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Przemysław Tacik

Idea wiecznego powrotu Nietzschego 
a mesjanizm nowoczesnej fi lozofi i

Yet lest they faint,
At the sad sentence rigorously urged,

[...] all terrour hide.
John Milton, Paradise Lost

Myśl o historycznej ciągłości fi lozofi i – jakkolwiek intuicyjna, wygodna, zgoła 
naturalna – może stanowić pozór, i to tym bardziej zwodniczy, że nie przeciw-
stawia mu się możliwa do prostego wyłożenia prawda. Bowiem nawet wówczas, 
jeśli założymy, że wyobrażenie jednej przestrzeni, w której mieści się fi lozofi a 
dwudziestu ośmiu wieków, tworzy konstrukt – wytworzenie dziejów fi lozofi i 
przez nią samą, oglądającą się wstecz – to również wtedy trudno powiedzieć, 
czym zastąpić wizję ciągłości. Czy da się w ogóle pomyśleć radykalną historycz-
ną nieciągłość myślenia? Czy nie ruguje się wtedy samej możliwości mówienia 
o historii? Czy nie należałoby wówczas uznać, że miejsce każdej fi lozofi i jest 
tak swoiste, iż wszelkie powiązania między nimi są tylko powierzchowne? Czy 
wzajemne wpływy, jakie niemal od zawsze kształtowały fi lozofi ę, trzeba by wi-
dzieć nie jako podejmowanie problemów postawionych przez poprzedników, 
lecz wysnuwanie pytań zupełnie nowych, przypominających dawne jedynie za 
sprawą mimikry, wytwarzanej przez wspólne zestawienie w jednej podręczni-
kowej narracji? Krótko mówiąc: jak może wyglądać alternatywa dla pojmowa-
nia dziejów fi lozofi i na sposób ciągły?

Nie każda myśl staje się kamieniem obrazy dla wizji historycznej ciągłości 
fi lozofi i, jednak Nietzscheańska idea wiecznego powrotu – jak spróbuję poka-
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zać – każe to wyobrażenie gruntownie przewartościować. Dlaczego? Z dwóch 
co najmniej przyczyn. Po pierwsze, powierzchowne sformułowanie tej idei 
zdaje się nawiązywać do obecnych już w historii fi lozofi i – jak również w nie-
zliczonych wyobrażeniach mitologicznych – wyobrażeń podstawowej, metafi -
zycznej cykliczności wszystkich zdarzeń, „kołowrotu bytu”, który nieubłaganie 
musi powrócić do pewnego punktu wyjścia1. Tym samym myśl wiecznego po-
wrotu Nietzschego zdaje się łatwą przynętą dla tych, którzy chcieliby ją zbyć 
w prosty sposób, uznając, że po prostu powtarza ona intuicje Anaksymandra, 
Heraklita, stoików czy też jakichkolwiek innych fi lozofów, którzy budowali 
swe kosmologie na wizji nieustannego nawracania wydarzeń. Wieczny powrót 
to pozornie znakomity, w istocie zaś zwodniczy przykład ciągłości historii fi -
lozofi i. Po drugie bowiem, w Nietzscheańskiej idei wiecznego powrotu tkwi 
o wiele więcej elementów, które łączą ją ściśle z fi lozofi ą nowoczesną – gdzie 
jako cezurę nowoczesności zakłada się Kantowski przełom krytyczny2 – aniżeli 
z myślą starożytną bądź wyobrażeniami mitologicznymi. Jak spróbuję pokazać, 
wieczny powrót nie daje się zrozumieć bez osadzenia w kontekście nowoczesnej 
fi lozofi i, w charakterystycznych dla niej warunkach myślenia i powtarzających 
się strukturalnie rezultatach. Nietzschemu jest o wiele bliżej do Immanuela 
Kanta i Georga Hegla niż do starożytnych Greków, jakkolwiek na poziomie 
jego własnych deklaracji wydawać by się mogło coś zupełnie przeciwnego.

Kategorią, która może połączyć nowoczesną fi lozofi ę z myślą wiecznego 
powrotu, jest idea mesjanizmu. W dalszej części artykułu spróbuję ją doprecy-
zować w odniesieniu do nowoczesnych prawidłowości, aby następnie odnaleźć 
w wiecznym powrocie mesjanistyczne iskry.

