższą, na ważnie szą i na bliższą rzeczą est to, aby życie postradało wszelką gro-
zę, w którą pierwe obfitowało, ako też by każdy dopomagał do tego wedle sił swoich:
dlatego eno te uczynki, które bezpieczeństwo publiczne tuǳież poczucie tego bezpie-
czeństwa śród ogółu ma ą na celu, winny zwać się „dobrymi”! Jakżeż człowiek ǳisie szy
może cieszyć się sobą, skoro ego na wyższa zasada moralna ma swe źródło w takie ty-
ranii lękliwości, skoro bez na mnie szego oporu ulega on nakazowi, by nie dbał o siebie,
a natomiast miał oko ostrowiǳa na każdą cuǳą niedolę, na wszelkie cuǳe cierpienie!
Czyliż ta potworna usilność, by od ąć życiu wszelką twardość i ostrość, nie wieǳie nas
na prostszą drogą do zmielenia luǳkości na piasek? Piasek! Drobny, miałki, krągły, nie-
przebrany piasek! Takiż to wasz ideał, wy, herolǳi sympatycznych skłonności? — Zresztą
nie rozstrzyga to byna mnie pytania, przez co mianowicie bliźniemu większą wyświadcza
się usługę: czy przez to, że wciąż otacza się go bezpośrednią opieką i pomocą — ǳiać się to
może eno nader powierzchownie, o ile nie bywa tyrańskim nałamywaniem i nadużyciem

¹¹⁴snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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— czy też przez to, że kształtuje się z siebie coś takiego, na co ktoś inny patrzy z rozkoszą,
niby na akiś piękny, spoko ny, zamknięty w sobie ogród, co przeciw zamieci i kurzowi
ulicznemu okolony est wysokim murem, lecz ma także gościnne wrota.

.
Myśl zasadnicza kultury kramarskiej. — Nie ednokrotnie miewa się obecnie przed

oczyma powstawanie kultury społeczeństwa, którego duszą est handel, podobnie ak
duszą dawnie szych Greków było osobiste współzawodnictwo, zaś duszą Rzymian pra-
wo, wo na i zwycięstwo. Kramarz umie wszystko ocenić, acz nie przykłada do niczego
ręki, i to ocenić wedle potrzeb konsumentów, nie zaś według swych własnych na osobist-
szych potrzeb; „kto tego potrzebu e i ak wielki est popyt?” — oto na ważnie sze dlań
pytanie. Ten sposób taksowania stosu e on instynktownie i nieustannie do wszystkiego,
zatem także do ǳieł sztuk i umie ętności, do myślicieli, uczonych, artystów, mężów sta-
nu, ludów, stronnictw i całych epok: przy wszelkie wytwórczości ma na ustach pytanie
o popyt i podaż, by oznaczyć sobie w ten sposób wartość jakiejś rzeczy. Myśl ta, wydźwignięta
do wysokości charakteru całe kultury, wysubtelniona i rozokolona w nieskończoność,
ogarnia ąca wszelką zdolność i chcenie: oto, wy luǳie przyszłego stulecia, co bęǳie sta-
nowiło waszą dumę: o ile kramarscy prorocy ma ą słuszność, że prze ǳie ono w moc
waszą! Nie wierzę a wszakże zbytnio tym prorokom. Credat Judaeus Apella — mówiąc
z Horacym.

.
Krytyka przodków. — Dlaczego obecnie nie gorszy uż nikogo prawda nawet o na - ǲieǳictwo, Historia,

Młodość, Starość, Siła,
Walka

bliższe przeszłości? Gdyż wciąż awi się nowe pokolenie, które poczuwa się do przeci-
wieństwa względem owe przeszłości, i w krytyce te rozkoszu e się pierwocinami uczucia
mocy. Ongi, wręcz odmiennie, nowe pokolenie dążyło do tego, by oprzeć się na daw-
nie szym i wzmagało się w przeświadczeniu o sobie, nie tylko przestrzega ąc poglądów
przodków, lecz nawet, o ile możności, przestrzega ąc ich ściślej. Krytyka przodków była
podówczas zbrodnią: obecnie zaczynają od nie młodsi idealiści.

.
Uczcie się samotności! — Och, te trutnie w wielkich stolicach wszechświatowe poli-

tyki, ci młoǳi, zdolni, ambic ą trawieni luǳie, co we wszystkich sprawach — a zawsze
coś się ǳie e — uważa ą za swó obowiązek zabierać głos! Którym się zda e, że dość est
wzbĳać w ten sposób kurz i zgiełk, by zostać po azdem historii! Którzy od ciągłego nad-
słuchiwania, od nieustannego baczenia, by wtrącić przy sposobności swe słowo, zatraca ą
wszelką szczerą produktywność! Chociażby do głębi duszy pałali żąǳą wielkich ǳieł: Twórczość, Czyn,

Milczenie, Samotnośćwielkie milczenie brzemienności nie nawieǳi ich nigdy! Bieżące wypadki żenią¹¹⁵ ich
przed sobą niby plewę, a im się zda e, że to oni są w pościgu za wypadkami — bied-
ne trutnie! — Chcąc grać na scenie bohatera, nie powinno się myśleć o roli chóru, nie
należy nawet wieǳieć, na czym ta rola polega.

.
Woły robocze. — Tym młodym luǳiom nie brak ani charakteru, ani zdolności, ani Praca, Obowiązek

pilności: nie mieli ednakie czasu, by wytknąć sobie akiś kierunek, owszem, od ǳiecka
nawykli do tego, że im wytyczano kierunek. Kiedy uż stanęli na tym stopniu do rzałości,
iż należało wysłać ich na pustynię, postąpiono z nimi inacze — wysługiwano się nimi, nie
pozostawiono ich im samym, wychowywano ich do zużywania z dnia na ǳień, z tego
zużywania uczyniono przykazanie obowiązku — teraz uż nie mogą obyć się bez niego
i żadne zmiany nie pragną. Jeno nie można tym biednym wołom roboczym odmówić
„wywczasu” — ak to się nazywa, tego ideału przepracowanego stulecia: by z ǳiecięcą
bezmyślnością mogli próżniactwem nacieszyć się do woli.

.
Jak najmniej państwa! — Wszystkie stosunki polityczne i społeczne nie są warte, by

właśnie na zdolnie sze umysły miały obowiązek i musiały za mować się nimi: takie mar-
notrawstwo ducha w istocie rzeczy gorsze est od klęski. Istnie ą i istnieć będą zakresy

¹¹⁵żenią (daw. forma) — gonią, pęǳą. [przypis edytorski]
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pracy dla podrzędnych głów i nikt prócz podrzędnych głów nie powinien oddawać się
na ich usługi: niech racze machina znów rozleci się na drzazgi! Wszelako ǳiś, kiedy
nie tylko ogół uważa za swó obowiązek obznajamiać się coǳiennie z tymi sprawami,
lecz także ednostki pragną nieustannie w nich uczestniczyć i zaniedbu ą dla nich własne
swe pracy, est to wielkim i śmiesznym obłędem. Za drogo przepłaca się „powszech-
ne bezpieczeństwo”: i, co na cudacznie sze, osiąga się ponadto stan wręcz niezgodny
z powszechnym bezpieczeństwem: dowoǳi tego tak dosadnie nasze lube stulecie, ak
gdyby w przyszłości zbywało na dowodach! Ubezpieczenie społeczeństwa przed ogniem
i złoǳie ami, nieskończone udogodnienia dla wszelkich zawodów i za ęć, państwo ako
opatrzność w dobrym i złym znaczeniu tego słowa — niskie to, poziome i byna mnie
nie konieczne cele, do których nie goǳi się posługiwać na wyższymi, jakie w ogóle ist-
nieją, środkami i narzęǳiami — należałoby ich bowiem oszczęǳać do na górnie szych¹¹⁶
i na niezwykle szych celów! Epoka nasza, acz tak wiele rozprawia o oszczędności, est
rozrzutna: marnu e rzecz na cennie szą, ducha.

.
Wojny. — Wielkie wo ny tegoczesne są następstwem studiów historycznych. Wo na, Historia, Nauka

.
Rządy. Jedni rząǳą, gdyż zna du ą upodobanie w rząǳeniu; inni rząǳą, by rząǳo- Właǳa

nymi nie być — z dwo ga złego est to dla nich eno¹¹⁷ zło mnie sze.

.
Gruba konsekwencja. — Zwykło się mówić z wielkim uznaniem: „to charakter!” — Wierność, Polityka, Filozof

i dlaczego? Bo okazu e grubą konsekwenc ę, bo konsekwenc a ego nawet krótkowi-
ǳom rzuca się w oczy! Gdy wszakże choǳi o subtelnie szego i głębszego ducha, co we
właściwy sobie, wyższy sposób est konsekwentny, wiǳowie odmawia ą mu charakteru.
Dlatego szczwani dyplomaci grywa ą zazwycza swą komedię pod płaszczykiem grube
konsekwenc i.

.
Starzy i młoǳi — „Parlamenty są czymś niemoralnym” — tak wciąż eszcze myśli

ten i ów — „gdyż wolno tam różnić się w swych poglądach z rządem!” — „Należy mieć
taki pogląd na rzeczy, na aki miłościwie nam pozwolono” — oto edenaste przykazanie
nie ednego prostodusznego starowiny, zwłaszcza w północnych Niemczech. Śmie emy się
niego niby ze staroświeckie mody: atoli ongi było ono morałem! Być może, iż przy ǳie
czas, kiedy przedmiotem pośmiewiska stanie się to, co śród młodszego, na parlamen-
taryzmie wychowanego pokolenia mieni się rzeczą moralną: mianowicie wywyższanie
polityki party ne z uszczerbkiem własnego rozumu, ako też takie zapatrywanie się na
wszystkie sprawy pospolitego dobra, akiego wymaga ą chwilowo względy party ne. „Po-
glądy nasze winny być w zgoǳie ze stanowiskiem stronnictwa” — tak mnie więce brzmi
kanon. W służbie takiego morału zdarza ą się obecnie wszelkiego roǳa u ofiary, zaparcia
się i męczeństwa.

.
Państwo jako wytwór anarchistów. — W kra ach o u arzmione ludności istnie e wciąż Państwo, Prawo,

Poświęcenie, Siłaeszcze sporo osobników opóźnionych i nieu arzmionych: chwilowo gromaǳą się oni
w obozach soc alistycznych licznie niż gǳie inǳie . Gdyby im kiedykolwiek popadło
w ręce prawodawstwo, to można być pewnym, iż zakuliby siebie w żelazne łańcuchy i pod-
daliby się nieubłagane karności — znają oni siebie! I wytrwaliby w tych prawach, gdyż
byliby przeświadczeni, że pochoǳą one od nich samych — poczucie potęgi, i to ta-
kiej potęgi, miałoby dla nich tyle nowości i uroku, iż nie wahaliby się okupić go nawet
własnym cierpieniem.

.
O żebrakach. — Żebractwo należałoby całkiem znieść: przykro est bowiem dawać Żebrak

¹¹⁶najgórniejszy — na wzniośle szy. [przypis edytorski]
¹¹⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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ałmużnę i przykro e nie dawać.

.
„Luǳie interesu”. — Wasz „interes” — to wasz na większy przesąd, przykuwa on was Interes, Obowiązek

do waszego mie sca, waszego towarzystwa i skłonności waszych. W „interesie” pilni —
ale w duchu leniwi, ze swe nęǳoty zadowoleni i zadowolenie to płaszczykiem obowiązku
pokrywa ący: oto, czym est życie wasze i czego pragniecie dla swych ǳieci!

.
Z możliwej przyszłości — Czy by nie można wyobrazić sobie takiego stanu, w któ- Wina, Kara, Prawo, Duma

rym złoczyńca sam by się oskarżał i sam publicznie karę sobie wyznaczał, w dumnym
przeświadczeniu, iż korzy się w ten sposób przed postanowionym przez siebie prawem, iż
karząc siebie, składa dowód swe właǳy, właǳy prawodawcy? Zdarzyło się mu pobłąǳić,
ale dobrowolna kara wywyższa go ponad błąd ego, spoko em, godnością, wielkoduszno-
ścią nie tylko maże on swą winę: lecz wyświadcza nadto usługę pospolitemu dobru. —
Takim mógłby być złoczyńca z akie ś możliwe przyszłości, o ile oczywiście przypuści się
możliwość także prawodawstwa przyszłości, opartego na zasaǳie: „korzę się eno przed
prawem, które sam postanowiłem, w szczegółach i całości”. Lecz ileż to prób eszcze
przedsięwziąć trzeba! Nie edna eszcze przyszłość przedtem zaświtać musi!

.
Upojenie i odżywienie. — Ludy pada ą dlatego ofiarą rozlicznych oszustw, gdyż wciąż Lud, Właǳa, Przywódca,

Jeǳenie, Narkotyki,
Alkohol

szuka ą oszusta: mianowicie podnieca ącego napo u dla swych zmysłów. Byleby na nim
nie zbywało, a pogoǳą się chętnie z lichą strawą. Upo enie większą ma dla nich wartość
niż pożywienie — est to lep, na który zawsze wziąć e można! Czymże są dla nich mę-
żowie spośród nich wybrani — chociażby celowali wytrawnością i doświadczeniem —
w porównaniu z olśniewa ącymi zdobywcami lub prastarymi świetnymi rodami panu-
ącymi! Wybraniec ludu musi co na mnie nie szczęǳić obietnic świetności i zdobyczy:
a może z edna sobie zaufanie. Bywa ą one posłuszne i nawet więce niż posłuszne, atoli
pod warunkiem, by mogły się upa ać! Nie przy mą nawet rozrywki i spoko u bez wawrzy-
nu i ego odurza ącego czaru. Ten gminny smak, dla którego upojenie większą ma wartość
niż pożywienie, nie powstał ednakże w łonie gminu: przeniesiono go tam, przeszczepiono
na to podłoże, na silnie w nim eszcze puszcza korzenie i na bu nie się pleni, ale począ-
tek swó zawǳięcza na górnie szym inteligenc om, w których święcił swó rozkwit przez
długie tysiąclecia. — Czyż więc można właśnie temu gminowi powierzać ster polityki?
By stała się dlań powszednim upo eniem?

.
O wielkiej polityce. — Acz próżność i chęć korzyści zarówno ludów, ak i ednostek Polityka, Siła, Dobro, Zło,

Przywódca, Ludbiorą niewątpliwie uǳiał we wielkiej polityce: to ednak na potężnie szym czynnikiem,
który na tok e wpływa, est pragnienie poczucia mocy, co nie tylko w duszach monar-
chów i możnowładców, lecz nie mnie śród niższych warstw ludności z niewyschniętych
źródeł niekiedy wytryska. Raz wraz nasta e chwila, gdy tłumy nie wahają się rzucić na
szalę swego życia, swe cnoty, swego mienia i sumienia, by upoić się na wyższą dla siebie
rozkoszą i ako zwycięski, samowładny naród narzucić swą wolę innemu narodowi (lub
wyobrażać sobie, że mu ą narzuciły). Nieprzebrane uczucia poświęcenia, naǳiei, ufności,
zapamiętałego fantastycznego zuchwalstwa wzbiera ą wówczas tak potężnie, iż ambitny
lub przezorny władca może wszcząć wo nę i własną niegoǳiwość osłonić czystym su-
mieniem ludu. Wielcy zdobywcy przemawiali zawsze patetycznym ęzykiem cnoty: ota-
czały ich zawsze rozpłomienione zapałem tłumy, da ące posłuch eno na wzniośle szemu
słowu. Co za ǳiwaczne szaleństwo sądów moralnych! Gdy człowieka ogarnie poczucie
mocy, zda się on sobie i mieni siebie dobrym: i wtedy właśnie inni, na których mocy
swe upust dać musi, mienią go złym! — Hez od w baśni o różnych okresach żywota
luǳkiego przedstawił dwukrotnie tę samą epokę bohaterów homeryckich i z jednej dwie
uczynił: tym, którzy doznali sami okrutnego żelaznego ucisku srogich awanturników lub
zasłyszeli o nim od swych przodków, zdała się ona złą; natomiast potomkowie owych ry-
cerskich rodów sławili ą ako dawne dobre, błogosławione czasy. Poecie nie pozostawało
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nic innego, ak we ść na rozbieżne drogi — toć słuchaczów z obu obozów miał dokoła
siebie!

.
O minionym niemieckim wykształceniu. — Gdy Niemcy dla innych ludów europe - Niemiec, ǲieǳictwo,

Szkołaskich ęli się stawać za mu ący — nie tak to eszcze dawno — było to następstwem wy-
kształcenia, którego uż nie posiada ą, gdyż otrząsnęli się z niego z taką ślepą zaciekłością,
ak gdyby choǳiło o akąś chorobę: nie uzyskali ednakże w zamian nic więce krom
obłędu politycznego i nac onalistycznego. Co prawda, ǳięki emu stali się dla innych
narodów eszcze więce za mu ący, aniżeli ongi z powodu swego wykształcenia: prawdo-
podobnie ku niewymownemu swemu zadowoleniu! Tymczasem nie da się zaprzeczyć, iż
owo wykształcenie niemieckie omamiło Europe czyków, że nie zasługiwało na takie za ę-
cie, a tym mnie na takie skrzętne przyswa anie i naśladowanie. Oglądnĳmyż się wreszcie
na Schillera¹¹⁸, Wilhelma Humboldta¹¹⁹, Schleiermachera¹²⁰, Hegla¹²¹ i Schellinga¹²²,
wczyta my się w ich listy, rozpatrzmy się w licznym gronie ich zwolenników: co ma ą
oni ze sobą wspólnego, skąd to pochoǳi, iż dla nas, luǳi nowoczesnych, są bądź to nie-
znośni, bądź też wzrusza ący i politowania godni? Przede wszystkim z chętki, by za każdą
cenę zachować pozory podniecenia moralnego; następnie z pożądania błyskotliwych a bez-
treściwych ogólników, ako też z umyślnego dążenia, by wiǳieć wszystko (charaktery,
namiętności, epoki, obycza e) pięknie — niestety, to „piękno” było ǳiecięciem lichego,
mdłego smaku, co ednakże greckim chełpił się pochoǳeniem. Jest to miękki, dobro-
tliwy, srebrzysty idealizm, dążący przede wszystkim do szlachetnie zmyślonych gestów
i szlachetnie skłamanych tonów, coś zarówno pretens onalnego, ak nieszkodliwego, oży-
wionego na serdecznie szą odrazą do „zimne ” lub „suche ” rzeczywistości, do anatomii,
do pełnych namiętności, do wszelkie filozoficzne powściągliwości oraz sceptycyzmu,
osobliwie zaś do poznawania przyrody, o ile nie dawało się ono zastosować w symbolice

¹¹⁸Schiller, Friedrich (–) — poeta, teoretyk sztuki; początkowo przedstawiciel preromantycznego
nurtu burzy i naporu (niem. Sturm und Drang), późnie tworzył w stylu klasycznym; wraz z Goethem zało-
żył teatr w Weimarze; tworzył dramaty romantyczne i historyczne, ballady, wiersze i poematy, a także prace
z zakresu historii, teorii sztuki i estetyki; na ważnie sze ego ǳieła to: Zbójcy (Die Räuber, ), Intryga i mi-
łość (), Sprzysiężenie Fieska w Genui (), poemat Oda do radości (, muzykę do nie skomponował
Beethoven; obecnie est to hymn Unii Europe skie ); Don Carlos (–); trylogia o Wallensteinie i wo nie
trzyǳiestoletnie (Obóz Wallensteina, Dwaj Pikkolominowie, Śmierć Wallensteina; ); Maria Stuart ();
ǲiewica Orleańska (); Oblubienica z Messyny () i Wilhelm Tell (–). [przypis edytorski]

¹¹⁹Humboldt, Fryderyk Wilhelm Christian Karol Ferdynand, von (–) — filozof, ęzykoznawca i polityk
niem., przedstawiciel neohumanizmu (za gł. cel życia człowieka uznawał harmonĳny rozwó z uwzględnieniem
indywidualnych dyspozyc i i uzdolnień, na wzór staroż. Grec i); brat Alexandra Humboldta, przyrodnika i po-
dróżnika. Kierował pruskim Ministerstwem Wyznań i Oświecenia (), był ednym z założycieli Uniwersytetu
Berlińskiego oraz należał do organizatorów muzeum berlińskiego; uczestniczył w kongresie wiedeńskim ()
i kongresie akwizgrańskim (). Przeciwnik sc entyzmu (a więc poglądu, że realne wieǳy o rzeczywistości
dostarcza ą metody nauk przyrodniczych), przykładał dużą wagę do metodologiczne odrębności nauk humani-
stycznych ako bada ących wytwory ducha; uważał, że istnie e wewnętrzna forma ęzyka, który stanowi element
aktywny, w przekonaniu Humboldta każdy naród kształtu e swó ęzyk, tworząc tym samym ducha narodu.
[przypis edytorski]

¹²⁰Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst (–) — teolog protestancki, filozof i pedagog; autor kazań
oraz rozważań teologicznych zebranych w tomach Reden über die Religion („Rozmowy o religii”, ), Der chri-
stliche Glaube („Wiara chrześcĳańska”, ); tłumacz i teoretyk sztuki przekładu; przełożył na niem. wszystkie
dialogi Platona oraz wyznaczył schemat interpretacy ny ego filozofii. [przypis edytorski]

¹²¹Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (–) — filozof niem., twórca systemu idealistycznego, w myśl któ-
rego świat est poznawalny, ponieważ z awiska daǳą się wydedukować z absolutu, o ile po ąć go ako rozwĳa-
ącego się ducha. Stworzona przez niego metoda dialektyczna tłumaczy rozwó ducha ako ciągłe uzgadnianie
się sprzeczności: po tezie (pierwszym stadium), następu e antyteza (drugie stadium, przeciwne pierwszemu),
ostatecznie zastępowane przez syntezę (stadium trzecie, uzgadnia ące tezę i antytezę). Rozwó myśli filozoficzne
wyglądał wg Hegla następu ąco: . logika, która tworzy abstrakcy ny schemat metodologiczny poznania ducha;
. filozofia przyrody, która prowaǳi do poznania ducha w ego fizycznych, materialnych prze awach; . filozo-
fia ducha, która prowaǳi do poznania ducha ǳięki zyskane w poprzednich etapach elementów umożliwia ą
uzyskanie samowieǳy. [przypis edytorski]

¹²²Schelling, Friedrich Wilhelm (–) — filozof niem., inic ator romantyzmu; był (podobnie ak Fichte
i Hegel) ednym z na ważnie szych przedstawicieli idealizmu niemieckiego, nurtu filozoficznego, według któ-
rego myśl (duch) est pierwotna wobec materii i nada e e kształt; czynnik empiryczny był przez idealistów
lekceważony, co spowodowało w tym okresie gruntowny rozłam mięǳy niemiecką filozofią a nauką. [przypis
edytorski]
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religĳne . Tym wybrykom wykształcenia niemieckiego przyglądał się Goethe¹²³ na swó
sposób: z ubocza, milcząco, łagodnie im się opiera ąc i utwierǳa ąc w przeświadczeniu,
iż lepszą obrał drogę. Nieco późnie przyglądał się im także Schopenhauer¹²⁴ — u rzał
on znów wiele rzeczywistego świata oraz diabelstwa tego świata i mówił o tym szorst-
ko i z zapałem: gdyż to diabelstwo posiada właściwą sobie krasę! — Cóż tedy skłoniło
cuǳoziemców, że na wykształcenie niemieckie nie patrzyli okiem Goethego i Schopen-
hauera lub wprost nie przeoczyli go całkiem? Ów blady połysk, owa ta emnicza aśń
dróg mlecznych, co wokół tego wykształcenia się roztaczała: na e widok powiadał sobie
cuǳoziemiec: „daleko to od nas, barǳo daleko, nie sięgniemy tam naszym wzrokiem,
słuchem, rozumem, nie nam to oceniać i tym się lubować; a ednak muszą to być gwiaz-
dy! Snadź¹²⁵ Niemcom udało się w cichości odkryć akieś ustronie niebieskie i w nim
się osiedlili? Trzeba pode ść do nich”. Jakoż zbliżano się do nich: aliści nieco późnie ciż
sami Niemcy ęli zǳierać ze siebie aśń dróg mlecznych; wieǳieli bowiem dobrze, iż nie
przebywali w niebiesiech — lecz w obłoku!

.
Lepsi luǳie! — Powiada ą mi, iż sztuka nasza zwraca się do pożądliwych, nienasyco- Literat, Sztuka

nych, nieokiełznanych, zbolałych i pełnych wstrętu luǳi ǳisie szych, że obok obrazu ich
rozpasania ukazu e im obraz szczęśliwości, wzniosłości i zerwania ze światem: by mogli
oni czasem odetchnąć i zapomnieć, a może nawet chętkę ucieczki i nawrotu wynieść
z tego zapomnienia. Biedni artyści, cóż ma ą począć z taką publicznością! Z taką na poły
księżą, na poły psychiatryczną myślą! O ileż szczęśliwszym był Corneille¹²⁶ — „nasz wiel-
ki Corneille”, ak powiada o nim pani de Sévigné, z akcentem właściwym kobiecie wobec
całkowitego mężczyzny — o ileż wyże stali jego słuchacze, których mógł zachwycać obra-
zami rycerskich cnót, surowych obowiązków, wielkodusznych poświęceń i bohaterskich
poskromień siebie! Jakżeż odmiennie miłowali oni istnienie, nie z akie ś ślepe , czcze
„woli”, którą się przeklina, gdyż unicestwić e nie można, lecz ako mie sce, na którym
wielkość i człowieczeństwo są pospołu możliwe, gǳie nawet na surowszy przymus form
oraz uległość względem monarsze i duchowne samowoli nie mogą zgnębić ani dumy,
ani rycerskości, ani wǳięku, ani ducha wszystkich ednostek, lecz owszem ako boǳiec
i ostroga przeciwności stanowią zachętę do wroǳonego dosto eństwa i wielmożności, do
ǳieǳiczne mocy woli i namiętności!

.
Godni przeciwnicy. — Niepodobna zaprzeczyć Francuzom, iż byli najbarǳiej chrze- Naród, Religia

ścĳańskim ludem na ziemi: nie z tego względu, akoby bogobo ność tłumów większa była
u nich aniżeli gǳie inǳie , lecz dlatego, że na zawrotnie sze ideały chrześcĳańskie prze-
istoczyły się u nich w luǳi i nie pozostały eno wyobrażeniem, zapędem, połowiczno-

¹²³Goethe, Johann Wolfgang, von (–) — poeta okresu „burzy i naporu” (Sturm und Drang), t . pre-
romantyzmu niem., przedstawiciel klasycyzmu weimarskiego, twórca nowego typu romantycznego bohatera;
na ważnie sze ǳieła: Cierpienia młodego Wertera (powieść, ); Król olch (ballada, ); Herman i Dorota
(), Faust (dramat, cz. I wyd. , cz. II wyd. ), Powinowactwo z wyboru (powieść, ), Lata na-
uki Wilhelma Meistra () oraz Lata wędrówki Wilhelma Meistra (; wyd. pol. obu części: ). [przypis
edytorski]

¹²⁴Schopenhauer, Arthur — (–) — filozof niem.; głosiciel skra nego pesymizmu i prekursor filozofii
życia; twierǳił, że cierpienie est siłą napędową świata: zmusza do określenia potrzeby, która leży u ego podstaw,
oraz uruchomienia woli pozwala ące zaspokoić potrzebę i ukoić cierpienie; aby w pełni uwolnić się od właǳy
własnego cierpienia należy wyzbyć się własne woli i poddać się woli zbiorowe , ǳiała ąc na rzecz społeczności
i odda ąc się ascezie, względnie można oddać się kontemplac i sztuki; pod wpływem myśli Kanta oraz filozofii
indy skie sformułował swo e podstawowe twierǳenie, że „świat est moim wyobrażeniem”: uważał, że wszelkie
rzeczy same w sobie (poza własnym ciałem) są niepoznawalne dla ednostki luǳkie , która pozna e edynie
swo e wyobrażenia; ego koncepc a fenomenu (t . ustrukturowane formy poznania „udostępniane ” nam przez
umysł po przefiltrowaniu doznań zmysłowych, do których właściwie nie mamy dostępu bezpośredniego) stała
się podstawą nurtu fenomenologii w filoz. europe skie . Na ważnie sze ǳieła Schopenhauera to: Świat jako wola
i przedstawienie, O wolności luǳkiej woli oraz Erystyka czyli Sztuka prowaǳenia sporów. [przypis edytorski]

¹²⁵snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹²⁶Corneille, Pierre (–) — dramatopisarz, zwany o cem tragedii ancuskie , doprowaǳił do odro-

ǳenia teatru i przywrócenia antyczne zasady trzech edności; ego na większe ǳieła to: Cyd () i Andromeda
(). [przypis edytorski]
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ścią. Oto Pascal¹²⁷, sko arzeniem rzetelności, żaru i ducha przodu ący śród chrześcĳan —
a warto się zastanowić, co za czynniki na to sko arzenie się złożyły! Oto Fenelon¹²⁸, dosko-
nały i olśniewa ący wyraz kultury kościelnej w pełni e sił: złoty środek, który ǳie opisowi
mógłby snadnie wydać się niemożliwością, a był eno czymś niewymownie nieprawdo-
podobnym i trudnym. Oto pani de Guyon w gronie równych sobie, kwietystów an-
cuskich: wszystko, co apostoł Paweł całą mocą swe żarliwości i wymowy przeniknąć się
silił, ów stan na wzniośle sze , na miłościwsze , na cichsze , na zachwyceńsze półbosko-
ści chrześcĳanina urzeczywistnił się w nie ǳięki iście niewieście , subtelne , dosto ne ,
staroancuskie naiwności w słowie i geście, próżen przy tym żydowskiego natręctwa,
znamionu ącego Pawła w stosunku do Boga. Oto założyciel zakonu trapistów, co był
ostatnim szczerym wyznawcą ascetycznych ideałów chrześcĳańskich, nie ako wy ątek
śród Francuzów, lecz właśnie ako rodowity Francuz: bowiem posępny twór ego go-
ści i krzewi się bu nie po ǳiś ǳień nie tylko śród Francuzów, lecz zawitał wraz z nimi
także do Alzac i i Algieru. Nie zapomina my o hugenotach¹²⁹: pięknie szego zespolenia
wo owniczości i pracowitości ze szlachetną wytwornością obycza ów tuǳież surowością
chrześcĳańską nie było dotychczas. Zaś w Port-Royal¹³⁰ wielka uczoność chrześcĳańska
święci swó rozkwit po raz ostatni: a wielcy luǳie snadnie kwitną we Franc i niżeli gǳie
inǳie . Acz daleki od powierzchowności, miewa ednakże wielki Francuz zawsze swą po-
wierzchnię, przyroǳony naskórek dla swe treści i głębi — natomiast głębia wielkiego
Niemca mieści się zazwycza w niekształtne osłonce, niby akiś eliksir, który przed świa-
tłem oraz niepowściągliwą dłonią chroni twarda i ǳiwaczna powłoka. — A teraz nasuwa
się zagadnienie, dlaczego ten lud doskonałych typów chrześcĳańskich doskonałe też wy-
dał typy wolnomyślności niechrześcĳańskie ! Wolnomyślność ancuska zwalczała zawsze
wielkich luǳi, nie zaś tylko dogmaty i wzniosłe ǳiwotwory, wzorem wolnomyślnych
umysłów innych ludów.

.
Esprit i morał. — Niemiec, co est w posiadaniu ta emnicy, ak pomimo ducha, wie-

ǳy i uczucia można być nudnym, i przywykł uważać nudę za rzecz naturalną — lęka się
ancuskiego esprit¹³¹, by nie wybrał morałowi oczu — ednakże est to trwoga połączona
z rozkoszą, akie dozna e ptaszę wobec grzechotnika. Spośród sławnych Niemców nikt
snadź¹³² nie miał tyle esprit, co Hegel — lękał go się on wszakże zwycza em niemieckim
tak barǳo, iż ta obawa wpłynęła na wytworzenie właściwego emu, lichego stylu. Istota
ego polega na tym, iż spowĳa się rǳeń raz wraz dopóty, aż wreszcie ledwo wyziera on
spod spowicia z wstydliwą ciekawością — podobnie ak „młode kobiety błyska ą okiem
poprzez swe rąbki”, mówiąc słowami starego mizogina, A schyla — zaś rǳeń ów est
dowcipnym, nieraz osłupia ącym pomysłem, dotyczącym na barǳie duchowych rzeczy,
subtelnym śmiałym sko arzeniem słów, co właśnie przystoi w towarzystwie myślicieli ni-
czym sól wieǳy — cóż, kiedy w tym spowiciu sam trąci niedocieczoną wieǳą tuǳież
niewymownie moralną nudą! Tak więc posiedli Niemcy dozwoloną im formę ancuskiego
esprit i lubowali się nim z takim niepohamowanym zachwytem, iż bystry, barǳo bystry
rozum Schopenhauera popadł w osłupienie — przez całe życie piorunował on przeciw

¹²⁷Pascal, Blaise (–) — . matematyk, fizyk, wynalazca; za mował się geometrią, analizował metodę
aks omatyczną, współtworzył rachunek prawdopodobieństwa; po  porzucił nauki ścisłe na rzecz filozofii
i teologii; powstały wówczas ego na słynnie sze ǳieła:Myśli, w których m.in. bronił rozǳiału wiary od rozumu,
oraz Prowincjałki. [przypis edytorski]

¹²⁸Fenelon, François właśc. François de Salignac de la Mothe (–) — . teolog, pedagog, pisarz i ka-
znoǳie a; prekursor idei oświecenia; znany szczególnie ako autor powieści Przygody Telemaka (). [przypis
edytorski]

¹²⁹hugenoci— protestanci ., wyznawcy kalwinizmu. Po okresie domowych wo en religĳnych na mocy edyktu
nante skiego () mieli zapewnioną swobodę wyznania. Za panowania Ludwika XIV, od , zaczęto ich
brutalnie prześladować w celu zmuszenia do prze ścia na katolicyzm (dragonady), co spowodowało emigrac ę
wielu hugenotów eszcze przed ofic alnym odwołaniem w  edyktu nante skiego; większość z nich uciekła
do Anglii, Niderlandów, Szwa carii i Prus. Swobodę wyznania i prawa cywilne oǳyskali dopiero w , zaś
rewoluc a roku  przyniosła im pełne równouprawnienie z katolikami. [przypis edytorski]

¹³⁰Port-Royal właśc. Port-Royal-des-Champs — klasztor pod Paryżem; w XVII w. wywarł wielki wpływ na
życie religĳne i umysłowe Franc i, stanowił centrum ansenizmu. [przypis edytorski]

¹³¹esprit (.) — duch, dowcip. [przypis edytorski]
¹³²snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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widowisku, akie przedstawiali dlań Niemcy, ale wytłumaczyć go sobie nie zdołał nigdy.

.
Próżność nauczycieli moralności — Niewielkie na ogół powoǳenie nauczycieli moral-

ności tłumaczy się tym, iż wymagali od razu za wiele, to znaczy, że byli zanadto ambitni:
zbyt pochopnie chcieli określać przepisy dla wszystkich. Alić est to błąkaniem się w nie-
określoności i przemawianiem do zwierząt, by uczynić z nich luǳi: cóż ǳiwnego, że
zwierzęta się nuǳą! Należałoby szukać zamkniętych kół i odpowiedni morał śród nich
krzewić, zatem nakłaniać na przykład wilki, by stały się psami. Jednakże przede wszystkim Nauczyciel, Uczeń
ten ma zapewnione duże powoǳenie, kto dąży do wychowania nie ogółu, nie akichś kół,
lecz ednostek i nie zbacza w prawo i w lewo. Minione stulecie tym właśnie przodowało
przed naszym, iż posiadało tylu odǳielnie wychowanych luǳi, ako też tylu wychowaw-
ców, dla których stało się to zadaniem żywota — a wraz z zadaniem także częścią w oczach
własnych oraz całego „doborowego towarzystwa”.

.
Rzekome wychowanie klasyczne. — Przekonać się, że żywot nasz poświęcony est po- Szkoła, Nauczyciel, Uczeń,

Nauka, Wieǳaznaniu; że nie wahalibyśmy się nim wzgarǳić — nie! — że wzgarǳilibyśmy uż nim,
gdyby to kapłaństwo nie ochraniało go przed nami; często i z prze ęciem powtarzać sobie
wiersz:

„Korzę się, losie mó ! Opierać się daremno:
Zmusiłbyś bowiem mnie ukorzyć się z westchnieniem!”

— i, przebiega ąc we wspomnieniu minione kole e życia, przekonać się, niestety, za-
razem, że roztrwoniliśmy bezpowrotnie edno: swą młodość, że ǳięki wychowawcom
naszym strawiliśmy te płomienne, żądne wieǳy lata nie na poznawaniu rzeczy, lecz na
tak zwanym „wykształceniu klasycznym”! Zmarnowano młodość naszą, skąpą zna omość
Greków i Rzymian, akoż ich ęzyków, wpa a ąc w nas równie męcząco, ak nieudolnie
i wbrew na wyższe zasaǳie wszelkiego wykształcenia: by pokarm akiś podawać eno
temu, kto go łaknie! Zmarnowano ą, narzuca ąc nam przemocą matematykę i fizykę,
zamiast roztoczyć wpierw przed nami zwątpienie niewieǳy i nasze maluczkie powsze-
dnie życie, nasze igraszki oraz to wszystko, co od świtu do nocy ǳie e się w domach,
warsztatach, śród kra obrazu i na niebie, rozszczepić na tysiące zagadnień drażniących,
męczących, zawstyǳa ących zagadnień — by żąǳy nasze pokazać następnie, iż potrzebu-
jemy koniecznie wieǳy matematyczne i mechaniczne , po czym wzbuǳić w nas pierwszy
naukowy zachwyt nad doskonałą ścisłością wniosków te że wieǳy! Gdybyż przyna mnie
nauczono nas czci dla tych umie ętności, wstrząśnięto dusze nasze boda ednym obrazem
zapasów, klęsk i ponownych porywów, męczeństwa, stanowiącego ǳie e umie ętności
ścisłych! Wręcz przeciwnie, zalatywało nas tchnienie nie akiego lekceważenia dla istot-
nych umie ętności, wychowaniu naszemu przyświecała historia, „wykształcenie formal-
ne” i „klasyczność”! A my pozwalaliśmy się tak łatwo oszukiwać! Wykształcenie formalne!
Czyliż¹³³ nie mogliśmy wskazać na na lepszych nauczycieli gimnaz ów naszych i zapytać
z uśmiechem: „Posiedliż¹³⁴ oni to wykształcenie formalne? A eżeli sami go nie posiada-
ą, to akże go nauczać mogą!”. A klasyczność! Uczyliżeśmy¹³⁵ się istotnie tego, w czym
właśnie starożytni wychowywali swą młoǳież? Uczyliżeśmy się mówić ak oni, pisać ak
oni? Ćwiczyliśmy się nieustannie w szermierce słowne , w dialektyce? Uczyliżeśmy się
poruszać pięknie i szlachetnie ak oni, rzucać dyskiem, pasować się i bić się na pięści ak
oni? Zapoznaliżeśmy¹³⁶ się z praktyczną filozofów greckich ascetyką? Ćwiczonoż¹³⁷ nas

¹³³czyliż — konstrukc a z partykułą -li-; znaczenie: czy też, czyż. [przypis edytorski]
¹³⁴posiedliż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy posiedli, czyż posiedli.

[przypis edytorski]
¹³⁵uczyliżeśmy się (daw.) — konstrukc a z partykułą -że- pomięǳy tematem a końcówką czasownika; zna-

czenie: czy uczyliśmy się. [przypis edytorski]
¹³⁶zapoznaliżeśmy się (daw.) — konstrukc a z partykułą -że- pomięǳy tematem a końcówką czasownika;

znaczenie: czy zapoznaliśmy się. [przypis edytorski]
¹³⁷ćwiczonoż nas (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy ćwiczono nas, czyż

ćwiczono nas. [przypis edytorski]
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boda w edne cnocie antyczne , i to w ten sposób, ak ćwiczyli się w nie starożytni? Czy
wychowaniu naszemu nie zbywało na ogół wszelkiego zastanowienia się nad morałem,
a tym barǳie edynie możliwe krytyki tegoż, mianowicie surowych i śmiałych usiłowań,
by żyć wedle tego lub owego morału? Rozbuǳanoż w nas boda poczucie, iż starożytni
górnie po mowali życie niż nowocześni? Pokazanoż nam poǳiał dnia i żywota, ako też
cele prześwieca ące ponad życiem w którymś z duchów starożytnych? Uczyliżeśmy się
chociażby starożytnych ęzyków podobnie ak ży ących — mianowicie, by nimi mówić,
płynnie i dobrze mówić? Żadne istotne korzyści, żadnego nowego nabytku w rezultacie
żmudnych lat! Li¹³⁸ wieǳa o tym, co ongi¹³⁹ luǳie wieǳieli i do czego byli zdolni. I aka
wieǳa! Z roku na rok utwierǳam się coraz barǳie w przeświadczeniu, że istota całego
greckiego i antycznego świata, lubo¹⁴⁰ zda się tak powszechnie znana i dla wszystkich
sto ąca otworem, nader trudno est zrozumiała, ba, zaledwie dostępna, oraz że łatwość,
z aką zazwycza mówi się o starożytnych, est albo płochością, albo też odwiecznym
ǳieǳictwem bezmyślne zarozumiałości. Łuǳi nas podobieństwo słów i po ęć: ednak-
że poza nimi tai się zawsze odczucie, które dla odczuwania nowoczesnego musiałoby być
obce, niezrozumiałe lub przykre. I te ǳieǳiny ma ą być widownią igraszek chłopięcych!
A ednak tak było za naszych lat pacholęcych i omal na zawsze przepoiło nas odrazą do
starożytności, odrazą rzekomo nazbyt wielkiego z nią spoufalenia! Gdyż w mózgach na-
szych pedagogów klasycznych tak dalece zakorzeniło się uro enie, akoby powiodło się
im nie ako wejść w posiadanie starożytnych, że złuǳenie to uǳiela się także i ich wy-
chowańcom, wraz z pode rzeniem, iż owo posiadanie byna mnie nie est im potrzebne
do szczęścia, lecz w sam raz przystoi poczciwym biednym, starym molom książkowym:
„Niechże się w te bibule gnieżdżą! Godne ich gniazdo!” — ta cicha refleks a była uwień-
czeniem naszego wychowania klasycznego. — I nie odmieni się to uż — — dla nas! Ale
nie myślmy eno¹⁴¹ o sobie!

.
Najosobistsze zagadnienia prawdy. — „Czymże est właściwie to, co czynię? I do czego Prawda, Kondyc a luǳka,

Szkoławłaśnie u mnie czyn ten zamierza?” — oto zagadnienie prawdy, którego obecne wy-
kształcenie nie naucza, więc nikt też o nie nie pyta, nikt nie ma na nie czasu. Ale mówić
z ǳiećmi o głupstwach, nie zaś o prawǳie, mówić z kobietami, których uǳiałem bę-
ǳie kiedyś macierzyństwo, o aszkach, nie zaś o prawǳie, mówić z młoǳieńcami o ich
przyszłości tuǳież o ich rozrywkach, nie zaś o prawǳie — na to zna ǳie się zawsze
czas i ochota! — Bo i cóż znaczy siedemǳiesiąt lat życia! — Przeminie i skończy się
rychło; rzecz to na mnie sza, by wieǳiała fala, ak i dokąd się toczy! A może nawet było-
by roztropnie o tym nie wieǳieć! „Zgoda: ale nie est to dumnie, nigdy o to nie spytać;
wykształcenie nasze nie rozwĳa w luǳiach dumy”. — Tym lepie ! — „Naprawdę?”

.
Wrogość Niemców względem oświecenia. — Pomińmy dorobek, aki Niemcy z pierw-

sze połowy bieżącego stulecia ǳięki swe duchowe pracy dorzucili do skarbca kultury
powszechne , i za mĳmy się na pierw filozofami niemieckimi: cofnęli się oni na pierw-
szy i na dawnie szy szczebel spekulac i, gdyż poprzestawali na po ęciach zamiast szukać
ob aśnień, podobnie ak myśliciele marzycielskich epok — wskrzesili filozofię z okresu,
poprzeǳa ącego powstanie nauki. Po wtóre, niemieckimi historykami i romantykami:
ich dążenie polegało w ogóle na tym, by rozniecić kult dawnie szych, prymitywnych
odczuwań, osobliwie za chrześcĳaństwa, duszy ludu, podań ludowych; gwary ludowe ,
średniowiecczyzny, ascetyki orientalne i kultury indy skie . Po trzecie przyrodnikami:
walczyli oni z duchem Newtona i Voltaire’a i usiłowali, na podobieństwo Goethego Rewoluc a, Rozum,

Uczucie, Walkai Schopenhauera, podźwignąć znów ideę boskości czy demoniczności przyrody, ako też
powszechną etyczną i symboliczną idei te ważność. Cały wielki rozpęd niemiecki zwrócił
się przeciw oświeceniu oraz rewoluc i społeczne , którą na zupełnie mylnie uważano za
następstwo tegoż oświecenia: pietyzm względem tego, co eszcze istniało, przetwarzano
w pietyzm względem tego, co kiedyś istniało, byle zapełnić nim znów serce i ducha, i nie

¹³⁸li (daw.) — tu: tylko. [przypis edytorski]
¹³⁹ongi (daw.) — niegdyś, kiedyś. [przypis edytorski]
¹⁴⁰lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
¹⁴¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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pozostawić mie sca dla przyszłych, nowością zatrąca ących celów. Kult uczucia za ął mie -
sce kultu rozumu, zaś muzycy niemieccy, ako artyści porywów nieuchwytnych, marzy-
cielskich, tęsknych i wyśnionych przyczynili się do wzniesienia nowe świątyni znacznie
więce od wszystkich twórców słowa i myśli. Jeżeli nawet uwzględnimy, iż w szczegó-
łach mnóstwo cennych rzeczy zbadano i powieǳiano, i o nie ednym z większą odtąd
wyrokowano słusznością aniżeli dawnie : to ednak na ogół da się powieǳieć, iż było to
rzeczą nader niebezpieczną, pod pozorem na zupełnie szego i na ostatecznie szego pozna-
nia przeszłości czynić poznanie samo zależnym od uczucia — i wyraża ąc się słowami
Kanta, który w ten sposób określił swe zadanie — „torować znów drogę wierze, wieǳy
wytycza ąc granice”. Oddychamy znów swobodnie: chwila niebezpieczeństwa tego mi-
nęła! I rzecz ǳiwna: właśnie te duchy, które Niemcy tak wymownie zaklinali, z biegiem
czasu zaszkoǳiły na więce zamiarom swych zaklinaczy — historia, zna omość początku
i rozwo u, odczucie przeszłości, nowo rozbuǳona gorącość uczucia i poznania, co przez
pewien czas zdały się skrzętnymi pomocnikami zaciemnia ącego obłędu wstecznego du-
cha, odmieniły naraz swą naturę i wzbĳa ą się oto na rozwitych¹⁴² skrzydłach, opuszcza ąc
swych dawnych zaklinaczy ako nowe i krzepsze geniusze tegoż samego oświecenia, przeciw
któremu e wywołano. Oświecenie to winniśmy prowaǳić dale — nie dba ąc, iż miało
ono przeciw sobie „wielką rewoluc ę”, ako też „wielką reakc ę”, ba, że edna i druga wciąż
z nim pasu ą się eszcze: toć to eno igraszka fal w porównaniu z istotnie wielkim prądem,
co nas żenie¹⁴³!

.
Dostojeństwo narodowe. — Posiadać wiele górnych doświadczeń wewnętrznych i okiem Naród

duszy spozierać na nie z wysoka — oto znamię luǳi kultury, którzy stanowią o dosto-
jeństwie swego narodu. We Franc i i Włoszech pełniła to szlachta, w Niemczech, gǳie
szlachta należała dotychczas na ogół do ubogich w duchu (snadź¹⁴⁴ rychło bęǳie inacze )
pełnili to duchowni, nauczyciele tuǳież ich potomstwo.

.
Jesteśmy dostojniejsi. — Wierność, wielkoduszność, dbałość o dobre imię: tę tró cę ze-

spoloną w eden charakter — zowiemy rycerskością, dostojeństwem, szlachetnością, i prze-
wyższamy tym Greków. Nie chcemy bowiem ich się wyrzec, wychoǳąc z poczucia, iż
dawne cnót tych przedmioty postradały uż wiele (i słusznie) ze swe wartości, lecz te-
mu drogocennemu i ǳieǳicznemu popędowi podsuwamy ostrożnie nowe przedmioty.
By po ąć, iż charakter na dosto nie szych Greków śród naszego wciąż eszcze rycerskie- Pies, Serce, Bohater
go i feudalnego dosto eństwa niegodnym i zgoła nieprzysto nym wydawać by się musiał,
dość przypomnieć sobie pociechę, którą ma na zawołanie Odyseusz w przykrych chwilach
życia: „Znieś to, me serce! Toć sobaczą znosiłoś uż dolę!”. Praktyczne zastosowanie tego
mitycznego pierwowzoru zna du my w opowieści o owym woǳu ateńskim, co, gdy mu
w obecności dosto nego towarzyszy grona grożono kĳem, zbył hańbę tymi słowy: „Bĳ,
ale słucha !” (Uczynił to Temistokles, ów przebiegły Odyseusz epoki klasyczne , zdolen
w haniebne chwili koić swe „serce” taką pociechą). Nie było w zwycza u u Greków dla
obelgi lekceważyć życie, ak my to czynimy pod naciskiem ǳieǳiczne rycerskie awan-
turniczości i gotowości do poświęceń; albo narażać e w zaszczytnym dla nas po edynku;
lub zachowanie dobrego imienia (czci) wyże cenić od okrycia się bezcześcią, o ile ta
ostatnia dawała się pogoǳić ze sławą i uczuciem potęgi; lub dochowywać wiary przesą-
dom stanowym i przykazaniom wiary, gdy nie dozwalały zostać tyranem. Gdyż niegodną
ta emnicą każdego greckiego arystokraty było to: pod wpływem niezgłębione zazdro-
ści żył za pan brat z równymi sobie, lecz każde chwili gotów był runąć ak tygrys na
swó łup, na samowłaǳtwo: cóż dlań znaczyło wtedy kłamstwo, mord, zdrada, zaprzeda-
nie o czystego miasta! Sprawiedliwość była dla tych luǳi czymś nieskończenie trudnym
i zdała się omal nieprawdopodobną; „sprawiedliwy” — dla Greków słowo to miało ta-
kie samo brzmienie, co „święty” dla chrześcĳan. Gdy zaś Sokrates wyrzekł: „Człowiek
cnotliwy est na szczęśliwszy”, nie dowierzano własnym uszom i uważano go za szaleń-

¹⁴²rozwity (daw. forma) — ǳiś: rozwinięty. [przypis edytorski]
¹⁴³żenie (daw. forma) — ǳiś: gna. [przypis edytorski]
¹⁴⁴snadź (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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ca. Gdyż na myśl o człowieku na szczęśliwszym każdy przedstawiciel dosto nego rodu
wyobrażał sobie rozkiełznaną bezwzględność i diabelstwo tyrana, co swym żąǳom, swe
pysze wszystko i wszystkich poświęca. Śród luǳi, którzy w skrytości snuli ǳikie ma-
rzenia o takim szczęściu, poszanowanie państwa nie mogło użcić zbyt głęboko zapuścić
korzeni — sąǳę atoli: luǳie, u których żąǳa potęgi nie sroży się uż tak zaciekle, ak
u greckich możnowładców, nie potrzebu ą również tego bałwochwalczego ubóstwienia
państwowości, którym podówczas owe żąǳe ǳierżono na uwięzi.

.
O znoszeniu ubóstwa. — Niemała to zaleta szlacheckiego pochoǳenia, iż dozwala ono Szlachcic

snadnie ¹⁴⁵ znosić ubóstwo.

.
Przyszłość szlachty. — Gesty luǳi dosto nych wyraża ą poczucie mocy, co bezustannie Szlachcic, Obycza e,

Politykaprze awia się w wytwornym ukłaǳie ich członków. Człowiek o szlachetnych obycza ach,
kobieta czy mężczyzna, nie lubi ociężale rzucać się na krzesło, tam, gǳie wszyscy rozpie-
ra ą się wygodnie, na przykład w wagonie, nie oprze się o poduszkę, zda się niestruǳo-
nym, gdy całe goǳiny spęǳa w postawie sto ące na dworskich poko ach, w urząǳeniu
mieszkania nie dba o wygodę, lecz o wystawność i przestronność komnat, ak gdyby
miały one być przebytkiem większych (i długowiecznie szych) istot, na wyzywa ące słowa
odpowiada z godnością i przytomnością umysłu, bez gminnego przerażenia, pognębie-
nia, zawstyǳenia i zmieszania. I podobnie ak umie zachować pozory niezwykłe i wciąż
czynne fizyczne siły, tak też nieustanną pogodą i uprze mością nawet w przykrych oko-
licznościach rad wpa a przekonanie, iż dusza i umysł ego dorosły do przygód i niebezpie-
czeństw. Kultura dosto na ze względu na namiętności podobna est bądź to eźdźcowi, co
dozna e rozkoszy, namiętne, dumne zwierzę zmusza ąc stąpać hiszpańskim krokiem —
uprzytomnĳmy sobie epokę Ludwika XIV — bądź też eźdźcowi, który czu e, iż rumak
ego ponosi z chyżością żywiołu i w okamgnieniu może nastać chwila, gdy koń i człowiek
postrada ą głowę, radu e się ednak myślą, że właśnie teraz przytomność i duma go nie
opuszcza ą: kultura dosto na w obu wypadkach tchnie mocą i aczkolwiek w swych oby-
cza ach wymaga nader często eno pozorów poczucia mocy, to ednak wskutek wrażenia,
akie ten prze aw wywiera na gmin pospolity, tuǳież wskutek widowiska tegoż wraże-
nia wzmaga się nieustannie istotne poczucie wyższości. — To niezaprzeczone szczęście
kultury dosto ne , oparte na poczuciu wyższości, poczyna obecnie sięgać eszcze wyże ,
gdyż oto, ǳięki wszystkim wolnym duchom, wolno est i goǳi się luǳiom szlachetnego
uroǳenia i wychowania piastować godność rycerzy poznania, górnie szych dostępować
święceń i wzniośle sze pełnić służby aniżeli dotychczas, tuǳież zwracać oczy ku owemu
ideałowi mądrości zwycięskiej, którego żadna eszcze epoka nie mogła uwielbić z równie
czystym sumieniem, ak ta, co ma nastać obecnie. Ostatecznie: czymże ma odtąd za mo-
wać się szlachta, skoro z dnia na ǳień est rzeczą coraz widocznie szą, iż politykowanie
sta e się nieprzyzwoitością? —

.
O pielęgnowaniu zdrowia. — Zaledwie poczęto zastanawiać się nad fiz ologią zbrod- Zbrodniarz, Choroba,

Wina, Grzech, Kara, Lekarzniarza, a uż świta niewzruszony pogląd, że mięǳy zbrodniarzem a obłąkańcem nie ma
żadne istotne różnicy: o ile wierzy się z założenia, iż utarte zapatrywania moralne są za-
patrywaniami duchowego zdrowia. Ponieważ wierze te nie dorównu e obecnie żadna inna
swą głębią i mocą, przeto nie ociąga ąc się, należy wysnuć dalsze wnioski i obchoǳić się
ze zbrodniarzem ak z obłąkańcem: przede wszystkim bez wyniosłego politowania, lecz
z lekarską oględnością i dobrą wolą. Potrzeba mu zmiany powietrza, innego towarzystwa,
czasowego zniknięcia, może odosobnienia i akiegoś nowego za ęcia? — Owszem! Może
sam uzna za rzecz korzystną pozostawać czas akiś w zamknięciu, by u ść w ten sposób
przed sobą samym oraz swym natrętnym tyrańskim popędem? — Owszem! Należało-
by mu całkiem asno przekładać możliwość, ako też sposoby uzdrowienia (wytępienia,
przekształcenia, uszlachetnienia owego popędu), w na gorszym zaś razie nieprawdopodo-
bieństwo tegoż; nieuleczalnemu zbrodniarzowi, co dla siebie samego stał się potworem,
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goǳiłoby się ułatwiać samobó stwo. Zachowu ąc ten ostateczny środek na podoręǳiu,
należałoby nie zaniedbywać niczego, by dopomóc zbrodniarzowi do oǳyskania równo-
wagi i swobody umysłu; wyrzuty sumienia niby brudną zmazę należałoby usuwać z ego
duszy oraz dawać mu wskazówki, ak szkodę, wyrząǳoną snadź¹⁴⁶ ednostce, nagroǳić
i z nawiązką okupić może dobroǳie stwem względem kogoś innego lub całego społe-
czeństwa. A wszystko z na większą delikatnością! Przede wszystkim bezimiennie lub pod
nowym nazwiskiem w połączeniu z częstą zmianą mie sca pobytu, by dobre imię oraz
przyszłe ego życie ak na mnie przy tym ucierpiało! Wprawǳie poszkodowany, za nic
ma ąc wzgląd, ak krzywdę ego dałoby się wynagroǳić, domaga się obecnie wciąż esz-
cze zemsty i zwraca się o nią do sądów — skutkiem czego istnie e eszcze nasze haniebne
postępowanie karne wraz z ego kramarską wagą oraz dążnością do odkupowania winy
karą: lecz czyż nie powinniśmy z po ęciami tymi zerwać? Jakąż ulgą byłoby to dla ogól-
nego uczucia życia, gdyby powiodło się obalić wiarę w winę, a wraz z nią dawny instynkt
zemsty, co więce , gdybyśmy ęli, powodu ąc się subtelną oględnością luǳi szczęśliwych,
błogosławić z chrześcĳańska swe nieprzy acioły i dobrze czynić tym, którzy nas obrazili!
Wyrugu my ze świata po ęcie grzechu — a w ślad za nim po ęcie kary! Niech te wygna-
ne potwory ży ą odtąd gǳie inǳie , eżeli koniecznie żyć pragną i ze wstrętu do siebie
nie zginą! — Tymczasem goǳiłoby się rozważyć, iż szkody, wyrząǳane przez złoczyń-
ców ednostkom i społeczeństwu, nie ustępu ą w niczym klęskom, których przyczyną
są chorzy: chorzy szerzą troskę i smutek, nie pracu ą, uszczupla ą dorobek cuǳy, po-
trzebu ą posługaczy, lekarzy, rozrywek, ży ą z uszczerbkiem sił i czasu luǳi zdrowych.
Mimo to nieluǳko według po ęć ǳisie szych postąpiłby ten, kto chciałby za to mścić się
na chorych. Ongi, co prawda, ǳiało się to istotnie; w pierwotnych okresach kultury,
i eszcze ǳiś u niektórych ǳikich ludów postępu e się istotnie z chorym ak z zbrod-
niarzem, uważa się go za przekleństwo gminy i za sieǳibę demoniczne istoty, co dla
akie ś winy wcieliła się weń — innymi słowy: każdy chory est winowa cą! A my — nie
do rzeliżeśmy eszcze do wręcz odmiennych poglądów? Nie wolnoż eszcze nam powie-
ǳieć: każdy „winowa ca” est chory? — Nie, eszcze goǳina na to nie nadeszła. Przede
wszystkim nie ma eszcze lekarzy, dla których to, co praktycznym zwaliśmy dotychczas
morałem, we ść by musiało w skład ich sztuki i wieǳy lecznicze ; brak eszcze powszech-
nego głębokiego rzeczami tymi prze ęcia się, co wzbierze snadź kiedyś na podobieństwo
nawałnicy starodawnych porywów religĳnych; kościoły eszcze nie przeszły w posiadanie
orędowników zdrowia; nauka o ciele tuǳież o diecie nie est eszcze obowiązkową we
wszystkich szkołach wyższych i niższych; nie ma eszcze stowarzyszeń, których człon-
kowie zobowiązywaliby się wza emnie nie udawać się do sądów oraz odpuszczać winy
i kary swym winowa com; żaden myśliciel nie odważył się eszcze oznaczać zdrowia spo-
łeczeństwa i ednostek z tego, ile pasożytów znieść one mogą, i nie było eszcze założycieli
państw, coby ǳierżyli lemiesz w myśl owych szczodrobliwych i ze serca płynących słów:
„chceszli uprawiać ziemię, uprawia że ą sochą: płużyć¹⁴⁷ ci w on czas bęǳie ptak i wilk,
co zdąża za twą sochą — płużyć ci bęǳie wszelkie stworzenie”.

.
Przeciwko złemu odżywianiu się. — Tfu, co za pożywienie weszło obecnie w zwycza Jeǳenie, Pozyc a społeczna

zarówno w gospodach, ak zresztą wszęǳie, gǳie ada ą zamożne warstwy społeczeństwa!
Nawet gdy na czcigodnie si ucztu ą uczeni, panu e ten sam zwycza , co w domach ban-
kierskich: wedle zasady „wszystkiego w bród” i „możliwie urozmaicić” — z czego wynika,
iż przy przyrząǳaniu potraw dba się o efekt nie zaś o skutek, i podnieca ącymi napo ami
pomagać trzeba do rozproszenia ociężałości w mózgu i żołądku. Tfu, akiż niesmak, co
za przeczulenie musi być ogólnym następstwem! Tfu, akie sny dręczyć ich muszą! Tfu,
co za książki i akie ǳieła sztuki po takich ucztach zna du ą poklask! Niech czynią, co
chcą: zawszeć ich ǳiałalnością rząǳić bęǳie pieprz i sprzeczność lub znużenie światem!
(Bogacze angielscy potrzebu ą chrześcĳaństwa, by mogli znieść bóle głowy i niestraw-
ność). Na ostatek, by wspomnieć także o zabawnych stronach te rzeczy, nie zaś tylko
o odraża ących, luǳie ci byna mnie nie są pasibrzuchami; nasze stulecie oraz właściwa
mu skrzętność ma ą nad ich członkami większą od ich brzucha właǳę: cóż tedy znaczą

¹⁴⁶snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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owe uczty? — Reprezentują! Co takiego, na wszystkie świętości? Stan? — Nie, pieniąǳ:
stan uż nie istnie e! Jest się „ ednostką”! Ale pieniąǳ stanowi o potęǳe, sławie, czci,
znaczeniu, wpływie; pieniąǳ, zależnie od zapatrywań, est obecnie dla człowieka wielkim
lub małym przesądem moralnym! Nikt nie chce chować go pod korzec, nikt nie chciałby
kłaść go na stół; zatem pieniąǳ musi mieć reprezentanta, którego by można pokazać na
stole: patrz nasze uczty!

.
Danae i bóg w złocie. — Skąd ta niepomierna niecierpliwość, popycha ąca obecnie

człowieka do zbrodni, śród okoliczności, które licowałyby racze z wręcz przeciwnym
popędem? Skoro bowiem eden oszuku e na waǳe, drugi podpala swó dom zabezpie-
czony na wysoką sumę, trzeci bierze uǳiał w fałszowaniu pienięǳy, skoro trzy czwarte
luǳi należących do wyższych warstw społeczeństwa odda e się dozwolonemu szalbier-
stwu i kala sumienie sprawkami giełdowymi i spekulacy nymi: co powodu e nimi? Nie
istotna potrzeba, nie wieǳie się im tak źle, nie zna ą snadź¹⁴⁸ troski o adło i napitek —
lecz potworna niecierpliwość, iż mienie ich wzrasta za wolno, ako też równie potwor-
ne przywiązanie i miłość do nagromaǳonego grosza dręczy ich dniem i nocą. A w te
niecierpliwości i te miłości prze awia się znów owa fantastyczna zachcianka mocy, co roz-
nieciła się ongi pod wpływem wiary, że posiadło się prawdę, i tak piękne nosiła nazwania,
iż, powołu ąc się na nią, nie wahano się z czystym sumieniem popełniać niegoǳiwości (pa-
lić Żydów, kacerzy i dobre książki, tępić doszczętnie całych wyższych kultur, ak w Peru
i Meksyku), środki, akimi rozporząǳała żąǳa mocy, uległy zmianie, atoli sam wulkan
żarzy się wciąż eszcze, niecierpliwość i niepomiarkowana miłość domaga ą się ofiar: i co
niegdyś czyniono „gwoli Bogu”, to czyni się obecnie dla grosza, to znaczy dla tego, co na
teraz przysparza na więce poczucia mocy tuǳież spoko u sumienia.

.
O luǳie izraelskim. — Do widowisk, na akie nas na bliższe zaprasza stulecie, na- Żyd, Historia, Wiz a

leży rozstrzygnięcie losów Żydów europe skich. Iż kości ich rzucone, iż Rubikon swó
przekroczyli, est to obecnie rzeczą namacalną: pozosta e im eno albo zawładnąć Euro-
pą lub ą postradać, ak ongi przed wiekami postradali Egipt, gǳie także podobne albo
— albo mieli do wyboru. Atoli w Europie przebyli oni taką osiemnastowiekową szko-
łę, akie żaden inny naród wykazać nie może, a doświadczenia tych okropnych prze ść
były tego roǳa u, że nie tyle ogółowi, ile ednostkom wyszły na dobre. Skutkiem te-
go źródła duchowe i umysłowe Żydów ǳisie szych są naǳwycza ne; ze wszystkich lu-
dów zamieszku ących Europę na rzaǳie ucieka ą się oni do kieliszka lub samobó stwa,
by wyzwolić się z więzów niedoli — do czego mnie uzdolnieni tak barǳo są skłon-
ni. Każdy Żyd w ǳie ach swych o ców i prao ców posiada istną kopalnię przykładów
na chłodnie sze rozwagi i wytrwałości w straszliwych okolicznościach, na subtelnie sze
chytrości oraz umie ętnego wyzyskania przypadku i nieszczęścia; ich ǳielność pod po-
krywką nikczemne uniżoności, ich bohaterstwo w spernere se sperni przewyższa cnoty
wszystkich świętych. Chciano ich uczynić godnymi pogardy przez to, iż dwa tysiące lat
obchoǳono się z nimi pogardliwie i wzbraniano im dostępu do wszelkich godności, do
wszystkiego, co godne, strąca ąc ich tym głębie w kałuże brudnego zarobkowania —
i zaprawdę, postępowanie to nie uczyniło ich czystszymi. Ale godnymi pogardy? Oni sa-
mi nie przestawali nigdy uważać się za powołanych do na wyższych rzeczy i zdobić ich
nie przestawały nigdy cnoty wszystkich cierpiących. Sposób, w aki czczą swych o ców
i swe ǳieci, rozumne ich małżeństwa i zwycza e małżeńskie wyróżnia ą ich śród wszyst-
kich Europe czyków. Nadto zdołali zaczerpnąć poczucia mocy oraz wiekuiste zemsty
właśnie z tych zawodów, które im pozostawiono (lub którym ich pozostawiono); trzeba
przyznać na usprawiedliwienie nawet ich lichwiarstwa, iż bez tego przygodnego, miłego
i pożytecznego udręczania swych prześladowców nie byliby zdołali zachować tak długo
poczucia własne godności. Bowiem to poczucie zależy u nas od tego, iż możemy wywza-
emniać złe i dobre. Przy tym nie tak łacno da ą swe zemście unieść się za daleko: gdyż
znamionu e ich szerokość umysłu oraz duszy, które nabywa się skutkiem częste zmiany
mie sc i klimatu, skutkiem stykania się z obycza ami sąsiadów i ciemiężycieli; celu ą bez-
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warunkowo na większym doświadczeniem we wszystkich stosunkach luǳkich i nawet
w namiętnościach zachowu ą oględność tego doświadczenia. Swe umysłowe gibkości
i przebiegłości są tak dalece pewni, iż nigdy, nawet w na trudnie szych warunkach, nie
potrzebu ą zarabiać na chleb pracą fizyczną, ako prości robotnicy, posługacze i na mici
rolni. Ich zachowanie się świadczy dotychczas eszcze, iż w dusze ich nie wszczepiono
dosto nych rycerskich uczuć, że ciała ich nie nawykły do noszenia pięknego oręża: a-
koweś natręctwo ko arzy się z delikatną nieraz, lecz prawie zawsze niemiłą uniżonością.
Atoli obecnie, łącząc się z roku na rok coraz silnie szymi węzłami pokrewieństwa z na -
przednie szą szlachtą europe ską, nabędą wkrótce cenne ǳieǳiczne wytworności ciała
i ducha: za lat sto posiądą zatem tyle godności w we rzeniu, iż ako panowie nie będą
uż u swych podwładnych wywoływali wstydu. A to rzecz główna! Dlatego na rozwią-
zanie ich sprawy est eszcze za wcześnie! Sami wieǳą na lepie , iż o zdobyciu Europy
i akimkolwiek zamachu niepodobna im myśleć: lecz wieǳą także, iż może nade ść czas,
gdy dość bęǳie wyciągnąć im rękę, by Europa wpadła w nią sama niby całkiem do rzały
owoc. W tym celu konieczną dla nich rzeczą wyróżniać się na wszystkich polach euro-
pe skich wyróżnień i w pierwszych rzędach za ąć mie sce: aż wreszcie do ǳie do tego, iż
sami będą rozstrzygali o tym, co ma stanowić o wyróżnieniu. Wówczas będą się zwali
wynalazcami i przewodnikami Europe czyków i przestaną obrażać ich wstyd. Bo czym-
że ta pełnia nagromaǳonych wielkich wrażeń, dla każde żydowskie roǳiny stanowiąca
historię o czystą, ta pełnia namiętności, cnót, postanowień, poświęceń, walk i zwycięstw
wszelakich — w czymże ma znaleźć u ście, ak nie w wielkich duchowych ǳiełach i lu-
ǳiach! Wówczas, gdy Żyǳi będą mogli powołać się na takie kle noty i złote naczynia
ako na swe ǳieła, na akie ludy europe skie nie mogły i nie mogą się zdobyć dla swego
krótszego i nie tak głębokiego doświadczenia, gdy Izrael swą wiekuistą zemstę przeisto-
czy w wiekuiste błogosławieństwo Europy: wówczas zaświta ponownie ów siódmy ǳień,
w którym prastary bóg żydowski bęǳie mógł radować się sobą samym, swym stworze-
niem i swym wybranym ludem — a my, my wszyscy bęǳiemy się radowali wraz z nim!

.
Niemożliwy stan. — Biedny, pogodny i niezależny! — to sko arzenie est możliwe. Robotnik, Niewola, Praca,

Wiz aBiedny, pogodny i niewolny! — i to est możliwe — i nie umiałbym robotnikom, wprzę-
gniętym do arzma fabrycznego, nic lepszego nad to powieǳieć: o ile nie wyda e się im
w ogóle rzeczą haniebną zużywać się w ten sposób, ak to obecnie się ǳie e, niby śru-
by w akie ś machinie lub niczym gruz do zapełnienia szczerb w wynalazczości luǳkie !
Tfu! Jak można dawać wiarę, iż wyższa zapłata usunie istotę ich niedoli, to znaczy ich
nieosobiste uciemiężenie! Tfu! Jak można pozwalać wmawiać w siebie, iż wzmożenie
te nieosobowości, śród maszynowego ładu akiegoś nowego społeczeństwa, może hań-
bę niewolnictwa przekształcić w cnotę! Tfu! Jak i można mieć cenę, za którą człowiek
przesta e być osobą i spada do rzędu śruby! Czyżby i was ogarnął także szał tegoczesnych
narodów, które pragną przede wszystkim możliwie na więce produkować i wzbogacać
się? Zadaniem waszym byłoby u emne wskazać im następstwa: ak wielkie zasoby we-
wnętrznych wartości na takie zewnętrzne roztrwania się cele! Lecz gǳie est wewnętrzna
wartość wasza, skoro uż nie wiecie, co to znaczy swobodnie odetchnąć? Skoro w na -
skromnie szym nawet zakresie nie rozporząǳacie sobą? Skoro nader często uczuwacie
odrazę do siebie niby do zwietrzałego napo u? Skoro da ecie posłuch ǳiennikom i pa-
trzycie spode łba na bogatego sąsiada, roznamiętniani szybką zwyżką i zniżką potęgi,
grosza i poglądów? Skoro nie wierzycie uż w filozofię, oǳianą w łachmany, w pogodne
szczęście człowieka, poprzesta ącego na małym? Skoro dobrowolne, idylliczne ubóstwo,
nieskrępowane żadnym zawodem ni małżeństwem, co barǳie uduchowionym śród was
przystałoby właśnie, est dla was przedmiotem pośmiewiska? Nie dźwięczyż wam nato-
miast bezustannie w uchu pobudka soc alistycznych warchołów, co chcieliby was odurzyć
niedorzecznymi naǳie ami? Co zaleca ą wam gotowość i nic więce , gotowość z dnia na
ǳień, iż czekacie i czekacie czegoś od zewnątrz i życie wasze upływa marnie, ak upływało
dotychczas — aż to czekanie przeǳierzgnie się w głód, w pragnienie, w obłęd i gorączkę,
i w końcu całe świetności za aśnie e ǳień bestiae triumphantis? — Toć każdemu należa-
łoby pomyśleć w duchu: „racze wyemigru ę, dołożę starań, by w ǳikich, pierwotnych
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ustroniach świata zostać panem, zaś przede wszystkim panem siebie samego; będę dopó-
ty zmieniał mie sce, dopóki nie sczeźnie mi z oczu ostatnia oznaka niewolnictwa; rzucę
się w wir wo en i przygód, w na gorszym zaś razie śmierć bęǳie mą ucieczką: lecz dość
uż te sromotne niewoli, tego zatruwania się adem goryczy i spisków!”. Słuszny pogląd
przedstawiałby się tak: robotnicy europe scy powinni by oświadczyć, iż stan ich odtąd est
niemożliwością, nie zaś, ak to zazwycza się ǳie e, poprzestawać na skargach, iż ustró
ego est uciążliwy i niezgodny z celem; powinni by wszcząć okres takiego wyra ania się
z europe skiego ula, akiego dotychczas nie zaznano eszcze, i tym wyra em w wielkim
stylu zaprotestować przeciwko machinie, przeciw kapitałowi oraz przeciw zagraża ącemu
im obecnie wyborowi mięǳy nieuniknionym zaprzedaniem się bądź to w niewolę pań-
stwa, bądź też w niewolę stronnictw skra nych. Niecha postrada Europa czwartą część
swych mieszkańców! Je i im spadnie głaz z serca! Dopiero na obczyźnie, gdy ro ne tłu-
my kolonistów przystąpią do ǳieła, okaże się, ak wiele cennego rozumu i słuszności, ak
wiele zdrowe nieufności wpoiła swym synom macierz Europa — tym synom, którzy nie
mogli uż znieść towarzystwa zaśnieǳiałe staruszki i narażeni byli na niebezpieczeństwo,
iż ulegną temu samemu sposępnieniu, przeczuleniu i żąǳy użycia, w akich pogrążyła się
ona. To, co w o czyźnie ęło się wyraǳać w groźne zniechęcenie i zbrodnicze popędy,
nabęǳie w oddali ǳikie — piękne naturalności i bęǳie nosiło miano heroizmu. —
W ten sposób powiałoby wreszcie znowu czystsze powietrze w stare , przeludnione obec-
nie i zasklepione w sobie Europie! Chociażby nawet dolegał e zrazu nieco brak „rąk do
pracy”! Może by wówczas ocknęła się myśl, iż do wielu potrzeb nawykło się dopiero wte-
dy, gdy zaspoko enie ich ęło nie przedstawiać większych trudności — i niektóre potrzeby
wyszłyby znów z użycia! A może sprowaǳono by Chińczyków: ci zaś wnieśliby sposób
życia oraz zapatrywania pracowitym właściwe mrówkom. Ba, przyczyniliby się na ogół do
tego, iż niespoko ne i miotane rozterką Europie przeszłoby w krew nieco az atyckiego
spoko u i rozwagi tuǳież — co snadź¹⁴⁹ na potrzebnie sze — az atyckie długotrwałości.

.
Zachowanie się Niemców względem morału. — Niemiec est zdolny do wielkich rze- Niemiec

czy, atoli est to nieprawdopodobne, by ich dokonał: gdyż ak wszystkie gnuśne w sobie
duchy lubi być posłuszny, gdy może. Kiedy go coś zmusi stanąć o własne mocy, wyzbyć
się swe gnuśności, kiedy uż nie może zgubić się niby cya w akie ś sumie (pod tym
względem est on bez porównania mnie wart od Francuza lub Anglika) — odkrywa swe
siły: wówczas sta e się niebezpieczny, zły, głęboki, zuchwały i dobywa na aw zasób uśpio-
ne energii, którą ma w sobie, a w którą nikt (nawet on sam) nie wierzył. Gdy Niemiec
w takich wypadkach bywa sobie posłusznym — rzecz to nader wy ątkowa — ǳie e się
to z tą samą ociężałością, zawziętością i przewlekłością, z aką zwykł okazywać posłuszeń-
stwo swym władcom i swym urzędowym powinnościom: dorasta zatem wtedy, ak uż
wspomniałem, do wielkich rzeczy, co ze „słabym charakterem”, aki u siebie przypusz-
cza, w zgoła żadnym nie pozosta ą stosunku. Zazwycza wszakże lęka się być zależnym
li tylko od siebie, improwizować: dlatego Niemcy potrzebu ą tak wielu urzędników, tyle
atramentu. — Lekkomyślność est mu obca, est na nią za bo aźliwy; ednakże w całkiem
nowych warunkach, z ospałości go wyrywa ących, bywa omal lekkomyślny, rozkoszu e
się wówczas niezwykłością nowego położenia niczym upo eniem, a zna się na upo eniach!
Jakoż w polityce okazu e się obecnie Niemiec niemal lekkomyślnym: acz i na tym polu
ma po swe stronie przesąd o swe ścisłości i gruntowności, i w stosunkach z innymi mo-
carstwami wyzysku e go sowicie, to ednak w skrytości cieszy się swawolnie, iż wreszcie
wolno mu roić, puszczać woǳe swym zachciankom i żąǳy nowości, że może zmieniać
niby maski luǳi, obozy i naǳie e. — Niemieccy uczeni, słynni dotychczas z tego, iż
przodowali śród Niemców swą niemieckością, dla swego głębokiego, ǳiecinnego prawie
popędu do posłuszeństwa we wszelkich zewnętrznych rzeczach i koniecznościach byli i są
snadź¹⁵⁰ eszcze zdolni do wielkie w umie ętnościach samoǳielności oraz wielkie odpo-
wieǳialności; eżeli zachowu ą właściwą sobie dumę, prostotę i cierpliwość, i potrafią się
ustrzec politycznych błazeństw w czasach, gdy inny powiew uczuwać się da e, to eszcze
wielkich rzeczy spoǳiewać się po nich można: obecny ich stan (czy też ubiegły) est led-

¹⁴⁹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁵⁰snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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wo zawiązkiem czegoś wyższego. — Dodatnią i u emną stroną Niemców, nie wyłącza ąc
ich uczonych, było dotychczas to, iż snadnie od innych ludów skłaniali się ku zabobo-
nowi i wierze; wadą ich po wszystkie czasy było pĳaństwo i pociąg do samobó stwa (to
ostatnie est oznaką ociężałości ducha, który z łatwością da e się unieść chętce, by wypu-
ścić z rąk woǳe); niebezpieczeństwem grozi im to wszystko, co krępu e właǳę rozsąd-
ku, a wyzwala uczucia (na przykład nadmiar muzyki i gorących napo ów): gdyż uczucie
niemieckie zwraca swe ostrze przeciwko własnemu dobru i pragnie się unicestwić, po-
dobnie ak u opo ów. Nawet zapał mnie est wart w Niemczech aniżeli gǳie inǳie ,
gdyż est bezpłodny. Jeżeli Niemcowi zdarzyło się kiedykolwiek dokazać rzeczy wielkie ,
to dokonał e z musu, w porywie ǳielności, z zaciśniętymi zębami, z całym napięciem
przytomności, a nieraz i wspaniałomyślności — Obcować z nim warto — gdyż omal każ-
dy Niemiec może coś dać, o ile zdoła się go skłonić, by poszukał, odszukał w sobie ( est
bowiem nieporządny). — — Kiedy zaś taki lud pocznie za mować się morałem: akiegoż
roǳa u morał przypadnie mu do serca? Oczywiście zapragnie przede wszystkim, by ego
serdeczna skłonność do posłuszeństwa prze awiała się w nim w chwale ideału. „Człowiek
musi mieć coś, czemu by mógł bezwzględnie być posłusznym” — oto niemieckie odczu-
wanie, niemiecki sposób wnioskowania: kry e się on na dnie wszystkich niemieckich
nauk moralnych. Jakżeż odmienne wynosi się wrażenie z całokształtu antycznego mora-
łu! Wszyscy ci greccy myśliciele, lubo¹⁵¹ tak różnorodnie przedstawia się nam ich obraz,
podobni są, gdy choǳi o morał, znamienitemu zapaśnikowi, co tymi słowy przywołu e
młoǳieńca „Pó dź! Naśladu mnie! Odda się mi w ręce! A może kiedyś otrzymasz nagro-
dę wobec wszystkich Hellenów”. Osobiste wyróżnienie — to cnota antyczna. Uległość,
posłuszeństwo awne lub skryte — oto cnota niemiecka. — Na długo przed Kantem oraz
ego kategorycznym imperatywem temu samemu odczuwaniu dał Luter następu ący wy-
raz: musi istnieć akaś istota, które człowiek mógłby bezwzględnie zaufać — dowoǳił on
w ten sposób istnienia Boga, domagał się z większym prostactwem i nieokrzesaniem aniżeli
Kant, by okazywano posłuszeństwo nie jakiemuś pojęciu lecz osobie, ostatecznie zaś i Kant
eno dlatego zbłąǳił na manowce morału, by do ść do posłuszeństwa względem osoby:
a est to tym więce kultem Niemca, im mnie kultu pozostało mu w religii. Grecy i Rzy- Wolność, Filozof
mianie odczuwali inacze ; takie zdanie, ak: „musi istnieć akaś istota” — nie uszłoby ich
szyderstwa: było to właściwością ich południowe niepodległości uczucia, iż „bezwzględ-
nemu zaufaniu” nie dawali do siebie przystępu i w na ta nie sze głębi serca zachowywali
nieco sceptycyzmu względem wszystkiego i wszystkich, względem Boga, człowieka i po-
ęcia. A cóż dopiero filozof antyczny! Nil admirari¹⁵² — zdanie to zawiera dlań filozofię.
Zaś Niemiec, mianowicie Schopenhauer, odbiega odeń tak daleko, iż powiada: admirari
id est philosophari¹⁵³. — A eżeli dla Niemca, ak to się zdarza, pocznie się wreszcie okres,
gdy stanie się on zdolny do rzeczy wielkich? Gdy nade ǳie chwila wyjątkowa, goǳina nie-
posłuszeństwa? — Nie zgaǳam się z Schopenhauerem, akoby edyną zaletą Niemców,
wyróżnia ącą ich mięǳy innymi narodami, było to, iż istnie e śród nich więce ateistów
aniżeli gǳie inǳie — to ednakże wiem: gdy dla Niemca nastanie chwila, iż stanie się
zdolny do rzeczy wielkich, to wydźwignie się on raz na zawsze ponad morał! I czyż może
postąpić inacze ! Jąć się musi obecnie czegoś nowego, mianowicie rozkazywania — sobie
lub innym! Cóż, kiedy do rozkazywania nie wdrożył go niemiecki morał! Zapomniano
w nim o rozkazywaniu!

¹⁵¹lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
¹⁵²nil admirari (łac.) — niczemu się nie ǳiwić. [przypis edytorski]
¹⁵³admirari id est philosophari (łac.) — ǳiwić się to znaczy filozofować. [przypis edytorski]
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KSIĘGA CZWARTA
.

Pytanie sumienia. — „A in summa: czegóż to chcecie nowego?” — Dążeniem naszym Sumienie, Grzech, Kara
est, by przyczyny przestały być grzechem, a skutki katem.

.
Pożyteczność najsurowszych teorii. — Przebacza się nie ednemu ego przywary moralne Idealista, Czyn, Wina

i przez rzadkie przepuszcza się e sito, ednakże pod tym warunkiem, by wyznawał nie-
zmiennie na surowsze teorie moralne! Natomiast życie wolnomyślnych moralistów brano
zawsze pod mikroskop z tą myślą ukrytą, iż skaza na życiu est na niezawodnie szym ar-
gumentem przeciwko niepożądanemu poznaniu.

.
„Samo w sobie”. — Ongi¹⁵⁴ pytano: „Co to est śmieszność?” — ak gdyby poza nami Śmiech

istniały rzeczy, które posiada ą właściwość śmieszności, i wysilano się na na rozmaitsze
pomysły (pewien teolog doszedł nawet do wniosku, iż est to „naiwność grzechu”). Obec-
nie pytamy: „Co to est śmiech? Jak powsta e śmiech?”. Opamiętano się i przekonano
wreszcie, iż nie masz niczego, co by samo w sobie było dobre, piękne, wzniosłe lub złe,
że istnie ą wszakże stany duszy, w których rzeczy zna du ące się w nas i poza nami ta-
kimi określamy słowy. Pozbawiliśmy rzeczy określników użyczonych im poprzednio lub
co na mnie przypomnieliśmy sobie, że użyczyliśmy ich: baczmy, iżby ten pogląd nie
przyprawił nas o utratę zdolności użyczania i byśmy nie stali się bogatszymi i skąpszymi
zarazem.

.
Tym, co marzą o nieśmiertelności. — Pragniecie zatem, by ta wasza piękna świado- Kondyc a luǳka,

Nieśmiertelność, Nuda,
Czas

mość siebie trwała wiekuiście? Czyż to nie bezwstydnie? Nie przychoǳiż wam na myśl, iż
wszystkie inne rzeczy musiałyby wówczas znosić was przez całą wieczność, podobnie ak
znosiły dotychczas z więce niż chrześcĳańską cierpliwością? A może zda e się wam, że
zdolni esteście na wieki rozmiłować e w sobie? Toć eden edyny nieśmiertelny człowiek
na ziemi wystarczyłby w zupełności, by to wszystko, co podówczas istniałoby eszcze,
z odrazy do niego popadło w szał samobó czy i ęło się powroza! I wam to, ziemskim two-
rom, których po ęcia ogarnia ą zaledwo parę tysięcy drobin czasu, naprzykrzać się wie-
kuistemu wszechistnieniu! Czyliż może być coś natrętnie szego? — Ostatecznie: bądźmy
pobłażliwi dla istoty, które życie na ǳiesiątki lat się oblicza! — Nie mogła wyćwiczyć
swe wyobraźni do tego stopnia, iżby potrafiła mocą e przeniknąć swą własną „wiekuistą
nudę” — nie miała na to czasu!

.
Z jakiej strony znamy siebie. — Zwierzę na widok innego zwierzęcia mierzy się z nim Kondyc a luǳka, Wieǳa,

Konfliktw duchu; podobnie postępu ą luǳie ǳicy. Z tego wynika, iż każdy człowiek zna siebie
omal eno ze względu na swe siły zaczepne i odporne.

.
Wykolejeni. — Jedni są z takie gliny, iż społeczeństwu wolno z nich uczynić to lub

owo: we wszystkich warunkach est im dobrze i nie ma ą potrzeby utyskiwać na zmar-
nowane życie. Bywa ą natomiast inni z niezwykłe gliny — niekoniecznie musi być ona
szlachetnie sza, lecz eno rzadsza — którym zawsze est źle, okrom¹⁵⁵ tego edynego wy-
padku, gdy dano est im żyć zgodnie z ich wyłącznym celem — we wszystkich innych
wypadkach są szkodliwi dla społeczeństwa. Gdyż ednostka to wszystko, co zda się e chy-
bionym, wykole onym życiem, całe swe brzemię zniechęcenia, bezwładu, chorobliwości,
przedrażnienia, pożądliwości zwala znów na barki społeczeństwa — i w ten sposób tworzą
się dokoła niego duszne, niezdrowe wyziewy, w na pomyślnie szych zaś okolicznościach
nawałnicowe chmury.

¹⁵⁴ongi a. ongiś (daw.) — niegdyś, kiedyś. [przypis edytorski]
¹⁵⁵okrom a. krom — oprócz czego, poza czym. [przypis edytorski]
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.
Precz z pobłażaniem! — Cierpicie i domagacie się, byśmy wam pobłażali, gdy z bólu Cierpienie, Obraz świata,

Fałszkrzywǳicie rzeczy i luǳi! Lecz cóż po pobłażaniu naszym! Wam wszakże goǳiłoby się
być oględniejszymi ze względu na was samych! Czyż to przystoi wynagraǳać sobie w ten
sposób cierpienie, by ǳiało się to z uszczerbkiem własnego sądu! Spotwarza ąc coś, ściągacie
swą pomstę na własne głowy; potwarzą mącicie swó wzrok, nie cuǳy: przyzwycza acie
się patrzeć koso i fałszywie!