I

Na pierwszy rzut oka Nietzscheańska idea wiecznego powrotu stanowi pewnego 
rodzaju metafi zyczną spekulację, zgodnie z którą wszystkie przeszłe zdarzenia – 
na mocy konieczności – muszą powrócić. Oznaczałoby to, że aktualne wydarza-
nie się nie jest czymś jednorazowym, lecz miało miejsce już nieskończenie wiele 

1 Mitologiczne opracowania idei wiecznego powtarzania się zjawisk – krańcowo różne od 
Nietzscheańskiego pojmowania wiecznego powrotu – omawia Mircea Eliade w: Mit wiecznego po-
wrotu, przeł. K. Kocjan, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.

2 W tym założeniu podążam do pewnego stopnia za intuicjami Michela Foucaulta (zob. Słowa 
i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T.  Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2006, s. 70–209), jakkolwiek to, co uznawał on za przełom w samej episteme XVIII wieku – daleko 
poza samą fi lozofi ą – rzutuję na konkretne wydarzenie w dziejach fi lozofi i, to jest na wystąpienie 
Kanta.
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razy, a co więcej – będzie miało miejsce jeszcze nieskończenie wiele razy. Po-
zostając na poziomie tego rudymentarnego sformułowania, można pomyśleć, 
że myśl wiecznego powrotu jest pokrewna choćby stoickiej idei cykliczności 
świata3. Na pozór obie wydają się przypisywać światu – more metaphysico – pew-
ną nieobserwowalną w istocie właściwość, będącą podstawą kosmologicznych 
teorii towarzyszących każdej z nich. W tej optyce tryb wypowiedzi Nietzschego 
i stoików nie różniłby się istotnie: w obu przypadkach fi lozofi a proponowałaby 
opis fi zycznych właściwości świata, odnosząc się doń w swych zdaniach wprost. 
Jeśli założyć ciągłość między stoikami a Nietzschem, nie pozostawałoby nic in-
nego, jak ubolewać nad anachronicznością Filologa, który w XIX wieku propo-
nowałby koncepty tak sprzeczne z naukowym podejściem do świata.

Niemniej jednak założenie takiej ciągłości jest fatalną interpretacją, zanie-
dbującą cały kontekst, w jakim idea wiecznego powrotu funkcjonuje u Nie-
tzschego. Aby rzucić światło na ów kontekst – jak również na miejsce i rolę 
tej idei w całej fi lozofi i autora Jutrzenki – trzeba zwrócić uwagę na kilka pa-
radoksów, które gruntownie odróżniają myśl wiecznego powrotu od dawnych 
kosmologicznych spekulacji.

Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest osobliwy stosunek myśli wiecznego 
powrotu do całej fi lozofi i Nietzschego. W Ecce homo czytamy, że Zaratustra – 
centralny tekst Filologa – jest zbudowany na „zasadniczym pomyśle”, „pomy-
śle wieczystego nawrotu, tej najwyższej formule potwierdzenia, jaką w ogóle 
osiągnąć można”, a która „sięga sierpnia roku 1881”4. Wtedy to właśnie Nie-
tzsche – przechadzając się „lasami nad jeziorem koło Silvaplana” – „zatrzymał 
się przy potężnej, piramidalnie spiętrzonej skale obok Surlei”, a wówczas na-
wiedziła go ta myśl5. Prócz tego, że owo objawienie było poprzedzone „roz-
strzygającą zmianą smaku, przede wszystkim w muzyce”, nie dowiemy się 
z owego fragmentu nic o wiecznym powrocie.

Jak dobrze wiadomo, myśl wiecznego powrotu znalazła odzwierciedlenie 
w wyjątkowo małej liczbie tekstów Nietzschego – odwrotnie proporcjonalnie 
do wagi, którą on sam zdawał się do tej myśli przykładać. Jeśli istotnie Zara-
tustra jest jej poświęcony6, to dlaczego Nietzsche – prócz fragmentu O widmie 

3 Wedle stoików, jak pisze Giovanni Reale, po ostatecznym zognieniu (ekpyrosis) „nastąpią nowe 
narodziny i wszystko zostanie odbudowane dokładnie tak, jak było przedtem; [...] odrodzi się każ-
dy człowiek na ziemi i będzie aż do najmniejszych szczegółów taki, jaki był w poprzednim życiu” 
(G. Reale, Myśl starożytna, przeł. E.I. Zieliński, Wyd. KUL, Lublin 2003, s. 408).