.
Morał zwierząt ofiarnych. — „Poświęcał się ochoczo”, „siebie samego nieść w ofie- Ofiara, Poświęcenie, Duma,

Pokora, Bóg, Egoizmrze” — oto hasła morału waszego i wierzę wam na zupełnie , gdy zapewniacie o wasze
pod tym względem „uczciwości”: znam was ednakże lepie , aniżeli wy siebie samych,
skoro „uczciwość” wasza z takim morałem ręka w rękę iść może. Z wyżyn ego spoglą-
dacie wyniośle na ów inny trzeźwy morał, wymaga ący panowania nad sobą, surowości
i posłuszeństwa, zwiecie go nawet egoistycznym, i — bez wątpienia! — esteście uczci-
wi względem siebie, gdy on wam się nie podoba — musi się nie podobać! Albowiem
poświęca ąc się z zapałem i czyniąc ofiarę z siebie, upa acie się myślą, iż z ednoczyliście
się oto z akąś potęgą boską czy luǳką, które się poświęcacie — napawacie się uczu-
ciem swe mocy, stwierǳone znów przez ofiarę. W istocie rzeczy ofiarność wasza est
eno pozorna, przeǳierzgacie się owszem myślą w bogów i lubu ecie się swą boskością. Ze
stanowiska te rozkoszy — akże nęǳnym i biednym zda się wam ów „egoistyczny” morał
posłuszeństwa, obowiązku, rozumu: nie podoba się wam, gdyż zmusza do rzeczywistych
ofiar i poświęceń, nie mamiąc ednakże ofiarnika rzekomym przebóstwieniem, ak wy się
mamicie. Słowem, wy chcecie upo enia i nadmiaru, ów zaś przez was pogarǳany morał
opiera się upo eniu i nadmiarowi — wierzę wam zatem, iż czu ecie doń odrazę!

.
Źli i muzyka. — Pełna błogość miłości, na bezwzględnym zaufaniu polega ąca, dosta- Miłość

łaż się kiedykolwiek komu innemu w uǳiale, okrom¹⁵⁶ luǳi głęboko nieufnych, złych
i żółciowych? Ci bowiem lubu ą się nią niczym ogromnym niesłychanym wyjątkiem swe
duszy, w który nie wierzyli nigdy! Pewnego dnia nawieǳa ich owo bezbrzeżne, marzy-
cielskie uczucie, od którego odrzyna się całe ich skryte i widome życie: niby cud akiś
i zagadka, pełna złociste aśni, wyższa nad wszelkie słowa i obrazy. Bezwzględne zaufanie
oniemia; ba, nawet ból akiś, akoweś brzemię skrywa się w te błogosławione niemocie,
przeto takie szczęściem obarczone dusze bywa ą względem muzyki wǳięcznie sze aniżeli
wszystkie inne i lepsze: bowiem przez muzykę, niby przez barwne opary, wiǳą i słyszą
one, ak ich miłość nie ako zatraca się w oddali, sta e się rzewnie szą i nie tak do mu ącą;
muzyka est dla nich edynym środkiem, iżby mogły przyjrzeć się swemu naǳwycza nemu
stanowi, z uczuciem akowe ś ulgi i rozłąki napaść się wreszcie ego widokiem. Każdemu
kocha ącemu przy dźwiękach muzyki przychoǳi na myśl: „toć ona mówi o mnie, mówi
za mnie, wie wszystko!”.

.
Artysta. — Niemcy żąda ą od artysty, by ich napawał akowąś wymarzoną namiętno- Artysta, Sztuka

ścią; Włosi domaga ą się, by po rzeczywistych namiętnościach niósł im uko enie; Francuzi
pragną, by im nastręczał sposobność do rozmów tuǳież do udowodnienia swych sądów.
Bądźmyż tedy sprawiedliwi!

.
Artystyczne wykorzystanie twych słabości. — Jeżeli uż koniecznie mamy mieć słabości

i z kolei rzeczy zmuszeni esteśmy uznać e także za wyższe od siebie prawidło, to ży-
czyłbym każdemu przyna mnie takiego zasobu siły artystyczne , iżby potrafił ze swych
słabości stworzyć osłonkę dla swych cnót, ako też słabościami swymi rozbuǳić w nas
pożądanie cnót swoich: est to zaleta, którą w niezrównanym stopniu celowali wielcy
muzycy. Jakże często razi w muzyce Beethovena szorstki, przekorny, niecierpliwy ton,
u Mozarta dobroduszna owialność, które serce i umysł nieco pobłażać muszą, u Ry-
szarda Wagnera akiś odbiega ący i uciska ący niepokó , co na cierpliwszego przyprawia

¹⁵⁶okrom a. krom — oprócz czego, poza czym. [przypis edytorski]

  Jutrzenka 



niemal o pogodę ducha: lecz oto oǳyskał uż swą siłę i podobnie oǳysku ą ą tamci;
słabości ich wzmogły w nas pragnienie ich cnót i zǳiesięciokrotniły wrażliwość naszą na
każdą kroplę gęǳiebnego¹⁵⁷ ducha, gęǳiebne krasy, gęǳiebne dobroci.

.
Oszustwo przy upokorzeniu. — Wyrząǳiłeś bliźniemu swemu nierozumem wielką Krzywda, Pokora

krzywdę, zniszczyłeś bezpowrotnie ego szczęście — i oto, przezwyciężywszy swą próż-
ność, iǳiesz do niego, upokarzasz się przed nim, rzucasz swó nierozum wobec niego na
pastwę wzgardy i po te przykre , dla ciebie w na wyższym stopniu dotkliwe scenie zda e
się ci, iż w istocie wszystko weszło znów na dawne tory — two a dobrowolna u ma czci
wyrównała niedobrowolny uszczerbek szczęścia cuǳego: odchoǳisz tą myślą podnie-
siony na duchu, rad z oǳyskania swe cnoty. Atoli ów inny cierpi tak samo, ak cierpiał
poprzednio, byna mnie nie koi go pociecha, żeś ty nierozumny i że sam to powieǳiałeś,
pamięta ci nawet tę bolesną chwilę, gdy wobec niego pomiatałeś sobą, niby akąś nową
ranę z twe ręki — ednakże nie myśli o zemście i nie po mu e, ak mięǳy tobą a nim
coś wyrównane być może. W istocie rzeczy odegrałeś tę komedię przed sobą samym i dla
siebie samego: zawezwałeś ednego świadka, znów ze względu na siebie, nie zaś na niego
— nie mydlże sobie oczu!

.
Powaga i bojaźliwość. — Ceremonie, stro e stanowe i urzędowe, surowe miny, uro- Strach, Obycza e, Obrzędy,

Pozyc a społecznaczysty wygląd, powolny chód, wymuszona mowa, ako też w ogóle to wszystko, co zwie
się powagą: stanowi formę udania u luǳi, w istocie rzeczy bo aźliwych — chcą oni w ten
sposób rozbuǳić trwogę (przed sobą lub przed tym, co reprezentu ą). Luǳie nieustra-
szeni, to znaczy pierwotnie: każdego czasu i niewątpliwie straszliwi nie potrzebu ą powagi
i ceremonii; rzetelność w słowach i gestach okrywa ą sławą, zaś eszcze więce niesławą,
ako oznaki świadome siebie straszliwości.

.
Moralność ofiary. — Moralność, które miarą est poświęcenie, przedstawia na wpół Poświęcenie

ǳiki szczebel rozwo u. Krwią eno i zno em znaczy rozum w głębi duszy swe zwycięskie
ślady, trzeba bowiem złamać potężne, sprzeczne popędy; bez akowegoś okrucieństwa,
podobnie ak przy żertwach¹⁵⁸, składanych ludożerczym bogom, obyć się przy tym nie
może.

.
W jakich razach fanatyzm jest rzeczą pożądaną. — By flegmatyczne natury ogarnął

zapał, trzeba e sfanatyzować.

.
Groźne oko. — Artystów, poetów i pisarzy nic więce nie trwoży od owego oka, co

wiǳi ich drobne oszustwa, co na domiar spostrzega, ak często stawali na pograniczu, skąd
rozchoǳą się drogi bądź to ku niewinnemu lubowaniu się sobą, bądź też ku efekciarstwu;
co poczytu e im za winę, gdy przyobleka ą małość w delię wielkości, gdy chcą zdobić i wy-
szczytniać, wyszczytnionymi ednakże nie będąc; co poprzez mamiące osłonki ich sztuki
wiǳi myśl w te formie, w akie rozbłysła im po raz pierwszy, czy to ako olśniewa ąca
z awa świetlana, czy też ako prosta kraǳież, ako myśl pozioma, którą musieli wałkować,
okrawać, krasić, zawĳać, przyprawiać, by coś z nie uczynić, zamiast by oni sami stali
się czymś pod wpływem myśli — och, to oko, co dostrzega w ǳiele waszym wszystek
wasz niepokó , waszą chuć i małoduszność, wasze naśladownictwo i współzawodnictwo
( est to eno zawistne naśladownictwo), co zna równie dobrze wasz rumieniec wstydu,
ak i umie ętność waszą ukrywania tego rumieńca i przeinaczenia go przed sobą!

.
„Budowanie się” cuǳą niedolą. — Komuś przydarzyło się nieszczęście i oto schoǳą się Współczucie, Miłosierǳie

„litościwi” i roztacza ą przed nim obraz ego niedoli — w końcu oddala ą się zadowoleni

¹⁵⁷gęǳiebny (daw.) — śpiewny; od gędźba: śpiew. [przypis edytorski]
¹⁵⁸żertwa (daw.) — ofiara. [przypis edytorski]
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i zbudowani na duchu: napaśli się przerażeniem nieszczęśliwego tuǳież swym własnym
przerażeniem i spęǳili dobrze popołudnie.

.
Sposób, by rychło stać się przedmiotem pogardy. — Człowiek, który szybko i wiele mówi,

stacza się nader nisko w oczach naszych, po na krótsze zna omości i wtedy nawet, gdy
rozsądnie mówi — poczynamy go lekceważyć nie tylko w tym stopniu, w akim nam się
naprzykrzył, lecz nawet o wiele więce . Domyślamy się bowiem, ilu to luǳiom uż się
naprzykrzyć musiał i do niesmaku, aki nam sprawia, doliczamy eszcze nieposzanowanie,
akie snadź¹⁵⁹ na siebie ściągnął.

.
O obcowaniu ze znakomitościami. — A: Powieǳ mi, dlaczego unikasz tego wielkiego

człowieka? — B: Nie chciałbym go niedoceniać I Nasze wady nie znoszą się zbliska:
a niedowiǳę i estem nieufny, on zaś lubi się chełpić niemnie swymi fałszywymi ak
i prawǳiwymi diamentami.

.
W łańcuchach. — Baczność przed wszystkimi duchami zakutymi w łańcuchy! Na Niewola, Zemsta, Kobieta,

Mizoginiaprzykład przed rozumnymi kobietami, które zrząǳeniem losu popadły w małostkowe,
bezduszne otoczenie i w nim się starze ą. Oto na pozór gnuśne i na wpół ociemniałe
wygrzewa ą się na słońcu: lecz skoro tylko zbliży się ktoś obcy, gdy stanie się coś nie-
przewiǳianego, zrywa ą się, by ugryźć; mszczą się na wszystkim, co uniknęło ich psie
doli.

.
Zemsta w pochwale. — Oto stronica pełna pochwał, a wy zwiecie ą płaską: lecz gdy

odgadniecie, że w te pochwale kry e się zemsta, wyda się wam ona niemal za subtelna
i ubawi was wielce mnóstwem drobnych śmiałych rysów i obrazów. Nie człowiek, lecz
zemsta ego est tak subtelnie szczodra i pomysłowa, on zaś ledwo wie o tym.

.
Duma. — Ach, wy wszyscy nie znacie uczucia człowieka, którego brano na tortury,

po czym znów wrzucono do więzienne celi, a wraz z nim ego ta emnicę! — Wpĳa się
w nią wciąż eszcze zębami. Cóż wy wiecie o tryumfach dumy luǳkie !

.
Utylitarnie. — Odczuwania w rzeczach moralnych pogmatwały się obecnie do tego

stopnia, iż dla ednego człowieka pożyteczność przemawia na korzyść akiegoś morału, dla
drugiego zaś właśnie przeciwko niemu.

.
O cnocie niemieckiej. — Jak zwyrodniałym w swym smaku, ak niewolniczym wo-

bec tytułów, stanów, stro ów, okazałości i przepychu musiał być lud, który nie odróżniał
prostoty od nikczemności, człowieka prostego od człowieka nikczemnego! Na odparcie
moralne pychy niemieckie dość tego ednego słóweczka: schlecht¹⁶⁰ i nic więce !

.
Z dysputy. — A: Mó drogi, zachrypłeś od mówienia! — B: Tedy nie mam słuszności.

Nie mówmy uż o tym!

.
„Sumienni”. — Czyście zwrócili uwagę, śród akiego roǳa u luǳi nieugięta sumien-

ność w na wyższe est cenie? Oto śród takich, którzy poczuwa ą się do wielu nikczem-
nych skłonności, którzy trwożnie myślą o sobie i w sobie tuǳież lęka ą się innych, którzy
raǳi by o ile możności ukryć swą wewnętrzną istotę — ci stara ą się imponować sobie sa-

¹⁵⁹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁶⁰schlecht (niem.) — zły; źle. [przypis edytorski]
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mym ową nieugiętą sumiennością i obowiązkowością z pomocą nieugiętego i surowego
wrażenia, wywieranego przez to na innych (mianowicie na podwładnych).

.
Lęk przed sławą. — A: Iż ktoś wzdraga się przed swą sławą, iż rozmyślnie obraża

swego chwalcę, iż z obawy przed pochwałą nie lubi słuchać sądów o sobie — to zdarza
się, to bywa — wierzcie mi lub nie wierzcie! — B: To zdarza się, to bywa! Jeno nieco
cierpliwości, mó mości Pyszałku!

.
Nie przyjąć poǳiękowania. — Jużcić wolno odmówić prośbie, ale przenigdy nie wolno

nie przy ąć poǳiękowania (lub, co na edno wychoǳi, przy ąć e chłodno i konwenc o-
nalnie). To obraża głęboko — i dlaczego?

.
Kara. — Szczególnie sza to rzecz, ta nasza kara! Nie oczyszcza zbrodniarza, nie roz- Kara, Zbrodnia,

Zbrodniarz, Winagrzesza z win: wręcz przeciwnie, kala więce niż zbrodnia sama.

.
Troska partyjna. — W każdym niemal stronnictwie zdarza się przykrość śmieszna, lecz Polityka, Pochlebstwo

niemnie dotkliwa: spotyka ona tych, którzy przez długie lata byli wiernymi i szanownymi
szermierzami poglądów party nych i nagle, pewnego dnia, przychoǳą do przekonania, że
ktoś o wiele możnie szy u ął surmę w dłonie. Oczywiście, nie mogą pogoǳić się z myślą,
że trzeba bęǳie umilknąć! Oǳywa ą się zatem, i niekiedy na nową nutę.

.
Dążenie do wǳięku. — Gdy silna natura nie ma pociągu do okrucieństwa i nie pod- Pogarda, Okrucieństwo,

Siła, Urodalega wciąż sobie same , to dąży mimowolnie do wǳięku — stanowi to e oǳnakę. Słabe
charaktery lubią natomiast cierpkie sądy — przyłącza ą się do bohaterów pogardy lu-
ǳi, do religĳnych lub filozoficznych oszczerców bytu albo też ucieka ą się do surowych
obycza ów i uciążliwych „powołań”: w ten sposób stara ą się wyrobić sobie charakter
i akowąś siłę. A czynią to również mimowolnie.

.
Wskazówka dla moralistów. — Muzycy nasi dokonali wielkiego odkrycia: zajmująca Piękno, Dobro, Muzyka,

Sztukabrzydota est w ich sztuce możliwa! Rzuca ą się tedy na ten rozwarty ocean brzydoty ak
pĳani, a twórczość muzyczna nigdy eszcze tak łatwą nie była rzeczą. Dopiero teraz uzy-
skano ogólne ciemne tło, na którym uwydatnia się na nikle sza świetlana smuga piękne
muzyki, sie ąc blaski złota i szmaragdu; dopiero teraz ma się odwagę wprawić słuchacza
w szał oburzenia i zaprzeć mu oddech, by w ednym mgnieniu pogrążania się w spoko u
napoił się z kolei uczuciem błogości, co ocenie muzyki w ogóle wychoǳi na dobre. Do-
konano odkrycia kontrastu: dopiero teraz na silnie sze efekty są możliwe — i tanie: nikt
uż nie pyta o dobrą muzykę. Ale musicie się spieszyć! Sztuce, która dokonała uż tego
odkrycia, nie można rokować długiego trwania. — Och, gdyby myśliciele nasi mieli taki
słuch, by mogli za pośrednictwem muzyki wsłuchać się w dusze muzyków naszych! Jakżeż
długo trzeba czekać, zanim nadarzy się znów taka sposobność pochwycenia wewnętrz-
nego człowieka na złym uczynku i na niewinności tegoż uczynku! Gdyż muzycy nasi nie
przeczuwa ą zgoła, iż podkłada ą pod muzykę swe własne ǳie e, ǳie e zeszpecenia duszy.
Ongi dobry muzyk niemal z dbałości o swo ą sztukę musiał być dobrym człowiekiem. —
A teraz!

.
Omoralności sceny. — Kto mniema, iż sztuki Szekspira odǳiału ą moralnie i że widok Teatr, Rozkosz, Nauka

Macbetha odstręcza nieprzeparcie od zdrożne ambic i, ten się myli: i myli się raz eszcze,
sąǳąc, iż Szekspir odczuwał podobnie ak on. Kogo istotnie opętała szalona ambic a, ten
patrzy na ów swó wzór z rozkoszą, kiedy zaś namiętność przyprawia bohatera o zgubę,
bywa to dlań właśnie na ostrze szą ponętą w gorącym te rozkoszy napo u. Odczuwałże
poeta inacze ? Jakżeż dosto nie i byna mnie nie po łotrowsku przedstawia się dola ego
bohatera od chwili wielkie zbrodni! Dopiero wtedy pociąga „demonicznie” i zachęca po-
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dobne natury do naśladowania — demonicznie znaczy w tym wypadku: wbrew korzyści
i życiu, gwoli edne myśli i popędowi. Czyliż wam się zda e, iż sens moralny Tristana
i Izoldy zwraca się przeciw łamaniu ślubów małżeńskich, gdyż to wiarołomstwo przypra-
wia obo e o zgubę? Byłoby to wypaczaniem myśli poetów, którzy, ak w szczególności
Szekspir, lubu ą się w namiętnościach dla nich samych, nie zaś dla ich śmiertelnych na-
stro ów — kiedy to dusza nie więce lgnie do życia aniżeli kropla do szklane szyby. Nie
wina tuǳież zgubne e następstwa leżą na sercu zarówno Szekspirowi ak Sofoklesowi
(w A aksie, Filoktecie, Edypie): acz w wymienionych wypadkach mogliby z łatwością
uczynić ą dźwignią dramatu, ednakże byna mnie nie dążą do tego. Tak samo, roztacza-
ąc obrazy z życia, poeta tragiczny nie pragnie zgoła zniechęcać do życia! Owszem, woła:
„ akąże rozkoszą nad rozkoszami est to burzliwe, zmienne, groźne, posępne, a nieraz sło-
necznym blaskiem przepo one istnienie! Życie to przygoda — i zawsze zachowa ten swó
charakter bez względu na to, na czy ą przychylacie się stronę!”. Tak przemawia on z oddali
niespoko ne i krzepkie epoki, upo one i odurzone swym nadmiarem krwi i energii —
z oddalenia barǳie złowrogich czasów: dlatego zmuszeni esteśmy cele szekspirowskich
dramatów dopiero naginać i do swych pojęć przystosowywać, to znaczy ich nie rozumieć.

.
Lęk i inteligencja. — Jeżeli to prawda, co obecnie z całą stanowczością utrzymu ą, iż

nie w świetle należy szukać przyczyn czarnego zabarwienia skóry: to czyż nie mogłoby ono
być ostatecznym następstwem częstych i przez długie tysiąclecia nagromaǳanych wybu-
chów wściekłości (oraz przekrwienia skóry)? Zaś u innych inteligentniejszych szczepów,
równie częsty przestrach i bladość nie wywołałyż snadź¹⁶¹ w końcu białego zabarwienia
skóry? — Bowiem stopień lękliwości est miarą inteligenc i: a poddawanie się ślepe
wściekłości oznaką, że zwierzęcość czyha eszcze w pobliżu i rada by wziąć znów górę.
— Brunatna szarość stanowiłaby przeto pierwotne zabarwienie człowieka — coś z małpy
oraz niedźwieǳia, i słusznie!

.
Niezależność. — Niezależność (w na słabsze swe dawce zwana „wolnością myśli”) Wolność, Właǳa,

Samotnikest formą rezygnac i, którą wybiera w końcu człowiek żądny właǳy — długo szukał,
nad czym mógłby panować, i nie znalazł nic okrom¹⁶² siebie.

.
Dwa kierunki— Bada ąc zwierciadło samo w sobie nie odkrywamy na nim ostatecznie Wieǳa, Lustro

nic oprócz rzeczy. Chcąc zaś u ąć rzeczy, nie otrzymu emy znów w wyniku nic oprócz
zwierciadła. — Tak się przedstawia na ogólnie sza historia poznania.

.
Lubowanie się rzeczywistością. — Nasz obecny popęd do lubowania się rzeczywisto-

ścią — mamy go niemal wszyscy — tłumaczy się eno tym, iż tak długo i do przesytu
zna dowaliśmy upodobanie w nierzeczywistości. Sam w sobie popęd to niezbyt pożąda-
ny, zwłaszcza w te formie, w akie prze awia się obecnie, bez wyboru subtelności —
na mnie szym ego niebezpieczeństwem est niesmaczność.

.
Subtelność poczucia mocy. — Napoleona gniewało to, że źle mówił, i nie okłamywał Słowo, Właǳa

siebie pod tym względem: wszelako ego żąǳa panowania, niepomĳa ąca żadne sposob-
ności i subtelnie sza od ego subtelnego ducha, doprowaǳała go do tego, iż mówił gorze ,
aniżeli mógł mówić. Mścił się w ten sposób na swym gniewie (był zazdrosny względem
wszystkich swych uczuć, gdyż posiadały potęgę) i rozkoszował się swym autokratycznym
wiǳimisię. Ze względu zaś na uszy i sąd słuchaczy rozkoszował się nim raz eszcze: da-
wał nie ako do poznania, iż mówiąc źle do nich, zawszeć eszcze dość dobrze mówi. Co
więce , radował się w skrytości myślą, iż błyskiem i gromem na wyższe powagi — po-
lega ące na sko arzeniu genialności i mocy — oślepia sądy i smak w błąd wprowaǳa,
podczas gdy w duszy ego wyzna ą obie chłodne i dumne przeświadczenie, że on źle mó-

¹⁶¹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁶²okrom a. krom — oprócz czego, poza czym. [przypis edytorski]
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wi. — Napoleon, ako na zupełnie przemyślany i wykończony typ ednego popędu, do
starożytne należy luǳkości: znamiona e — mianowicie prostotę struktury, ako też
pomysłowe wysnucie i wykształcenie li ednego lub niewielu motywów — nie trudno
w nim rozpoznać.

.
Arystoteles i małżeństwo. — ǲieci wielkich geniuszów podlega ą obłędowi, ǳieci luǳi Małżeństwo, ǲiecko

barǳo cnotliwych upośleǳeniu umysłowemu — powiada Arystoteles. Miałoż to być dla
luǳi wy ątkowych zachętą do małżeństwa?

.
Pochoǳenie lichego temperamentu. — Nieskładność i niespó ność w umyśle niektó- ǲieǳictwo

rych luǳi, ich nieporządek i niepomiarkowanie są ostatecznymi następstwami przemno-
gich logicznych niedokładności, nieścisłości oraz przedwczesnych wniosków, akich do-
puścili się ich przodkowie. Luǳie o dobrym temperamencie pochoǳą natomiast z roz-
ważnych i gruntownych rodów, co wysoko stawiały rozum — w chwalebnych czy zdroż-
nych celach, rzecz to uż mnie sze wagi.

.
Udanie jako obowiązek. — Do rozwo u dobroci przyczyniło się na więce długie uda- Dobro, Kłamstwo, Obycza e

wanie, które pragnęło uchoǳić za dobroć: wszędy, gǳie istniała wielka potęga, wytwa-
rzało się przeświadczenie o konieczności tego właśnie roǳa u udania — gdyż napawa ono
pewnością i ufnością tuǳież zestokrotnia rzeczywistą sumę fizyczne siły. Kłamstwo est,
eżeli nie macierzą, to przyna mnie mamką dobroci. Podobnie na wykształcenie rzetel-
ności miało przemożny wpływ wymaganie pozorów, uczciwości i rzetelności: mianowicie
śród arystokrac i ǳieǳiczne . Długotrwałe ćwiczenie w akowymś udaniu przeǳierzga
się w końcu w naturę: udanie unicestwia ostatecznie siebie, a narządy i instynkty stanowią
zgoła nieoczekiwane owoce w ogroǳie obłudy.

.
Czyż to możebne być samotnym! — Lękliwy nie wie, co znaczy być samotnym: za Samotność, Strach

ego plecami czyha zawsze nieprzy aciel. — Och, któż potrafi opowieǳieć nam ǳie e
tego subtelnego uczucia, które zwie się samotnością!

.
Noc i muzyka. — Ucho, ten narząd trwogi, zdołało tak barǳo wydoskonalić się Noc, Ciemność, Dźwięk,

Strach, Muzykaedynie ǳięki mrokom nocy, ako też zamierzchom ciemnych askiń i borów, zgodnie
ze sposobem życia trwożliwego, to znaczy na dłuższego luǳkiego okresu, aki dotych-
czas istniał: za dnia est ucho mnie potrzebne. Stąd charakter muzyki, ako sztuki nocy
i zmierzchu.

.
Stoicznie. — Istnie e pewien roǳa wesołości stoika, kiedy tenże czu e się skrępowany

ceremoniałem, który sam swemu postępowaniu wyznaczył; rozkoszu e się on przy tym
sobą w roli władcze .

.
Zastanówmy się! — Winowa ca karany nie est uż tym, który dopuścił się czynu. Jest Wina, Kara, Ofiara

on zawsze kozłem ofiarnym.

.
Oczywistość. — Fatalnie! Nic nie wymaga tak niezbitych i uporczywych dowoǳeń ak

oczywistość. Gdyż olbrzymie większości luǳi brak po prostu oczu, by ą zobaczyć. Ale
to takie nudne!

.
Wyprzeǳający. — Wyróżnia ącą, lecz zarazem niebezpieczną właściwością natur po- Wyobraźnia, Czyn

etyckich est ich wyczerpująca wyobraźnia: wyprzeǳa ona to, co bęǳie i być by mogło,
przedwcześnie nim się rozkoszu e i przedwcześnie napawa piołunem cierpienia, zaś w sta-
nowcze chwili dokonania się i czynu est uż znużona. Lord Byron, który aż nadto dobrze
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znał to uczucie, powiada w swym pamiętniku: syn mó , eżeli będę miał syna, musi zostać
czymś na zupełnie prozaicznym — adwokatem lub korsarzem.

.
Rozmowa o muzyce. — A: Cóż pan sąǳi o te muzyce? — B: Pokonała mnie, nie

mam nic do powieǳenia. Słucha my! Oto zaczyna się na nowo! — A: Tym lepie ! Teraz
kole na nas ą pokonać. Rad bym powieǳieć panu kilka słów o te muzyce. I zarazem
zwrócić uwagę pańską na dramat, którego przy pierwszym słuchaniu może pan nie chciał
wiǳieć. — B: Owszem! Mam dwo e uszu i więce , eżeli tego potrzeba. Niech pan przy-
sunie się bliże ! — A: To eszcze nie to, co on chce nam powieǳieć, dotychczas eno
przyrzeka, iż powie coś, coś niesłychanego, ak widać z tych oto gestów. Gdyż są to gesty.
Jak on da e znaki! Jak się prostu e i rozkłada ramiona! Zda mu się teraz, iż nastał moment
na wyższego napięcia: eszcze dwie fanfary i roztacza oto swó temat, świetny i stro ny,
niby dźwięczący drogimi kamieniami. Czy to piękna kobieta? Czy piękny rumak? Dość,
że spoziera z zachwytem dokoła, gdyż ma zebrać spo rzenia zachwytu — dopiero teraz
podoba się mu ego temat w zupełności, teraz sta e się pomysłowy, porywa się na nowe
i śmiałe rysy. Jak on swó temat uwypukla! Ach! Czy pan uważa? — Zna się nie tylko
na pięknie, lecz i na upiększaniu! Wie, co to est barwa zdrowia i umie nią się popisać —
est subtelnie szym znawcą siebie, aniżeli przypuszczałem. A teraz nabrał przekonania, iż
przekonał swych słuchaczy, błyska swymi pomysłami niczym na ważnie szymi rzeczami
pod słońcem, bezczelnie wskazu e palcem na swó temat, ak gdyby świat był go nie-
goǳien. — Ha, ak on nie dowierza! Bylebyśmy tylko nie poddali się znużeniu! Więc
grzebie swą melodię pod słodyczami — odwołu e się nawet do naszych poślednie szych
zmysłów, by nas podniecić i w ten sposób znów u arzmić. Słyszy pan, ak wyczarowu-
e żywiołowość gromkich i burzliwych rytmów! A kiedy zauważył, że te nas prze mu ą,
dławią i omal druzgocą, odważa się znowu wpleść swó temat w zamęt żywiołów i śmie
wmawiać w nas, na poły ogłuszonych i wstrząśniętych, że to wstrząśnięcie i ogłuszenie
nasze est następstwem ego czaroǳie skiego tematu. I odtąd wierzą mu uż słuchacze:
z pierwszym dźwiękiem oǳywa się w nich wspomnienie owego wstrząsa ącego rozhuku
żywiołów — to wspomnienie wychoǳi tematowi na dobre — nabrał uroku „demonicz-
ności”! Co to za znawca duszy! U arzmia nas fortelami trybuna ludowego. — Ale muzyka
milknie! — B: I dobrze, że milknie! Gdyż słuchać dłuże słów pańskich, to nad mo e siły!
Wolę sto razy ulec złuǳeniu, aniżeli wzorem pańskim poznać raz prawdę! — A: Oto, co
chciałem od pana usłyszeć. Podobnie ak pan myślą obecnie wszyscy na lepsi: cieszy was
to, że pozwalacie się łuǳić! Wnosicie wymagania niewybrednego i pożądliwego słuchu,
nie powodu ecie się przy słuchaniu sumieniem artystycznym, swą najsubtelniejszą rzetel-
ność gubicie po droǳe! I psu ecie tym sztukę oraz artystów! Ilekroć składacie dłonie do
oklasków, a usta do pochwalnych okrzyków, tylekroć w swych rękach macie sumienie
artystów — i biada, eżeli oni zauważą, że nie umiecie odróżnić muzyki niewinne od
muzyki winne . Nie rozumiem byna mnie przez to „dobre ” i „złe ” muzyki — zarówno
pierwszą, ak drugą spotyka się w obu ǳieǳinach! Niewinną muzyką est dla mnie ta,
która li tylko o sobie myśli, w siebie wierzy, zapatrzona w siebie o całym zapomina świe-
cie — to mimowolny oǳew na głębsze samotności, co do siebie mówi o sobie i zgoła uż
nie wie, że gǳieś tam istnie ą słuchacze, efekty, nieporozumienia i niepowoǳenia. —
A na ostatek: muzyka, którą co tylko słyszeliśmy, jest właśnie owe niezwykłe i szlachet-
ne miary, zaś to wszystko, co o nie powieǳiałem, było zmyślone — proszę mi zatem
przebaczyć mo ą złośliwość, eżeli pan przebaczyć może! — B: Ach, więc i pan lubi tę
muzykę? Goǳien pan tedy dostąpić odpuszczenia wielu grzechów!

.
Szczęście złych. — Ci cisi, posępni, źli luǳie ma ą coś, czego odmówić im nie może- Zło, Szczęście

cie, akowąś rzadką i niezwykłą rozkosz w dolce far niente¹⁶³, akiś wyzłocony zachoǳącym
słońcem wieczorny spokó , znany eno sercu, często nękanemu, rozǳieranemu i zatru-
wanemu uczuciami.

¹⁶³dolce far niente (wł.) — słodkie nicnierobienie. [przypis edytorski]
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.
Obecność słów. — Wyrażamy swe myśli zawsze tymi słowy, które mamy na podoręǳiu. Słowo

Lub by wypowieǳieć me pode rzenie w zupełności: każde chwili mamy eno taką myśl,
dla które posiadamy na podoręǳiu słowa, mogące ą w przybliżeniu wyrazić.

.
Schlebianie psu. — Dość tego psa raz eden pogłaskać: a natychmiast zaświeci i zami- Pochlebstwo, Pies, Radość

goce skrami ak każdy inny pochlebca — i bęǳie dowcipny na swó sposób. Dlaczegóż
nie mielibyśmy go w te formie znosić!

.
Były chwalca. — „Nie mówi uż o mnie, aczkolwiek zna teraz prawdę i mógłby ą

powieǳieć. Lecz brzmiałaby ona ak zemsta — a ten godny człowiek tak barǳo ceni
prawdę!”

.
Amulet zależnych. — Kto bezwzględnie est zależny od akiegoś pana, ten winien mieć Pan, Sługa, Właǳa

coś, czym wzbuǳałby trwogę i pana swego ǳierżył na woǳy, na przykład prawość albo
szczerość, lub ostry ęzyk.

.
Po co ta wzniosłość! — Och, znam a to zwierzę! Wprawǳie więce podoba się sobie,

gdy „ ak bóg akiś” stąpa na dwóch nogach — ja wszakże e wolę, kiedy znów na swe
cztery opada łapy: wygląda wówczas bez porównania naturalnie !

.
Demon potęgi. — Nie nęǳa ani żąǳa — nie, miłość potęgi est demonem człowie- Właǳa, Siła, Kondyc a

luǳkaczym. Da my luǳiom wszystko, zdrowie, pożywienie, mieszkanie, rozrywkę — mimo
to będą zawsze nieszczęśliwi i niezadowoleni: gdyż demon ów czeka i czeka, domaga ąc
się zaspoko enia. Odbierzmy im wszystko, lecz zaspokó my w zamian ego ednego: a bę-
dą omal szczęśliwi — tak szczęśliwi, ak tylko luǳie i demony być mogą. Lecz poco a
to mówię? Toć Luter powieǳiał uż to samo, i lepie ode mnie, w wierszach: „Wydrą
nam życie, cześć, roǳinę, mienie: niecha przepada! — wszak królowanie bęǳie zawsze
naszym”. Tak! Tak! „Królowanie”!

.
Sprzeczność z ciałem i duszą. — W tak zwanym geniuszu zachoǳi fiz ologiczna sprzecz- Sztuka, Artysta, Ciało,

Duszaność: raz posiada on mnóstwo ǳikiego, bezładnego, mimowolnego ruchu, to znów wiele
na doskonale celowe ǳiałalności ruchu — przy tym ma on zwierciadło, co oba te ruchy
obok siebie i w sobie, zaś nie ednokrotnie wbrew sobie, pokazu e. Skutkiem tego widoku
bywa on często nieszczęśliwy, w chwilach zaś twórczych, kiedy czu e się na lepie , zapo-
mina, iż właśnie wtedy przy pomocy na doskonale celowe ǳiałalności dokonu e czegoś
fantastycznego i nierozumnego (na tym polega cała sztuka) — dokonywać musi.

.
Umyślna pomyłka. — Zawistni luǳie o subtelnie szym powonieniu unika ą dokład-

nie szego poznania swych współzawodników, by mogli zachować poczucie swe nad nimi
wyższości.

.
Teatr ma swą epokę. — Gdy wyobraźnia akiegoś ludu poczyna się chylić ku zanikowi,

buǳi się w nim potrzeba wystawiania swych podań na scenie i wówczas znosi on liche
naśladownictwa wyobraźni — natomiast we właściwe epoce epickich rapsodów stanowi
teatr oraz uda ący bohatera aktor hamulec, nie zaś skrzydło wyobraźni: est za bliski, za
określony, za ciężki, za mało w nim wzlotności i marzenia.

.
Bez wǳięku. — Zbywa mu na wǳięku i sam wie o tym: och, lecz akże umie-

ętnie to masku e! Surową cnotą, posępnością spo rzenia, udaną nieufnością względem
bytu i luǳi, rubasznymi konceptami, pogardą wytwornie szego sposobu życia, patosem
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i uroszczeniami, filozofią cyniczną — ba, w ciągiem poczuciu tego niedostatku wyrobił
się na charakter.

.
Skąd ta duma! — Charakter szlachetny od charakteru nikczemnego różni się tym, iż

nie ma, ak on, na podoręǳiu pewnego zasobu nawyknień i punktów waǳenia: przypad-
kowym zbiegiem okoliczności nie oǳieǳiczył i nie przyswoił ich sobie drogą wychowa-
nia.

.
Scylla i Charybda mówcy. — Jakże to było trudno mówić tak w Atenach, by słucha-

cze zostali pozyskani dla sprawy, a nie odstręczyć ich przy tym formą, lecz zarazem nie
dopuścić, iżby dla formy zapomnieli o sprawie! Jakże to eszcze trudno pisać w ten sposób
we Franc i!

.
Chorzy i sztuka. — Przeciw wszelkiemu osmętnieniu i zrozpaczeniu duchowemu na-

leżałoby przede wszystkim stosować zmianę diety, ako też ciężką fizyczną pracę. Jednako-
woż luǳie nawykli sięgać w tym wypadku po środki odurza ące: odurzać się na przykład
sztuką — ze szkodą dla siebie i dla sztuki. Czyliż nie wiǳicie, iż, ucieka ąc się w chorobie
do sztuki, zarażacie swym niedomaganiem artystów?

.
Rzekoma tolerancja. — Zacne to, życzliwe i rozumne słowa, wyrzeczone przez was

o wieǳy i na obronę wieǳy, ale! ale! rzuciłem a okiem poza tę waszą toleranc ę wieǳy!
W skrytości serca zda e się wam mimo wszystko, że ona wam niepotrzebna, że to wspa-
niałomyślnie z wasze strony pozwalać e istnieć, co więce , być nawet e rzecznikiem,
aczkolwiek wieǳa nie wywza emnia się wspaniałomyślnością w stosunku do poglądów
waszych! Wiecież wy, iż do te toleranc i zgoła nie macie prawa? Że ten gest łaskawy
większą est zniewagą wieǳy od nieskrywanego szyderstwa, którym parska e czasem
w oczy pycha kapłana lub artysty? Zbywa wam surowości sumienia względem tego, co
est prawǳiwe i rzeczywiste, nie udręcza i nie boli was myśl, że pomięǳy wieǳą a od-
czuwaniami waszymi zachoǳi sprzeczność, rząǳącym wami prawem nie est gorączkowe
pragnienie poznania, nie odczuwacie zgoła obowiązku zwracać swe spo rzenia tam, gǳie
dokonu e się poznanie, nie pomĳać niczego, co poznawane bywa. Nie znacie tego, cze-
mu tyle toleranc i okazu ecie! I eno dlatego, że go nie znacie, zdolni esteście przybierać
takie łaskawe miny! Toć wam, wam właśnie zaiskrzyłby się wzrok fanatyzmem i złością,
gdyby swymi oczyma zaświeciła kiedyś wieǳa w oblicza wasze! — Cóż nas tedy obcho-
ǳi, że esteście toleranccy — względem wiǳiadła! Nawet nie względem nas! A cóż my
znaczymy!

.
Nastrój godowy. — Właśnie tym luǳiom, co na zapamiętale dążą do uzyskania potę-

gi, niewymownie est błogo czuć się pokonanymi! Nagle i głęboko zapaść w uczucie niby
w wir akiś! Dać sobie wydrzeć z rąk woǳe i przyglądać się pędowi nie wiadomo dokąd?
Wielka to przysługa — bez względu na to, kto i co ą wyświadczy: tacyśmy wówczas
szczęśliwi i bezpamiętni, czu emy wokół siebie niezwykłą ciszę ak gdyby w na głębszych
rǳeniach ziemi! Otośmy całkiem wyzuci z potęgi! Otośmy igraszką sił praodwiecznych!
Wytchnienie est w tym szczęściu, otrząśnięcie wielkiego brzemienia, staczanie się w dół
bez trudu niby za sprawą ślepe siły ciążenia. To sen człowieka wstępu ącego na góry:
wprawǳie cel ego zna du e się u szczytu, atoli przemogło go znużenie, zdarzyło się mu
usnąć w droǳe i marzy oto o wręcz przeciwnym szczęściu — o staczaniu się w dół bez
na mnie szego wysiłku. Opisu ę szczęście, akie mym zdaniem snadź¹⁶⁴ est nieobce ǳi-
sie szym uzno onym, żądnym potęgi społeczeństwom Europy i Ameryki. Od czasu do
czasu pragną one zapaść w omdlenie — rozkosz tę da ą im wo ny, sztuki, religie, geniu-
sze. Ochłonąwszy z akiegoś przelotnego, wszech pochłania ącego i miażdżącego wrażenia
— (a na nim polega nowoczesny nastrój godowy!) — est się znów wolnie szym, krzep-

¹⁶⁴snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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szym¹⁶⁵, chłodnie szym, surowszym i ku wręcz przeciwnemu niestruǳenie zdąża się dale :
mianowicie ku potęǳe.

.
Oczyszczenie rasy. — O ile się zda e, nie ma zgoła ras czystych; są eno takie, które

stały się czyste, a i te należą do wielkich rzadkości. Na częście zdarza ą się rasy pokrzy-
żowane, u których obok dysharmonii kształtów cielesnych (na przykład, że oczy i usta
nie licu ą wza em) musi też prze awiać się zawsze dysharmonia nawyknień, ako też po -
mowań wartości (Livingstone zasłyszał od kogoś: „Bóg stworzył luǳi białych i czarnych,
diabeł zaś mieszańców”). Pokrzyżowane rasy są też zarazem pokrzyżowanymi kulturami,
pokrzyżowanymi moralnościami: bywa ą zazwycza ǳiksze, okrutnie sze, niespoko nie -
sze. Czystość est ostatecznym wynikiem niezliczonych przystosowań, wessań i wyǳie-
leń, zaś postęp ku czystości ob awia się w tym, że nurtu ąca w rasie akie ś siła ogranicza
się coraz barǳie do poszczególnych wybranych funkc i, gdy poprzednio rozpraszała się
na przemnogie i nie ednokrotnie wprost sprzeczne czynności: tego roǳa u graniczenie
ma też zawsze pozór nie akiego zubożenia tuǳież wymaga przezorne i subtelne oceny,
wszakże ów proces oczyszczenia dobiegnie wreszcie pomyślnie do końca, przechoǳi na
własność całkowitego ustro u wszystek zasób sił, zużywanych pierwe na walkę dyshar-
monĳnych właściwości: dlatego rasy, które doszły do stanu czystości, zysku ą też zawsze
na sile i krasie. — Grecy przedstawia ą nam wzór rasy i kultury, która doszła do stanu
czystości: i prawdopodobnie da się kiedyś osiągnąć czysta europe ska rasa i kultura.

.
Pochwała. — Jesteś w towarzystwie człowieka, po którym wiǳisz, że chce cię chwalić: Pochlebstwo

zagryzasz wargi, serce się ściska: ach, gdybyż ten kielich od ęto! Lecz nie ode mu eć go
on, owszem, przybliża! Pĳmy zatem słodki bezwstyd chwalcy, zdławmy wstręt i głęboką
wzgardę dla treści ego pochwał, ułóżmy twarz w zmarszczki rozradowania i wǳięczności!
— Toć chciał nam okazać swą przychylność! A teraz, kiedy kielich uż wypity, buǳi się
w nas przeświadczenie, że on niepomiernie urósł w swych oczach, odniósł bowiem nad
nami zwycięstwo — (oczywiście! a i nad sobą samym, ten pies!) — gdyż niełatwo mu
przyszło wymóc na sobie tę pochwałę.

.
Prawo i przywilej luǳki. — My, luǳie, esteśmy edynymi istotami, którym, gdy są Kondyc a luǳka

chybione, dane est przekreślić siebie niby źle zbudowane zdanie — bez względu na to,
czy uczynimy to na chwałę luǳkości, czy ze współczucia dla nie , czy też z odrazy do
siebie.

.
Odmieniony. — Oto stał się cnotliwym edynie dlatego, by sprawiać przez to przykrość Cnota

innym. Nie ogląda cie się tak często za nim!

.
Jak często! Jak niespoǳianie! — Iluż małżonków doczekało się ranka, gdy im zaświtało,

że ich młode żony są nudne, a wręcz przeciwne ma ą o sobie zdanie! Nie mówiąc uż
o kobietach, których ciało est chętne, ale dusza mdła!

.
Cnoty zimne i ciepłe. — Odwaga ako chłodna nieustraszoność i ǳielność oraz odwaga Cnota, Odwaga

ako krewkie, na wpół ślepe unactwo — obie noszą ednakie miano! A ednak ak barǳo
różnią się cnoty zimne od cnót ciepłych! I głupcem byłby ten, kto by mniemał, iż eno
ciepło przysparza „błogostanu”: nie mnie szym wszakże głupcem ten, kto przypisywałby
go edynie chłodom! Prawda przedstawia się tak, iż luǳkości zarówno zimna, ak ciepła
odwaga wydała się rzeczą nader pożyteczną, ako też nie tak częstą, by obu e odmian nie
goǳiło się zaliczyć do drogocennych kle notów.

.
Ujmująca pamięć. — Piastu ąc wysoką godność, dobrze est wyrobić sobie u mu ą- Pamięć, Dobro

¹⁶⁵krzepszy (daw.) — silnie szy. [przypis edytorski]
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cą pamięć, to znaczy, zapamiętać sobie o luǳiach, z którymi weszło się w styczność,
wszystko na lepsze i na tym poprzestać: utrzymu e się ich tym sposobem w przy emne
zależności. Podobnie może postępować człowiek ze sobą samym: posiadanie czy niedo-
statek u mu ące pamięci rozstrzyga ostatecznie o ego własnym zachowaniu się względem
siebie samego, o dosto eństwie, dobroci albo nieufności przy obserwowaniu swych za-
miarów i skłonności, w dalszym zaś rzęǳie o roǳa u samychże zamiarów i skłonności.

.
W czym bywamy artystami. — Gdy uczynimy z kogoś swe bożyszcze, staramy się Miłość, Idealista, Artysta

przed sobą usprawiedliwić, dźwiga ąc go na wyżyny ideału; by zachować spokó sumie-
nia, sta emy się w te mierze artystami. Cierpiąc, nie cierpimy z powodu niewieǳy, lecz
z powodu okłamywania siebie, akobyśmy nie wieǳieli — Wewnętrzna rozkosz i niedola
takich luǳi — a należą do nich wszyscy namiętnie kocha ący — zwycza nym wiadrem
nie da się wyczerpać.

.
Po ǳiecinnemu. — Kto ży e ak ǳieci — to znaczy, nie walczy o chleb powszedni, ǲiecko, Kondyc a luǳka

ako też nie wierzy, by ego uczynki miały akieś ostateczne znaczenie — ten bywa zawsze
ǳiecinny.

.
Szkodliwość urody. — Ta kobieta est piękna i rozumna: ach, lecz o ileż byłaby ro- Kobieta, Uroda, Rozum,

Mizoginiazumnie sza, gdyby nie była piękna!

.
Spokój domowy i duchowy. — Zwykły nasz nastró zależny est od nastro u, w akim Umiarkowanie, Dom,

Duchpotrafimy utrzymać swe otoczenie.

.
Głośmy rzeczy nowe jako rzeczy znane! — Wielu luǳi, słucha ąc nowin, ob awia roz- Wieǳa

drażnienie; odczuwa ą oni przewagę, aką da e rzecz nowa temu, kto wcześnie dowieǳiał
się o nie .

.
Gǳie jest kres jaźni? — Przeważna większość luǳi zagarnia rzeczy, które im są znane,

pod swą protekc ę, ak gdyby ze zna omością rzeczy wchoǳiło się zarazem w e posia-
danie. Chęć przywłaszczania, właściwa poczuciu aźni, est bezgraniczna: wielcy luǳie
wyraża ą się tak, ak gdyby mieli za sobą całą epokę i stanowili głowę tego długiego tuło-
wia, zacne kobieciny składa ą na karb swych zasług piękność swych ǳieci, swych sukien,
swego pieska, swego lekarza, swo ego miasta i omal że nie mówią „ am est tym wszyst-
kim”. Chi non ha, non è¹⁶⁶ — powiada się we Włoszech.

.
O zwierzętach domowych, pokojowych, jako też im podobnych. — Czy est coś barǳie Natura, Dom, Zwierzęta,

Roślinyodraża ącego od sentymentalizmu okazywanego roślinom i zwierzętom przez istotę, któ-
ra od samego początku pastwiła się nad nimi niby wróg krwiożerczy i na domiar do
czułych uczuć u swych umęczonych i okaleczonych ofiar rości sobie eszcze prawo! Czło-
wiekowi, eśli est myślącym człowiekiem, wobec tego roǳa u „przyrody” przystoi przede
wszystkim powaga.

.
Dwaj przyjaciele. — Było dwóch przy aciół, którzy ednakże rozeszli się i równocześnie Przy aźń, Rozstanie,

Wieǳa, Kondyc a luǳkaz obu końców zerwali węzeł swe przy aźni: eden w mniemaniu, że za mało poznano się
na nim, drugi zaś w przypuszczeniu, iż za dobrze poznano się na nim — i pomylili się
oba ! — Gdyż żaden nie znał dostatecznie siebie samego.

¹⁶⁶chi non ha, non è (wł.) — kto nie ma, ten nie est. [przypis edytorski]

  Jutrzenka 



.
Komedia szlachetnych. — Luǳie, niema ący daru szlachetne , serdeczne zażyłości,

każą się domyślać swe szlachetne natury ze swe powściągliwości i surowości, tuǳież
z nie akiego lekceważenia zażyłości: ak gdyby silne uczucie ich ufności wstyǳiło się ob-
awiać.

.
Gǳie nie wypada powstawać przeciw cnocie. — Tchórze uważa ą za rzecz niewłaści- Cnota, Tchórzostwo,

Odwaga, Okrucieństwo,
Współczucie

wą i godną pogardy powstawać przeciwko waleczności; zaś luǳie bezwzględni okazu ą
rozdrażnienie, gdy padnie słowo przeciwne współczuciu.

.
Marnotrawstwo. — U popędliwych i prędkich natur pierwsze słowa i czyny nie zna-

mionują zazwycza właściwego ich charakteru (podsunięte bywa ą przez okoliczności i są
nie ako naśladownictwem ducha okoliczności); lecz że zostały uż raz wyrzeczone i doko-
nane, przeto późnie sze istotnie charakterystyczne słowa i charakterystyczne czyny mar-
nują się częstokroć na wyrównywanie lub naprawianie, albo też puszczanie w niepamięć.

.
Arogancja. — Aroganc a est udaną i obłudną dumą; o ile wszakże znamieniem dumy Duma, Fałsz

est to właśnie, iż nie zna i nie znosi ona komedii, udania i obłudy — o tyle aroganc a
podszywa się obłudnie pod niezdolność do obłudy, co est rzeczą barǳo trudną i zazwycza
chybia celu. Jeżeli zaś, ak to na częście się ǳie e, wy rzy przy tym e właściwe oblicze, to
aroganta spotyka tro aka nieprzy emność: gniewa nas nie tylko to, że chciał nas oszukać,
lecz nie mnie i to, że pragnął się pochełpić swą nad nami wyższością — zaś na domiar
śmie emy się zeń eszcze, gdyż edno i drugie mu się nie udało. Nie brak zatem powodów,
by wystrzegać się aroganc i!

.
Niedocenianie. — Dość est nieraz w czyimś głosie dźwięku edne edyne spółgłoski Dźwięk, Słowo, Prawda,

Artysta(na przykład takiego r), by szczerość ego uczuć wydała się nam pode rzaną: nie na-
wykliśmy do tego dźwięku i musielibyśmy silić się nań rozmyślnie — brzmi on dla nas
„nieszczerze”. Jest to prze aw na pospolitszego niedocenienia: podobnie ǳie e się ze sty-
lem pisarza, którego nawyknienia różnią się od nawyknień ogółu. Jego „naturalność” li
emu samemu zda się naturalną, to zaś, co sam uznał za „rzecz nieszczerą”, gdy zdarzyło
się mu zrobić ustępstwo moǳie i tak zwanemu „dobremu smakowi”, snadź¹⁶⁷ właśnie
podoba się i z ednu e mu zaufanie.

.
Wǳięczność. — O edną drobinę wǳięcznego serca i pietyzmu za wiele — a odczuwa

się ą boleśnie niby akiś występek i pomimo całe swe samoǳielności i rzetelności popada
się w szpony zgryzot sumienia.

.
Święci. — Najzmysłowsi to mężczyźni, którzy muszą unikać kobiet i umartwiać ciało. Mężczyzna, Kobieta,

Pożądanie, Święty, Ksiąǳ

.
Subtelne służby. — Jednym z na misternie szych zadań w wielkie ǳieǳinie służenia Sługa, Pan, Ambic a,

Egoizm, Poświęcenieest służyć człowiekowi niepomiernie ambitnemu, co est we wszystkim na bezwzględ-
nie szym egoistą, lecz za egoistę żadną miarą uchoǳić nie chce (na tym właśnie polega
w części drażliwość ego ambic i), co przywykł, by wszystko ǳiało się wedle ego woli
i kaprysu, ale zawsze miało pozór, akoby on się poświęcał i niczego dla siebie nie pragnął.

.
Pojedynek. — Wielce to sobie cenię, mawiał ktoś, iż mogę mieć po edynek, gdy go Po edynek, Samobó stwo

¹⁶⁷snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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koniecznie potrzebu ę; gdyż nie zbywa mi nigdy na ǳielnych towarzyszach. Po edynek est
ostatnią, aka eszcze pozostała, na zupełnie zaszczytną drogą do samobó stwa, niestety
wszakże krętą, i na domiar nie całkiem pewną.

.
Zgubne. — Na niezawodnie szym sposobem znieprawienia młoǳieńca est wpoić weń, Zło, Filozof

by zwolennika tych samych co on przekonań wyże cenił od stronnika odmiennych prze-
konań.

.
Kult bohaterów tuǳież jego fanatycy. — Fanatyk ideału, obleczonego ciałem i krwią, Idealista

miewa zazwycza dopóty słuszność, dopóki przeczy, i bywa straszliwy w swym przecze-
niu: zna bowiem to, czemu przeczy, równie dobrze ak siebie samego z te mianowicie
nader proste przyczyny, iż stamtąd przybywa, tam się zna du ą ego pielesze i w skry-
tości serca wciąż się lęka, by nie był zmuszony tam powrócić — przecząc w ten sposób,
chce uniemożliwić sobie powrót. Kiedy zaś przyświadcza, zamyka na wpół oczy i za-
czyna idealizować (nieraz li tylko po to, by pozostałych dotknąć tym boleśnie —): est
w tym pono coś artystycznego — nie przeczę, ale także coś nierzetelnego. Idealista a-
kie ś osoby odsuwa ą od siebie na taką odległość, że przesta e rozróżniać e zarysy —
po czym to, co eszcze wiǳi, przeinacza w „piękno”, czyli innymi słowy: w symetrycz-
ność, miękkolinĳność, nieokreśloność. Chcąc zaś ten w górnych oddalach zatraca ący się
ideał otoczyć swym uwielbieniem, odczuwa zarazem potrzebę, dla ochrony przed pro-
fanum vulgus wznieść mu świątynię. W tym przybytku gromaǳi wszystkie drogocenne
i uświęcone przedmioty, akie mu eszcze pozostały, by czar ich wzmagał urok ideału, by
ta karma przysparzała mu eszcze boskości i wielkości. W końcu uda e mu się istotnie
sklecić bóstwo — lecz biada! Jest ktoś, kto wie, ak ono powstało, ego sumienie in-
telektualne — zaś ponadto istnie e eszcze ktoś, co całkiem nieświadomie przeciw temu
protestu e, mianowicie sam uwielbiony, który pod wpływem modłów, pień pochwalnych
i kaǳidła sta e się nieznośny, ob awia ąc co chwila w sromotny sposób swą nieboskość
i swe maluczkie człowieczeństwo. Fanatycznemu ego wielbicielowi pozosta e wówczas
tylko eden wybieg: oto podda e się kornie poniewierce, zaś całą swą niedolę, przy po-
mocy nowego samooszustwa i szlachetnego kłamstwa, wykłada również in majorem dei
gloriam: zwraca się on z wyrzutem przeciwko sobie, przy czym, ako ofiara poniewierki
i ako interpretator, dozna e czegoś w roǳa u męczeństwa — uro enie ego sta e w ten
sposób u szczytu. — Luǳie tego pokro u żyli na przykład dokoła Napoleona: i snadź¹⁶⁸
on to właśnie zaszczepił w duszę naszego stulecia ową romantyczną, duchowi oświece-
nia nieznaną czołobitność względem „bohatera” i „geniusza”, on, o którym Byron nie
wstyǳił się powieǳieć, że est „robakiem w porównaniu z taką istotą”. (Formuły takie
czołobitności pochoǳą od owego starego, aroganckiego mruka i rozwichrzeńca, Toma-
sza Carlyle’a, dla którego zadaniem długiego żywota było rozum swych ziomków uczynić
romantycznym: nadaremnie!)

.
Pozór heroizmu. — Rzucanie się w sam środek nieprzy aciół może być oznaką tchó- Tchórzostwo

rzostwa.

.
Łaskawość względem pochlebcy. — Ostateczna mądrość nieukrócenie ambitnych luǳi Ambic a, Pogarda,

Pochlebstwopolega na tym, by nie ob awić swe pogardy dla luǳi na widok pochlebcy: lecz nawet dla
niego być łaskawym na podobieństwo akiegoś boga, co tylko łaskawym być potrafi.

.
„Z charakterem”. — „Co powieǳiałem, to zrobię” — ten sposób myślenia uchoǳi Słowo, Czyn, Siła

za oznakę człowieka z charakterem. Iluż to uczynków dokonu e się nie dlatego, że padł
na nie nasz wybór ako na na rozumnie sze, lecz przeto, iż w chwili, kiedy przyszły one
na myśl, połechtały w ten lub ów sposób naszą próżność i ambic ę, więc uparliśmy się
przy nich i urzeczywistniliśmy e na ślepo! Tym sposobem przysparzamy sobie wiary

¹⁶⁸snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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w swó charakter i spoko ne sumienie, zatem, w całości, przymnażamy sobie sił: natomiast
wybieranie czynów możliwie na rozumnie szych krzewi w nas niewiarę w siebie i tym
samym poczucie słabości.

.
Raz, dwakroć i trzykroć prawda! — Luǳie kłamią niewymownie często, lecz nie myślą Kłamstwo

późnie o tym i na ogół nie wierzą w to wcale.

.
Krotochwila znawcy luǳi. — Zda e mu się, że mnie zna, i pierś mu wzbiera poczuciem

swe subtelności i ważności, gdy w ten czy ów sposób obcu e ze mną: a zaś dokładam
starań, by go nie rozczarować. Albowiem przyszłoby mi to przypłacić, gdy obecnie jest
mi życzliwy, ponieważ napawam go uczuciem świadome przewagi. — Oto znów inny:
ten obawia się, bym nie uroił sobie, że go znam i na myśl tę dozna e upokorzenia. Jest
tedy w swym zachowaniu się nieokreślony i ta emniczy i rad by co do siebie w błąd mnie
wprowaǳić — by w ten sposób znów nade mnie się wydźwignąć.

.
Unicestwiciele świata. — Nie wieǳie się mu, więc w końcu wybucha oburzeniem: Egoizm, Koniec świata

boda sczezł świat cały! Ohydne to uczucie est szczytem zawiści, która tak wniosku e:
ponieważ a czegoś mieć nie mogę, więc niecha cały świat nic nie ma! Niech cały świat w
niwecz się obróci!

.
Skąpstwo. — Skąpstwo nasze przy kupowaniu wzrasta w miarę taniości przedmiotów Skąpiec

— dlaczego? Nie pochoǳiż to stąd, iż właśnie drobnostkowe różnice w cenie wytwarzają
dopiero drobnostkową bystrość skąpstwa?

.
Ideał grecki. — Co poǳiwiali Grecy w Odyseuszu? Przede wszystkim talent kłam- Bohater

stwa, ako też chytrego i straszliwego odwetu; dale , że umiał sprostać okolicznościom; że
w razie potrzeby zaćmiewał szlachetnością na szlachetnie szych; że potrafił być tym, czym
być chciał; że korzystał ze wszystkich środków; że celował bohaterską stałością; że miał
ducha — duch ego est przedmiotem poǳiwu bogów, uśmiecha ą się, myśląc o nim —
to wszystko stanowi grecki ideał! Co wszakże na ǳiwnie sze, że nie odczuwano w tym
przeciwieństwa pozorności i istności i nie przykładano też zgoła miary etyczne . Wiǳiałże
kto kiedy gruntownie szych komediantów!

.
Facta! Tak, facta ficta¹⁶⁹! — ǲie opis ma do czynienia nie z tym, co rzeczywiście się

ǳiało, lecz li tylko z domniemanymi zdarzeniami: gdyż eno te odǳiaływały. Również
tylko z domniemanymi bohaterami. Temat ego, czyli tak zwane ǳie e świata, są to sądy
o domniemanych uczynkach, ako też domniemanych uczynków tych motywach, te zaś
da ą znów powód do sądów i uczynków, których realność wszelako natychmiast się ulatnia
i eno ako tuman odǳiałuje — est to nieustanne płoǳenie i zachoǳenie w ciążę od
wiǳiadeł ponad nieprze rzanymi mgłami otchłanne rzeczywistości. Wszyscy historycy
opowiada ą o rzeczach, które nie wy rzały nigdy poza rubieże wyobrażeń.

.
Rzecz to dostojna nie wdawać się w targi. — Sprzedawać swą cnotę tylko po na wyższe Cnota, Mądrość, Pieniąǳ,

Handelcenie lub nawet ymarczyć nią w roli nauczyciela, urzędnika czy artysty — est to z ge-
niuszu i uzdolnienia czynić rzecz kramarską. Mądrością swą nie goǳi się zatem chociażby
tylko raǳić sobie w życiu!

.
Bojaźń i miłość. — Do wytworzenia ogólnego poglądu na człowieka przyczyniła się

więce bo aźń niż miłość, gdyż bo aźń stara się odgadnąć, kim est ów inny, co może i czego

¹⁶⁹facta ficta (łac.) — fakty zmyślone; fakty (czyny, ǳieła) stworzone (fałszywe, skłamane, obłudne). [przypis
edytorski]
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chce: pomyłka pod tym względem byłaby rzeczą niekorzystną i niebezpieczną. Natomiast
miłość powodu e się ta emnym popędem, by w kimś innym do rzeć o ile możności ak
na więce pięknego lub postawić go możliwie na wyże : zawód pod tym względem byłby
dla nie połączony z korzyścią i rozkoszą — toteż w ten postępu e sposób.


Dobroduszni. — Dobroduszni przyszli do posiadania te swo e właściwości skutkiem

ustawiczne trwogi, akie doznawali ich przodkowie przed napaścią cuǳą — łagoǳili,
uspoka ali, przepraszali, gięli się w pokłonach, rozweselali, schlebiali, korzyli się, skrywali
ból swó i swą gorycz, rozpogaǳali na zawołanie swe rysy, a na ostatek cały ten misterny
i ograny mechanizm przekazali swym ǳieciom i wnukom. Ci, ǳięki pomyślnie sze doli,
nie ma ą uż powodów do owe bezustanne trwogi: pomimo to wciąż gra ą na swym
instrumencie.

.
Tak zwana dusza. — Suma poruszeń wewnętrznych, które człowiekowi bez trudności Dusza

przychoǳą, więc skutkiem tego chętnie i z wǳiękiem przezeń wykonywane bywa ą, zowie
się duszą; — uchoǳi on za bezdusznego, gdy przy tych poruszeniach wewnętrznych
ob awia trud i wysiłek.

.
Niepamiętni. — W wybuchach namiętności, ako też w ma aczeniach sennych i obłęd- Kondyc a luǳka, Zwierzęta,

Sennych odkrywa człowiek praǳie e własne i całe luǳkości: mianowicie zwierzęcość z ǳi-
kimi e grymasami; pamięć ego sięga niekiedy tak daleko wstecz, podczas gdy ego stan
cywilizowany rozwĳa się z zapomnienia tych przedwiecznych doświadczeń, czyli z zaniku
pamięci owe . Kto skutkiem niepamięci na przednie szego roǳa u od tego wszystkiego
pozostawał zawsze z dala, ten nie rozumie luǳi — atoli ogółowi luǳkiemu wychoǳi
to na dobre, gdy tu i ówǳie zdarza ą się ednostki, co „go nie rozumie ą”, co nie ako
z boskiego nasienia poczęte, a przez rozum zroǳone zostały.

.
Niepożądany już przyjaciel. — Przy aciel, którego naǳiei zadowolić nie można, bo- Przy aźń, Wróg

da by racze był nieprzy acielem.

.
Z towarzystwa myślicieli. — Śród oceanu stawania się buǳimy się, my, awanturnicy Filozof, Morze, Życie ako

wędrówkai tułacze ptaki, na wysepce nie większe od czółna i rozglądamy się przez chwilę dokoła:
z możliwym pośpiechem i ciekawością, gdyż akże rychło może nas unieść wicher lub
pochłonąć bez śladu fala, przelewa ąca się przez wysepkę! Tu wszakże, na tym małym
skrawku ziemi, spotykamy inne ptaki wędrowne oraz dowiadu emy się o dawnie szych
— i tak przeżywamy cudowną chwilę poznawania i odgadywania, trzepocząc skrzydłami
i świegocąc ze sobą, w duchu zaś gotu emy się do awanturniczego odlotu w oceaniczne
dale, z dumą, co równa dumie oceanu!

.
Wspaniałomyślność. — Odstępowanie części swego mienia, wyrzekanie się swego pra-

wa — miłe est, gdy zapowiada wielkie bogactwo. Do te ǳieǳiny należy wspaniałomyśl-
ność.

.
Słabe sekty. — Sekty, które czu ą, iż nie urosną nigdy w siłę, zabiega ą o poszcze-

gólnych inteligentnych zwolenników i niedostatki w ilości stara ą się wyrównać akością.
Jest to połączone z niemałym niebezpieczeństwem dla luǳi inteligentnych.

.
Sąd wieczorny. — Kto pełen znużenia stanąwszy u kresu, odda e się rozmyślaniom Wieczór, Kondyc a luǳka

nad ǳiełem dni swoich i swego żywota, ten dochoǳi zazwycza do melancholĳnych
spostrzeżeń: ednakże nie wynika ą one z dnia i z żywota, lecz ze znużenia. — Czynności
nasze nie pozostawia ą nam zwykle czasu na sądy o życiu i istnieniu; podobnie bywa też
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z użyciem: eżeli wszakże zdarza się to kiedy, to nie przyzna emy uż słuszności temu, co
czekał siódmego dnia odpoczynku, by wszystko, co istnie e, uznać barǳo pięknym —
przeoczył on lepszą chwilę.

.
Baczność przed systematykami! — Bywa akoweś aktorstwo systematyków: chcąc pe-

wien system wypełnić i widnokrąg dokoła niego zaokrąglić, muszą oni swe właściwości
słabsze uwydatniać w stylu swych właściwości silnie szych — chcą przedstawiać zupełne
i ednolicie krzepkie natury.

.
Gościnność. — Istota zwycza u gościnności zmierza do tego, by uśpić w niezna omym Gość, Wróg, Obycza e

wrogie zamysły. Gościnność podupada, gdy niezna omy przesta e uchoǳić w pierwszym
rzęǳie za wroga; kwitnie zaś, gdy złowrogie e założenie również est w rozkwicie.

.
O pogoǳie. — Nader niezwykła i nieobliczalna pogoda nastra a luǳi także wzglę-

dem siebie nieufnie; ogarnia ich przy tym żąǳa nowości, gdyż zmuszeni są zerwać ze
swymi nawyknieniami. Dlatego to despoci lubią wszystkie stre, gǳie panu e moralna
atmosfera.

.
Niebezpieczeństwo niewinności. — Niewinni luǳie pada ą zawsze ofiarą, gdyż ich nie-

świadomość nie dozwala im rozróżniać mięǳy miarą a nadużyciem tuǳież w porę mieć
się względem siebie na baczności. Niewinne, to znaczy nieświadome młode kobiety przy-
zwycza a ą się do częste słodyczy aodyz ów i tym dotkliwie odczuwa ą ich niedostatek,
gdy ich mężowie zachoru ą lub przed czasem ulegną niemocy; właśnie to błogie i ufne
przeświadczenie, akoby częste obcowanie z nimi stanowiło zasadę i prawidło, wytwarza
u nich potrzebę, która późnie naraża e na na przykrze sze pokusy i upadki. Rozpatrzmy
ednakże rzecz ogólnie i z wysoka: kto kocha rzecz akąś czy człowieka, nie zna ąc ich zgo-
ła, ten sta e się łupem czegoś, czego by nie kochał, gdyby mógł e zobaczyć. Wszęǳie, Ofiara, Właǳa, Wina,

Religia, Cnotagǳie zachoǳi potrzeba doświadczenia, przezorności i rozwagi, właśnie człowiek nie-
winny popadnie w na zupełnie sze zepsucie, gdyż z zamkniętymi oczyma zmuszony est
wypić męty i na adowitszy osad każde rzeczy. Zastanówmy się nad praktyką wszystkich
panu ących, kościołów, sekt, stronnictw, korporac i: czyliż do na niebezpiecznie szych
i na niegoǳiwszych rzeczy nie używa się zawsze luǳi niewinnych ako na słodsze przy-
nęty? — Podobnie ak Odyseusz posłużył się niewinnym Neoptolemem, by od starego,
chorego pustelnika i czaroǳie a z Lemnos wyłuǳić łuk i strzały. — Chrześcĳaństwo
z właściwą sobie pogardą świata uczyniło z niewinności cnotę, niewinność chrześcĳańską,
snadź¹⁷⁰ właśnie dlatego, iż na częstszym plonem te niewinności est, ak uż wspomnia-
no, wina, poczucie winy i zwątpienie; est to zatem cnota, co piekielnymi manowcami
prowaǳi do nieba: gdyż dopiero wtedy mogą się rozewrzeć posępne Propyle e chrześci-
ańskiego zbawienia, dopiero wtedy wywiera swó wpływ obietnica pogrobowe wtórnej
niewinności — stanowi ona eden z na pięknie szych pomysłów chrześcĳaństwa!

.
Obywajmy się o ile możności bez lekarza. — Coś mi się zda e, akoby chory zacho- Zdrowie, Choroba, Lekarz,

Bóg, Obraz światawywał się lekkomyślnie , pozosta ąc pod opieką lekarską, niż sam czuwa ąc nad własnym
zdrowiem. W pierwszym wypadku dość est przestrzegać ściśle wszystkich przepisów;
w drugim natomiast bierzemy to, do czego owe przepisy zmierza ą, mianowicie swe zdro-
wie, sumiennie pod uwagę i dostrzegamy o wiele więce , nakazu emy i zakazu emy sobie
o wiele więce , aniżeli wskazania lekarskie wymóc by na nas mogły. — Wszystkie pra-
widła ma ą bowiem ten skutek: iż odwraca ą uwagę od celu uta onego za prawidłem,
i czynią człowieka lekkomyślnym. — Do akiegoż niszczycielskiego rozpasania doszła-
by lekkomyślność luǳkości, gdyby kiedykolwiek na zupełnie szczerze położyła ona swą
ufność w Bogu ako w swym lekarzu, wedle słów „niech się ǳie e wola boża.” —

¹⁷⁰snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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.
Zaćmienie nieba. — Znacież wy zemstę nieśmiałych luǳi, co zachowu ą się w to- Pokora, Zemsta, Słońce,

Samotnośćwarzystwie, ak gdyby swe członki ukradli? Zemstę pokornych, na chrześcĳańską miarę
skro onych dusz, co za życia li chyłkiem przemyka ą się wszęǳie? Zemstę tych, którzy
zawsze od razu sąǳą i zawsze od razu nie ma ą słuszności? Zemstę opo ów wszelkiego
roǳa u, dla których poranek est na przykrze szą porą dnia? Jako też boleściwców wszel-
kiego roǳa u, schorzałych i zgnębionych, który nie ma ą uż odwagi oǳyskać zdrowia?
Tych maluczkich, mściwych duszyczek, zwłaszcza ich maluczkich, mściwych odwetów
est bez liku; strzały i strzałki ich złośliwości syczą nieustannie w powietrzu, zaćmiewa ąc
słońce i niebo żywota — nie tylko im, lecz eszcze więce nam, sto ącym na uboczu: co
zaś gorsze, iż nazbyt często kaleczą nam serce i skórę. Czyliż nie przeczymy czasami słońcu
i niebu edynie dlatego, żeśmy ich tak długo nie wiǳieli? — A więc: samotność! I z tego
względu samotność!

.
Filozofia aktorów. — Jest to błogim złuǳeniem wielkich artystów dramatycznych, a- Filozof, Artysta, Teatr,

Obraz światakoby odtwarzane przez nich postacie historyczne doznawały istotnie tych samych wrażeń,
akich oni przy odtwarzaniu ich dozna ą — atoli mylą się barǳo: ich zdolność domyślna
i naśladowcza, którą raǳi by postawić na wysokości asnowiǳenia, przenika zaledwie tak
głęboko, iż potrafi ob aśnić gesty, tony, spo rzenia tuǳież w ogóle prze awy zewnętrzne;
to znaczy, podchwytu ą oni cień duszy wielkich bohaterów, mężów stanu, wo owników,
luǳi ambitnych, zazdrosnych lub zrozpaczonych, dociera ą w pobliże duszy, ale nie wni-
ka ą w ducha swych pierwowzorów. Przeǳiwnym, zaiste, byłoby to odkryciem, iż za-
miast wszystkich myślicieli, znawców, spec alistów dość est asnowiǳenia aktorskiego
do rozświetlenia istoty akiegoś stanu! Goǳiłoby się nie zapominać, gdy tego roǳa u
uroszczenia głos podnoszą, iż aktor est eno idealną małpą, i to w tym stopniu małpą,
że w „istotę”, w „istotne” zgoła wierzyć nie może: wszystko sta e się dlań grą, tonem,
gestem, sceną, kulisami i publicznością.

.
Ustronne życie i ustronna wiara. — Sposób, by zostać prorokiem i cudotwórcą swe Samotnik, Prorok

epoki, wciąż est eszcze ten sam, co za dawnych czasów: trzeba żyć na uboczu, ma ąc skąpo
wiadomości, trochę myśli i barǳo wiele rozumienia o sobie — a w końcu przeniknie
nas wiara, iż luǳkość bez nas obyć się nie może, ponieważ my najoczywiściej obywamy
się bez niej. Gdy zaś uwierzymy w siebie, uwierzą w nas inni. Na ostatek rada dla tych,
którym przydać się może (dał ą Wesley’owi ego duchowny nauczyciel Böhler): „Głoś
wiarę dopóty, dopóki e nie posiąǳiesz, późnie bęǳiesz ą głosił dlatego, ponieważ ą
posiadłeś!”. —

.
Znajomość okoliczności. — Siły swe możemy ocenić, ale nie swą siłę. Okoliczności nie Siła, Kondyc a luǳka

tylko ukrywa ą i dobywa ą ą na aw — nie! Powiększa ą i umnie sza ą ą one. Trzeba ą
uważać za wielkość zmienną, które prężność przy pomyślnych okolicznościach na wyższe
może dorównać mierze: należy zatem rozmyślać nad okolicznościami i nie żałować trudu
na obserwowanie tychże.

.
Baśń. — Don Juan poznania: odkrycia ego nie dokonał eszcze żaden poeta ni filozof. Wieǳa, Głód, Flirt,

Kuszenie, KochanekNie kocha rzeczy, poznawanych przez siebie, lecz celu e duchem, wrażliwością i rozkoszo-
waniem się w słowach i intrygach poznania — gǳieś, hen, po na dalsze i na górnie sze
ego gwiazdy! — aż na ostatek nie pozosta e mu nic okrom¹⁷¹ bezwzględne boleści po-
znania, na podobieństwo pĳaka, co pod koniec upa a się absyntem. Jakoż zachciewa się
mu piekła — ostatnie to poznanie, które go uwoǳi. Być może, że i ono go rozczaru e,
ak wszystko, co poznał! Wówczas musiałby zatrzymać się w pęǳie na całą wieczność,
przykuty rozczarowaniem i sam zamieniony w kamiennego gościa, a złakniony biesiady
poznania, co uǳiałem ego nie bęǳie uż nigdy! — Bowiem wszystek świat rzeczy głodu
ego niczym zaspokoić uż nie może.

¹⁷¹okrom a. krom — oprócz czego, poza czym. [przypis edytorski]
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.
Jakie domysły nasuwają teorie idealistyczne. — Teorie idealistyczne spotyka się na czę- Idealista

ście u bezwzględnych praktyków; potrzebu ą oni ich nimbu ze względu na opinię. Sięga ą
po nie swymi instynktami i byna mnie nie dozna ą przy tym uczucia obłudy: podobnie
ak Anglik, wielbiąc chrześcĳaństwo i świętu ąc w nieǳielę, nie uważa siebie za ob-
łudnika. Na odwrót: natury kontemplacy ne, co wobec wszelkiego fantaz owania muszą
ǳierżyć się na woǳy i lęka ą się rozgłosu marzycielstwa, zna du ą zadowolenie edynie
w twardych teoriach realistycznych: sięga ą po nie z tą samą instynktowną koniecznością,
nie wyzbywa ąc się przy tym zgoła swe rzetelności.

.
Potwarcy wesołości. — Luǳie, głęboko zranieni przez życie, rzucili na wszelką we- Śmiech, Radość, Choroba,

Cierpienie, Kondyc a
luǳka, Światło

sołość pode rzenie, akoby była zawsze naiwną i ǳiecinną tuǳież ob awiała nierozum,
wobec którego dozna e się eno uczucia rzewności i politowania, ak na widok dogory-
wa ącego ǳiecka, co na swym łóżeczku wciąż eszcze lubi swe zabawki. Luǳie tacy wiǳą
pod wszystkimi różami uta one i zie ące groby; rozrywki, wrzawa, wesoła muzyka są dla
nich rozpaczliwym złuǳeniem kona ącego, co chciałby raz eszcze przytknąć usta do ki-
piące czary żywota. Jednakże sąd ten o wesołości nie est niczym innym ak załamaniem
się e promieni na posępnym tle znużenia i choroby: on sam est czymś wzrusza ącym,
nierozumnym, buǳącym litość, ba, nawet naiwnym i ǳiecinnym, wszelako owym wtó-
rym ǳieciństwem, co towarzyszy starości i poprzeǳa zgon.

.
Jeszcze nie dosyć! — To eszcze nie dosyć dowieść akie ś rzeczy, ponadto trzeba luǳi

do nie przywabić lub ku nie podźwignąć. I dlatego mędrzec winien się uczyć wygłaszania
swe mądrości: nie ednokrotnie tak, by brzmiała ak szaleństwo.

.
Prawo i kres jego. — Ascetyzm est odpowiednim sposobem myślenia dla takich luǳi, Święty, Kondyc a luǳka

którzy zmuszeni są wytępić swe zmysłowe popędy, gdyż są one wściekłymi drapieżcami.
Ale też eno dla takich!

.
Napuszony styl. — Artysta, który nie dąży do tego, by swemu wezbranemu uczuciu dać

u ście w ǳiele i w ten sposób ulżyć sobie, lecz owszem rad by uǳielić uczucia wezbrania
innym, est bombastyczny, a styl ego est napuszonym stylem.

.
Człowieczeństwo. — Nie uważamy zwierząt za istoty moralne. Czyż wam ednakże się Zwierzęta, Kondyc a luǳka,

Cnotazda e, że zwierzęta nas ma ą za istoty moralne? Zwierzę, obdarzone mową, rzekło pewnego
razu: „Człowieczeństwo est przesądem, który przyna mnie ma tę zaletę, iż my, zwierzęta,
nie przepłacamy go cierpieniem”.

.
Dobroczynny. — Człowiek dobroczynny, czyniąc dobrze, zaspaka a potrzebę swego

serca. Im ta potrzeba est silnie sza, tym mnie wnika on w innych, nastręcza ących mu
sposobność do zaspaka ania te że, sta e się niedelikatny i obraża niekiedy. (Pomawia się
o to żydowskie miłosierǳie i dobroczynność: ak wiadomo, są one nieco więce popędliwe
niż u innych ludów).

.
By miłość odczuwano jako miłość. — Trzeba mieć dużo względem siebie szczerości Miłość, Dobro

i znać samego siebie do głębi, żeby mogło się okazywać innym owe z życzliwości dla luǳi
płynące udanie, co zwie się miłością i dobrocią.

.
Do czegośmy zdolni? — Człowiek pewien miał przez ǳień cały tyle przykrości od

swego wyrodnego i złośliwego syna, iż zabił go wieczorem i rzekł z uczuciem ulgi do
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pozostałe roǳiny: „No! Teraz możemy spać spoko nie!” — Wiemyż my, do czego oko-
liczności doprowaǳić by nas mogły!

.
„Naturalny”. — Przyna mnie w swych wadach być naturalnym— ostatnia to snadź¹⁷² Artysta

chluba sztucznego poza tym, komedianckiego i na wpół szczerego artysty. Dlatego istota
takiego roǳa u właśnie na swe wady kłaǳie zuchwale nacisk.

.
Sumienie zastępcze. — Jeden człowiek est dla drugiego człowieka sumieniem ego: Sumienie

wtedy to zwłaszcza ważne, gdy ów drugi est bez sumienia.

.
Przemiana obowiązków. — Gdy obowiązek przestanie ciężyć, gdy po długim ćwi- Obowiązek, Rozkosz

czeniu przeǳierzgnie się w potrzebę i przy emną skłonność, wówczas prawa cuǳe, do
których obowiązki, a teraz skłonności nasze się odnoszą, sta ą się czymś odmiennym:
mianowicie pobudkami do przy emnych dla nas wrażeń, ów inny ǳięki swym prawom
sta e się odtąd godnym miłości (miast wzbuǳać cześć i grozę, ak to było przedtem).
Uzna ąc i ochrania ąc zakres ego mocy, da emy folgę swe rozkoszy. Gdy chrześcĳaństwo
dla kwietystów przestało uż być brzemieniem, gdy Bóg stał się dla nich li samą rozkoszą,
przybrali oni dewizę „wszystko na chwałę bożą!”: cokolwiek eno w tym znaczeniu czynili,
przestawało być ofiarą; znaczyło niemal to samo, co „wszystko dla nasze przy emności!”.
Żądać, by obowiązek był zawsze nieco przykry — ak to Kant czyni — znaczy domagać
się, by nie stał się on nigdy nawyknieniem i obycza em: w żądaniu tym kry e się szczęt
ascetycznego okrucieństwa.

.
Oczywistość przemawia przeciwko historykowi. — Jest to rzeczą na zupełnie dowie- Historia, Matka, ǲiecko

ǳioną, iż luǳi wyda e na świat łono matczyne: ednakże dorasta ącym ǳieciom, gdy
sto ą obok swych matek, hipoteza ta wyda e się zgoła niedorzeczna; ma ona przeciw
sobie oczywistość.

.
Dobrze jest nie wieǳieć. — Ktoś powiadał, że za swych lat ǳiecinnych czuł taką po-

gardę dla pretens onalnych ǳiwactw melancholĳnego temperamentu, iż dopiero w do -
rzałym wieku dowieǳiał się, akiego sam est temperamentu: mianowicie również me-
lancholĳnego. I dodawał, że ze wszystkich możliwych nieświadomości ta est na lepsza.

.
Trzeba rozróżniać! — Rozpatru e rzecz ze wszystkich stron, a wam się zda e, że to Filozof, Wieǳa, Handel,

Mądrośćprawy wyznawca poznania. Toć on chciałby eno cenę e obniżyć — chce ą kupić!

.
Rzekomo moralnie. — Pragnieniem waszym est z siebie nigdy nie być niezadowolo-

nym, przez siebie nigdy nie cierpieć — i zwiecie to swym popędem moralnym! Zgoda,
ktoś inny nazwałby to tchórzostwem waszym. To ednakże pewne: nie odbęǳiecie nigdy
podróży dookoła świata (którym sami esteście!), nie dano wam być w sobie trafem¹⁷³
i pozostać kamieniem na kamieniu. Czyż wam się zda e, że my, inni, tylko dla dogoǳe-
nia swemu szaleństwu odbywamy podróże przez własne pustkowia, bagna i lodozwały, że
dobrowolnie wybraliśmy ból i zgryzotę z siebie, niby święci słupnicy?

.
Subtelność usterek. — Jeżeli Homer, ak się powiada o nim, niekiedy drzemał, to był, Artysta, Nauczyciel,

Błąǳeniezaiste, roztropnie szym od wszystkich artystów bezsenne ambic i. Trzeba, by wielbiciele
mogli wy ść z poǳiwu i zaczerpnąć tchu, należy więc od czasu do czasu dać im spo-
sobność do nagany; gdyż nieprzerwanie świetne i czu ne doskonałości nikt znieść nie

¹⁷²snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁷³trafem — tu: przypadkiem. [przypis edytorski]
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zdoła; mistrz taki, zamiast dogoǳić innym, sta e się dla nich karcącym bakałarzem, co,
idąc wciąż przodem ściąga na siebie ogólną nienawiść.

.
Szczęście nasze nie jest argumentem ani za, ani przeciw. — Wielu luǳi stać eno na Szczęście

niewielkie szczęście: nie est to zarzutem przeciw ich mądrości, że więce szczęścia dać im
ona nie może, podobnie ak sztuce lecznicze nie można czynić zarzutu z tego, że niektó-
rzy luǳie są nieuleczalni, inni zaś przez całe życie niedomaga ą. Oby każdemu powiodło
się zdobyć taki właśnie pogląd na życie, przy którym bęǳie mógł dostąpić swe na wyż-
sze miary szczęścia: ednakże życie ego może pomimo to być żałosne i byna mnie nie
wzbuǳać zazdrości.

.
Mizogini — „Kobieta est naszym wrogiem” — kto ako mężczyzna oǳywa się w ten Mizoginia

sposób do mężczyzn, z tego przemawia nieposkromiony popęd, co nie tylko siebie sa-
mego, lecz także swe środki nienawiǳi.

.
Szkoła mówcy. — Kto rok milczy, ten oducza się gadania, a uczy się mówienia. Pita- Milczenie, Słowo, Filozof

gore czycy byli na przednie szymi mężami stanu swe epoki.

.
Uczucie mocy. — Rozróżnia myż dokładnie: kto dopiero pragnie posiąść uczucie mo-

cy, ten sięga po wszystkie środki i żadna karma tegoż nie est dlań do pogarǳenia. Kto
wszakże uż e posiadł, ten sta e się barǳo wybredny i dosto ny w swym smaku; nie
często go coś zadowala.

.
Nie przeceniajmy ważności — U łoża kona ącego świta nam stale myśl, którą, z fałszy- Śmierć, Przemiana

wego uczucia przyzwoitości, natychmiast w sobie się tłumi: mianowicie że akt zgonu nie
ma te ważności, aką mu ogólna czołobitność przypisu e, i że kona ący cennie sze snadź¹⁷⁴
rzeczy postradał uż w życiu od te , którą obecnie postradać mu przy ǳie. Koniec w tym
wypadku na pewno nie est celem.

.
Najlepszy sposób ślubowania. — Ważkość przyrzeczenia zależy nie od słowa, które przy- Przysięga, Słowo, Siła

rzeka, lecz od czegoś niewysłowionego, co poza nim się kry e. Co więce , słowa osłabia ą
przyrzeczenie, gdyż rozprasza ą i zużywa ą moc, która stanowi cząstkę mocy ślubu ące .
Każcie tedy podać sobie rękę i połóżcie przy tym palec na usta — est to na pewnie szy
sposób ślubowania.

.
Zazwyczaj nie tak to rozumieją! — W rozmowie dostrzega się, ak eden stara się

zastawić sidła, w które ktoś inny wpada — nie ze złośliwości, akby zdawać się mogło,
lecz z lubowania się swą przebiegłością: to znów wiǳi się drugiego, co podsuwa dowcip,
by ktoś inny go powieǳiał, i zaǳierzga pętlę, by ktoś inny węzeł z nie wyciągnął: nie
z życzliwości, ak by przypuszczać należało, lecz ze złośliwości i wzgardy dla rubasznego
intelektu.

.
Środek. — Owo uczucie: „ estem ośrodkiem świata!” występu e z niesłychaną siłą Oko, Słowo, Pozyc a

społeczna, Plotka, Obraz
świata, Wina

u człowieka, co niespoǳianie okrył się niesławą: ak ogłuszony stoi on śród rozhuku fal
i czu e się olśniony przez edno wielkie oko, które ze wszystkich stron nań spoziera i na
wylot go przenika.