4 F. Nietzsche, Ecce homo, przeł. L. Staff , Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 55.
5 Tamże.
6 Bądź też, jak pisał Rodolphe Gasché, Zaratustra stanowi „pomnik wzniesiony dla uczczenia 

tej boskiej chwili, kiedy Nietzsche został pierwszy raz nawiedzony przez myśl Wiecznego Powrotu” 
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i zagadce7 – nawiązuje do niej w kilku zaledwie miejscach, a i to aluzyjnie? 
Dlaczego pojawia się ona w jednym tylko aforyzmie Wiedzy radosnej i w jed-
nym metaforycznym fragmencie Poza dobrem i złem?8 Pierwszym paradoksem 
jest więc całkowita niewspółmierność miejsca poświęconego idei wiecznego 
powrotu w wydanych przez Nietzschego tekstach w stosunku do fundamental-
nej roli tej idei. Co więcej, w opublikowanych za życia Filologa pismach, które 
czynią o niej wzmiankę, jest ona zawsze tematem paraboli – nigdy zaś przed-
miotem bardziej abstrakcyjnej analizy. Interesujący musi się zatem wydawać 
fakt, że w Nachlass – w tym w tej jego części, która ukazała się jako Wola mocy 
– można znaleźć bardziej rozbudowane i chłodniejsze analizy myśli wiecznego 
powrotu, który Nietzsche usiłował przemyśleć w kategoriach fi zykalnych. Żad-
nego z tych rozważań nie zdecydował się jednak przenieść do publikowanych 
tekstów.

W ten sposób pierwszą próbą dla interpretacji idei wiecznego powrotu jest 
jej zaskakujący status. Z jednej strony ma to być myśl najważniejsza, kamień 
węgielny Zaratustry, myśl tajemnicza i głęboka, którą Nietzsche wyszeptywał 
Lou Salomé w chwilach swojej słabości jako porażające odkrycie. Z drugiej 
strony ta sama myśl pojawia się w bardzo niewielu wydanych tekstach Filologa, 
dodatkowo ukryta jeszcze we frapujących parabolach, a jej odbiorcy – w tym 
sama Lou Salomé – łatwo dochodzili do przekonania, że chodzi tu o jakiś 
anachroniczny banał, rodzaj zbłądzenia, w które niefortunnie popadł fi lozof. 
Można by wręcz powziąć przekonanie, że idea wiecznego powrotu stanowi 
doktrynę ezoteryczną, podobną – co do swej roli, nie zaś treści – Platońskiej 
Jedni, która to wizja, odbijając się tylko pośrednio na dialogach Platona, miała 
być przekazywana wyłącznie ustnie wybranym uczniom. Przy całej ostrożności 
takiego porównania nie sposób nie zauważyć, że myśl wiecznego powrotu jest 
wewnętrznie pęknięta. Do tego faktu zdaje się odnosić sam Nietzsche, gdy we 
fragmencie O widmie i zagadce każe karłowi przedrzeźniać Zaratustrę i jego 
naukę. Karzeł wypowiada wówczas wzgardliwie zdanie, którego nie powsty-
dziłaby się pewnie Lou Salomé: „Wszelka prawda jest krzywa, czas nawet jest 
kołem”9. Czy więc Nietzsche nie zakłada sam, że nauka wiecznego powrotu 
musi mieć dwie postaci: właściwą – głęboką, wyrażalną tylko w parabolach, da-
jącą się zrozumieć wyłącznie w samotności – oraz pustą, stanowiącą rodzaj bez-

(R. Gasché, Of Minimal Th ings. Studies on the Notion of Relation, Stanford University Press, Stan-
ford, CA 1999, s. 21).

7 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Zysk 
i S-ka, Poznań 2000, s. 142–143.