.
Wolność słowa. — „Prawda musi przy ść do słowa, chociażby cały świat rozpadł się Wolność, Słowo, Prawda,

Filozofw gruzy!” — woła na całe gardło wielki Fichte! — Jużcić! Lecz pierwe należałoby ą

¹⁷⁴snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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mieć! — On ednakże ma na myśli, iż każdy winien wypowieǳieć swe zdanie, chociaż-
by wszystko obróciło się przy tym w niwecz. Co do tego można by eszcze z nim się
posprzeczać.

.
Odwaga do cierpienia. — Przy obecnym ustro u naszym możemy znieść znaczną daw-

kę przykrości, a żołądek nasz est przystosowany do te ciężkie strawy. Być może, iż bez
nie uczta żywota wydałaby się nam mdła: a bez gotowości do bólu musielibyśmy się
wyrzec zbyt wielu radości!

.
Czciciel. — Kto czci w ten sposób, iż wbĳa na krzyż nieczciciela, ten należy do katów Kat

swo ego stronnictwa — nie poda e się mu ręki nawet w takim razie, gdy wyzna e się te
same poglądy party ne.

.
Odǳiaływanie szczęścia. — Na pierwszym następstwem szczęścia est uczucie mocy:

to zaś pragnie się objawić czy to względem nas samych, czy względem innych luǳi, czy
względem wyobrażeń, czy wreszcie względem istot uro onych. Na zwykle sze prze awy
ego są: obdarzanie, wyszyǳanie, unicestwianie — wszystkie one ma ą wspólny popęd
zasadniczy.

.
Gzy moralne. — Moraliści, którym obca est miłość poznania, a znana eno rozkosz Przemoc, Rozkosz

złoczynienia, posiada ą małomieszczańskiego ducha i małomieszczańską nudę; ich zarów-
no okrutna ak niecna przy emność polega na tym, by niepostrzeżenie wetkniętą szpilką
urazić boleśnie palec sąsiada. Pozostało w nich coś z nieletnich urwisów, którzy nie zna ą
zabawy bez prześladowania i znęcania się nad zwierzętami i przedmiotami.

.
Powody i ich bezpodstawność. — Nie cierpisz go i poda esz mnóstwo powodów, dlacze-

go go nie cierpisz — a wszakże wierzę twe niechęci, nie zaś twym powodom! Wykręcasz
się przed sobą samym sianem, sobie i mnie ako wniosek rozumowy przedstawia ąc to,
co est u ciebie odruchem instynktu.

.
Zachwalanie. — Małżeństwo zachwala się po pierwsze: ponieważ eszcze go się nie

zna, po wtóre: ponieważ nawykło się uż do niego, po trzecie: ponieważ e się zawarło
— to znaczy, niemal we wszystkich wypadkach. A ednak byna mnie nie dowoǳi to
wartości małżeństwa w ogóle.

.
Nieutylitarnie. — „Moc, które wiele złego czynem i myślą się wyrząǳa, więce est Siła

warta od niemocy, co eno dobre na swe droǳe spotyka” — tak odczuwali Grecy. To
znaczy, iż uczucie mocy cenili wyże od akiegokolwiek pożytku czy dobrego imienia.

.
Pozór brzydoty. — Umiarkowanie zda się sobie piękne; nie ego to wina, iż niepo- Umiarkowanie, Piękno

wściągliwe oczy wiǳą w nim szorstkość i oschłość, zatem brzydotę.

.
Różnice w nienawiści. — Jedni nienawiǳą dopiero wtedy, gdy czu ą się słabi i znużeni: Nienawiść, Zemsta, Gniew,

Siłazresztą są względni i pobłaża ący. Inni nienawiǳą dopiero wtedy, gdy wiǳą możliwość
zemsty: poza tym wystrzega ą się wszelkiego skrytego i awnego gniewu, a kiedy ma ą do
niego powód, omĳa ą go w myśli.

.
Luǳie przypadku. — Na istotnie sze części każdego wynalazku dokonu e przypadek,

ednakże większości luǳi on się nie zdarza.
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.
Wybór otoczenia. — Wystrzegamy się żyć śród otoczenia, wobec którego ani z god-

nością milczeć, ani swych górnie szych wzlotów ob awić nie można, skutkiem czego żale
i potrzeby nasze, cała historia niedoli nasze nie zna du e dla siebie u ścia. Przy tym ogar-
nia nas niezadowolenie z siebie i niezadowolenie z owego otoczenia, a na domiar niedoli,
co est skarg naszych przyczyną, przybywa eszcze niesmak, akiego dozna e człowiek,
któremu przypadły w uǳiale ciągłe narzekania. Należałoby żyć tam, gǳie mówić o sobie
luǳie się wstyǳą i nie ma ą potrzeby. — Lecz któż myśli o takich rzeczach, o wyborze
w takich rzeczach! Mówi się o twym „przeznaczeniu”, nadstawia się szerokich pleców
i wzdycha: „nieszczęsny ze mnie Atlas!”.

.
Próżność. — Próżność est obawą, by nie wydać się oryginalnym, zatem polega ona

na braku dumy, ale niekoniecznie na braku oryginalności.

.
Troska zbrodniarza. — Zbrodniarza przyłapanego na uczynku nie boli ego zbrodnia, Zbrodniarz, Sumienie,

Więzienie, Tęsknotalecz albo hańba, albo przykrość z powodu popełnionego głupstwa, albo brak zwycza nego
za ęcia i środowiska; potrzeba nie akie bystrości, na które zazwycza zbywa, by dokonać
właściwego rozróżnienia. Komu zdarzyło się przebywać w domach poprawy i w wię-
zieniach, ten nie może wy ść z poǳiwu, że tak rzadko spotyka się tam niedwuznaczną
„zgryzotę sumienia”: natomiast tym częście nostalgiczną tęsknotę do dawnego, złego,
ulubionego występku.

.
Na pozór zawsze szczęśliwi. — Gdy około trzeciego stulecia filozofia stała się w Gre- Szczęście, Filozof

c i przedmiotem publicznego współzawodnictwa, było niemało filozofów uszczęśliwio-
nych skrytą myślą, iż inni, którzy swe odmienne zasady życiowe okupowali cierpieniem,
szczęściem ich gorszyć się muszą: sąǳili, że szczęście ich est na lepszym argumentem
na odparcie owych przeciwników i że w tym celu dość est wydawać się szczęśliwym:
aliści¹⁷⁵ z biegiem czasu musieli przy tym stać się szczęśliwymi! Taki los stał się uǳiałem
na przykład cyników.

.
Powód wielu nieporozumień. — Moralność wzmaga ące się siły nerwowe est ra- Siła, Cnota, Radość,

Cierpieniedosna i niespoko na: moralność zanika ące siły nerwowe , na schyłku, u starców lub
chorych, est cierpiąca, uspoka a ąca, wyczeku ąca, żałosna, a nawet posępna. Posiada ąc
edną z nich, nie rozumie się drugie i obwinia się dlatego częstokroć innych o słabość
lub niemoralność.

.
Wspinanie się ponad własną nęǳotę. — To ci dumne zuchy, co dla podtrzymania Przemoc, Właǳa, Duma

w sobie swe godności i powagi potrzebu ą zawsze kogoś, kogo by zgnębić i spioruno-
wać można: takich mianowicie luǳi, których niemoc i tchórzostwo pozwala bezkarnie
na imponu ące i popędliwe gesty! — Nęǳota otoczenia est dla nich konieczna, by na
edną chwilę mogli się wydźwignąć ponad swą własną nęǳotę! — Do tego potrzebny
est ednemu pies, drugiemu przy aciel, trzeciemu żona, czwartemu stronnictwo, a barǳo
wy ątkowemu cała epoka.

.
O ile myśliciel kocha swych nieprzyjaciół. — Nigdy nie zata a i nie zamilcza przed Filozof, Wróg, Rozum

sobą tego, co by przeciw twe myśli pomyślane być mogło! Poprzysiąż to sobie! Jest to
na pierwszą uczciwością myślenia. Musisz coǳiennie toczyć bó i ze sobą samym. Każde
zwycięstwo i każdy zdobyty szaniec nie dotyczą uż ciebie, lecz prawdy — ale też każda
twa porażka nie dotyczy uż również ciebie!

.
Zło siły. — Gwałtowność wynika ąca z namiętności, na przykład z gniewu, ze stano- Zło, Siła, Gniew, Krzywda

¹⁷⁵aliści (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
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wiska fiz ologii da e się wytłumaczyć chęcią zapobieżenia grożącemu atakowi duszności.
Niezliczone prze awy swawoli, pastwiące się nad innymi ludźmi, były odprowaǳeniem
nagłego przypływu krwi za pomocą silne gry mięśni: i kto wie, czy całe „zło siły” do
tego zakresu sprowaǳić się nie da. (Zło siły krzywǳi kogoś, nie myśląc wcale o tym
— po prostu musi znaleźć dla siebie u ście; zło słabości chce krzywǳić i wiǳieć oznaki
cierpienia).

.
Na chlubę znawców. — Gdy ktoś, nie będąc znawcą, bawi się ednakże w sądy, należy

bezzwłocznie protestować: bez względu na to, czy est on kobietą czy mężczyzną. Za-
chwyty i uwielbienia dla akie ś osoby lub rzeczy byna mnie argumentami nie są: wstręt
i nienawiść do nich także nie.

.
Zdradliwa nagana. — „On nie zna luǳi” — w ustach ednego znaczy to: „on nie zna

pospolitości”, w ustach zaś drugiego: „on nie zna niezwykłości, za to pospolitość aż nadto
dobrze”.


Wartość ofiary. — Im więce postrada na sile swe prawo zezwala ące monarchom Ofiara, Prawo, Państwo,

Wolność, Kondyc a luǳkai państwom poświęcać ednostkę (w prawodawstwie, wo skowości itd.), tym wyże pod-
nieść się musi w cenie wartość poświęcenia dobrowolnego.

.
Za wyraźnie. — Z na rozmaitszych powodów kłaǳie się zbyt wielki nacisk na słowa: Słowo

na pierw z nieufności do siebie, gdy mówimy nowym, nieopanowanym eszcze ęzykiem,
następnie z nieufności do innych, spowodowane ich głupotą lub niepo ętnością. Podobnie
bywa też w rzeczach duchowych: nasz sposób wypowiadania się est czasem za dokładny,
za asny, gdyż ci, przed którymi się wypowiadamy, inacze by nas nie zrozumieli. Z tego
wynika, iż na wyborowy i lekki styl eno wobec wyborowych słuchaczy pozwolić sobie
można.

.
Wiele snu. — Co czynić, by się skrzepić, gdy est się znużonym i przesyconym so- Sen, Melancholia, Siła

bą? Jeden zaleci ci grę, drogi chrześcĳaństwo, trzeci elektryczność. Na lepszym ednakże
środkiem, mó drogi melancholiku, est i bęǳie zawsze: wiele snu, dosłownie i prze-
nośnie! W ten sposób bęǳiesz ty miał eszcze swo e utro! Mądrość życiowa polega na
stosowaniu wszelkiego roǳa u snu we właściwe porze.

.
Jakie domysły nasuwają ideały fantastyczne. — Ro enia nasze plenią się tam, gǳie Idealista, Marzenie

rozpościera się ǳieǳina przywar naszych. Marzycielską zasadę „miłu cie nieprzy aciół Antysemityzm
waszych!” wynaleźli Żyǳi, którym niepodobna dorównać w nienawiści, zaś na pięknie sze
hymny na cześć czystości stworzyli luǳie, co za młodu tarzali się w rozpuście i ohyǳie.

.
Czysta ręka i czysta ściana. — Nie należy malować na ścianie Boga ni diabła. Plugawi

się w ten sposób ścianę oraz swe sąsieǳtwo.

.
Prawdopodobne i nieprawdopodobne. — Pewna kobieta kochała pota emnie pewnego Miłość, Rozczarowanie,

Poświęceniemężczyznę, ceniła go nieporównanie wyże od siebie i w skrytości duszy myślała po sto-
kroć: „gdyby mnie taki mężczyzna pokochał, byłoby to łaską, przed którą musiałabym
korzyć się w prochu!”. — Zaś mężczyźnie przydarzyło się to samo, właśnie w stosunku
do kobiety owe , i w skrytości serca snuł on także te same myśli. Gdy wreszcie rozwią-
zały się obo gu ęzyki i wszystkie skryte i na skrytsze ta niki serdeczne wyznali wza em
sobie, nastała ostatecznie chwila milczenia i nie akiego opamiętania. Po czym odezwała
się kobieta oziębłym uż głosem: „Ależ to całkiem asne! Obo e nie esteśmy tym, cośmy
kochali! Skoro esteś tylko tym, czym być się mienisz i ponadto niczym, to na próżno
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się poniżałam i kochałam ciebie; demon opętał na równi mnie i ciebie”. — Ta nader
prawdopodobna historia nie zdarza się nigdy — dlaczego?

.
Wypróbowana rada. — Na lepszą pociechą dla luǳi, potrzebu ących te że, est za-

pewnienie, iż dla nich nie masz pociechy. Jest to tak chlubne, iż znów podnoszą głowę.

.
Znajomość swych „szczegółów”. — Zapominamy nazbyt łacno, iż w oczach obcych luǳi, Uroda, Ciało, Kondyc a

luǳkaktórzy wiǳą nas po raz pierwszy, esteśmy zgoła czymś innym od tego, za co uważamy
się sami: mianowicie niczym więce , niż akimś rzuca ącym się w oczy szczegółem, który
rozstrzyga o wrażeniu. Na łagodnie szy i na zgodnie szy człowiek, eżeli tylko oǳnacza się
wielkimi wąsami, może sieǳieć nie ako w ich cieniu, i to spoko nie sieǳieć — zwykle
oczy wiǳą w nim szczegół nieodłączny od wielkich wąsów, mianowicie: żołnierski, łatwo
unoszący się, w pewnych razach gwałtowny nawet charakter — to zaś est wskazówką,
ak wobec niego zachowywać się należy.

.
Ogrodnik i ogród. — Z wilgotnych, dżdżystych dni, samotności, bezmiłosnych czyichś Ogród, Filozof, Deszcz,

Samotność, Słowo, Smuteksłów plenią się wnioski ak grzyby: awią się pewnego dnia nie wiadomo skąd, szare i po-
sępne ogląda ą się za nami. Biada myślicielowi, co nie est swe roślinności ogrodnikiem,
lecz tylko e podłożem!

.
Komedia współczucia. — Chociażbyśmy nie wieǳieć ak współczuli nieszczęśliwemu: Współczucie, Teatr, Fałsz,

Choroba, Lekarzto ednak w obecności ego gramy zawsze po trosze komedię, nie mówimy wielu rzeczy,
co przychoǳą nam na myśl i ak przychoǳą nam na myśl, z oględnością lekarza u łoża
człowieka ciężko chorego.

.
ǲiwaczni święci. — Bywa ą luǳie małoduszni, co swe na lepsze ǳieła i czyny za nic Artysta, Zwątpienie

ma ą, zgoła ich uǳielić czy przedstawić nie umie ą: ednakże z akowe ś zemsty ma ą też
za nic sympatię cuǳą lub wcale w sympatię nie wierzą; wstyǳą się na myśl, że mogliby
dać się porwać sobie i, naraża ąc się na śmieszność, dozna ą hardego zadowolenia. — Są
to stany duszy melancholicznych artystów.

.
Próżni. — Jesteśmy ak wystawy sklepowe, na których swe rzekome właściwości, Handel, Kondyc a luǳka

przypisywane nam przez innych, sami wciąż porządku emy, przysłaniamy lub odsłaniamy
— by oszukać siebie.

.
Patetyczni i naiwni. — Nader nieszlachetnym może to być przyzwycza eniem, gdy ktoś Obycza e

nie pomĳa żadne sposobności, by okazać się patetyczny: ze względu na ową rozkoszną
myśl o wiǳu, co bĳe się przy tym w piersi, poczuwa ąc się do swe poziomości i małości.
Może to być zatem oznaką wytworności duchowe , gdy ktoś patetyczne sytuac e obrzuca
szyderstwem i zachowu e się w nich nieprzysto nie. Stara wo ownicza szlachta ancuska
oǳnaczała się taką wytwornością i dosto eństwem.

.
Próba rozmyślań przed zawarciem ślubów małżeńskich. — Przypuśćmy, że bęǳie mnie

kochała, co za przykrość urośnie dla mnie z czasem! I przypuśćmy, że nie bęǳie mnie
kochała, co za przykrość dopiero wówczas urośnie dla mnie z czasem! — Choǳi tylko
o dwa różne roǳa e przykrości — żeńmy się zatem!

.
Niegoǳiwość z czystym sumieniem. — Przy drobnych zakupach dać się wywieść w pole Handel, Chciwość, Żart,

Kraǳież— w niektórych stronach, ak na przykład w Tyrolu, dlatego est rzeczą tak nieprzy emną,
iż na domiar wiǳi się złe twarze i nieokrzesaną chciwość w połączeniu z nieczystym
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sumieniem i prostacką niechęcią, co w oszukańczym przekupniu względem nas powsta e.
W Wenec i natomiast est wykpigrosz ze swego psikusa na zupełnie zadowolony i nie
ma do oszukanego żadne niechęci, co więce , gotów est wyświadczyć mu grzeczność,
zaś przede wszystkim uśmiać się z nim razem, gdyby tenże do śmiechu okazywał ochotę.
— Słowem, do niegoǳiwości również est niezbędna inteligenc a oraz czyste sumienie:
oszukanego goǳi to niemal z oszustwem.

.
Nieco za ciężcy. — Luǳie ze wszech miar zacni, lecz nieco za ciężcy, by zdobyć się na Grzeczność, Dar

ugrzecznienie i u mować sobie innych, stara ą się każdą grzeczność odwza emnić natych-
miast rzeczywistą przysługą lub czynną pomocą. Z wzrusza ącą nieśmiałością trwonią swe
szczere złoto w zamian za pozłacane liczmany, które ktoś inny im ofiarował.

.
Skrywany duch. — Gdy nabierzemy o kimś przekonania, że ukrywa się przed na- Zło, Ta emnica

mi ze swym duchem, zwiemy go złym: i to z tym większą stanowczością, im barǳie
pode rzewamy, że powodowała nim uprze mość i życzliwość dla luǳi.

.
Zła chwila. — Żywe natury kłamią tylko przez chwilę: po czym — uż siebie okłamały, Kłamstwo

mówią z przekonaniem i na zupełnie szczerze.

.
Warunek grzeczności. — Grzeczność est barǳo dobrą rzeczą i zalicza się istotnie do Grzeczność

czterech cnót głównych (acz est wśród nich ostatnia): byśmy ednakże nie uprzykrzyli
się nią sobie wza em, musi człowiek, z którym łączy mnie węzeł zna omości, być o eden
stopień grzecznie szym lub mnie grzecznym ode mnie — inacze nie ruszymy z mie sca,
a oliwa ta nie tylko namaszcza, lecz i unieruchamia.

.
Niebezpieczne cnoty. — „Nie zapomina niczego, ale przebacza wszystko”. — Tedy Cnota, Nienawiść

bęǳie podwó nie znienawiǳony, gdyż zawstyǳa podwó nie, swą pamięcią i swą wspa-
niałomyślnością.

.
Bez próżności. — Luǳie namiętni niewiele myślą o tym, co zaprząta myśl innych: Próżność

namiętność wynosi ich ponad próżność.

.
Kontemplacja. — U ednego myśliciela właściwy emu stan kontemplac i następu e Filozof

zawsze po stanie trwogi, u drugiego zaś po stanie ciekawości. Dla pierwszego kontempla-
cy ność zda się zatem ko arzyć z uczuciem bezpieczeństwa, dla drugiego z uczuciem sytości
— to znaczy: pierwszy est nastro ony przy tym odważnie, drugi zaś dozna e uczucia
przesytu i obo ętności.

.
Na łowach. — Dla ednego przedmiotem łowów są prawdy przy emne, dla drugiego Filozof, Polowanie

— nieprzy emne. Atoli pierwszy więce zna du e przy emności w łowach niż w zdobyczy.

.
Wychowanie. — Wychowanie est dalszym ciągiem płoǳenia i częstokroć nie ako ǲiecko

dodatkowym upiększeniem tegoż.

.
Po czym poznać zapalczywego. — Z dwo ga osób, które czy to ze sobą walczą, czy też

się kocha ą lub poǳiwia ą, zapalczywsza za mu e zawsze niewygodnie sze stanowisko. To
samo da się także powieǳieć o dwóch ludach.
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.
We własnej obronie. — Niektórzy luǳie ma ą na zupełnie szą słuszność, postępu ąc Walka

w ten lub ów sposób; gdy wszakże wystąpią dlatego w swe obronie, nie wierzy się uż im
— i popełnia się omyłkę.

.
Przedelikacenie moralne. — Zdarza ą się natury o takie delikatności moralne , iż przy Wyrzuty sumienia

każdym powoǳeniu dozna ą wstydu, a przy każdym niepowoǳeniu wyrzutów sumienia.

.
Niebezpieczny zwrot — Zaczyna się od tego, iż przesta e się kochać innych, a kończy Miłość

się na tym, że nie zna du e się uż w sobie nic miłości godnego.

.
Także tolerancja. — „Poleżeć o edną minutę za długo na rozżarzonych węglach i przy- Jeǳenie, Ogień, Cierpienie,

Kondyc a luǳkapiec się nieco przy tym — toć to nic nie szkoǳi kasztanom i luǳiom! Ta odrobina twar-
dości i goryczy pozwala dopiero wyczuć smakiem, ak słodkie i łagodne est ądro”. —
Tak to wam się zda e, wy, smakosze! Wy, subtelni ludożercy!

.
Różna duma. — Kobiety to, co bledną na myśl, że ich kochanek mógłby być ich Duma, Miłość, Kobieta,

Mężczyznaniegodny; mężczyźni to, co bledną na myśl, że swe kochanki mogliby być niegodni.
Jest tu mowa o prawǳiwych kobietach i prawǳiwych mężczyznach. Takim mężczyznom
w życiu powszednim nie brak poczucia mocy i pewności siebie, lecz w stanie namiętności
owłada ich wstydliwość i wątpienie o sobie; takie kobiety czu ą zazwycza swą słabość
i gotowe są do ulegania, lecz w szczytne , wyjątkowej chwili namiętności oǳywa się w nich
duma i poczucie mocy — co pyta: kto est mnie goǳien?

.
Komu trudno dogoǳić. — Są luǳie, dla których est niepodobieństwem zapalić się Dobro, Krzywda

do czegoś dobrego i wielkiego, nie wyrząǳa ąc w prawo lub w lewo ciężkie krzywdy: est
to ich roǳa moralności.

.
Zbytek. — Skłonność do zbytku sięga w głąb człowieka: wy awia ona, że wszystko

zbyteczne i nadmierne est wodą, w które dusza ego na chętnie się pławi.

.
Unieśmiertelniony. — Kto chce zgłaǳić swego przeciwnika, ten niecha zważy, czy go Wróg, Walka, Morderstwo

właśnie przez to w sobie nie uwieczni.

.
Wbrew charakterowi. — Gdy prawda, którą mamy wypowieǳieć, sprzeczna est z cha-

rakterem naszym — ak to nieraz się zdarza — to zachowu emy się przy tym, ak gdy-
byśmy popełniali niezręczne kłamstwo, i buǳimy niedowierzanie.

.
Gǳie goǳi się być nader pobłażliwym. — Niektórym naturom nie pozosta e nic in-

nego do wyboru, ak zostać awnie złoczyńcami lub popaść skrycie w szpony cierpienia.

.
Choroba. — Przez chorobę należy rozumieć: przedwczesne zbliżanie się starości, brzy- Choroba

doty tuǳież pesymistycznych sądów — prze awy te są od siebie nieodłączne.

.
Trwożliwi. — Właśnie niezręczne, trwożliwe istoty sta ą się łacno zabó cami: obca est Strach, Zbrodnia,

Morderstwo
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im drobna, celowa obrona czy zemsta, dla braku ducha i przytomności umysłu nienawiść
ich nie zna inne drogi krom¹⁷⁶ unicestwienia.

.
Bez nienawiści — Chceszli¹⁷⁷ rozstać się ze swą namiętnością? Uczyń to, ale bez nie- Nienawiść, Grzech

nawiści do nie ! W przeciwnym razie popadniesz w drugą namiętność. — Dusza chrze-
ścĳanina, co wyłamała się z arzma grzechu, zazwycza niszcze e potem przez nienawiść
do grzechu. Spó rz na oblicza wielkich chrześcĳan! Są to oblicza napiętnowane ogromem
nienawiści.

.
Rozgarnięty i ograniczony. — Nie ceni nic okrom¹⁷⁸ siebie; kiedy zaś ma wydać sąd

o innych, musi dopiero w nich się przeistoczyć. Pod tym względem nie zbywa mu wszakże
na inteligenc i.

.
Oskarżyciele prywatni i publiczni. — Nie spuszcza oka z człowieka, który oskarża

i bierze na spytki — odstania on przy tym swó charakter: i to nierzadko gorszy od
charakteru ofiary, które przestępstwo popadło mu w ręce. Każdy oskarżyciel mniema
na zupełnie niewinnie, iż przeciwnik zbrodniarza i zbrodni musi być sam w sobie czło-
wiekiem charakteru, lub za takiego uchoǳić — puszcza tedy sobie woǳów, to znaczy:
wypuszcza siebie.

.
Dobrowolnie ślepi. — Zdarza się pewien roǳa marzycielskiego, do ostateczności po- Idealista, Kara

suwa ącego się oddania akie ś osobie lub stronnictwu: est ono dowodem, że w skrytości
czu emy swą przewagę i esteśmy ze sobą w rozterce. Oślepiamy się nie ako dobrowolnie,
karząc siebie za to, iż oko nasze za wiele wiǳiało.

.
Remedium amoris¹⁷⁹. — Wciąż eszcze na skutecznie szym lekiem na miłość bywa ów Miłość spełniona

znany radykalny środek: wza emność.

.
Gǳie szukać najgorszego wroga? — Kto swą sprawę dobrze przeprowaǳić umie i est Nienawiść, Wróg

o tym przeświadczony, ten względem swego przeciwnika bywa zazwycza po ednawczo
usposobiony. Lecz wierzyć w słuszność swe sprawy i wieǳieć, że nie potrafi się e obronić
— oto, co wytwarza zawziętą i nieubłaganą nienawiść do przeciwnika. — Niech z tego
każdy sam wywniosku e, gǳie ego na gorszych wrogów szukać należy!

.
Kres wszelkiej pokory. — Na pokorę, co głosi: credo quia absurdum est¹⁸⁰ i rozum swó

składa w ofierze, zdobył się uż nie eden: lecz nikt, o ile mi wiadomo, nie posunął się do
owe pokory, acz eno o piędź dale położone , która powiada: credo quia absurdus sum¹⁸¹.

.
Zabawa w prawdę. — Bywa ą luǳie prawdomówni nie z odrazy do nieszczerego uda- Prawda

wania uczuć, lecz że nie ma ą widoków, by ich obłuda zna dowała wiarę. Słowem, nie do-
wierza ą swemu talentowi aktorskiemu, więc wybiera ą rzetelność, „bawią się w prawdę”.

.
Odwaga partyjna. — Biedne owieczki powiada ą do swego przewodnika: „bież eno Odwaga, Przywódca,

Polityka

¹⁷⁶krom a. okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁷⁷chceszli (daw.) — konstrukc a z partykułą -li; znaczenie: eżeli chcesz, czy chcesz. [przypis edytorski]
¹⁷⁸okrom a. krom — oprócz czego, poza czym. [przypis edytorski]
¹⁷⁹remedium amoris (łac.) — remedium na miłość; odtrutka na miłość. [przypis edytorski]
¹⁸⁰credo quia absurdum est (łac.) — wierzę, gdyż est to absurdalne. [przypis edytorski]
¹⁸¹credo quia absurdus sum (łac.) — wierzę, bo estem absurdalny. [przypis edytorski]

  Jutrzenka 



zawsze przodem, a nie zbraknie nam nigdy odwagi podążać za tobą. Zaś biedny przewod-
nik myśli sobie w skrytości ducha: „bieżcie eno zawsze za mną, a nie zbraknie mi nigdy
odwagi wam przewodniczyć”.

.
Przebiegłość kozła ofiarnego. — Smutna to przebiegłość, gdy, chcąc zachować swe

złuǳenia co do człowieka, któremuśmy¹⁸² się ofiarowali, nastręczamy mu sposobności,
w których on nam takim wydawać się musi, akim byśmy go mieć chcieli.

.
Przez pryzmat innych. — Są luǳie, co zgoła nie życzą sobie być inacze wiǳiani niż

przez pryzmat innych, świadczy to niezgorze o ich roztropności.

.
Sprawianie przyjemności innym. — Dlaczego sprawiać przy emność innym est tak

niewymownie miło? — Gdyż sprawia się przez to od razu przy emność pięćǳiesięciu
swym własnym popędom. Poszczególnie mogą to być barǳo drobne przy emności: ze-
brawszy wszakże wszystkie w edną garść, ma się dłoń pełnie szą niż kiedykolwiek —
a wraz z nią i serce!

¹⁸²któremuśmy się ofiarowali (daw.) — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : któremu się
ofiarowaliśmy. [przypis edytorski]
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KSIĘGA PIĄTA
.

Śród wielkiego milczenia. — Oto rozwiodło się morze, tu możemy zapomnieć o mie- Milczenie, Wieczór, Morze,
Cisza, Słowo, Kondyc a
luǳka

ście. Wprawǳie wciąż eszcze bĳą ego ǳwony na Ave Maria — est to ów posępny
i szaleńczy, ale słodki zgiełk na rozdrożu dnia i nocy — lecz tylko przez chwilę! Te-
raz umilkło wszystko! Blady i lśniący roztacza się przestwór morski i nie może mówić.
Niebiosa mienią się swą odwieczną niemą grą purpury, złota i zieleni, nie mogą mówić.
Niewielkie ławice i wysterki¹⁸³ skalne, co wybiega ą w morze, ak gdyby chciały znaleźć
mie sce, gǳie est na samotnie , i one nie mogą mówić. Ta ogromna cichość, nagle nas
ogarnia ąca, est piękna i straszliwa, serce nam przy tym wzbiera. — Och, akaż obłuda
nieme krasy! Jak dobrze potrafiłaby ona mówić i ak źle zarazem, gdyby mówić chciała!
Jak spętany ęzyk i bolesne w e obliczu szczęście est podstępem, by twe współczucie
wyszyǳić! — I cóż stąd! Nie wstyǳę się być pośmiewiskiem takich mocy. Żal mi ciebie
wszelako, przyrodo, że milczeć musisz, chociaż to eno złośliwość two a zamyka ci usta:
żal mi ciebie dla złośliwości two e ! — Ach, cichość coraz większa i ponownie wzbiera mi
serce: drży przed akąś nową prawdą, i ono nie może mówić, szyǳi również z siebie, gdy
z ust wyǳiera się okrzyk w bezmiar te krasy, poi się również swą słodką złośliwością mil-
czenia. Poczynam odczuwać nienawiść do mówienia, myślenia nawet: czyż spoza każdego
słowa nie dolatu e mnie śmiech błędu, uro enia, ducha omamu? Czyż nie muszę szyǳić
z własnego współczucia? Z własnego szyderstwa? — Och, toni morska! Och, wieczorze!
Źli z was nauczyciele! Uczycie człowieka, by przestał być człowiekiem! Azali¹⁸⁴ ma wam
się oddać? Stać się na podobieństwo wasze bladym, lśniącym, niemym, olbrzymim, nad
sobą samym rozokolonym? Nad siebie samego wyniesionym?

.
Czyim ǳiałem jest prawda. — Błędy bywały dotychczas najszczodrzejszymi w pocie- Prawda, Wieǳa, Filozof

chę mocami: obecnie tych samych owoców oczeku e się od uznanych prawd i czeka się
uż nieco za długo. A gdyby prawdy — właśnie pocieszać nie były zdolne? — Byłoż-
by to przeciwko prawdom zarzutem? Cóż ma ą one wspólnego ze stanami cierpiących,
zmarniałych, chorych luǳi, by im właśnie musiały przynosić pożytek? Toć nie est to
zgoła dowodem przeciwko prawǳie akie ś rośliny, gdy się okaże, że nie przyczynia się
ona niczym do uzdrowienia chorego człowieka. Wszelako niegdyś do tego stopnia ucho-
ǳił człowiek za cel przyrody, iż utarło się niewzruszone przekonanie, akoby także drogą
poznania niepodobna było odkryć nic takiego, co by dla człowieka nie było zbawienne
i pożyteczne, ba, nawet akoby inne rzeczy zgoła istnieć nie śmiały i istnieć nie mogły.
— Z tego wszystkiego dałoby się wysnuć snadź¹⁸⁵ taki wniosek, iż prawda ako łączna
całość istnie e eno dla dusz nie mnie potężnych ak pogodnych, nie mnie radosnych ak
spoko nych (taką była dusza Arystotelesa), ako też że eno one zdolne są jej szukać: gdyż
inni, chociażby nie wieǳieć ak dumne mieli wyobrażenie o swym intelekcie i wolności
tegoż, szuka ą eno leków dla siebie — nie zaś prawdy. Stąd to pochoǳi, że u tych in-
nych tak nieszczere est zamiłowanie do wieǳy, że czynią e zarzuty oziębłości, suchości
i nieluǳkości: tak zwykli sąǳić chorzy o tym, co za mu e zdrowych. — Greccy bogowie
również nie umieli pocieszać; kiedy więc całe greckie społeczeństwo popadło wreszcie
w chorobę, było to powodem, dla którego ci bogowie nie uszli zguby.

.
My, bogowie na wygnaniu! — Skutkiem błędnych po ęć o swym pochoǳeniu, swe Kondyc a luǳka, Obraz

światawy ątkowości i swym przeznaczeniu, ako też skutkiem wymagań, stawianych na zasaǳie
tychże błędów, wydźwignęła się luǳkość wysoko i nieustannie „przewyższała siebie”:
ednakże skutkiem tych samych błędów niewymownie wiele cierpień, wza emnych prze-
śladowań, pode rzeń, nieposzanowań, zaś eszcze więce niedoli ednostki same w sobie
i ako takie rozpleniło się na świecie. Pod wpływem swych morałów stali się luǳie cier-

¹⁸³wysterk — tu: agment skały wysta ący znacznie poza e obręb, główny zrąb. [przypis edytorski]
¹⁸⁴azali (daw.) — czy, czy też, czyż. [przypis edytorski]
¹⁸⁵snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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piącymi istotami: to zaś, co w zamian dostało się im w uǳiale, polega na ogół na uczuciu,
akoby ziemia niegodna była dosto eństwa i szlachetności człowieka i akoby on przelotnie
eno przebywał na nie . „Cierpiący ma estat” est tymczasowo wciąż eszcze na wyższym
typem człowieczym.

.
Ślepota na barwy u myślicieli. — Jakżeż odmiennie patrzyli Grecy na swą przyrodę, Artysta, Filozof, Wzrok

skoro oko ich, ak to wyznać potrzeba, dotknięte było ślepotą na błękit oraz zieleń, i za-
miast pierwszego wiǳiało pogłębiony brunat zaś zamiast drugie żółciznę (mieli zatem
edno i to samo słowo na określenie barwy ciemnych włosów, chabrów i południowe-
go morza, gdy inne wystarczało im znów na oznaczenie koloru na zieleńszych roślin,
luǳkie skóry, miodu i żółte żywicy: na więksi ich malarze posługiwali się tedy, ak to
stwierǳono, przy odtwarzaniu świata eno czernią, bielą, czerwienią i żółcizną) — ak-
żeż odmienną i o ileż barǳie zbliżoną do człowieka musiała im wydawać się przyroda,
gdyż dla ich oka barwy człowiecze przeważały także w przyroǳie, co tym samym pławiła
się nie ako w barwnym eterze człowieczeństwa! (Błękit i zieleń odczłowiecza ą przyrodę
więce niż wszystko inne). Z tego niedostatku rozwinęła się niezrównana łatwość, aką
celowali Grecy, wyobraża ąc sobie z awiska przyrody ako bogów i półbogów, to znaczy
ako upodobnione do luǳi postacie. — Niecha to bęǳie wszelako eno obrazem dal-
szego przypuszczenia. Każdy myśliciel malu e swó świat, ako też każdą rzecz mnie szą
ilością kolorów, aniżeli ich jest w rzeczywistości, i na poszczególne barwy est ślepy. Nie
est to tylko niedostatkiem. Za pomocą tego zbliżenia i uproszczenia wiǳi on harmonie
barwne aż wgłąb rzeczy, co wielki urok posiada ą i ubogacenie przyrody stanowić mogą.
Być może, iż dopiero tą drogą nauczyła się luǳkość lubować się widokiem istnienia: mia-
nowicie w ten sposób, iż istnienie to ukazano e na pierw w ednym lub dwóch tonach
barwnych i przez to zharmonizowano: ćwiczyła się nie ako na tych nielicznych tonach,
zanim zdołała prze ść do bogatsze skali. I eszcze teraz nie eden człowiek od częściowe
ślepoty na barwy przechoǳi ku bogatszemu wiǳeniu i rozróżnianiu: przy czym ed-
nakże nie tylko nowe zna du e rozkosze, lecz zarazem nie edną z dawnie szych porzucić
i postradać¹⁸⁶ musi.

.
Upiększenie wieǳy. — Podobnie ak ogrodnictwo rokokowe rozwinęło się z uczucia Wieǳa, Filozof, Natura,

Ogród, Piękno„przyroda est szpetna, ǳika, nudna — dale więc! zabierzmy się do e upiększenia!” (em-
bellir la nature) — tak samo z uczucia „wieǳa est szpetna, sucha, beznaǳie na, trudna,
przewlekła — dale więc! postara my się ą upiększyć!” powsta e raz wraz coś, co zwie się
filozofią. Zmierza ona do tego, do czego zmierza ą wszystkie sztuki i twory poez i — chce
przede wszystkim bawić: atoli zgodnie ze swą wroǳoną dumą, w wyższy i szlachetnie -
szy sposób, wobec wyborowych duchów. Stworzyć dla nich sztukę ogrodniczą, które
główny urok, wzorem owe „pospolitsze ”, polega na łuǳeniu oka (za pomocą świątyń,
perspektyw, grot, labiryntów, wodospadów, wyraża ąc się w przenośni, dać skrót wieǳy
w na przeróżnie szych cudownych i niespoǳianych oświetleniach, wplata ąc w nią tyle
nieokreśloności, nierozumu i marzycielstwa, by można błąkać się śród nie „niby śród
ǳikie przyrody”, a ednak nie doznawać przy tym utruǳenia i nudy — toć to nie byle
aka ambic a: kto ą posiada, ten marzy nawet o tym, by w ten sposób uczynić zbyteczną
religię, która dla dawnie szych luǳi stanowiła na wyższą odmianę rozrywki. — Sprawa
ta ma zwykły przebieg i pewnego dnia dosięgnie szczytu: uż teraz podnoszą się głosy
przeciwników filozofii, nawołu ące „do powrotu ku wieǳy! ku naturze i naturalności
wieǳy!” — i być może, że to est zapowiedź okresu, co na potężnie szą krasę odkry-
e właśnie w „ǳikich, szpetnych” ustroniach wieǳy, podobnie ak dopiero od czasów
Rousseau poczęto odczuwać piękno pustyń i wyżów górskich.

.
Dwie odmiany moralistów. — Wiǳieć po raz pierwszy akieś prawo przyrody i w zu-

pełności e wiǳieć, zatem e wykazać (na przykład prawo siły ciążenia, załamywania się
światła lub głosu) est to coś innego i wchoǳi w zakres innych duchów niż objaśnienie

¹⁸⁶postradać (daw.) — stracić, utracić. [przypis edytorski]
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takiego prawidła. Podobnie też owi moraliści, co luǳkie prawa i nawyki wiǳą i wy-
kazu ą — moraliści o bystrym wzroku, słuchu i powonieniu — różnią się na zupełnie
od tych, którzy te spostrzeżenia ob aśnia ą. Ci ostatni muszą celować przede wszystkim
wynalazczością, ako też posiadać wyobraźnię, rozkiełznaną przez przenikliwość i wieǳę.

.
Nowa namiętność. — Dlaczego nienawiǳimy i obawiamy się możliwego powrotu do Wieǳa, Kondyc a luǳka

stanu barbarzyństwa? Czy dlatego, że luǳie byliby nieszczęśliwsi niż są obecnie? Ach,
nie! Barbarzyńcy wszystkich czasów byli w posiadaniu większego szczęścia: nie mydlmy
sobie oczu! — Pochoǳi to stąd, iż nasz pęd ku poznaniu nazbyt est silny, byśmy potrafili
cenić eszcze szczęście bez poznania lub szczęście niewzruszonego, silnego uro enia; sama
myśl o takich stanach dotyka nas boleśnie! Niepokó odkrywania i odgadywania stał się
dla nas równie ponętny i niezbędny, ak nieszczęśliwa miłość dla kocha ącego, co żadną
miarą nie zamieniłby e na stan obo ętności — a kto wie, czy i my nie esteśmy nieszczę-
śliwie zakochani! Poznanie przeistoczyło się u nas w namiętność, co nie wzdraga się przed
żadną ofiarą i nie lęka się w istocie niczego krom swego wygaśnięcia; wierzymy święcie,
iż cała luǳkość pod naporem i udręką te namiętności musiałaby czuć się szczytnie -
sza i spoko nie sza, aniżeli czu e się dotychczas w nieskruszonym eszcze arzmie zawiści
o szczęście barǳie poziome, co kroczy w orszaku barbarzyństwa. Być może nawet, iż ta
namiętność poznania przyprawi luǳkość o zgubę! — Lecz i ta myśl nas nie zastrasza!
Wzdragałoż się kiedy chrześcĳaństwo przed podobną myślą? Miłość i śmierć, czyż nie
są siostrzycami? Tak, nienawiǳimy barbarzyństwa — wolimy racze zagładę luǳkości
niż zanik poznania! A na koniec: eżeli namiętność nie przyprawi luǳkości o zgubę, to
zgubi ą słabość: co kto woli? Na tym polega pytanie na ważnie sze. Czy lepie est dla nie
zginąć w ogniu i świetle, czy zaprzepaścić się w piasku?

.
Także bohaterstwo. — Dokonywać rzeczy na haniebnie cuchnących, o których zale- Bohaterstwo, Brud

dwie śmie się mówić, acz są konieczne i potrzebne — to także bohaterstwo. Do wielkich
prac Herkulesa nie wstyǳili się Grecy zaliczyć także oczyszczenia sta ni.

.
Poglądy przeciwników. — By oznaczyć, ak subtelne lub ak niedołężne z natury są na- Mędrzec, Walka, Wróg,

Rycerzwet na roztropnie sze mózgi, trzeba zwrócić uwagę na to, w aki sposób po mu ą i przed-
stawia ą, one poglądy swych przeciwników: ob awia się przy tym naturalna miara każdego
intelektu. — Mędrzec doskonały stawia mimowolnie swego przeciwnika na wyżynach
ideału, oczyszcza zdanie ego ze wszelkich zmaz i przypadkowości: i nie pierwe sta e z nim
do walki, aż przeciwnik przeobrazi się w boga, lśniącą obleczonego zbro ą.

.
Badacze i eksperymentatorzy. — Nie masz żadne metody naukowe , która by stanowi- Wieǳa

ła edyną, wyłączną drogę do wieǳy! Musimy brać rzeczy na spytki, raz w dobry sposób,
to znów w zły, stosować względem nich kole no sprawiedliwość, namiętność i chłód.
Jeden rozprawia z rzeczami ak polic ant, drugi ak spowiednik, trzeci ak ciekawy wę-
drownik. Niekiedy sympatią, to znów przemocą da się od nich coś wydrzeć; ednego
prze naprzód cześć dla ich ta emnic, innego zaś niedyskrec a i filuteria w ob aśnianiu
tych ta emnic. My, badacze, wzorem wszystkich zdobywców, odkrywców, awanturni-
ków i żeglarzy oǳnaczamy się nieustraszoną moralnością i musimy pogoǳić się z myślą,
że na ogół bęǳiemy uchoǳili za luǳi złych.

.
Patrzmy nowymi oczyma. — Jeżeli przez piękno w sztuce rozumie się zawsze odtwa- Piękno, Sztuka, Nauka,

Szczęścierzanie człowieka szczęśliwego — co zdaniem moim est prawdą — stosownie do tego,
ak lud akiś, epoka lub wielka w sobie same prawodawcza ednostka przedstawia so-
bie człowieka szczęśliwego: to na akież domysły o szczęściu bieżące epoki naprowaǳa
tak zwany realizm ǳisie szych artystów? Jest to bez wątpienia jej roǳa piękna, który
obecnie na łacnie przychoǳi nam po ąć i polubić. Czyż nie należałoby zatem do ść do
wniosku, iż teraźnie sze właściwe nam szczęście zasaǳa się na realizmie, na możliwe by-
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strości zmysłów tuǳież na wiernym po mowaniu rzeczywistości, zatem nie na realności,
lecz na znajomości tejże? Odǳiaływanie wieǳy poszerzyło się i pogłębiło do tego stop-
nia, iż artyści współcześni stali się sami w sobie mimowolnymi piewcami „zachwytów”
naukowych!

.
Orędownictwo. — ǲiałem wielkich pe zażystów są okolice niepozorne, natomiast

małym dostały się kra obrazy niezwykłe i uderza ące. To znaczy: wielkie rzeczy przyrody
i człowieczeństwa przyczyniać się muszą za wszystkimi swymi małymi, miernymi i am-
bitnymi czcicielami — zaś orędownikiem rzeczy prostych est człowiek wielki.

.
Nie gińmy bez śladu! — Nie od razu, lecz bezustannie rozpada się w gruzy ǳielność Rośliny, Ruiny, Upadek,

Kondyc a luǳkai wielkość nasza; nikła roślinność, wrasta ąca we wszystko i czepia ąca się wszęǳie, ona to
niweczy wszystko, co w nas est wielkie — coǳienna, wciąż przeoczana płaskość naszego
otoczenia, tysiące korzonków tego lub owego małego i małodusznego uczucia, co wynika
z naszego sąsieǳtwa, naszego zawodu, naszych zażyłości, naszego rozkładu dnia. Kto tego
drobnego zielska nie spostrzega, tego przyprawia ono niepostrzeżenie o zgubę! — Jeżeli
zaś pragniecie koniecznie zguby, to niecha nastąpi ona nagle i od razu: wówczas, być
może, pozostaną po was wzniosłe zwaliska! A nie, ak obecnie na to się zanosi, kretowiny!
I to porosłe trawą i chwastem, tymi maluczkimi zwycięzcami, równie skromnymi ak
przedtem i za nikczemnymi, by tryumfować!

.
Kazuistycznie. — Zdarza się fatalnie przykra alternatywa, do które nie każda męskość

i charakter dorasta: mianowicie gdy ktoś na pełnym morzu zrobi odkrycie, że kapitan
i sternik popełnia ą niebezpieczne błędy, a on w rzeczach nautyki ma nad nimi przewa-
gę — i stawia sobie takie oto pytanie: „A gdybyś załogę poderwał do buntu i kazał ich
obu uwięzić? Nie estże to ze względu na lepszą zna omość rzeczy twym obowiązkiem?
Z drugie zaś strony, czy nie przysługiwałoby im prawo zakuć ciebie w dyby za łama-
nie karności?”. — Jest to przypowieść na szczytnie sze i przykrze sze przełożenia: zaczem
ostatecznie wciąż eszcze nasuwa się pytanie, co w takich razach est ręko mią nasze wyż-
szości i wiary w siebie. Pomyślny wynik? Ależ to znaczy dokonać uż rzeczy, brzemienne
wszelkimi niebezpieczeństwami — nie tylko dla nas, lecz i dla okrętu.

.
Przywileje. — Kto siebie samego istotnie posiada, to znaczy kto siebie ostatecznie uż

zdobył, ten uważa odtąd za swó wyłączny przywile karać siebie, ułaskawiać siebie, użalać
się nad sobą: nie czu e on potrzeby przyznawać tego przywile u nikomu, może ednakże
pozwalać nań, na przykład przy acielowi — z tym atoli przeświadczeniem, że uǳiela przez
to prawa, oraz że prawa li z posiadania potęgi uǳielane być mogą.

.
Człowiek i rzeczy. — Dlaczego człowiek nie wiǳi rzeczy? Sam stoi na przeszkoǳie:

zakrywa sobą rzeczy.

.
Oznaki szczęścia. — Wspólna cecha wszelkich odczuwań szczęścia est dwo aka: mia-

nowicie pełnia uczucia połączona z pustotą, iż człowiek ak ryba czu e się i pławi w twym
żywiole. Dobrzy chrześcĳanie będą snadź¹⁸⁷ wieǳieli, co to est chrześcĳańskie roztrze-
panie.

.
Nie wyrzekajmy się! — Wyrzec się świata, nie zna ąc go, na podobieństwo zakonni-

cy — est to popaść w bezpłodną, być może melancholĳną samotność. Nie ma ona nic
wspólnego z samotnością vitae contemplativae myśliciela: wybiera ąc ą, nie ma on byna -
mnie zamiaru wyrzekać się; racze gdyby był zmuszony wytrwać w vita practica, byłoby
to dlań wyrzeczeniem, melancholią, zaprzepaszczeniem siebie samego: wyrzeka się tego

¹⁸⁷snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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życia, gdyż zna e, gdyż zna siebie. Rzuca się zatem w swój żywioł, oǳysku e swą pogodę.

.
Dlaczego bliźni staje się dla nas coraz dalszy? — Im więce zastanawiamy się nad tym

wszystkim, co było i co bęǳie, tym bledsze sta e się dla nas to, co właśnie est. Gdy
ży emy z nieży ącymi i umieramy w ich zgonie, czymże est dla nas wtedy „bliźni”? Wy-
samotniamy się — gdyż szumi dokoła nas cały ocean luǳkości. Wciąż rośnie w nas żar, co
wszechczłowieczeństwo ma na wzglęǳie — i dlatego na wszystko, co nas otacza, patrzymy
niby ma rzecz obo ętnie szą i wiǳiadlanie szą. — Ale nasz zimny wzrok obraża!

.
Reguła. — „Reguła zawsze więce mnie za mu e niż wy ątek” — kto tak odczuwa, ten Wieǳa

wyprzeǳił o wiele innych na droǳe poznania i należy do wta emniczonych.

.
W sprawie wychowania. — Zaświtało mi z wolna, na czym polega na powszechnie szy Nauczyciel, Szkoła,

Samotnośćniedostatek naszego sposobu wychowywania i kształcenia: oto nikt nie uczy się, nikt nie
stara się i nikt nie naucza — znosić samotność.

.
Zdumienie oporem. — Ponieważ coś stało się dla nas prze rzyste, przeto zda e się nam, Mucha, Wieǳa

akoby nie mogło stawiać uż odtąd oporu — zaczem ogarnia nas zdumienie, że mimo
swe prze rzystości est przecież dla nas nieprzenikliwe. Jest to ten sam nierozum i to samo
zdumienie, akiego dozna e mucha przed każdą szybą szklaną.

.
Na czym zawoǳą się najszlachetniejsi. — Da e się w końcu komuś to, co ma się na - Miłość, Kle not, Dar,

Rozczarowanielepszego, swó kle not — i miłość nie ma uż nic więce do ofiarowania: atoli człowiek
obdarowany na pewno nie uważa tego daru za swą rzecz na cennie szą, skutkiem tego
zbywa mu na owe zupełne i ostateczne wǳięczności, na którą liczy dawca.

.
Szczeble dostojeństwa. — Bywa ą po pierwsze płytcy myśliciele, po wtóre głębocy Wieǳa, Filozof

myśliciele (tacy, którzy wnika ą w głąb akie ś rzeczy), po trzecie gruntowni myśliciele,
którzy dociera ą do dna rzeczy (co o wiele więce est warte od samego wnikania w ich
głębie!), na ostatek tacy, którzy wtyka ą głowę w bagno: co użcić nie może być oznaką
ani gruntowności, ani głębi! Są to lubi podspodowcy.

.
Mistrz i uczniowie. — Rzeczą luǳkości mistrza est ostrzegać przed sobą swych

uczniów.

.
Poszanowanie rzeczywistości — Czyż podobna te rozradowane ciżbie luǳkie przy-

glądać się bez wzruszenia i poklasku? Poprzednio lekceważyliśmy w duszy przedmiot e
radości i bylibyśmy pozostali przy tym lekceważeniu, gdybyśmy przedmiotu tego nie byli
poznali w życiu! Kędyż zatem mogą nas unieść kole e życiowe? Czymże są poglądy nasze?
By nie postradać siebie, by nie postradać rozumu swego, należy wrażeń życiowych unikać.
Jakoż Plato pierzchał przed rzeczywistością i chciał oglądać rzeczy eno w bladych obra-
zach myślowych; był człowiekiem wrażliwym i wieǳiał, ak łatwo zamyka ą się nad ego
rozumem fale wrażliwości. — A więc mędrcowi nie pozosta e nic innego, ak oświadczyć:
„będę czcił rzeczywistość, ale przy tym odwracał się od nie , gdyż znam ą i bo ę się e ”? —
Czyli¹⁸⁸ zachowywać się wobec nie na podobieństwo ludów aykańskich, co do swych
władców zbliża ą się tylko z odwróconym obliczem i umie ą okazywać czołobitność, lecz
zarazem trwogę?

¹⁸⁸czyli — tu: czy też, czy może. [przypis edytorski]
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.
Gǳie są uboǳy duchem? — Ach! Jakże mierzi mnie narzucać innym swe myśli! Jakże Nauczyciel, Filozof,

Karczmaradu ę się z każdego nastro u i ta emnego we mnie zwrotu, kiedy myśli cuǳe wbrew mo-
im własnym przychoǳą do głosu! Od czasu do czasu zdarza ą się wszakże eszcze szczyt-
nie sze gody, gdy wolno jest rozdarować swó duchowy dobytek i mienie, na podobieństwo
spowiednika, co sieǳi w swe kry ówce i z upragnieniem czeka, czy nie pode ǳie doń
człek ubogi i nie opowie mu umartwień swe myśli, by znowu napełnił mu dłonie i ser-
ce, a przyniósł ulgę zaniepoko one duszy! W zamian ednakże nie domaga się sławy, nie!
nawet wǳięczności chciałby uniknąć, gdyż est natrętna i nie zna poszanowania dla mil-
czenia i samotności. Lecz żyć bezimiennie lub pod brzemieniem lekkiego szyderstwa, nie
wzbuǳać swą małością niechęci ni zawiści, mieć głowę trzeźwą, w zapasie garść wieǳy
i worek doświadczeń, być lekarzem nęǳarzy duchowych, którym od poglądów zamąciło
się w głowie, a oni nawet dobrze nie wieǳą, kto właściwie przyszedł im z pomocą! Odma-
wiać sobie wobec nich słuszności i nie święcić swych zwycięstw, lecz przemawiać do nich
tak, by, idąc za lekkimi, nieuwidocznionymi wskazówkami lub sprzecznościami, sami
powiadali sobie rzecz słuszną i odchoǳili z uczuciem dumy! Być niby podrzędną gospo-
dą, co nie odtrąca żadnego biedaka, lecz popada późnie w zapomnienie lub pośmiewisko!
Nie wyróżniać się niczym, nie mieć ani lepsze strawy, ani czystszego powietrza, ani po-
godnie szego ducha — ale rozdawać, zwracać, ǳielić się, ubożeć! Zniżać się, by być dla
wielu dostępnym, a dla nikogo upokorzeniem! Dźwigać na sobie mnogo krzywd i peł-
zać w robaczywe labirynty wszelakich błędów, by ta emnymi drogami do wielu ukrytych
dostać się dusz! A zawsze z pewnego roǳa u miłością i zawsze z nie akim sobkostwem
i samolubstwem! Być w posiadaniu właǳy, a zarazem ukrywać się i wyrzekać! Wylegiwać
się w łagodnym słońca wǳięku, wieǳąc, że w pobliżu pną się ścieżki ku wzniosłości! —
I to ma być życie! I to ma być powód, by żyć długo!

.
Urok poznania. — Rzut oka przez uchylone podwo e wieǳy ǳiała na namiętne duchy Wieǳa, Czary

niby czar nad czarami; snadź¹⁸⁹ sta ą się one przy tym fantastami, w na pomyślnie szym
zaś wypadku poetami; tak gorąco pragną szczęścia człowieka pozna ącego. Azali¹⁹⁰ nie
przenika wam wszystkich zmysłów — ten ton słodkiego pełen uroku, którym zwiastowała
wieǳa swą radosną nowinę w setkach słów i w owym na setnie szym i na pięknie szym:
„Niech sczeźnie złuda! Sczeźnie zarazem »biada mi!«; a pospołu z »biada mi!« sczeźnie też
niedola”. (Marek Aureliusz).

.
Komu potrzeba trefnisiów. — Luǳie barǳo piękni, luǳie barǳo dobrzy, luǳie bar- Błazen, Prawda

ǳo możni nie dowiadu ą się prawie nigdy zupełne i bezczelne prawdy — albowiem
w ich obecności mimowolnie kłamie się nieco, gdyż ulega się ich wpływowi i zależnie
od tego wpływu nagina się prawdę, którą chciałoby się im powieǳieć (zatem fałszu e się
barwy i stopnie faktyczności, opuszcza się lub doda e szczegóły, te zaś, co żadną miarą
nagiąć się nie da ą, przemilcza się zupełnie). Luǳie tacy, chcąc mimo to koniecznie usły-
szeć prawdę, muszą trzymać sobie trefnisia, istotę, co pospołu ze wszystkimi szaleńcami
posiada ten przywile , iż naginać się nie potrafi.

.
Niecierpliwość. — U luǳi myśli i czynu zdarza się pewien roǳa niecierpliwości, co, Czyn, Błąǳenie, Życie ako

wędrówkaw razie niepowoǳenia, każe im przerzucać się niezwłocznie do wręcz sprzeczne ǳieǳiny,
tam roznamiętniać się i przystępować do ǳieła — dopóki nieskora pomyślność i stamtąd
ich nie wyżenie¹⁹¹: błąka ą się tedy awanturniczo i namiętnie w praktycznych sferach wielu
ǳieǳin i natur; ǳięki swe wszechzna omości luǳi oraz rzeczy, nabyte przez ogromne
wędrówki i wprawę, zwłaszcza przy nie akim złagoǳeniu owego popędu — mogą stać się
w końcu znakomitymi praktykami. Tak więc wada charakteru bywa szkołą geniuszu.

¹⁸⁹snadź (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁹⁰azali (daw.) — czy, czy też, czyż. [przypis edytorski]
¹⁹¹wyżenie (daw.) — wygna. [przypis edytorski]
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.
Bezkrólewie moralne. — I któż obecnie zdoła to opisać, co kiedyś za mie mie sce uczuć Rozum, Cnota

i sądów moralnych! — Acz est rzeczą oczywistą, iż spoczywa ą one na wadliwych posa-
dach i że budynek ich nie nada e się do naprawy: ich doniosłość musi z dnia na ǳień
podupadać, o ile nie podupadnie znaczenie rozumu! By ednakże zbudować nowe prawidła
życia i postępowania — do ǳieła tego umie ętności nasze fiz ologiczne i medyczne, nauki
nasze o życiu w społeczeństwie i w odosobnieniu nie dość eszcze są siebie pewne: a eno
z nich dałoby się wziąć węgły pod nowe ideały (lubo¹⁹² nie same nowe ideały). Ży emy
tedy przedwczesnym lub poniewczesnym życiem, zależnie od swego smaku i uzdolnienia,
i postępu emy na właściwie , stara ąc się o ile możności śród tego bezkrólewia być swymi
własnymi królami i zakładać małe państewka doświadczalne. Jesteśmy eksperymentami:
i chcemy być nimi!

.
Nawiasem. — Książka, na podobieństwo te oto, nie est przeznaczona do rozczyty- Książka, Filozof

wania się i odczytywania, lecz do przerzucania, zwłaszcza w podróży lub na przechaǳce;
trzeba, by czytelnik kole no zaglądał do nie , to znów wyglądał z nie i nie zna dował
wokół siebie nic takiego, do czego nawykł.

.
Pierwsza natura. — Skutkiem obecnego sposobu wychowywania otrzymu emy na - Wąż, Dorosłość, Kondyc a

luǳkapierw drugą naturę: i posiadamy ą, gdy świat zwie nas do rzałymi, pełnoletnimi, uzdol-
nionymi. Nieliczni ma ą dość w sobie z węża, by pewnego dnia z te skóry się wylinieć:
wówczas mianowicie, gdy pod osłonką do rze e uż pierwsza ich natura. U większości
zawiązek e zsycha się i zamiera.

.
Roǳąca się cnota. — Takich twierǳeń i obietnic, akie wypowiadali starożytni fi- Cnota, Prawda, Kłamstwo

lozofowie o edności cnoty i szczęścia lub akie wyznawało chrześcĳaństwo w słowach
„Szuka cież tedy naprzód królestwa bożego, a to wszystko bęǳie wam przydane!” —
nie głoszono nigdy z całą rzetelnością, a ednak zawsze bez wyrzutów sumienia: zasady,
których prawǳiwość była nader pożądana, wysuwano śmiało przeciw oczywistości ako
prawdy, nie dozna ąc przy tym żadnych religĳnych czy moralnych zgryzot sumienia —
albowiem in honorem maiorem cnoty czy Boga wychoǳono poza rzeczywistość i to bez
żadnych samolubnych zamiarów! Na tym stopniu prawǳiwości stoi eszcze wielu zacnych
luǳi: gdy nie poczuwają się do egoizmu, zda się im rzeczą dozwoloną lżej obchoǳić się
z prawdą. Warto zauważyć, iż rzetelność nie zna du e się ani mięǳy sokratycznymi ani
mięǳy chrześcĳańskimi cnotami: est to edna z na młodszych cnót, eszcze niedo rza-
ła, eszcze częstokroć nieuznawana i niepoznawana, zaledwie siebie same świadoma —
coś w okresie stawania się, czego rozwó możemy przyspieszyć lub opóźnić stosownie do
swego zapatrywania.

.
Ostateczne milczenie. — Z niektórymi ludźmi bywa ak z górnikami szuka ącymi

skarbów: przypadkowo odkrywa ą uta oną własność cuǳe duszy i wchoǳą w posiada-
nie ta emnicy, które brzemię ciężko nieraz dźwigać przychoǳi! Przy pewnych okolicz- Milczenie, Historia
nościach można żywych i umarłych poznać i wewnętrznie wybadać do tego stopnia, iż
późnie przykro est mówić o nich do innych luǳi: przy każdym słowie ogarnia lęk, czy
nie popełnia się niedyskrec i. — Mógłbym wyobrazić sobie nagłe zmilknięcie na mą-
drze szego historyka.

.
Wielki los. — Naǳwycza to rzadkie, ale prze mu ące zachwytem: człowiek o pięknie Piękno

ukształtowanym intelekcie, co ma charakter, skłonności, a także i wrażenia życiowe, akie
takiemu intelektowi przystały.

¹⁹²lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
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.
Wspaniałomyślność myśliciela. — Rousseau i Schopenhauer — oba byli tak dumni, iż

za godło swego żywota przybrali słowa: vitam impendere vero¹⁹³. I oba — o, akże boleśnie
zostali snadź¹⁹⁴ dotknięci w swe dumie, że nie powiodło się im verum impendere vitae¹⁹⁵!
— verum¹⁹⁶ w przy ętym przez każdego z nich znaczeniu — że życie ich rozmĳało się z ich
poznaniem niby chimeryczny bas, co nie chce dostroić się do melodii! — Jednakowoż Filozof, Mędrzec, Wieǳa,

Ofiarabyłoby źle z poznaniem, gdyby każdemu myślicielowi dostawało się ono eno w takie
mierze, w akie ściśle est mu potrzebne! I byłoby źle z myślicielami, gdyby próżność ich
dozwalała znosić li wyǳieloną im cząstkę! Właśnie wspaniałomyślność stanowi na pięk-
nie szą cnotę wielkiego myśliciela: ten wyznawca poznania nie waha się, nie ednokrotnie
z uczuciem wstydu, nie ednokrotnie z wyniosłym uśmiechem i szyderstwem — siebie
samego i swego życia złożyć w ofierze.

.
Wykorzystanie swych niebezpiecznych momentów. — Zupełnie inacze uczymy się po- Niebezpieczeństwo, Prawda

znawać stan akiś i akiegoś człowieka, gdy w każdym ego poruszeniu tai się niebez-
pieczeństwo dla czci, życia i mienia naszego oraz osób nam drogich: tak na przykład
Tyberiusz głębie snadź¹⁹⁷ rozmyślał i więce wieǳieć musiał o istocie cesarza Augusta
tuǳież ego rządów od na mądrze szego historyka. Obecnie ży emy wszyscy w stosun-
kowo zbyt wielkim bezpieczeństwie, byśmy mogli być dobrymi znawcami luǳi: eden
pozna e z zamiłowania, drugi z nudów, trzeci z przyzwycza enia; nie rozlega się nakaz:
„pozna lub zgiń!”. Dopóki prawdy nie wrzyna ą się nam nożem w żywe ciało, dopóty
mamy dla nich nieco lekceważenia gǳieś na dnie duszy: wyda ą się nam wciąż akby
„uskrzydlonymi snami”, czymś, co moglibyśmy mieć i nie mieć — zda się nam, akoby
zależało w nich coś od naszego upodobania, akoby ocknąć się i z tych prawd naszych było
w nasze mocy!

.
Hic Rhodus, hic salta¹⁹⁸. — Muzyka nasza, co we wszystko przeǳierzgać się może

i przeǳierzgać się musi, gdyż na podobieństwo demona morza żadnego nie ma w sobie
charakteru: muzyka ta podążała niegdyś śladami uczonych chrześcĳańskich i potrafiła ideały
ich przełożyć na dźwięki; dlaczegożby więc nie miała w końcu znaleźć także owego czyst-
szego, pogodnie szego i powszechnego dźwięku, co odpowiada idealnemu myślicielowi?
— Czemużby nie miała stać się muzyką, co dopiero w przestronnych, wzlotnych arka-
dach ego duszy rozkołysać by się mogła niczym w swym własnym świątynnym przybytku?
— Muzyka nasza była dotychczas taka wielka, taka dobra: nie było dla nie rzeczy nie-
możliwe ! Niechże więc okaże, że możliwą est rzeczą odczuć naraz tę tró cę: wzniosłość,
wytężone i ciepłe światło, ako też rozkosz na wyższe we wnioskowaniu ścisłości!

.
Powolne kuracje. — Chroniczne choroby duszy powsta ą podobnie ak chroniczne Czas, Obycza e, Choroba,

Zdrowiechoroby ciała, nader rzadko z powodu ednorazowego grubego wykroczenia przeciw ro-
zumowi ciała i duszy, lecz zazwycza wskutek mnóstwa drobnych, niedostrzeżonych za-
niedbań. — Kto na przykład z dnia na ǳień chociażby w na mnie szym stopniu za słabo
oddycha i w swe płuca za mało wciąga powietrza, skutkiem czego narządowi oddechowe-
mu zbywa na dostatecznym wysiłku i ćwiczeniu — ten popadnie w końcu w przewlekłą
chorobę płucną: wyleczenie w tym wypadku może odbywać się eno w ten sposób, że
chory wykonu e mnóstwo drobnych wręcz przeciwnych ćwiczeń i wdraża się w odmienne
nawyknienia, na przykład przyzwycza a się co kwadrans głęboko i silnie oddychać (leżąc
o ile możności na płask; zegar wybĳa ący kwadranse musi stać się przy tym nieodłącz-
nym towarzyszem życia). Powolne i małostkowe są wszystkie te kurac e; podobnie gdy

¹⁹³vitam impendere vero (łac.) — zapłacić życiem za prawdę; opłacić prawdę życiem (cytat z Satyry IV Juwe-
nala). [przypis edytorski]

¹⁹⁴snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁹⁵verum impendere vitae (łac.) — prawdą opłacić życie. [przypis edytorski]
¹⁹⁶verum (łac.) — prawda. [przypis edytorski]
¹⁹⁷snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁹⁸hic Rhodus, hic salta (łac.) — dosł.: tu est Rodos, tu skacz; przen.: dowiedź, do czego esteś zdolny, tu

i teraz. [przypis edytorski]
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ktoś chce oǳyskać zdrowie duszy, ten winien zastanawiać się nad zmianą na drobnie -
szych nawyknień. Niektórzy po ǳiesięć razy na ǳień oǳywa ą się do swego otoczenia
cierpkimi, chłodnymi słowy, niewiele myśląc o tym, a racze nie myśląc wcale, że po kilku
latach wytworzą sobie prawidło nawyknienia, co bęǳie ich odtąd zmuszało ǳiesięć razy
na ǳień swemu otoczeniu dawać się we znaki. A ednak mogliby tak samo nawyknąć,
by ǳiesięć razy na ǳień spęǳać swym bliskim chmury z czoła!

.
Siódmego dnia. — „Sławicie ǳieło to ako mą twórczość? Toć pozbyłem się eno tego, Twórczość, Czyn, Książka,

Próżność, Artysta, Bóg,
Filozof

co mi się uprzykrzyło! Dusza mo a wyższa est nad próżność twórcy. — Sławicie ǳieło
to ako mą rezygnację? Toć pozbyłem się eno tego, co mi się uprzykrzyło! Dusza mo a
wyższa est nad próżność rezygnac i”.

.
Wstyd człowieka szczodrobliwego. — To tak niewspaniałomyślnie grać ciągle rolę ał- Dar, Natura, Bóg

mużnika i dawcy oraz odsłaniać przy tym swe oblicze! Natomiast dawać i obdarzać,
ukrywa ąc swe miano i swą szczodrość! Lub wcale nie mieć imienia na podobieństwo
przyrody, w które przede wszystkim to nas radu e, że nie spotykamy wreszcie żadne-
go dawcy i ałmużnika, że nie wiǳimy „łaskawego oblicza”! — Wprawǳie postradano
i tę otuchę, pomieszcza ąc w te przyroǳie Boga — i oto wszystko est znów bezwolne
i zgnębione! Jak to? Więc nie wolno przebywać li ze sobą samym? Nie pozostawać uż
pod niczyim naǳorem i strażą, nie być prowaǳonym na pasku, nie otrzymywać ałmuż-
ny? Na cennie sza cząstka odwagi i dobroci sta e się niemożliwa, skoro przebywa zawsze
ktoś w naszym pobliżu. Czyliż przez to natręctwo niebios, przez tego naprzykrzonego
nadnaturalnego sąsiada nie biorą człowieka wszyscy diabli! — Lecz bez powodu, toć to
sen tylko! Przetrzy my oczy!

.
Przy spotkaniu. — A: Kędy spoglądasz? Co od tak dawna przykuwa cię do tego mie -

sca? — B: Wciąż edno i to samo! Wiǳąc żałość akie ś rzeczy, wnikam w nią tak daleko
i tak głęboko, iż docieram w końcu do e dna i przekonu ę się, że byna mnie nie est tak
wiele warta. U kresu wszystkich takich doświadczeń stoi akoweś odrętwienie i smętek.
Doświadczam tego coǳiennie w drobnych rzeczach po trzykroć.

.
Ciemna strona sławy. — Co to za zaleta, gdy ktoś ako niezna omy może przema- Sława, Cnota

wiać do luǳi! Zaiste, pozbawia ą nas bogowie „połowy nasze cnoty”, gdy pozbawia ą
nas incognito i czynią nas sławnymi.

.
Po dwakroć cierpliwości! — „Wielu luǳi dotkniesz tym boleśnie”. — Wiem o tym; Wierność, Filozof,

Cierpieniei wiem także, iż podwó nie przy ǳie mi to odpokutować, raz ze współczucia dla ich bólu,
po wtóre skutkiem zemsty, aką na siebie ściągnę. Niemnie ednakże trzeba postępować
tak, ak postępu ę.

.
ǲieǳina piękna większa jest! — Podobnie ak zmyślnie i radośnie rozglądamy się Piękno, Wieǳa, Zło,

Dobro, Naturaśród przyrody, by właściwą wszystkiemu krasę odkryć i nie ako na uczynku podchwycić;
podobnie ak każdą połać wybrzeża ze skałami, zatokami, oliwami i piniami, raz w peł-
nym świetle słonecznym, innym zaś razem przy nadlega ące burzy lub w na bledszych
zamierzchach staramy się tak ogarnąć wzrokiem, ak tego e doskonałość i mistrzostwo
wymaga: tak samo powinniśmy rozglądać się śród luǳi ako ich badacze i odkrywcy,
czyniąc im dobrze i źle, by ob awiała się właściwa im piękność, co u ednego pełna est
słońca, u drugiego dyszy grozą burzy, u trzeciego zaś dopiero w półmroku i przy dżdży-
stym niebie rozchyla swo e kwiecie. Czyż nie wolno lubować się złym człowiekiem niby
ǳikim kra obrazem, co oǳnacza się właściwą sobie śmiałością linii i migotań świetlnych,
podczas gdy ten sam człowiek, kiedy uda e dobrego i prawego, przedstawia się naszemu
oku niby karykatura i chybiony rysunek, drażniąc nas zarazem niczym skaza na przyro-
ǳie? — Nie, nie wolno: dotychczas pozwalano szukać piękna eno w moralnie-dobrym
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— wystarcza ący powód, dlaczego tak mało znaleziono i dlaczego tak wiele za uro onymi,
niecielesnymi pięknami rozglądać się musiano! — Podobnie ak luǳie źli zna ą na pewno
sto roǳa ów szczęścia, o których cnotliwcy nawet nie marzą, tak samo — ich uǳiałem
est sto odmian piękna: a wielu zgoła eszcze nie odkryto.

.
Nieluǳkość mędrca. — Przy ciężkim, wszystko druzgocącym pochoǳie mędrca, co Mędrzec, Przywódca,

Uczeń, Mądrość, Błąǳeniewedle pieśni buddy skie , „samotnie kroczy ak nosorożec” — potrzeba od czasu do cza-
su oznak po ednawczego i złagoǳonego człowieczeństwa: mianowicie nie tylko owych
szybszych kroków, owych grzecznych i towarzyskich zwrotów ducha, zatem nie tylko
dowcipu i nie akiego z samego siebie szyderstwa, lecz nawet sprzeczności, przygodnych
nawrotów do panu ącego ogólnie głupstwa. Chcąc nie być podobnym do walca, co toczy
się ak przeznaczenie, musi mędrzec, który chce nauczać, posługiwać się błędami swymi
celem upiększenia siebie i powiada ąc „gardźcie mną!” — prosić o łaskę, by mógł być
rzecznikiem akie ś zuchwałe prawdy. Chce was poprowaǳić w góry; być może, narazi
was przy tym na niebezpieczeństwo utraty życia: w zamian pozwala wam chętnie przed-
tem i potem mścić się na takim przewodniku — est to cena, za którą dozna e rozkoszy
iść przodem. — Pomnicież wy, co przychoǳiło wam do głowy, gdy wiódł was kiedyś
urwistą ścieżyną w głąb posępne askini? Jak serce wasze z drżeniem i smutkiem powia-
dało sobie: „Ten nasz przewodnik mógłby ąć się czegoś lepszego zamiast łazić po tych
wertepach! Zda się być z rodu ciekawych próżniaków — czyż to nie za wielki dla niego
zaszczyt, iż przyzna emy mu snadź¹⁹⁹ pewną wartość, skoro podążamy jego śladem?”.

.
Przy uczcie rzeszy. — O, akże est się szczęśliwym, gdy otrzymu e się karmę swą na Ptak, Jeǳenie, Rozkosz

podobieństwo ptactwa z czy e ś dłoni, co żywi ptaki, nie przygląda ąc się im baczne i nie
rozróżnia ąc ich dosto eństwa! Żyć ni to ptak, co awi się i pierzcha i żadnego nie nosi
miana! Nasycać się w ten sposób przy uczcie rzeszy est mo ą rozkoszą.

.
Odmienna miłość bliźniego. — Podniecona, hałaśliwa, nierówna, nerwowa natura sta-

nowi przeciwieństwo do wielkiej namiętności: ta, niczym ciche, posępne zarzewie, prze-
bywa wewnątrz, skupia ąc tam wszystek żar i płomień, natomiast na zewnątrz czyni czło-
wieka chłodnym i obo ętnym i nada e rysom ego wyraz akowe ś nieczułości. Tacy luǳie
bywa ą użcić niekiedy zdolni do miłości bliźniego — atoli różni się ona od podobnego
uczucia u luǳi towarzyskich i lubiących się przypodobać: est słodką, łagodną, zadumaną
życzliwością; wygląda ą oni nie ako z okien swego zamczyska, co est im twierǳą i wła-
śnie dlatego więzieniem — to tak błogo wybiec wzrokiem w przestwór obcy, wolny, w
świat odmienny!

.
Bez usprawiedliwień. — A: Ale dlaczego nie chcesz się usprawiedliwić? — B: Mógł- Czyn, Plotka, Sława,

Piętno, Słowobym to uczynić w tym i w stu innych rzeczach, lecz garǳę przy emnością usprawiedli-
wiania się: gdyż te rzeczy nie są dla mnie dość wielkie i wolę racze nosić na sobie skazę,
aniżeli owym maluczkim ułatwić złośliwą radość, by mogli powieǳieć: „ ednakże te rze-
czy ma ą dlań wielką wagę!”. A to właśnie nie est prawdą! Przy tym musiałbym snadź²⁰⁰
więce za mować się sobą, bym poczuwał się do obowiązku prostować błędne o sobie po-
ęcia — estem za obo ętny i za gnuśny względem siebie, a więc i względem tego, co się
przeze mnie ǳie e.

.
Gǳie należy budować swój dom. — Gdy czu esz się w samotności wielki i płodny, to

życie towarzyskie bęǳie cię wy aławiało i umnie szało: i na odwrót. Pełna mocy łaskawość
na podobieństwo łaskawości o cowskie — gǳie cię ten nastró ogarnie, tam zbudu sobie
dom, bądź to wśród ciżby luǳkie , bądź na odluǳiu. Ubi pater sum, ibi Patria²⁰¹.

¹⁹⁹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²⁰⁰snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²⁰¹ubi pater sum, ibi Patria (łac.) — gǳie estem o cem, tam (mo a) o czyzna. [przypis edytorski]
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.
Jedyne drogi. — „Dialektyka est edyną drogą, by dotrzeć do boskie istoty i poza

osłonę z awisk” — twierǳi Plato z równym namaszczeniem i namiętnością, z aką Scho-
penhauer utrzymu e to samo o przeciwieństwie dialektyki — i oba nie ma ą słuszności.
Bowiem to nie istnieje zgoła, ku czemu chcieliby wskazać nam drogę. — I czyliż wszyst-
kie wielkie namiętności człowiecze nie były dotychczas takimi namiętnościami o nic?
A wszystkie solenności²⁰² człowiecze — solennościami o nic?

.
Obciążony. — Nie znacie go: lubo²⁰³ uwiesi na sobie mnogo ciężarów, to ednak ze Lot, Kondyc a luǳka,

Bohaterstwowszystkimi wzbĳe się w górę. Wy zaś ze swego małego wniosku ecie lotu, akoby on
chciał zostać przy ziemi, gdyż bierze na siebie te ciężary!

.
Dożynki ducha. — Gromaǳi się to i spiętrza z dnia na ǳień: doświadczenia, wra- Wieǳa, Mędrzec,

Bogactwo, Gospodarz,
Bieda, Skąpiec

żenia, myśli o nich i sny o tych myślach — co za nieprzebrane, olśniewa ące bogactwo!
Widok ego przyprawia o zawrót głowy; uż nie po mu ę, ak można zwać błogosławionymi
ubogich na duchu! — Lecz zazdroszczę im czasem, gdy estem znużony: bowiem ciężko
est włodarzyć bogactwem takim i brzemię ego druzgoce nierzadko całe szczęście. —
Ba, gdybyż to wystarczało li przyglądać się tym skarbom! Gdyby się było eno skąpcem
swego poznania!

.
Wybawiony ze sceptycyzmu. — A: Inni z ogólnego sceptycyzmu moralnego wychoǳą Robak, Wieǳa, Wiara,

Pracazniechęceni, osłabieni, stoczeni, robaczywi, ba, na wpół przetarci — a natomiast czu ę
się zdrowszy i odważnie szy niż kiedykolwiek, oǳyskałem swe instynkty. Jest mi tam
dobrze, gǳie smaga wicher, gǳie kipi wzburzone morze i niemałym trzeba stawić czoło
niebezpieczeństwom. Nie zostałem robakiem, aczkolwiek nie ednokrotnie musiałem ak
robak grzebać i truǳić się. — B: Z tą chwilą przestałeś być sceptykiem! Gdyż przeczysz!
— A: A przez to nauczyłem się znów przyświadczać.

.
Wymińmy go! — Szczędźcie go! Pozwólcie mu pozostać w samotności! Chcecież go Samotność

całkiem rozbić? Znać na nim rysę, niby na szklanym naczyniu, do którego wlano nagle
wrzątku — a był on takim drogocennym naczyniem!

.
Miłość i prawdomówność. — Z miłości dopuszczamy się niecnych przestępstw prze- Miłość, Mędrzec, Prawda,

Dobro, Księżycciwko prawǳie oraz esteśmy nałogowymi obłudnikami i złoczyńcami, co gotowi są wię-
ce uznać za prawdę, aniżeli zda się im być prawdą — dlatego myśliciel musi od czasu
do czasu odtrącać od siebie osoby, które kocha (niekoniecznie muszą to być te, które
go kocha ą —), by pokazały swe zęby i swą złośliwość oraz przestały go zwoǳić. Przeto
dobroć myśliciela miewa swó przybytek i ubytek na podobieństwo księżyca.

.
Nieuniknione. — Przeżywa cie, co chcecie: kto wam est nieżyczliwy, ten w waszych

kole ach życiowych wiǳi sposobność, by was umnie szyć! Doznawa cie na głębszych
przewrotów duszy oraz poznania i, powraca ąc do zdrowia, wywalczcie sobie wreszcie
z bolesnym uśmiechem swobodę i świetlaną cichość — pomimo to rzecze nie eden: „on
uważa swą chorobę za argument, swą niemoc za dowód niemocy wszystkich; est tak
próżny, iż popadł w chorobę, by czuć wyższość człowieka cierpiącego”. — A eżeli ko-
muś zdarzy się skruszyć swe własne pęta i zakrwawić się przy tym boleśnie, to zna ǳie
się człowiek, który natrząsać się bęǳie urągliwie. „Jakiż on niezgrabny! — powie — taki
to los człowieka, co nawykł do swych ka danów, a est do tego stopnia niemądry, iż e
kruszy!”

²⁰²solenność — tu: rzetelne, pełne szacunku staranie, staranność, dbałość o coś. [przypis edytorski]
²⁰³lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
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.
Dwaj Niemcy. — Jeżeli porównamy Kanta i Schopenhauera z Platonem, Spinozą,

Pascalem, Rousseau’em, Goethem — biorąc pod uwagę ich dusze, nie zaś ich ducha: to
porównanie to nie wypadnie na korzyść dwóch pierwszych myślicieli; myśli ich nie skła-
da ą się na namiętną historię duszy, niepodobna w nich dopatrywać się powieści, przesi-
leń, katastrof i grozy śmiertelne , myślenie ich nie est zarazem mimowolnym życiorysem
własne duszy, lecz w wypadku Kanta ǳie ami mózgu, w wypadku zaś Schopenhauera
opisaniem i oǳwierciedleniem charakteru („niezmiennego”), ako też lubowaniem się sa-
mymże „zwierciadłem”, to znaczy znakomitym intelektem. Kant, o ile prześwieca przez
swe myśli, wyda e się człowiekiem w na lepszym znaczeniu zacnym i czcigodnym, ale
miernym: zbywa mu na szerokości i mocy; nie doznał zbyt wiele w życiu, a ego sposób
pracy nie pozostawia mu czasu, by czegoś doznał — mam na myśli, rzecz prosta, nie gru-
be „zdarzenia” zewnętrzne, lecz przygody i wstrząśnienia, którym ulega na samotnie sze
i na cichsze istnienie, co zażywa wczasu²⁰⁴, gore ąc namiętnością myślenia. Schopenhau-
er ma nad nim wyższość: est przyna mnie w posiadaniu akowe ś gwałtownej brzydoty
natury, prze awia ące się w nienawiści, żąǳy, próżności, nieufności; est nieco ǳikszy
z usposobienia, miał bowiem czas i wywczas na tę ǳikość. Lecz zarówno w nim samym,
ak w ego zakresie myślowym, zbywało na „rozwo u”: nie miał „historii”.

.
W poszukiwania towarzystwa. — Szukamyż²⁰⁵ za wiele, szuka ąc towarzystwa luǳi, co Filozof

nabyli słodyczy, smakowitości i pożywności, na podobieństwo kasztanów, które w porę
wrzucono do ognia i w porę stamtąd wy ęto? Co niewiele oczeku ą od życia i przy mu ą ra-
cze ako podarek niż ako wynagroǳenie, ak gdyby przyniosły im to ptaki i pszczoły? Co
są za dumni, bo kiedykolwiek mogli czuć się nagroǳonymi? Tuǳież za poważni w swe
namiętności poznania i rzetelności, by mieli czas i chętkę na sławę? — Takich mężów na-
zwalibyśmy filozofami; ednakże oni zna dą niewątpliwie dla siebie eszcze skromnie sze
miano.

.
Przesycony człowiekiem. — A: Poznawa ! Zgoda! Lecz zawsze ako człowiek! Co? Wieǳa, Kondyc a luǳka

Wiecznie mieć przed sobą tę samą komedię, w te same komedii grywać? Nigdy nie
móc wiǳieć innymi niż tymi oto oczyma? A ileż to na przeróżnie szych istnie e snadź²⁰⁶
tworów, których narządy lepie nada ą się do poznania! Cóż bowiem pozna luǳkość
u kresu całego swego poznania? — Swe narządy! To zaś może oznaczać: niepodobień-
stwo poznania! Nęǳa i ohyda! — B: Przykry to spazm — na mózg uderza ci rozum!
Jednakże utro pogrążysz się znów cały w poznawaniu i tym samym w nierozumie; chcę
przez to powieǳieć: w lubowaniu się człowieczeństwem. Pó dźmy nad morze! —

.
Własna droga. — Gdy uczynimy krok rozstrzyga ący i wstąpimy na drogę, którą zwie Droga, Przy aźń

się „własną”: to odsłania się nam nagle pewna ta emnica: kto tylko żył z nami w przy aźni
i zażyłości — słowem, wszyscy przyznawali sobie uro oną nad nami wyższość i są obrażeni.
Na lepsi pośród nich ma ą pobłażanie i oczeku ą pełni cierpliwości, iż powrócimy użcić na
„prawą drogę” — toć zna ą ą doskonale! Inni natrząsa ą się i uda ą, akobyśmy chwilowo
byli niespełna rozumu, lub wskazu ą szyderczo domniemanego uwoǳiciela. Gorsi zwą
nas zarozumiałymi błaznami i usiłu ą nasze pobudki oczernić, a na gorszy wiǳi w nas
swego na zawziętszego wroga, co łaknie zemsty za długą zależność — i lęka się nas. Cóż
tedy czynić? Raǳę: uǳielność swą zacząć od tego, iż na rok z góry uǳieli się wszystkim
swym zna omym amnestii za grzechy wszelkiego roǳa u.

.
Dalekie perspektywy. — A: Lecz po co ta samotność? — B: Nie gniewam się na ni- Samotnik, Samotność,

Przy aźń, Muzyka,
Przestrzeń

kogo. Atoli w samotności zda się mi, że wiǳę swych przy aciół wyraźnie i pięknie , niż

²⁰⁴wczas a. wywczas (daw.) — odpoczynek, wypoczynek. [przypis edytorski]
²⁰⁵szukamyż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy szukamy, czyż szukamy.

[przypis edytorski]
²⁰⁶snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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kiedy estem razem z nimi, podobnie ak ży ąc z dala od muzyki, na goręce ą kochałem
i odczuwałem. Snadź²⁰⁷ potrzeba mi dalekich perspektyw, bym dobrze myślał o rzeczach.

.
Złoto i głód. — Tu i ówǳie zdarza się człowiek, co wszystko, czego mu dotknąć się Głód, Bogactwo

zdarzy, przemienia w złoto. Pewnego pięknie brzydkiego poranku dokona on odkrycia,
iż emu samemu przy ǳie przy tym zagłoǳić się na śmierć. Wszystko wokół niego est
świetne, wspaniałe, idealnie niedostępne, i oto tęskni do rzeczy, które przemieniać w złoto
est dlań bezwarunkowo niemożliwością — i jak tęskni! Jak zgłodniały do pokarmu! — Po
cóż wyciągnie on rękę?

.
Wstyd. — Oto stoi piękny rumak, wyrzuca spod kopyt ziemię i prycha, tęskno mu Filozof, Mędrzec, Upadek

do prze ażdżki, lubi tego, co zwykł na nim eźǳić — ale — o, wstyǳie! — eźǳiec nie
może wskoczyć ǳiś na siodło, est znużony. — Jest to wstyd znużonego myśliciela wobec
swe własne filozofii.