8 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. P. Pieniążek, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 61.
9 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra..., s. 142.
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bolesnego banału, dającego się przekazać wprost? Być może to n i euch ronne 
n i e z ro zumien i e, którego owa nauka doznaje w swym przekazie, jest ko-
niecznym następstwem centralnej, niewyrażalnej pozycji, jaką zajmuje10.

Powyższa specyfi ka odróżnia istotnie myśl wiecznego powrotu od dawnych 
kosmologicznych spekulacji, z którymi chciałoby się ją porównywać. Widać 
bowiem wyraźnie, że nie jest ona częścią swobodnego, bezpośredniego opisu 
świata, jakiego chciałaby dostarczyć fi lozofi a. Status tej myśli nie wyczerpuje 
się w jej t r e ś c i. Ba, o wiele ważniejsza w jej przypadku jest s t r uk tu r a l-
na  pozyc j a, jaką zajmuje; pozycja, którą cechują rozliczne paradoksy. Idea 
wiecznego powrotu nie jest f r agmentem fi lozofi i Nietzschego, tak jak opis 
cykliczności wszechświata to fragment fi lozofi i stoików; przeciwnie – idea ta 
zdaje się tkwić pod całą późną myślą Filologa, lokując się w miejscu wertykal-
nie, a nie horyzontalnie usytuowanym wobec pozostałej części jego fi lozofi i. 
Być może więc wieczny powrót nie jest po prostu fi lozofi cznym konceptem, 
lecz i d eą  pows t a j ą c ą  w  specy f i c znym, k luc zowym punkc i e  c a ł e j 
myś l i  Ni e t z s chego; jej treść pozostawałaby wówczas pochodną paradok-
salności tego punktu.

Za taką tezą przemawia osobliwy sposób, w jaki wieczny powrót pojawia 
się po raz pierwszy w tekście. We fragmencie Wiedzy radosnej, w którym ma to 
miejsce, czytamy:

A gdyby tak pewnego dnia lub nocy jakiś demon wpełznął za tobą w twą najsa-
motniejszą samotność i rzekł ci: „Życie to, tak jak je teraz przeżywasz i przeżywałeś, 
będziesz musiał przeżywać raz jeszcze i niezliczone jeszcze razy; i nie będzie w nim 
nic nowego, tylko każdy ból i każda rozkosz, i każda myśl, i westchnienie, i wszystko 
niewymownie małe i wielkie twego życia wrócić ci musi, i wszystko w tym samym 
porządku i następstwie – tak samo ten pająk i ten blask miesiąca pośród drzew i tak 
samo ta chwila i ja sam. Wieczna klepsydra istnienia odwraca się jeno – a ty z nią, 
pyłku z pyłu!”. – Czy nie padłbyś na ziemię i nie zgrzytał zębami, i nie przeklął de-
mona, który by tak mówił? Lub czy przeżyłeś kiedy ogromną chwilę, w której byś 
mu rzekł: „Bogiem jesteś i nigdy nie słyszałem nic bardziej boskiego!”. Gdyby ta 
myśl uzyskała moc nad tobą, zmieniłaby i zmiażdżyłaby może ciebie, jakim jesteś. 

10 Paradoks ten interpretował już Martin Heidegger, stwierdzając, że „Nietzsche chciał swymi 
skąpymi i aluzyjnymi doniesieniami o nauce wiecznego powrotu spowodować nie tyle jej doskonałe 
zrozumienie, ile umożliwić przemianę podstawowego nastawienia, z którego dopiero jego nauka 
mogłaby zostać pojęta i osiągnąć skutek” (M. Heidegger, Nietzsche, przeł. C. Wodziński i in., Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, t. I, s. 268). Ale czy owa „przemiana podstawowe-
go nastawienia” nie jest pułapką zastawioną w centralnym, pustym miejscu fi lozofi i Nietzschego? 
Nietzsche – ani nawet jego przemieszczenie, Zaratustra – nie jest nauczycielem wiecznego powrotu, 
nie traktuje swych uczniów jak pedagog, który wie, że nie może podać całej prawdy od razu. Być 
może sam nie potrafi  nauczyć się swej nauki, która nigdy nie jest od razu.
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Pytanie przy wszystkim i każdym szczególe: „czy chcesz tego jeszcze raz i jeszcze 
niezliczone razy?” leżałoby jak największy ciężar na postępkach twoich. Lub jakże 
musiałbyś kochać samego siebie i życie, by niczego więcej nie pragnąć nad to osta-
teczne, wieczne poświadczanie i pieczętowanie?11