.
Przeciwko marnotrawieniu miłości. — Nie oblewamyż²⁰⁸ się rumieńcem, podchwy-

tu ąc siebie na namiętne antypatii? Powinniśmy to ednakowoż czynić także przy na-
miętnych sympatiach, z powodu niesprawiedliwości, aka i w nich również się kry e. Ba,
nawet więce : bywa ą luǳie, którym kra e się serce, gdy ktoś eno w ten sposób ob awia im
sympatię, iż tym samym uszczupla innym nieco swe życzliwości. Gdy zdarzy się wyczuć
z głosu, że to my esteśmy wybrani, wyróżnieni! Ach, nie estem a wǳięczny za ten wy-
bór, czu ę, iż biorę go za złe temu, co mnie w ten sposób wyróżnić pragnie: nie powinien
mnie kochać z uszczerbkiem innych! To mo a rzecz do ść ze sobą samym do ładu! A nieraz
na domiar przepełnia mi się serce i mam powód do pustoty — człowiekowi, co taką rzecz
posiada, nie należy dawać tego, czego inni tak barǳo, tak boleśnie potrzebu ą.

.
Przyjaciele w potrzebie. — Niekiedy spostrzegamy, że ten lub ów nasz przy aciel skłania Przy aźń, Rozstanie

się więce ku komuś innemu aniżeli ku nam, że tkliwość ego popada w bolesną rozterkę,
a ego samolubstwo nie dorosło do przecięcia tego węzła: wówczas musimy rozstrzygnięcie
mu ułatwić, odstręczając go od siebie obrazą. — Jest to również wtedy potrzebne, gdy myśl
nasza we ǳie na tory, które mogłyby być dlań zgubne: miłość nasza ku niemu musi dodać
nam bodźca, byśmy za pomocą krzywdy, którą bierzemy na siebie, dali mu sposobność
do zerwania z nami bez wyrzutów sumienia.

.
Te małe prawdy! — „Znacie to wszystko, ale na sobie nie doświadczyliście tego ni-

gdy — nie przy mu ę waszego świadectwa. — Te małe prawdy! — Wyda ą się one wam
małymi, gdyż nie zapłaciliście za nie swo ą krwią!” — Lecz czyż są dlatego wielkie, że
przepłaciło się e za drogo? A gdy choǳi o krew, to zawsze est za drogo! — „Tak wam
się zda e? Jakże wy skąpicie krwią!”

.
I dlatego samotność! — A: Więc masz zamiar wrócić na swe odluǳie? — B: Nie po- Samotnik, Pustynia, Dobro

trafię się spieszyć, muszę na siebie czekać — za każdym razem trwa to do późna, zanim
zdró z krynicy mo e istności dobęǳie się na aw, i nieraz tak długo dręczy mnie pra-
gnienie, iż cierpliwości mo e przebiera się miarka. Dlatego usuwam się w samotność
— by nie pić z cysterny, z które pĳa ą wszyscy. Śród ciżby ży ę e życiem i nie myślę
po swo emu; po nie akim czasie dozna ę zawsze wrażenia, akoby chciano wygnać mnie
z mego wnętrza, wydrzeć mi duszę i czu ę niechęć do wszystkich i lękam się wszystkich.
Pustynia est mi wówczas potrzebna, bym oǳyskał swą dobroć.

²⁰⁷snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²⁰⁸nie oblewamyż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie oblewamy, czyż

nie oblewamy. [przypis edytorski]
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.
Rozmowa dwóch wiatrów południowych. — A: Nie rozumiem uż siebie! Wczora było Melancholia, Wiatr

we mnie tak burzliwie, a przy tym tak ciepło, tak słonecznie — i niewymownie asno.
A ninie²⁰⁹? Wszystko est spoko ne, rozokolone, zadumane, mroczne ak laguna wenec-
ka — nie pragnę niczego i oddycham przy tym głęboko, a ednak w skrytości estem
niezadowolony, iż pierzchły chcenia. Tak szemrzą rozkołysane fale na mo e melancholii
morzu. — B: Opisu esz stan lekkiego, miłego niedomagania. Z na bliższym wiatrem od
północnego wschodu ustąpi ono! — A: Oby!

.
Na własnym drzewie. — A: Niczy e myśli nie da ą mi tyle rozkoszy, co mo e własne: Drzewo

nie stanowi to użcić o ich wartości, lecz byłbym głupcem, gdybym wzgarǳił na smacz-
nie szym dla mnie owocem edynie dlatego, iż zdarzyło się mu uróść na moim drzewie!
— I kiedyś byłem takim głupcem. — B: Z innymi bywa wręcz odwrotnie: co także nie
rozstrzyga o wartości ich myśli, mianowicie nie przemawia eszcze przeciw ich wartości.

.
Ostatni argument człowieka mężnego. — „W tych krzach lęgną się węże”. — Więc Bohaterstwo, Wąż

pó dę tam i wytępię e. „Lecz może padniesz przy tym ofiarą, nie zdążywszy nawet wytępić
ich wprzódy!” — Mnie sza o mnie!

.
Nasi nauczyciele. — Za młodu bierzem swych nauczycieli i doradców z teraźnie szo- Nauczyciel, Uczeń

ści, ako też z otoczenia, z którym wówczas zetknąć się nam zdarzy: pokładamy bezmyślną
ufność, iż teraźnie szość musi mieć nauczycieli, co przydatnie si są dla nas niż dla kogoś
innego, i że musimy ich znaleźć bez długiego szukania. To ǳieciństwo trzeba z czasem
srogo przypłacić: musi się swych nauczycieli odpokutować na sobie. Późnie szuka się uż-
cić właściwych doradców w całym świecie, nie wyłącza ąc pierwotnego — lecz może po
niewczasie. W na gorszym zaś razie przekonu emy się, iż żyli oni istotnie za dni młodości
nasze — i że omyliliśmy się wtedy.

.
Zdrożna zasada. — Plato przeǳiwnie wykazał, iż myśliciel filozoficzny śród każde- Filozof, Państwo, Obycza e

go istnie ącego ustro u społecznego musi uchoǳić za na niegoǳiwszego wyrzutka: gdyż
ako krytyk wszech obycza ów pozosta e on w sprzeczności z obycza nym człowiekiem
i eżeli nie zdoła stać się prawodawcą nowych obycza ów, to ży e odtąd we wspomnieniu
luǳkim ako „zdrożna zasada”. — Możemy się z tego domyślić, ak wcale wolnomyślne
i przystępne dla nowości miasto Ateny pomiatało eszcze za życia dobrą sławą Platona:
cóż więc ǳiwnego, że on — co, ak sam o sobie powiada, oǳnaczał się „politycznym
popędem” — trzechkrotnie pode mował próby w Sycylii, gǳie właśnie w tych czasach
zdawało się tworzyć wszechgreckie śródmorskie państwo? W państwie tym oraz z ego
pomocą zamierzał Plato uczynić dla Greków to, co późnie Mahomet uczynił dla Ara-
bów: mianowicie ustalić ważnie sze i pomnie sze zwycza e, a zwłaszcza coǳienny sposób
życia dla każde ednostki. Pomysły ego były równie możliwe ak pomysły Mahometa:
toć o wiele nieprawdopodobnie sze, ak na przykład chrześcĳańskie, okazały się możliwe!
Kilka trafów mnie i kilka innych trafów więce — a byłby doczekał się świat splatoni-
zowania europe skiego Południa: eżeli zaś przypuścimy, że stan ten przetrwałby aż po
ǳień ǳisie szy, to prawdopodobnie uwielbialibyśmy w Platonie „dobrą zasadę”. Wsze-
lako nie miał on powoǳenia: pozostawił zatem po sobie opinię marzyciela i utopisty —
zelżywsze przezwiska zaginęły wraz ze starożytnymi Atenami.

.
Prześwietlający wzrok. — O „geniuszu” dałoby się na snadnie mówić u takich luǳi,

u których, ak u Platona, Spinozy i Goethego, duch z charakterem i temperamentem
w luźnym jeno zostaje związku niby uskrzydlona istota, co łatwo się od nich odłączyć
i następnie wysoko ponad nie wzbić się może. Wbrew temu o swym „geniuszu” rozpra-
wiali na goręce tacy właśnie luǳie, którzy ze swym temperamentem nie rozstawali się

²⁰⁹ninie (daw.) — teraz, obecnie. [przypis edytorski]
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nigdy, i potrafili dać mu na uduchowieńszy, na górnie szy, ba, w pewnych warunkach ko-
smiczny nawet wyraz ( ak na przykład Schopenhauer). Ci geniusze nie mogli wzlatywać
ponad siebie, ale sąǳili, że zna du ą, odna du ą siebie wszęǳie, dokąd eno skrzydła ich
poniosą — est to ich „wielkością”, akoż istotnie może być wielkością! — Inni, którym Wzrok
miano geniuszów słusznie się należy, ma ą czysty, prześwietlający wzrok, co nie począł się,
ak się zda e, z ich temperamentu i charakteru, lecz niezależnie od nich, co na częście
w łagodne z nimi sprzeczności, na świat niby na boga akiegoś spogląda i boga tego
miłu e. Jednakże i oni nie posiedli wzroku tego od razu: istnie ą przygotowawcze sta-
dia i szczeble patrzenia, a komu szczęście sprzy a, ten zna du e w porę także nauczyciela
czystego patrzenia.

.
Byle nie żądano! — Nie znacie go! Tak, ulega on łatwo i bez trudu luǳiom i rzeczom

i est życzliwy dla nich; prosi edynie, by go pozostawiono w spoko u… — ale to tylko
dopóty, dopóki luǳie i rzeczy nie żądają uległości. Wszelkie żądanie rozbuǳa w nim
dumę, niedowierzanie i wo owniczość.

.
Zły. — „Tylko samotnik est człowiekiem złym!” — powieǳiał Diderot: i natych-

miast Rousseau uczuł się śmiertelnie urażony. Wyznał przeto przed sobą, iż Diderot ma
słuszność. Jakoż istotnie każdy zły popęd musi w życiu społecznym i towarzyskim zada-
wać sobie tyle przymusu, przywǳiewać tyle masek, kłaść się tak często na prokrustowe
łoże²¹⁰ cnoty, iż z na zupełnie szą słusznością można by mówić o męczeństwie człowieka
złego. Wszystko to w samotności odpada. Kto est zły, ten na gorszy bywa w samot-
ności: również na lepszy — a więc dla oka, co wszęǳie eno widowiska wiǳi, zarazem
na pięknie szym.

.
Na wspak. — Myśliciel może się zmusić przez długie lata myśleć na wspak: czyli nie

podążać za myślami, co nastręcza ą się mu z głębi własne duszy, lecz za myślami, do
których rzekomo zobowiązu e go czy to urząd, czy przepisany rozkład czasu, czy wreszcie
dowolny roǳa pilności. W końcu ednakże zapada on na zdrowiu: gdyż to rzekomo
moralne przezwyciężenie wyniszcza ego siły nerwowe równie doszczętnie, ak nałogowa
rozpusta.

.
Dusze śmiertelne! — Na użytecznie szym snadź²¹¹ nabytkiem ze względu na poznanie Dusza, Nieśmiertelność,

Śmierć, Korzyść, Czas,
Błąǳenie

est to, iż wyrzeczono się wreszcie wiary w nieśmiertelność duszy. Obecnie może luǳ-
kość czekać, obecnie nie potrzebu e uż się spieszyć, drżeć z pośpiechu i pochłaniać ak
ongi na wpół przetrawione myśli. Bowiem ongi zbawienie biedne „wiekuiste duszy” za-
leżało od e poznania podczas krótkiego żywota, musiała ona rozstrzygać z ǳiś na utro
— „poznanie” miało straszliwą doniosłość! My zaś oǳyskaliśmy odwagę do błąkania się,
próbowania, tymczasowych wyników — toć nie przypisu emy wszystkiemu tak wielkie
wagi! — i właśnie dlatego mogą pokolenia oraz ednostki pode mować się zadań o ta-
kie doniosłości, iż pierwe wydawałyby się one szaleństwem i naigrawaniem się z nieba
i piekła. Wolno nam eksperymentować ze sobą! Co więce , wolno to czynić luǳkości!
Na większych ofiar nie złożono eszcze poznaniu — ba, samo przeczucie takich myśli,
akie obecnie ǳiałalność naszą poprzeǳa ą, byłoby ongi bluźnierstwem i zrzeczeniem się
wiekuistego zbawienia.

.
Jedno słowo na określenie trzech różnych stanów. — U ednego człowieka rozbuǳa na-

miętność ǳikie, ohydne, nieposkromione zwierzę; inny ob awia ǳięki nie taką szczyt-
ność, wielkość i przepych gestów, iż w porównaniu z nimi ego powszednie istnienie

²¹⁰prokrustowe łoże (mit. gr.) — o sytuac i, w które coś est gwałtem naginane, dostosowywane do sztywnego
schematu; nawiązanie do tortur, akie stosował zbó Prokrust (także: Damastes, Polypemon), syn Pose dona,
który zwykł „dopasowywać” napadniętych podróżnych do rozmiarów swo ego łoża, przycina ąc stosownie ich
ciała. [przypis edytorski]

²¹¹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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przedstawia się ubogo. Trzeci, wyszlachetniony do rǳenia duszy, dozna e też na szla-
chetnie szych pędów i szałów, i posiada w tym stanie piękność ǳikiej przyrody, co eno
o eden stopień stoi niże od wielkie krasy spoko ne przyrody, które obrazem est on
w życiu powszednim: atoli luǳie lepie go po mu ą podczas namiętności i właśnie dla tych
chwil czczą go więce — est wówczas dla nich o krok bliższy i pokrewnie szy. Widok
ten napawa ich zachwytem i przerażeniem i wtedy właśnie nie zwą go boskim.

.
Przyjaźń. — Ów zarzut przeciw filozoficznemu życiu, iż przy aciołom nie przynosi ono Przy aźń, Miłość, Erotyzm,

Mężczyzna, Kobietapożytku, nie powstałby nigdy w głowie człowieka nowożytnego: est on antyczny. Sta-
rożytność wżyła się głęboko i mocno w przy aźń, przemyślała ą i niemal zabrała ze sobą
do grobu. Jest to e wyższość nad nami: my natomiast możemy się poszczycić wyide-
alizowaną miłością płciową. Wszystkie wielkie przymioty starożytnego człowieka w tym
mianowicie zna dowały swe oparcie, iż mąż stał obok męża, a kobiecie nie było wolno
domagać się od niego, by czynił z nie na bliższy, na wyższy, ba, nawet edyny przedmiot
swe miłości — ak zwykła odczuwać namiętność. Być może, iż drzewom naszym nie
pozwala ą wystrzelać w niebo powo e i winne latorośle.

.
Przejednanie — Nie estże zadaniem filozofii jednać to, czego nauczyło się ǳiecko, Filozof, ǲiecko, Dorosłość

z tym, co poznał mężczyzna? Nie estże zatem filozofia właśnie zadaniem młoǳieży, po-
nieważ ta stoi pośrodku mięǳy ǳieckiem a mężczyzną i ma pośrednie potrzeby? Zda się
niemal, że tak est w istocie, gdy się zważy, w akim wieku snu ą obecnie swe koncepc e
filozofowie: wówczas gdy na wiarę est uż za późno, a na wieǳę eszcze za wcześnie.

.
Luǳie praktyczni. — Do nas myślicieli należy smak wszech rzeczy dopiero ustalać Filozof

i w razie potrzeby o nim wyrokować. Luǳie praktyczni przy mu ą go w końcu od nas,
zależność ich od nas est niesłychanie wielka i przedstawia na uciesznie sze widowisko,
akkolwiek oni mało o nie wieǳą i o nas, luǳiach niepraktycznych, lubią się wyrażać
z taką dumą: toć ęliby²¹² lekceważyć swe praktyczne życie, gdyby e lekceważyć nam się
podobało — a niekiedy mogłaby skłonić nas do tego chętka odwetu.

.
Konieczność wyschnięcia wszystkich dobrych rzeczy. — Jak to? ǲieło akieś należy wła- Twórczość, Czas

śnie tak po mować, ak e po mowała epoka, która e wydała? Ależ dozna emy większe
radości, większego poǳiwu oraz uczymy się z niego więce , nie po mu ąc go właśnie
w ten sposób! Czyście nie zauważyli, że każde nowe cenne ǳieło dopóty ma na niższą
wartość, dopóki zna du e się w wilgotnym swe epoki powietrzu — właśnie dlatego, iż
zalatu e eszcze tak barǳo wyziewami targowicy, spoin, na świeższych poglądów oraz
wszystkiego tego, co przemĳa mięǳy dniem ǳisie szym a utrze szym? Późnie wysycha
ono, „czasowość” ego zamiera — i dopiero wówczas nabywa właściwego sobie głębokiego
blasku i woni, a nawet, gdy ma się ku temu, cichego we rzenia wieczności.

.
Przeciwko tyranii prawdy. — Gdybyśmy nawet posunęli się w szaleństwie do tego Prawda, Walka

stopnia, iż wszystkie swe poglądy uważalibyśmy za prawǳiwe, to ednak nie pragnęliby-
śmy eszcze, by tylko one istniały — nie wiǳę powodu, dla którego pożądane by było
samowłaǳtwo i wszechmoc prawdy; byłbym uż na zupełnie zadowolony, gdyby wielka
potęga dostała się e w uǳiale. Jednakże musi ona móc walczyć i mieć przeciwników;
trzeba, by od czasu do czasu można było wytchnąć po nie w nieprawǳie — gdyż stałaby
się dla nas nudna, postradałaby swó smak i krzepkość, ako też odǳiaływałaby na nas
w podobny sposób.

.
Bez patosu. — To, co czynimy dla swego własnego pożytku, nie powinno przysparzać

nam chluby moralne ani od innych, ani od nas samych; podobnie to, co czynimy, by

²¹²jąć (daw.) — zacząć (coś robić), zabrać się za co; tu forma: jęliby: zaczęliby. [przypis edytorski]
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radować się sobą. Nie pozwalać w takich wypadkach na patos innym i ukrócać go w sobie,
należy do dobrego tonu u wszystkich luǳi wyższych: a kto do niego się przyzwyczai, ten
oǳyska z powrotem naiwność.

.
Trzecie oko. — Jak to! Potrzebu esz eszcze teatru! Takiżeś²¹³ eszcze młody! Mie

rozum i szuka tragedii i komedii tam, gǳie ą lepie gra ą! Gǳie wszystko odbywa się
nierównie interesownie i barǳie interesu ąco! Zapewne, niełatwa to rzecz pozostać przy
tym tylko wiǳem, lecz ucz się tego! A we wszystkich niemal położeniach, co są dla ciebie
trudne i przykre, bęǳiesz miał wy ście do kry ówki i pogody, wówczas nawet, gdy cię twe
własne opadną namiętności. Rozewrzy swe oko od widowisk, owo wielkie trzecie oko, Oko, Teatr, Theatrum

mundico przez dwo e innych wyziera na świat!

.
Ucieczka przed własnymi cnotami. — Cóż wart myśliciel, który przy sposobności nie Filozof, Cnota, Ucieczka

potrafi czmychnąć swym własnym cnotom! Toć nie powinien on być „moralną eno isto-
tą”!

.
Kusicielka. — Prawość est wielką kusicielką wszystkich fanatyków. To, co zdawało Kuszenie, Wiara, Prawda,

Cnotasię zbliżać do Lutra pod postacią diabła lub piękne kobiety i przed czym on w taki
nieokrzesany bronił się sposób, było użcić prawością, zaś w rzadszych wypadkach snadź²¹⁴
nawet prawdą.

.
Odwaga wobec rzeczy. — Kto z natury est względem osób delikatny lub bo aźliwy, ale

posiada odwagę wobec rzeczy, ten wzdraga się przed nowymi i bliższymi zna omościami
tuǳież ogranicza dawnie sze: iżby ego incognito i ego bezwzględność ogniskowały się
w prawǳie.

.
Ograniczenia i piękno. — Szukasz luǳi o pięknej kulturze? Lecz znaczy to, ak gdybyś Piękno, Kondyc a luǳka

szukał pięknych kra obrazów, więc musisz pogoǳić się także z ograniczonymi widokami
i okolicami. — Bezsprzecznie, istnie ą także panoramiczni luǳie, bezsprzecznie, są oni na
podobieństwo panoramicznych kra obrazów poucza ący i zastanawia ący: ale nie piękni.

.
Do silniejszych. — Wy, krzepsze²¹⁵ i wyniośle sze duchy, o edno was prosimy: nie Siła

obarcza cie nas nowymi brzemionami, lecz weźcie racze nieco naszego ciężaru na siebie,
bowiem esteście silnie si! Jednakże wy lubicie czynić wprost przeciwnie: ponieważ wam
chce się latać, więc my powinniśmy okrom²¹⁶ swych własnych brzemion dźwigać eszcze
wasze: to znaczy winniśmy pełzać!

.
Przyrost piękności. — Dlaczego piękność wzmaga się w miarę cywilizac i? Gdyż czło- Piękno, Historia

wiekowi cywilizowanemu rzadko i coraz rzaǳie nastręcza ą się trzy sposobności do brzy-
doty: po pierwsze uczucia w swych na ǳikszych prze awach, po wtóre niepomiarkowane
wysiłki fizyczne, po trzecie konieczność napawania trwogą, co na niższych i groźnie szych
szczeblach kultury est tak wielka i częsta, iż określa nawet gesty i ceremoniały, a brzydotę
czyni obowiązkiem.

.
Nie pozwalajmy swemu demonowi wchoǳić w bliźnich! — Pozostańmyż²¹⁷ na teraz przy Dobro

tym, iż życzliwość i dobre uczynki stanowią istotnie cechę dobrego człowieka; niecha

²¹³takiżeś (…) młody (daw.) — konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: taki esteś młody. [przypis edytorski]
²¹⁴snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²¹⁵krzepszy (daw.) — silnie szy. [przypis edytorski]
²¹⁶okrom a. krom — oprócz czego, poza czym. [przypis edytorski]
²¹⁷pozostańmyż (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że, skróconą do -ż; znaczenie: pozostańmy

koniecznie, pozostańmy przecież itp. [przypis edytorski]
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wszakże bęǳie wolno nam dodać: „z tym zastrzeżeniem, iż przede wszystkim względem
siebie samego bęǳie on usposobiony życzliwie i dobroczynnie!” Gdyż bez tego warunku —
mianowicie, kiedy przed sobą ucieka, siebie nienawiǳi, krzywdę sobie czyni — nie est
on na pewno dobrym człowiekiem. Ratu e się on wówczas ucieczką przed sobą samym
w dusze innych: niechże ci inni ma ą się na baczności, by źle na tym nie wyszli, lubo²¹⁸
pozornie życzy on im ak na lepie ! — A ednak właśnie tych luǳi, co przed ego ucieka ą
i e nienawiǳą, co ży ą w innych i dla innych — z równą stanowczością ak bezmyślnością
zwano dotychczas „nieegoistycznymi”, a zatem „dobrymi”!

.
Skłaniajmy do miłości! — Kto siebie samego nienawiǳi, tego należy się lękać, gdyż Miłość, Nienawiść, Egoizm

rzuci on nas na pastwę swe goryczy i zemście. Baczmyż tedy, ak go skłonić, by pokochał
siebie!

.
Rezygnacja. — Co to est rezygnac a? Jest to na wygodnie sza pozyc a chorego, co Choroba, Cierpienie

długo rzucał się śród mąk, by ą znaleźć i utruǳił się tym rzucaniem — aż oto ą znalazł!

.
Oszukany. — Gdy zamierza się ǳiałać, należy zaprzeć swe podwo e przed wątpieniem Czyn, Zwątpienie, Fałsz,

Filozof— rzekł człowiek czynu. — A nie lękasz się ty w ten sposób być oszukanym? — odparł
człowiek myśli.

.
Wiekuiste święto umarłych. — Z całego obszaru ǳie ów zda się dolatywać niby nie- Historia, Pogrzeb, Idealista

usta ąca mowa pogrzebowa: grzebano i grzebie się eszcze swe ukochania, swe myśli
i naǳie e, otrzymu ąc w zamian gloria mundi²¹⁹, to znaczy pompatyczność mowy po-
grzebowe . Ma to być lekarstwem na wszystko! A mówca pogrzebowy est wciąż eszcze
na większym dobroczyńcą luǳkości.

.
Wyjątkowa próżność. — Człowiek ów posiadł ku swe pociesze edną górną²²⁰ właści- Próżność, Pozory,

Samotnikwość: na resztę swe istoty (a omal wszystko est resztą!) — oko ego patrzy pogardliwie.
Wypoczywa on ednakże po sobie samym, pielgrzymu ąc nie ako do swe świętości; uż
sama ku nie droga zda się mu niby wstępowaniem na szerokie, połogie schody — a wy
okrutni zwiecie go dlatego próżnym!

.
Głuchota mądrości. — Coǳiennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar za- Mędrzec, Słowo, Plotka

głębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą — to może przyprawić o zgubę na sil-
nie szego człowieka. Toć luǳie pozwala ą nam istnieć edynie dlatego, by mogli zawsze
co do nas mieć słuszność! Bylibyśmy dla nich nie do zniesienia, gdybyśmy wbrew nim
mieli lub, co więce , chcieli mieć słuszność! Słowem, zróbmy ustępstwo ogólne zgoǳie,
nie słucha my, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i naǳie e,
nie myślmy nawet o tym!

.
Skryte pytania. — Przy wszystkim, co ktoś dobywa z siebie na aw, można zapytać:

co ma to ukryć? Od czego ma to wzrok nasz odwrócić? Jaki przesąd ma to rozbuǳić?
A ponadto eszcze: ak daleko sięga subtelność tego udania? I w czym on przy tym się
myli?

.
Zazdrość samotnika — Mięǳy towarzyskimi i samotniczymi naturami zachoǳi na- Samotnik, Zazdrość,

Filozof, Kochanek, Słowostępu ąca różnica (oczywiście, o ile edne i drugie ma ą ducha!): pierwsze bywa ą zado-
wolone lub omal zadowolone z akie ś rzeczy bez względu na to, aka ona est, z tą chwilą,

²¹⁸lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
²¹⁹gloria mundi (łac.) — chwała świata. [przypis edytorski]
²²⁰górny — tu: wzniosły. [przypis edytorski]
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gdy uda się im znaleźć na nią w swym duchu szczęśliwy, nada ący się do popisu zwrot —
to edna e nawet z diabłem! Natomiast samotnicy lubu ą się i udręcza ą w cichości a-
kąś rzeczą, nienawiǳą pomysłowego świetnego roztaczania swych na wewnętrznie szych
problematów, podobnie ak — nazbyt wyszukanego stro u na swe kochance nienawiǳą:
posępnie wówczas spogląda ą na nią, ak gdyby buǳiło się w nich pode rzenie, że chce
ona podobać się innym! Na tym polega zazdrość wszystkich samotnych myślicieli oraz
namiętnych marzycieli w stosunku do esprit²²¹.

.
Następstwa pochwały. — Wielka pochwała zawstyǳa ednych, rozbuǳa bezczelność

w drugich.

.
Nie bądźmy symbolami! — Żal mi panu ących: w stosunkach towarzyskich nie wolno Właǳa

im zstąpić ani na chwilę ze swego piedestału, więc uczą się poznawać luǳi eno z niewy-
godne , fałszywe pozyc i; nieustanny przymus, by coś oznaczać, przekształca ich w końcu
istotnie w uroczyste zera. — Podobnie ǳie e się ze wszystkimi tymi, którzy uważa ą za
swó obowiązek być symbolami.

.
Ukryci. — Nie zdarzyłoż się wam eszcze spotkać luǳi, co tłumią bicie swego wnie-

bowziętego serca i wolą umilknąć, niż postradać wstyd miary? — A tych nieznośnych,
lecz nieraz tak dobrotliwych, nie spotkaliżeście²²² także, co poznani być nie chcą, co wciąż
zaciera ą swe ślady na piasku, ba, oszuku ą nawet innych i siebie, byle pozostać w ukryciu?

.
Rzadka powściągliwość. — Bywa to nieraz niepoślednią oznaką humanitarności, gdy

nie chcemy sąǳić o kimś i wzbraniamy się myśleć o nim.

.
Co luǳiom i ludom użycza blasku. — Ileż to szczerze indywidualnych uczynków dla-

tego nie dochoǳi do skutku, gdyż, zanim ich się dokona, roǳi się domysł lub pode rzenie,
że zostaną one niewłaściwie zrozumiane! — zatem tych właśnie uczynków, co w ogóle
mają wartość w dobrym i złym. Im przeto lud akiś czy epoka wyże ceni ednostki, im
więce przyzna e im praw i przewagi, tym śmiele uczynki tego roǳa u wychyla ą się na
światło ǳienne — w ten sposób dokoła całych epok i ludów tworzy się taki nimb rzetel-
ności i szczerości w dobrym i złym, iż, na podobieństwo Greków, aśnie ą one po swym
zgonie eszcze przez długie tysiąclecia niby akieś gwiazdy.

.
Manowce myśliciela. — U niektórych myślicieli tok ich całkowitego myślenia est Rzeka, Filozof

surowy i nieubłaganie śmiały, ba, niekiedy względem siebie okrutny, lecz w szczegółach
są oni łagodni i skłonni do ustępstw; po ǳiesięćkroć okrąża ą edną rzecz, ociąga ąc się
życzliwie, w końcu ednakże kroczą swą bezwzględną drogą dale . Są to strumienie o wielu
zakrętach i zacisznych odluǳiach; w biegu ich bywa ą mie sca, gǳie strumień kry e się
dla igraszki przed sobą samym i stwarza sobie krótką sielankę, z wysepkami, drzewami,
grotami i wodospadami: po czym bieży dale , mĳa ąc w przelocie skały i prąc się przemocą
poprzez na twardsze głazy.

.
Sztuka odmiennego odczuwania. — Z chwilą, gdy pocznie się żyć w ludnym odluǳiu, Samotnik, Sztuka

niszcząc i niszcze ąc, z głębokimi, plennymi myślami, i li eno²²³ z nimi: z tą chwilą nie
pragnie się od sztuki albo nic zgoła, albo też wymaga się od nie czegoś wręcz odmiennego
aniżeli poprzednio — to znaczy zmienia się swó smak. Gdyż pierwe pragnęło się przez

²²¹esprit (.) — myśl, dowcip, zdolność, duch. [przypis edytorski]
²²²nie spotkaliżeście (daw.) — konstrukc a z partykułą -że mięǳy tematem a końcówką czasownika; znaczenie:

czyż nie spotkaliście. [przypis edytorski]
²²³li jeno (daw.) — li tylko; edynie. [przypis edytorski]
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dźwierze²²⁴ sztuki rzucić się na chwilę właśnie w ten żywioł, w którym obecnie stale się
gości; pierwe upa aliśmy się w ten sposób marzeniami o posiadaniu, no, i weszliśmy
w posiadanie. Co więce , wzgarǳić niekiedy tym, co obecnie się posiada, śnić, że est się
biednym niby ǳiecię, żebrak i szaleniec — oto, co może być odtąd dla nas przygodnym
wniebowzięciem.

.
„Równość wobec miłości”. — Miłość pragnie swemu wybrańcowi oszczęǳić wszelkie- Miłość

go uczucia obcości, pełno w nie zatem udania i upodobnienia, oszuku e ona nieustannie
i uda e równość, które w rzeczywistości nie ma. ǲie e się to do tego stopnia instynk-
townie, iż kocha ące kobiety przeczą temu udaniu tuǳież nieustannemu na tkliwszemu
oszustwu i utrzymu ą śmiało, że miłość dokonuje zrównania (to znaczy czyni cud!). —
Rzecz ta przedstawia się prosto, gdy edna osoba pozwala się kochać i nie uważa za sto-
sowne udawać, pozostawia ąc to drugie , mianowicie osobie kocha ące : lecz nie masz
z awiska zawilszego i nieprzenikliwszego, niż kiedy obo e gorą wza em pełnią namięt-
ności, więc każde z nich wyrzeka się siebie, pragnąc się zrównać i wyrównać z drugim:
aż w końcu żadne uż nie wie, co naśladować, co udawać, pod co się podszywać. Cudne
szaleństwo tego widowiska za piękne est dla świata i za subtelne dla luǳkich oczu.

.
My początkujący! — I czegóż to nie wiǳi, akichże różności domyśla się aktor podczas Sztuka, Artysta, Wzrok

występu drugiego aktora! Wie, kiedy mięsień zawoǳi przy akimś geście, odróżnia owe
drobne nieszczerości, co poszczególnie i na zimno przed zwierciadłem wyuczone zostały
i w całość wróść nie chcą, wyczuwa, kiedy gra ący da e się zaskoczyć na scenie swemu
własnemu pomysłowi i zaskoczony go psuje. — Jakżeż inacze patrzy znów malarz na
stąpa ącego przed nim człowieka! Dopatru e się zaraz wielu jeszcze szczegółów, by dany
moment uzupełnić i całość wrażenia wydobyć; próbu e w duchu różnych oświetleń tego
samego przedmiotu, ǳieli całość wrażenia przez dołączone przez siebie przeciwieństwo.
— Gdybyż to można okiem tego aktora i tego malarza spo rzeć na ǳieǳinę dusz luǳkich!

.
Małe dawki. — By akaś zmiana dotarła możliwie głęboko, należy stosować środki

w na mnie szych dawkach, ale nieustannie i przez długie czasy. Cóż wielkiego da się od
razu stworzyć? Mie my się zatem na baczności i morału w tym stanie, w akim do niego-
śmy nawykli, nie zastępu my pospiesznie i gwałtownie akąś nową oceną rzeczy — nie,
ży my w nim eszcze długo, barǳo długo — aż kiedyś wreszcie uprzytomnimy sobie, iż
nowa ocena wartości wzięła w nas stanowczo przewagę i że małe e dawki, do których nam
odtąd przywyknąć należy, zakorzeniły w nas nową naturę. — Toć ęło uż nam świtać, Rewoluc a, Choroba,

Polityka, Zdrowieiż ostatnia próba wielkiego przeistoczenia wartości w ǳieǳinie polityki — mianowicie
wielka rewoluc a — nie była niczym więce , niż patetycznym i krwawym znachorstwem,
co nagłym przesileniem potrafiła rozbuǳić w wierzące Europie naǳie ę niezwłocznego
uzdrowienia — wszystkich politycznie schorzałych czyniąc przez to od te chwili niecier-
pliwymi i niebezpiecznymi.

.
Prawda potrzebuje potęgi. — Prawda sama w sobie byna mnie potęgą nie est — mimo Prawda, Siła, Właǳa

iż wręcz przeciwnie zwykli utrzymywać koloryzu ący zwolennicy oświecenia! — Owszem,
musi ona przeciągać potęgę na swą stronę lub sama przerzucać się na stronę potęgi, gdyż
inacze nie u ǳie zguby! Rzecz to obecnie dostatecznie i aż nadto dowieǳiona!

.
Narzęǳie tortury. — Oburza to w końcu, gdy bezustannie się wiǳi, z akim okru-

cieństwem pysznią się niektórzy luǳie z odrobiny swych cnót prywatnych wobec nie-
szczęśników, którym na nich przypadkiem zbywa, ak ich nimi dręczą i ciemiężą. Bierzmy
tedy i „zmysł rzetelności” więce po luǳku, acz niewątpliwie est on w naszym ręku na-
rzęǳiem tortury, by dotknąć nim boleśnie wszystkich tych wzniosłych samolubów, co

²²⁴dźwierze (daw.) — drzwi, wrota. [przypis edytorski]
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ǳiś eszcze swą wiarę całemu pragną narzucić światu — toć sami wypróbowaliśmy e na
sobie!

.
Mistrzostwo. — Mistrzostwo osiąga się wtedy, kiedy w wykonaniu nie znać ani ocią-

gania się, ani usterek.


Moralny obłęd geniuszu. — U pewne odmiany wielkich duchów zdarza się obserwo-

wać przykre, poniekąd nawet okropne widowisko: oto na plennie sze²²⁵ ich chwile, loty
ich w oddal i wzwyż zda ą się nie odpowiadać ich całkowitemu ustro owi i przewyższać
pod pewnym względem ich siły, skutkiem czego za każdym razem pozosta e w nich akaś
wada, a z czasem ogólna wadliwość machiny, co znów u tak wysoce rozwiniętych natur,
akimi są wspomniane, w różnych moralnych i intelektualnych o wiele regularnie prze a-
wia się symptomatach, aniżeli w niedomaganiach cielesnych. Zatem niepo ęta lękliwość,
próżność, złość, zawiść, gnębiące przygnębienie, co nagle z nich wytryska, cała osobi-
sta małość i niewolność natur, na podobieństwo Rousseau’a i Schopenhauera, mogłaby
snadnie²²⁶ być następstwem przewlekłe choroby sercowe : ta z kolei następstwem cho-
roby nerwowe , ta zaś w końcu następstwem — —. Dopóki geniusz w nas gości, pełni Odwaga, Ptak
esteśmy odwagi, ba, nawet szaleństwa, nie dbamy o życie, zdrowie i cześć; za dnia krą-
żymy wolnie od orła, w mrokach pewnie si esteśmy od sowy. Aliści²²⁷ porzuca on nas
nagle i równie nagle ogarnia nas głęboki lęk: nie po mu emy uż siebie, bole emy wszyst-
kimi bólami przeżytymi i nieprzeżytymi, esteśmy niczym śród nagich skał przed burzą
i zarazem niby biedne duszyczki ǳiecięce, co drżą przed każdym szmerem i cieniem. —
Trzy czwarte wszystkiego złego, dokonywanego na świecie, ǳie e się z bo aźliwości: ta Strach, Zło
zaś w pierwszym rzęǳie est z awiskiem fiz ologicznym!

.
Wiecież wy, czego chcecie! — Nie dręczyłaż²²⁸ was nigdy trwoga, iż snadź²²⁹ nie na- Prawda, Wieǳa,

Zwątpienieda ecie się do poznawania prawdy? Trwoga, że umysł wasz est za tępy, a wasza bystrość
wzrokowa eszcze za mało subtelna? Gdy zdarzy się wam zauważyć, co za wola za waszym
kryła się wzrokiem? Na przykład, że wczora pragnęliście wiǳieć więcej od innych, ǳisia
inaczej wiǳieć niż inni, lub że z góry powodowała wami tęsknota, by znaleźć zgodność
lub przeciwieństwo w stosunku do tego, co za znalezione uchoǳiło dotychczas! Och, sro-
motne to, zaiste, zachcianki! Jakże często żądni esteście wrażeń silnych, to znów ko ących
— bowiem właśnie popadliście w znużenie! Wciąż nurtowani skrycie przedpowziętymi
postanowieniami, jak prawda ukształtowana być musi, byście wy, wy właśnie przy ąć ą
mogli! Albo nie zda eż²³⁰ się wam, że ǳisia macie lepsze oczy, ponieważ czu ecie w duszy Wzrok, Sprawiedliwość
akby chłód i suchość pogodnego zimowego poranka? Wszelako czyż nie trzeba gorąco-
ści i marzenia, by akie ś rzeczy myślowe wymierzyć sprawiedliwość? — A właśnie na tym
polega wiǳenie! Jak gdyby w ogóle było w mocy waszej z rzeczami myślowymi obcować
inacze aniżeli z ludźmi! W obcowaniu tym prze awia się ta sama moralność, ta sama
prawość, ta sama myśl ukryta, ta sama ospałość, ta sama bo aźliwość — cała wasza luba
i nienawiści godna aźń! Pod wpływem omdlałości wasze popadną rzeczy także w omdle-
nie, a gorączki wasze przeobrażą e w potwory! Azali²³¹ poranek wasz innego na rzeczy
nie rzuca światła od waszego wieczora? Nie zde mu eż²³² was lęk, że w poǳiemiu każdego
poznania znów ze swą własną spotkacie się z awą, ako z osłonką, w którą przed oczyma

²²⁵najplenniejszy — na płodnie szy; da ący na obfitszy plon. [przypis edytorski]
²²⁶snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
²²⁷aliści (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
²²⁸nie dręczyłaż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie dręczyła, czyż nie

dręczyła. [przypis edytorski]
²²⁹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²³⁰nie zdajeż się (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie zda e się, czyż nie
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waszymi otuliła się prawda? Czyż to nie upiorna krotochwila, w które tak nierozważnie
chcecie uczestniczyć? —

.
Uczenie się. — Michał Anioł wiǳiał w Rafaelu wykształcenie, w sobie zaś przyrodę:

w nim uczenie się, w sobie uzdolnienie. Nie ubliża ąc temu wielkiemu pedantowi, est to
ednakże pedanteria. Czymże bowiem est uzdolnienie, ak nie nazwaniem dawniejszego Nauka, Uczeń
zasobu uczenia się, doświadczania, ćwiczenia się, przyswa ania, wcielania, oǳieǳiczo-
nego bądź to po o cach, bądź też z epok eszcze wcześnie szych! A po wtóre: człowiek,
który się uczy, uzdalnia siebie samego — wszelako niełatwo est uczyć się i nie zależy to
tylko od dobre woli; trzeba móc się uczyć. U artysty przeszkaǳa temu nieraz zawiść lub
owa duma, co przy zetknięciu się z czymś obcym natychmiast eży swe kolce i zamiast
uczyć się, mimowolnie gotu e się do obrony. — Nie znał e Rafael ni Goethe i dlatego
celowali oni w uczeniu się, a nie tylko w wyzyskiwaniu owych żył kruszcowych, co wy-
łoniły się z nawarstwień i pokładów ich przodków. Rafael niknie nam z oczu w okresie
uczenia się, przyswa a ąc sobie to, co ego wielki współzawodnik zwał swą „naturą”: co-
ǳiennie urywał z tego cząstkę ten na szlachetnie szy ze złoǳiei; zanim ednakże całego
Michała Anioła zdołał przenieść w siebie, ubiegła go śmierć — a ostatni poczet ego
ǳieł, ako początek nowego planu studiów, mnie est doskonały i bezwzględnie dobry
właśnie dlatego, że wielkiemu uczącemu się w na trudnie szym zadaniu przeszkoǳił zgon
i że usprawiedliwia ący ostateczny cel, ku któremu wybiegał on spo rzeniem, zapadł wraz
z nim w ciemnię grobu.

.
Jak należy kamienieć — Twardnieć z wolna, z wolna, na podobieństwo drogiego ka- Kle not, Kondyc a luǳka

mienia — aż przy ǳie pora spocząć w ciszy i rozradować sobą wieczność.

.
Filozof i starość. — Jest to nieroztropnie pozwalać wieczorowi, by wyrokował o dniu: Starość, Wieczór, Filozof,

Mądrość, Upadekgdyż nader często znużenie bywa wówczas sęǳią siły, plonów pracy oraz dobre woli.
Nie mnie szą przezornością należałoby się powodować w stosunku do starości, ako też e
osądów życia, ponieważ starość w nową i uroczą moralność przyoblekać się lubi i swymi
łunami, zmierzchami, pogodnymi lub tęsknymi ciszami zawstyǳić umie ǳień. Cześć
okazywana starcowi, osobliwie gdy est on sęǳiwym mędrcem i myślicielem, przysłania
nam łacno zgrzybiałość jego ducha i wciąż wywlekać trzeba z ukrycia oznaki takie zgrzy-
białości i znużenia, to znaczy: spoza moralnych przesądów i osądów fizjologiczne na aw
dobywać z awiska, by nie dać się omamić swemu pietyzmowi ze szkodą poznania. Albo-
wiem starzec popada nieraz w złuǳenie wielkiego moralnego odnowienia i odroǳenia
i, powodowany tym wrażeniem, wyroku e o ǳiele i przebiegu swego żywota, ak gdyby
dopiero teraz stał się asnowiǳącym: a ednak to uczucie błogości oraz ta pewność sądu
wynikła z podszeptów nie mądrości, lecz znużenia. Na niebezpiecznie szą ego cechą est
snadź²³³ wiara w geniusz, co wielkie i na wpół wielkie umysły dopiero na pograniczu tego
wieku owładać zwykła: wiara w wy ątkowe stanowisko tuǳież wy ątkowe prawa. Opęta-
nemu przez nią myślicielowi zda się odtąd rzeczą dozwoloną czynić sobie ulgi i w poczuciu
swego geniuszu więce wyrokować niż dowoǳić: ednakże właśnie ten popęd, którym
znużenie duchowe szuka dla siebie u ścia w ulǳe, stanowi prawdopodobnie na głów-
nie sze owe wiary źródło, wyprzeǳa ą w czasie, akkolwiek mogłoby wydawać się nam
inacze . Ponadto: żąǳa używania, właściwa wszystkim luǳiom znużonym i starym, skła-
nia ich w tym wieku, by lubowali się wynikami swego myślenia, zamiast ponownie badać
e i rozsiewać, i w tym celu czu ą oni potrzebę e przyprawiać i ukraszać, wszelką suchość,
wy ałowienie i chłód z nich usuwać: stąd to pochoǳi, iż sęǳiwy myśliciel, dźwiga ąc się
pozornie ponad ǳieło swego żywota, w rzeczywistości psu e e domieszkami mrzonek,
słodyczy, korzeni, poetycznych mgławień i mistycznych błysków. Stało się to pod ko-
niec uǳiałem Platona, spotkało to pod koniec owego wielkiego i rzetelnego Francuza,
któremu w opanowaniu i u arzmieniu umie ętności ścisłych żaden Niemiec ni Anglik
bieżącego nie dorównał stulecia: mianowicie Augusta Comte’a. Trzecia oznaka znuże- Ambic a, Starość, Mędrzec,

Urzędnik
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nia: owa ambic a, co szalała za młodu w piersi wielkiego myśliciela, co nie zadawalała się
wówczas niczym, ulega również zgrzybiałości; sięga ona ak człowiek, któremu niewiele
pozostało uż czasu, po grubsze i snadnie da ące się zastosować środki zaspoko enia to
znaczy po te, którymi zwykły rozporząǳać czynne, władcze, drapieżne i zdobywcze natu-
ry: pragnie on odtąd zakładać instytuc e, co by ego nosiły miano, a nie budynki myślowe;
czymże są dlań teraz eteryczne zwycięstwa i tryum w ǳieǳinie dowodów i przeczeń!
Czym nieśmiertelność książkowa, płomię²³⁴ entuz azmu w duszy czytelnika! Instytuc a
natomiast est świątynią — to oczywiście est mu wiadomo, a twarda, kamienna świąty-
nia dłuższe swemu bóstwu roku e życie, niżeli całopalenia wiotkich i niezwykłych dusz.
A czasem zdarza się mu również znaleźć wtedy po raz pierwszy ową miłość, co god-
na est racze boga niż człowieka, i cała ego istota przepa a się pod promieniami tego
słońca łagodnością i słodyczą niby owoc esienny. Przysparza ona boskości i krasy temu
wielkiemu starcowi — a ednak li starość i znużenie pozwala ą mu w ten sposób do -
rzeć, ucichnąć i w świetlanym bałwochwalstwie kobiecym odpocząć. Z tą chwilą wygasa
w nim dawnie sze harde, nad własną istnością góru ące pożądanie rzeczywistych uczniów,
co pode mą w dalszym ciągu wątek ego myśli, to znaczy rzeczywistych przeciwników:
pożądanie to wynikało z nienadwątlone siły, z dumnego przeświadczenia, iż może on
eszcze sam stać się przeciwnikiem i śmiertelnym własne swe nauki wrogiem — teraz
natomiast pragnie on niewzruszonych stronników, gotowych na wszystko towarzyszy,
hufców posiłkowych, heroldów, świetnego orszaku. W ogóle niezdolny uż est do tego
straszliwego wysamotnienia, w którym ży e każdy duch przodowniczy, otacza się odtąd
przedmiotami czci, wspólności, tkliwości i miłości, chciałby wreszcie doznać szczęścia,
co est ǳiełem wszystkich dusz religĳnych, i święcić w gminie swego uwielbienia gody,
ba, gotów est wynaleźć religię, byle tylko mieć swą gminę. Tak upływa życie mądre-
mu starcowi, co popada przy tym niepostrzeżenie w takie żałosne sąsieǳtwo poetyckich
i kapłańskich wybu ałości, iż zapomina się niemal o ego mądre i surowe młodości,
o właściwe mu ongi krzepkie moralności umysłu, o ego iście męskie odrazie do mrzo-
nek i ro eń. Pierwe porównywał siebie z innymi starszymi myślicielami, by z ich siły
wymiarkować swą słabość i stać się wbrew sobie chłodnie szym i wolnie szym: teraz czy-
ni to, by przy porównywaniu odurzać się obłędem swe wielkości. Pierwe nie wzdragał
się myśleć o przyszłych myślicielach, ba, przewidywał z rozkoszą, iż przy ǳie mu kiedyś
zmierzchnąć w ich pełnie sze aśni: teraz dręczy go to, że nie może być ostatnim; odda ąc
luǳiom swą spuściznę, zastanawia się zarazem, w aki można by ograniczyć sposób ich
uǳielność myślenia, lęka się i spotwarza dumę oraz pragnienie wolności, indywidualne
ożywia ące duchy — po nim nie wolno uż nikomu dać pełne swobody swo emu intelek-
towi, pragnie on na zawsze stać się tym przedmurzem, o które w ogóle będą się rozbĳały
wzburzone fale myślenia, — oto ego ta ne, być może nawet nie zawsze ta ne życzenie!
Jednakże niezbitym faktem, co spoza takich wyziera życzeń, est to, iż on sam zatrzymał
się w pochoǳie przed swą nauką, że stała się ona dla niego słupem granicznym, kresem,
oznacza ącym: „potąd, a nie dale ”. Kanonizując siebie, podpisu e on zarazem swó wy- Filozof, Starość
rok śmierci: duch ego musi z tą chwilą zatrzymać się w rozwo u, czas ego przeminął,
wskazówka opada. Gdy w wielkim myślicielu odezwie się pragnienie, by uczynić z siebie
przyszłe pokolenia zobowiązu ącą instytuc ę, można twierǳić z całą pewnością, że siły e-
go są na wyczerpaniu, że zmogło go znużenie, a słońce ego pochyliło się ku zachodowi.

.
Nie czyńmy z namiętności argumentu prawdy! — O, wy, prawi, a nawet szlachetni

marzyciele, znam a was! Chcecie mieć słuszność w oczach własnych i w oczach naszych,
lecz przede wszystkim w oczach własnych! — A pobudliwy i subtelny niepokó sumie-
nia tak często poduszcza i żenie²³⁵ was właśnie przeciw waszemu marzycielstwu! Ileż to
bystrości ob awiacie wtedy w oszukiwaniu i ogłuszaniu tego sumienia! Jakżeż nienawiǳi-
cie luǳi prostych, uczciwych, nieskazitelnych, ak zazdrościcie im niewinnych ich oczu!
Ową lepszą wieǳę, które dano wam być przedstawicielami, które głos w was samych
rozlega się donośnym o wierze wasze wątpieniem — z akąż oczerniacie ą usilnością

²³⁴płomię (daw. forma) — ǳiś: płomień. [przypis edytorski]
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ako złą nawyczkę, ako chorobę epoki, ako zaniedbanie i skażenie swego własnego du-
chowego zdrowia! Posuwacie się aż do nienawiści krytyki, umie ętności, rozumu! Mu-
sicie fałszować historię, iżby wam dawała świadectwo, musicie przeczyć cnotom, by nie
przyćmiewały waszych bożków i ideałów! Macie tam na zawołanie barwne obrazki, gǳie
zachoǳi potrzeba dowodów rozumowych! Zamiast nich żar i potęga słowa! Srebrzyste
opary! Ambrozy skie noce! Umiecie oświetlać i omraczać, omraczać światłem! Jakoż gdy
namiętność wasza do ǳie do szału, nasta e chwila, kiedy powiadacie sobie: oto zdobyłem
sobie spokó sumienia, teraz estem wielkoduszny, odważny, pełen zaparcia się i wspa-
niałomyślności, teraz am uczciwy! Jakże esteście spragnieni tych chwil, gdy namiętność
wasza przyzna e wam wobec was samych, zupełną, bezwzględną słuszność i nie ako nie-
winność, gdy nie posiadacie się z walki, upo enia, odwagi, naǳiei i wyżsi esteście nad
wszelkie wątpienia, gdy wyroku ecie: „kto nie popadł w szał, ten zgoła nie może wieǳieć,
czym i gǳie est prawda”! Z akimż upragnieniem szukacie w tym stanie — est to stan
zdrożności intelektu — luǳi swe wiary, by u ich pożogi rozniecić swe płomię! Och, to
męczeństwo wasze! Och, to wasze zwycięstwo uświęconego kłamstwa! Musicież udręczać
siebie takim straszliwym cierpieniem? — Musicież?

.
Jak obecnie uprawia się filozofię. — Nie uszło to me uwagi: nasza filozofu ąca mło-

ǳież, artyści i kobiety stawia ą obecnie filozofii wręcz różne wymagania od tych, akimi
zadowalali się Grecy. Kogo z każdego pytania i odpowieǳi dialogu platońskiego nie do-
latu e nieustannie poszept radości z powodu nowego wynalazku rozumnego myślenia,
ten nie po mu e snadź²³⁶ Platona tuǳież starożytne filozofii. Wówczas upa ały się dusze
surową i trzeźwą igraszką po ęć, uogólnień, zaprzeczeń — owym upo eniem, co snadź
nieobce też było starodawnym, wielkim, surowym, trzeźwym twórcom kontrapunktu
muzycznego. Wówczas nie wygasł był eszcze w Grec i inny, dawnie szy i ongi²³⁷ wszech-
mocny smak: i od niego to tak czaroǳie sko odrzynał się nowy, iż ku chwale „boskie
sztuki”, dialektyki, niby w ekstazie miłosne rozlegały się westchnienia i śpiewy. Zaś ów
tradycy ny polegał na myśleniu w zaklętym kole obycza ności, które rozporząǳało li usta-
lonymi sądami i ustalonymi faktami i żadnych innych nie miało podstaw krom powagi:
toteż myślenie zasaǳało się na powtarzaniu i cały urok mowy i rozmowy zawrzeć się
musiał w granicach formy. (Wszęǳie, gǳie treść uchoǳi za wiekuistą i niewzruszoną,
istnie e tylko eden wielki urok: urok zmienne formy, to znaczy mody. Grek od cza- Piękno
sów Homera lubował się także u poetów, a późnie i u plastyków, nie oryginalnością,
lecz przeciwieństwem te że). Dopiero Sokrates dokonał odkrycia wręcz sprzecznego uro- Filozof, Religia
ku, uroku przyczyny i skutku, powodu i następstwa: a my, luǳie nowocześni, do tego
stopnia nawykliśmy i wdrożyliśmy się do niezbędności logiki, iż est ona normalnym dla
nas smakiem i ako taka wszystkim duszom łakomym i zarozumiałym nie podobać się
musi. Zachwyca e wszystko, co wyodrębnia się od nie : ich subtelnie sza ambic a rada
by utwierǳić się w wierze, iż nie są one istotami dialektycznymi i rozumnymi — lecz,
da my na to, „istotami intuicy nymi”, co wyposażone są „wewnętrznym zmysłem” lub
„poglądem intelektualnym”. W pierwszym ednakże rzęǳie pragną one być „naturami
artystycznymi” o genialnym mózgu i demonicznym ciele, ako też, co za tym iǳie, po-
siadać wy ątkowe prawa w tym i przyszłym życiu, przede wszystkim przywile bogów, że
po ąć ich niepodobna. — I tego roǳa u umysły także ima ą się ǳiś filozofii! Obawiam
się, iż pewnego dnia przy dą one do przekonania, że się pomyliły — to, czego pragną,
okaże się religią!

.
Ale my wam nie wierzymy! — Pragnęlibyście uchoǳić za znawców luǳi, ale my wam

nie pozwolimy wykręcić się sianem! Czyż mogliśmy nie zauważyć, iż uda ecie doświad-
czeńszych, głębszych, pobuǳeńszych, doskonalszych, niż w rzeczywistości esteście? Po-
dobnie ak wyczuwamy u nie ednego malarza, że uż w rozmachu ego pęǳla prze awia się
aroganc a; podobnie ak wysłuchu emy u nie ednego muzyka, iż sposób, w aki swó temat

²³⁶snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²³⁷ongi (daw.) — niegdyś, kiedyś. [przypis edytorski]
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wprowaǳa, zmierza do tego, by wydawał się on górnie szym²³⁸, aniżeli est. Przeżyliże-
ście²³⁹ w sobie historię, wstrząśnienia, spiorunowania, niezmierzone, przewlekłe smętki,
błyskawiczne wniebowzięcia? Błaznowaliżeście z wielkimi i małymi błaznami? Uginaliże-
ście się istotnie pod brzemieniem złudy i bólu dobrego człowieka? Oraz pod brzemieniem
bólu i szczęścia na ostatnie szych nikczemników? Jeżeli tak, mówcie o morale, w prze-
ciwnym zaś razie nie!

.
Niewolnik i idealista. — Człowiek epiktetyczny zaiste nie przypadłby do smaku lu- Filozof, Idealista, Niewola

ǳi, którzy obecnie dążą do ideału. Nieustanne napięcie ego istoty, niestruǳenie w głąb
duszy zwrócone spo rzenie, skryty, przezorny, próżny zwierzeń ego wzrok, gdy w świat
zewnętrzny wybiec mu się zdarzy; na domiar milczenie lub lapidarna zwięzłość: wszystko
to est oznaką na hartownie szego męstwa — akżeby więc podobać się mogło naszym
idealistom, co przede wszystkim żądni są rozlewności! Ponadto obcy est mu fanatyzm,
nienawiǳi on popisywania się i chełpliwości naszych idealistów: duma ego, lubo tak
wielka, nie pragnie ednakże naprzykrzać się innym, zezwala on na nie akie łagodne zbli-
żenie się i nie chce zatruwać pogody ducha nikomu — ba, może się uśmiechać! Jest
barǳo wiele antyczne humanitarności w tym ideale! To wszakże na pięknie sze, iż nie
lęka się zgoła bóstwa, że wierzy niewzruszenie w rozum, że nie est kaznoǳie ą pokut-
nym. Epiktet był niewolnikiem: ego idealny człowiek nie należy do żadnego stanu i we
wszystkich stanach est możliwy, lecz przede wszystkim w głębiach pospolite ciżby szu-
kać go należy, ako ednostki ciche i śród ogólnego znikczemnienia sobie wystarcza ące ,
co na własną broni się rękę przed zewnętrznym światem i ży e wciąż w stanie na wyższe
waleczności. Od chrześcĳanina różni się przede wszystkim tym, że chrześcĳanin pociesza
się naǳie ą niewysłowionych wspaniałości, że pozwala się obdarzać, że wszystkiego na -
lepszego oczeku e nie od siebie, lecz od boskie łaski i miłości: natomiast Epiktet²⁴⁰ nie
spoǳiewa się niczego i tym, co est na lepsze, obdarzać się nie pozwala — on e posiada,
ǳierży mężnie w swe dłoni i boryka się o nie z całym światem, gdy mu tenże wydrzeć e
pragnie. Chrześcĳaństwo przeznaczone było dla inne odmiany starożytnych niewolni-
ków, dla osobników o słabe woli i słabym rozumie, zatem dla większości niewolników.

.
Tyrani ducha. — Pochodowi wieǳy nie bęǳie uż odtąd stawała w droǳe przypad- Filozof, Wieǳa, Obraz

światakowa okoliczność, że człowiekowi dostało się w uǳiale około siedemǳiesięciu lat życia
— ak to, niestety, ǳiało się przez długie wieki. Ongi w tym czasokresie starano się
dotrzeć do kresów poznania i ze stanowiska te powszechne chętki oceniano metody
tegoż. Poszczególne drobne zagadnienia i próby uchoǳiły za rzecz niegodną, szukano
na krótsze drogi, a ponieważ wszystko co istniało na świecie, rzekomo było urząǳone
ze względu na człowieka, przeto utrzymywano się w mniemaniu, że poznawalność rzeczy
est także urząǳona na miarę luǳkiego poǳiału czasu. Wszystko za ednym zamachem,
ednym rozwiązać słowem — oto, co było ta nym życzeniem: wyobrażano sobie to za-
danie niby węzeł gordy ski lub a o Kolumba; nie wątpiono zgoła, iż i w poznaniu est
rzeczą możliwą dotrzeć do celu na podobieństwo Aleksandra lub Kolumba i wszystkie
pytania edną zaspokoić odpowieǳią. „Jest edna zagadka do rozwiązania”: oto ak cel
życia przedstawiał się oku filozofa; nasamprzód trzeba było znaleźć zagadkę tuǳież pro-
blemat świata w na prostsze zawrzeć formie zagadki. Bezgraniczna ambic a i radość, że
est się „odgadywaczem świata”, wypełniała marzenia myśliciela: to, co nie było środ-
kiem, doprowaǳa ącym dlań wszystko do kresu, nie warte było ego zachodu. Była tedy
filozofia roǳa em na górnie szych zapasów o tyranię w ǳieǳinie ducha — że e do-
stąpi, że ą osiągnie ktoś barǳo szczęśliwy, subtelny, pomysłowy, śmiały, możny — ów
edyny! — o tym nie wątpił nikt, a byli tacy, ak niedawno eszcze Schopenhauer, którym
się zdawało, że to oni są w szczególności tymi edynymi. — Z tego wynika, iż przyczy-
ną dotychczasowego zasto u wieǳy była na ogół moralna ograniczoność e wyznawców

²³⁸górniejszy — tu: wzniośle szy. [przypis edytorski]
²³⁹przeżyliżeście (daw.) — konstrukc a z partykułą -że mięǳy tematem a końcówką czasownika; znaczenie:

czyż nie przeżyliście. [przypis edytorski]
²⁴⁰Epiktet z Hierapolis (ok. –ok. ) — filozof rzymski, przedstawiciel stoicyzmu. [przypis edytorski]
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i że odtąd ze szczytnie szym i wspaniałomyślniejszym uczuciem za mować się nią należy.
„Mnie sza o mnie!” — oto napis nad drzwiami przyszłego myśliciela.

.
Zwycięstwo nad siłą. — Jeżeli się zważy, co za prze awy czczono dotychczas ako „nad-

luǳkiego ducha”, ako „geniusz”, to dochoǳi się do smutnego wniosku, iż umysłowość
luǳka musiała na ogół być przecież czymś nader lichym i ubogim: tak bowiem niewiele
potrzeba było ducha, by czuć się niezwłocznie wyniesionym nad poziom! I to za tanią
sławę „geniuszu”! O, akże szybko zbudowano mu tron, ak rychło uwielbienie ego sta-
ło się zwycza em! Wciąż eszcze — na dawną modłę niewolniczą — pada się przed siłą
na kolana; a ednak gdyby należało oznaczyć stopień czcigodności, to eno zasób rozumu
w sile winien być rzeczą rozstrzyga ącą: należałoby wymiarkować, o ile siła u arzmiona
została przez coś wyższego i ako środek i narzęǳie stała się odtąd tegoż służebnicą! Atoli
na takie pomiary za mało est dotychczas oczu, co więce , mierzenie geniuszu uchoǳi
powszechnie za występek. Toteż rzecz snadź²⁴¹ na pięknie sza odbywa się wciąż eszcze
w ciemnościach i, zaledwo zroǳona, w wiekuiste zapada mroki — mianowicie wido-
wisko owe siły, którą geniusz zużywa nie na ǳieła, lecz na siebie samego jako ǳieło, to
znaczy na u arzmienie siebie, na oczyszczenie swe wyobraźni, na ład i wybór w przy-
pływie zadań i pomysłów. Wciąż eszcze człowiek wielki właśnie w rzeczy na większe
i na czcigodnie sze est niewiǳialny niby nazbyt odległa gwiazda: ego zwycięstwo nad
siłą przechoǳi niepostrzeżenie, zatem z dala od pieśni i pieśniarzy. Hierarchia wielkości
dla całego minionego człowieczeństwa wciąż eszcze nie est ustalona.

.
„Ucieczka przed sobą”. — Luǳie intelektualnych spazmów, co w stosunku do siebie

pełni są niecierpliwości i zasępienia, na podobieństwo Byrona lub Aleda de Musse-
ta, co we wszystkich swych uczynkach rozhukane przypomina ą konie, których nawet
twórczość darzy li krótką, rozsaǳa ącą niemal żyły ekstazą i rozkoszą, by pogrążyć ich
potem w tym barǳie lodowate osmętnienie i pustkę: akżeby ci luǳie mogli wytrzymać
w sobie! Jakoż pragną zapamiętać się, „wy ść poza siebie”; chrześcĳanin, nurtowany takim
pragnieniem, rad est roztopić się w Bogu; Szekspirowi wystarcza dopiero zapamiętanie
się w obrazach rozgorzałego namiętnością życia; Byron łaknie czynów, gdyż czyny w esz- Czyn, Ucieczka
cze wyższym stopniu odwoǳą nas od siebie, aniżeli myśli, uczucia i ǳieła. A więc żąǳa
czynów est snadź²⁴² ednakże w istocie swe ucieczką przed sobą? — spytałby nas Pascal.
I rzeczywiście! U na wyższych okazów żąǳy czynu dałoby się twierǳenie to udowod-
nić: dość est zważyć, o ile ma się doświadczenie i wieǳę psychiatryczną — iż spośród
luǳi na barǳie dotychczas spragnionych czynu cztere byli epileptykami (mianowicie
Aleksander, Cezar, Mahomet i Napoleon): a Byron również temu podlegał cierpieniu.

.
Poznanie i piękno. — Skoro luǳie swe poǳiwy i zachwyty dla tworów uro enia i uda-

nia wciąż eszcze przy ętym zwycza em nie ako oszczęǳa ą, to nie można się ǳiwić, iż
przeciwieństwo uro enia oraz udania dotyka ich chłodno i niemile. Zachwyt, co powsta e
uż przy na drobnie szym pewnym i niewątpliwym kroku tuǳież postępie poglądów, co
z obecnego roǳa u wieǳy tak obficie i dla tak wielu tryska — zachwyt ten nie zna du-
e chwilowo wiary u tych, którzy nawykli doznawać zachwytów li przy rozstawaniu się
z rzeczywistością, przy pogrążaniu się w głębinach złudy. Zdaniem ich rzeczywistość est
brzydka: atoli nie przychoǳi im na myśl, iż poznanie chociażby na szpetnie sze rzeczy-
wistości est piękne oraz że kto często i wiele pozna e, dla tego w końcu wielka całość
rzeczywistości, które odkrywanie napawało go zawsze szczęściem, byna mnie nie est
brzydka. Istnie eż „piękno samo w sobie”? Szczęście człowieka pozna ącego przymnaża
piękności światu i wszystko, co istnie e, słonecznie szą ozłaca pogodą; poznanie nie tyl-
ko spowĳa swą krasą rzeczy, lecz z czasem także e nią przepa a — prawǳiwość tego
zdania stwierǳi snadź²⁴³ kiedyś luǳkość! Tymczasem powoła my się na minione do-
świadczenie: dwa tak wręcz różni luǳie ak Plato i Arystoteles zgaǳali się w tym, co

²⁴¹snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²⁴²snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²⁴³snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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najwyższe stanowi szczęście, nie tylko dla luǳi, lecz i samo w sobie, ba, nawet dla bogów
ostateczne szczęśliwości: wiǳieli e w poznawaniu, w ǳiałalności wyćwiczonego i wyna-
lazczego rozsądku (nie zaś w „intuic i”, ak niemieccy połowiczni i całkowici teologowie,
nie w zwidywaniach, ak mistycy, i nie w czynności, ak wszyscy praktycy). Podobnie
zawyrokowali Descartes i Spinoza: akżeż musieli oni rozkoszować się poznaniem! I akie
ich prawości zagrażało niebezpieczeństwo, że staną się dlatego chwalcami rzeczy!

.
O przyszłych cnotach. — Skąd to pochoǳi, że im barǳie sta e się świat dostęp-

ny luǳkiemu po mowaniu, tym barǳie zanika uroczysta solenność wszelkiego roǳa u?
Czyż nie stąd, iż zasadniczym pierwiastkiem święte grozy, co ogarniała nas wobec wszyst-
kiego nieznanego i ta emniczego, co uczyła nas przed wszystkim niepo ętym padać na
twarz i błagać o zmiłowanie, była w przeważne mierze trwoga? I nie postradałże świat
dla nas nieco uroku dlatego, że nie esteśmy uż tak trwożliwi? Czyliż z trwożliwością
naszą nie umnie szyła się też zarazem własna nasza godność i uroczysta solenność, nasza
własna straszliwość? Czy nie lekceważymy snadź²⁴⁴ więce świata oraz siebie samych, od-
kąd o nim i o sobie z większą myślimy odwagą? I nie nastanież snadź taka przyszłość,
gdy ta odwaga myślenia wzmoże się do tego stopnia, iż gdyby bezgraniczna pycha bę-
ǳie się poczuwała do wyższości nad rzeczami i ludźmi — gdy mędrzec, ako człowiek
na większe odwagi, siebie samego i całe istnienie na snadnie bęǳie wiǳiał pod sobą?
— Na tym roǳa u odwagi, od niepomierne wspaniałomyślności niezbyt odbiega ące ,
zbywało dotychczas luǳkości. — Och, gdybyż poeci zechcieli być znów tym, czym pono Poeta, Idealista, Cnota,

Wiz abywali ongi — wieszczami, co głoszą rzeczy w przyszłości możliwe! Teraz, gdy wszystko
rzeczywiste i minione coraz barǳie z rąk im się wymyka i wymykać musi — gdyż epoka
niewinnego fałszerstwa dobiegła uż do kresu! Gdybyż ukazali nam w przeczuciu z awę
cnót przyszłych! Albo cnót, co nigdy na świecie nie postaną, aczkolwiek mogłyby gǳieś
istnieć na świecie — z awę gore ących purpurą gwiazdozbiorów i całych dróg mlecznych
piękności! Gǳieżeście astronomowie ideału?

.
O idealnym samolubstwie. — Istnie eż stan świętszy od brzemienności? Gdy każdego ǲiecko, Kobieta, Filozof,

Obycza e, Egoizmuczynku dokonu e się z cichą wiarą, iż temu, co w nas poczęte, w ten lub ów sposób
płużyć²⁴⁵ on musi! Że ta ną ego wartość, o które z zachwytem myślimy, pomnażać on
musi! Nie ednemu wówczas schoǳi się z drogi, nadmiernego sobie nie zada ąc przymusu.
Zamiera na ustach porywcze słowo, wyciąga się dłoń do po ednania: by z na słodszego
i na lepszego rozwĳało się ǳiecię. Własna szorstkość i popędliwość prze mu e nas grozą:
ak gdybyśmy na droższemu niezna omemu sączyli krople niedoli w puchar ego życia!
Wszystko est przymglone, pełne przeczuć, nie wiadomo, co się odbywa, oczeku e się
i dokłada starań, by być w pogotowiu. Owłada nami przy tym czyste i wyszlachetnia ące
uczucie nieodpowieǳialności, podobne omal temu, akiego dozna e wiǳ przed zapusz-
czoną zasłoną — ono rośnie, ono ǳierży ster: my nie możemy nic oznaczyć, ani ego
wartości, ani ego goǳiny. Jeno pośredni błogosławiący i ochronny wpływ w nasze est
mocy. „Rośnie coś, co od nas est większe” — oto na skrytsza naǳie a nasza: dokładamy
wszelkich starań, by szczęśliwie na świat przyszło; nie tylko rzeczy pożyteczne, lecz tkli-
wość i wieńce duszy nasze niesiemy mu w darze. — W tej świętości winno się żyć! Można
żyć! Chociażby owo oczekiwane było myślą lub czynem — to ednak do wszelkiego istot-
nego dokonywania się nie pozosta emy w żadnym innym stosunku okrom²⁴⁶ stosunku
ciąży, przeto należałoby zaniechać pretens onalnych gadanin o „chceniu” i „tworzeniu”.
Iście idealne samolubstwo polega na trosce, na czuwaniu, na utrzymywaniu swe duszy
w spoko u, by płodność nasza piękny miała przebieg do samego końca! W ten pośredni
sposób troskamy się i dbamy o dobro ogółu; a ów nastró , w którym ży emy, ten dumny
i pełen słodyczy nastró rozlewa się dokoła nas szeroko na niespoko ne dusze niby oli-
wa. — Jednakże w ciąży miewa się różne ǳiwactwa. Bądźmyż tedy także ǳiwaczni i nie
mie my innym za złe, gdy ǳiwacznymi być muszą. Chociażby nawet przybierało to obrót

²⁴⁴snadź (daw.) — przecież, pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²⁴⁵płużyć komu a. czemu (daw.) — służyć, sprzy ać. [przypis edytorski]
²⁴⁶okrom a. krom — oprócz czego, poza czym. [przypis edytorski]
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zdrożny i niebezpieczny: niecha cześć nasza dla Poczyna ącego się nie ustępu e w niczym
sprawiedliwości świeckie , co kobietę brzemienną czyni nietykalną dla sęǳiego i kata!

.
Na manowcach. — I dokąd wszystkimi swymi manowcami zmierza ta cała filozo- Błąǳenie, Filozof

fia? Nie estże ona nie ako przekładaniem na modłę rozumu stałego i silnego popędu do
łagodnego słońca, czystego i rzeźwego powietrza, południowe roślinności, dorywczego
odżywiania się mięsem, a ami i owocami, pĳania gorące wody, całoǳiennych cichych
wędrówek, powściągliwości w mówieniu, nieczęstego i przezornego czytania, odludnego
mieszkania, schludnych, prostych i niemal żołnierskich nawyknień, słowem, do wszyst-
kich tych rzeczy, którymi właśnie na więce przypada ą do smaku i odpowiada ą na wię-
ce ? Czyż to nie filozofia, co w istocie rzeczy est instynktem osobiste diety? Nie estże
to instynkt, który manowcami mo ego mózgu zdąża ku me atmosferze, mym wyżynom,
memu roǳa owi zdrowia? Istnie e wiele innych i niewątpliwie wiele wyższych wzniosło-
ści filozoficznych, i to nie tylko takich, co posępnie sze, i większych uroszczeń pełne są od
moich — azaliż²⁴⁷ nie są snadź²⁴⁸ i one intelektualnymi manowcami takich osobistych
popędów? — Oto przyglądam się nowym wzrokiem skrytemu i samotnemu błąkaniu
się motyla hen, na wysokie nadmorskie skale, okryte mnóstwem szlachetnych roślin:
krąży, nie dba ąc o to, iż ednodniowym ży e tylko życiem, iż chłodu nocy nie zniesie
ego skrzydlata wątłość. Oczywiście i dla niego dałoby się znaleźć filozofię: nie mogłaby
wszakże być nią mo a.

.
Przodem. — Sławiąc postęp, sławi się eno ruch oraz tych, którzy nie pozwala ą ugrząźć Przywódca, Życie ako

wędrówka, Samotnik,
Pustynia

nam na mie scu — w pewnych okolicznościach est to czyn niemałe wagi, zwłaszcza eżeli
ży e się wśród Egipc an. Atoli w ruchliwe Europie, gǳie, ak zazwycza się powiada,
ruch „rozumie się sam przez się” — ach, gdybyż nam udało się coś zeń wyrozumieć! —
chlubnie est iść przodem, należeć do tych, co idą przodem, to znaczy do tych, co wciąż
wybiega ą przed siebie, zgoła nie myśląc o tym, czy kto za nimi podąża. „Gǳiekolwiek
się zatrzymam, wszędy będę samotny: więc po cóż się zatrzymywać! Pustyń est eszcze
niemało!” — oto, co odczuwa taki prekursor.

.
Dość już najdrobniejszych. — Należy unikać wydarzeń, o ile się wie, że uż najdrobniejsze Filozof, Samotnik

ry ą się z dostateczną siłą w duszy nasze — tych zaś uniknąć niepodobna. Myśliciel winien
mieć w sobie przybliżony kanon wszystkich tych rzeczy, których w ogóle rad by jeszcze
doświadczyć.

.
Cztery cnoty główne. — Rzetelności względem siebie, ako też wszelkie istoty po- Cnota, Walka, Prawda,

Grzecznośćnadto nam eszcze życzliwe ; waleczności wobec nieprzy aciela; wspaniałomyślności wobec
zwyciężonego, grzeczności — zawsze: oto, czego wymaga ą od nas cztery cnoty główne.

.
Przeciw nieprzyjacielowi. — Jakże przeǳiwnie brzmi licha muzyka i liche argumenty,

gdy wyrusza się na nieprzy aciela!

.
Nie ukrywajmy wszelako i cnót swoich! — Lubię luǳi, co są niby prze rzysta woda i, Cnota, Brud, Kondyc a

luǳka, Wodamówiąc słowami Pope’a, „pozwala ą wiǳieć także nieczystości na dnie swo ego strumie-
nia”. Jednakże i u nich zdarza się także próżność, co prawda, rzadkiego i szlachetnego
roǳa u: niektórzy z nich pragną, by eno nieczystości wiǳiano, zaś na przezrocz wodną,
która to umożliwia, zgoła nie zwracano uwagi. Człowiek te miary, co Gotama Budda,
dał wyraz próżności owych nielicznych w następu ące formule: „odsłania cie swe grzechy
przed ludźmi, ale ukrywa cie swe cnoty!”. Nie stanowi to wszakże budu ącego dla świata
widowiska — wykracza bowiem przeciwko smakowi.

²⁴⁷azaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
²⁴⁸snadź (daw.) — pewnie, zapewne; widocznie; prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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.
„Byle nie zanadto!” — Jakże to często zaleca się ednostkom, by wytknęły sobie cel Siła, Umiarkowanie, Piękno

niemożebny dla nich do osiągnięcia, gdyż przewyższa ący ich siły, i w ten sposób osią-
gnęły przyna mnie to, czego ich siły przy najwyższym wytężeniu dokazać mogą! Czy est
to wszakże rzeczą istotnie tak barǳo pożądaną? Czyliż w na lepszych luǳiach, co według
te nauki ży ą, oraz w na lepszych ich uczynkach nie prze awia się z czasem coś kurczowe-
go i przesadnego, właśnie wskutek nadmiernego wysiłku? A szary całun niepowoǳenia
nie spowĳaż²⁴⁹ dlatego świata, iż wciąż ma się przed oczyma walczących zapaśników i po-
tworne gesty, natomiast uwieńczonych i tryumfu ących zwycięzców nie widu e się nigdy?

.
Co zależy od nas. — Można ze swymi popędami obchoǳić się na podobieństwo Ogród, Kondyc a luǳka

ogrodnika i, o czym nieliczni tylko wieǳą, zawiązki gniewu, współczucia, zadumy, próż-
ności uczynić równie roǳa nymi i pożytecznymi ak piękne drzewa owocowe w ogroǳie;
można powodować się przy tym na podobieństwo ogrodnika dobrym lub złym smakiem
i niby ancuską czy angielską, holenderską czy chińską manierą; można też wszystko
zdać na łaskę przyrody i tylko od czasu do czasu przykładać nieco ręki do upiększenia
i ładu; i wreszcie można bez żadnego namysłu lub zastanawiania się pozwolić roślinom,
by wzrastały śród swych naturalnych udogodnień i utrudnień, by swobodnie zwalczały
się wza em — ba, nawet można zna dować upodobanie w ǳikości takie i upodobania
tego pragnąć, acz z nie edną est ono połączone przykrością. Wszystko to zależy od nas:
lecz iluż to luǳi wie, że to od nas zależy? Czyliż większość nie uważa siebie za dokonane,
spełnione już fakty? I czyż wielcy filozofowie nie położyli na tym przesąǳie swe pieczęci,
głosząc naukę o niezmienności charakteru?

.
Niech szczęście również blask swój roztacza! — Podobnie ak malarze, co głębokie Szczęście, Sztuka, Światło,

Filozof, Obraz świataświetlistości rzeczywistego nieba żadną miarą osiągnąć nie mogą i dlatego wszystkie bar-
wy, w skład akiegoś pe zażu wchoǳące, o kilka tonów w stosunku do przyrody obniżać
muszą: podobnie ak oni natężenie blasku oraz harmonię tonów, odpowiada ącą harmo-
nii w przyroǳie, za pomocą tego środka ednakże osiąga ą: w podobny sposób muszą też
postępować poeci i filozofowie, dla których świetlisty blask szczęścia est nie do osiągnię-
cia; dostępne im światło zda się niemal słoneczne i aśni zupełnego szczęścia podobne,
gdy wszystkie rzeczy zabarwią nieco ciemnie , aniżeli est w rzeczywistości. — Pesymista,
co powleka wszystkie rzeczy na czarnie szymi i na posępnie szymi barwami, posługu e się
eno ogniami i błyskawicami, niebiańskimi asnościami oraz tym wszystkim, co askrawo
świeci i pozbawia bystrości oczy; aśń istnie e dlań eno po to, by zwiększała przeraże-
nie i rozniecała przeczucia, akoby w rzeczach większe skrywały się okropności, aniżeli
istotnie się skrywa ą.

.
Dusze osiadłe i dusze tułacze. — Dopiero w Hadesie odsłania się oczom naszym po- Dusza, Życie ako

wędrówka, Matka, ǲiecko,
Syn

sępne tło owe awanturnicze szczęśliwości, co Odyseusza i emu podobnych spowĳa akby
w wiekuistą aśnię fosforyzu ących fal morskich — tło, którego nie zapomina się uż po-
tem: matka Odyseusza umarła z żalu i tęsknoty do swego ǳiecka! Jedną istotę luǳką
żenie los z mie sca na mie sce, a drugie , tkliwe i osiadłej, pęka dlatego serce: tak bywa
zawsze! Człowiekowi pęka z żalu serce, gdy wiǳi, że właśnie ego na milsi zrywa ą z e-
go poglądami i z ego wiarą — wchoǳi to w skład tragedii, którą wolne duchy tworzą
— o które wieǳą też niekiedy! Lecz wówczas muszą one, na podobieństwo Odyseusza,
zstępować czasem do umarłych, by złagoǳić ich zgryzotę i żałość ich utulić.

.
Złuda etycznego ładu świata. — Nie masz żadnej wiekuistej konieczności, która by do-

magała się zmazania i odkupienia każde winy — było to straszliwą, w na drobnie sze
zaledwie cząstce pożyteczną złudą, akoby ona istniała — podobnie ak est złudą, że Wina, Pozory

²⁴⁹nie spowĳaż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie spowĳa, czyż nie
spowĳa. [przypis edytorski]
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wszystko est winą, do czego człowiek jako do winy się poczuwa. Nie rzeczy, lecz poglądy
na rzeczy, zgoła nieistniejące, doprowaǳiły człowieka do takiego rozstro u!

.
Tuż obok doświadczenia! — I wielkie duchy posiada ą eno²⁵⁰ na piędź szerokie do-

świadczenie — tuż obok est kres ich rozwagi: i poczyna się ich bezgraniczna pustka,
ako też ich głupota.

.
Godność i niewieǳa choǳą w parze. — Gǳie rozum nasz zna du e dla siebie pole

do popisu, tam bywamy gładcy, szczęśliwi, pomysłowi, zaś w każde ǳieǳinie, w które
poduczyliśmy się nieco, ako też wykształcili sobie oczy i uszy, ob awia dusza nasza więce
gibkości i wǳięku. Atoli po mu emy tak mało i tak niedostatecznie esteśmy pouczeni,
iż rzadko zdarza się nam rzecz akąś ogarnąć i siebie przy tym w sobie rozmiłować: wręcz
przeciwnie, zimni i niewrażliwi podążamy przez miasto, przyrodę i historię, chełpiąc się
z tego zachowania się i chłodu, ak gdyby były one prze awem wyższości. Nieświadomość
nasza, ako też małe pragnienie wieǳy umie ą wyśmienicie przybierać wyniosłą postawę
godności i charakteru.

.
Tanie życie. — Na tańszym i na pogodnie szym sposobem życia est żyć na wzór my- Mędrzec, Filozof, Pieniąǳ,

Bogactwośliciela: gdyż, by od razu wspomnieć o rzeczy na ważnie sze , potrzebu e on na więce
właśnie tych rzeczy, które inni odrzuca ą i lekceważą. — A dale : radość est dlań rzeczą
łatwą, nie zna on kosztownego poszukiwania rozrywek; praca ego nie est zno na, lecz
nie ako południowa; zgryzoty sumienia nie zatruwa ą mu dnia ni nocy; chaǳa, ada, pĳa
i sypia w te mierze, iż duch ego sta e się coraz spoko nie szym, aśnie szym i silnie szym;
radu e się swym ciałem i nie ma powodu go się obawiać; nie potrzebu e towarzystwa,
chyba od czasu do czasu, by tym tkliwie pozdrowić potem swą samotność; żywych, ba,
nawet przy aciół zastępu ą mu umarli: mianowicie na lepsi, acy kiedykolwiek żyli. —
Goǳi się rozważyć, czy nie wręcz odmienne zachcianki i nawyczki czynią życie luǳkie
kosztownym i dlatego żmudnym, a nieraz nawet nieznośnym. — Natomiast w innym
znaczeniu est życie myśliciela na kosztownie szym — nie masz dlań rzeczy dość cenne ;
i właśnie niedostatek tego, co jest najprzedniejsze, nieznośnym byłby dlań niedostatkiem.

.
W polu. — „Musimy brać rzeczy wesele , aniżeli na to zasługu ą; zwłaszcza że przez Walka, Wieǳa, Radość

długi czas braliśmy e poważnie , aniżeli na to zasługu ą” — tak powiada ą prawi żołnierze
poznania.

.
Poeta i ptak. — Ptak Feniks pokazał poecie zetlony i żarzący się zwitek. „Nie przeraża Poeta, Czas, Twórczość,

Ogień, Świtsię! — rzekł. — To two e ǳieło! Nie ma w nim ducha czasu, a tym barǳie ducha tych, co
są przeciwni czasowi; musiało zatem zgorzeć. Ale to dobry znak. Bywa ą różnego roǳa u
utrzenki”.

.
Do samotników. — Gdy w rozmowach ze sobą nie szczęǳimy czci cuǳe zarówno

ak w towarzystwie, to nie esteśmy porządnymi ludźmi.

.
Straty. — Bywa ą straty, co darzą duszę taką wzniosłością, iż powściąga ona swe żale Żałoba, Dusza

i przebywa w milczeniu niby pod czernią wyniosłych cyprysów.

.
Polowa apteka duszy. — Jaki lek est na skutecznie szy? — Zwycięstwo.

.
Winno nas uspakajać życie. — Kto na podobieństwo myśliciela zwykł żyć w wielkim Mędrzec, Filozof, Cisza

²⁵⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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strumieniu myśli i uczuć, u kogo nawet marzenia senne płyną z ego prądem: ten żąda
od życia ciszy i uko enia — natomiast inni, pogrąża ąc się w rozmyślaniach, właśnie po
życiu szuka ą wytchnienia.

.
Lińcie się! — Wąż ginie, gdy wylinieć się nie może. Podobnie ǳie e się z duchami, Wąż, Dusza, Przemiana

którym przeszkoǳono zmienić swe poglądy; przesta ą one być duchem.

.
Nie zapominajmy! — Im wyże się wznosimy, tym mnie szymi wyda emy się tym, Lot, Przestrzeń, Kondyc a

luǳkaktórzy latać nie mogą.

.
My, żeglarze napowietrzni ducha! — Wszystkim tym śmiałym ptakom, co w dal, Życie ako wędrówka,

Filozof, Dusza, Ptakna dalszą wylatu ą dal — och, niewątpliwie! — zwątle ą kędyś siły, spoczną one na a-
kimś maszcie lub niepozorne śród morza skale — i będą eszcze na domiar wǳięczne
za ten nęǳny przytułek! Lecz któż by śmiał z tego wnioskować, że przed nimi nie masz
uż niezmierzonych wolnych szlaków, że dotarły one tak daleko, ak daleko dotrzeć moż-
na! Wszyscy nasi wielcy mistrzowie i poprzednicy zatrzymali się w końcu, a nie est to
na wǳięcznie szy i na szlachetnie szy gest, z akim znużenie więźnie na mie scu: ciebie
i mnie to samo czeka! Lecz co to ciebie i mnie obchoǳi! Inne ptaki dalej polecą! Ten nasz
pogląd, ta ufność nasza wzbĳa się z nimi, hen, w zawody, wznosi się w górę nad naszą
głowę i nad swą niemoc, spogląda stamtąd w dal, wiǳi stamtąd przyszłe stada o wie-
le potężnie szych od nas ptaków, co tam polecą, dokąd my lecimy, gǳie est wszystko
morzem, morzem, morzem! A dokąd my lecimy? Czy za to morze? Dokąd nas niesie
ta przemożna chęć, wyższa dla nas nad wszelkie rozkosze? Dlaczego właśnie w tę stronę,
gǳie zachoǳiły dotychczas wszystkie słońca luǳkości? Nie powieǳąż²⁵¹ snadź²⁵² kiedyś
o nas, że i my, sterując na zachód, spoǳiewaliśmy się dotrzeć do Indii — lecz że przezna-
czeniem naszym było rozbić się na nieskończoności? Albo też, bracia moi? Albo też? —

²⁵¹nie powieǳąż (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie powieǳą, czyż nie
powieǳą. [przypis edytorski]

²⁵²snadź (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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