W powyższym fragmencie zwraca przede wszystkim uwagę to, że idea 
wiecznego powrotu pojawia się pod postacią pods zepn i ę t e j  myś l i. Nie 
jest neutralnym pomysłem, przedmiotem chłodnego rozważania, lecz swoi-
stym ciałem obcym, które dostaje się do umysłu i obejmuje nad nim władzę. 
Demon z owego fragmentu ma wiele wspólnego z kusicielem, a pamiętać trze-
ba, że kuszenie – Nietzscheańskie Versuch, które oznacza również eksperymen-
towanie, wypróbowywanie – to podstawowa metoda fi lozofi czna Filologa12. 
Nie jest więc przypadkiem, że dla myśliciela, u którego eksperyment z kuszącą 
myślą stanowi ulubiony sposób fi lozofowania, centralna idea musi się pojawiać 
jako ostateczne, bezwzględne kuszenie. Tak też przedstawiona została w cyto-
wanym wyżej fragmencie. Jest myślą, która raz dopuszczona, „leży jak najwięk-
szy ciężar”; pada się od niej „na ziemię i zgrzyta zębami”, ona zaś uzyskuje nad 
myślącym moc, „zmieniając go i miażdżąc”.

Tę samą scenę kuszenia można odczytać w cytowanym już fragmencie Ecce 
homo. I tam Nietzsche – podczas górskiej wędrówki – zostaje „nawiedzony 
przez myśl”, a jej nadejście tworzy defi nitywną cezurę, od której nic nie pozo-
staje bez zmiany. We wszystkich tych przypadkach, a również w ustępie O wid-
mie i zagadce, kuszenie odbywa się w radykalnej, „najsamotniejszej” samotno-
ści; izolacji fi lozofa odpowiada moc oddziaływania myśli wiecznego powrotu. 
Filozof nie jest już podmiotem swych myśli, lecz sceną, na której niespodzie-
wanie zjawia się idea o niespotykanie transformacyjnym charakterze.

Oznacza to, że kolejna specyfi ka nauki wiecznego powrotu leży w niemoż-
liwości jej ustabilizowania. W istocie nie jest to żadna nauka ani fi lozofi czne 
rozwiązanie. To myśl, która nie pozwala uczynić się przedmiotem refl eksji, bo-
wiem p r ze j aw i a  s i ę  wy ł ą c zn i e  w  r uchu, w  j ak i  wc i ąga  myś l ą c e-
go. Stąd też płynie dualizm jej tekstowej artykulacji: wieczny powrót może być 
albo opisany jako bezbarwna, miałka kosmologiczna spekulacja, a wówczas jest 
własną, zastygłą w bezruchu karykaturą – albo też, jeśli ma być ujęty właści-
wie, musi przejawiać się w ramach sceny kuszenia, wyprowadzającego fi lozofa 
w nieznane mu rejony. Bez wątpienia Nietzsche szepczący do Lou Salomé swo-

11 F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff , Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 179.
12 Jej dobitne sformułowanie można znaleźć w takim oto fragmencie Wiedzy radosnej: „Chwalę 

wszelkiego rodzaju sceptycyzm, na który wolno mi odpowiedzieć: «spróbujmy!» Lecz nie chcę znać 
żadnych spraw i zagadnień, które nie dopuszczają eksperymentu. Oto granica mego «zmysłu praw-
dy»: bo tam waleczność straciła swe prawo” (tamże, s. 61).
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ją naukę to myśliciel poddany stałemu uwodzeniu, niemogący wypowiedzieć 
swej myśli, bo n i gdy  n i epo s i ada j ą cy  j e j  w  pe łn i. Myśl wiecznego po-
wrotu nigdy nie jest obecna – jawi się wyłącznie jako miraż, cel, do którego 
refl eksja podąża z osobliwą rozkoszą, lecz nigdy go nie osiąga. Czy więc nie 
jest tak, że wyzwalająca dynamikę struktura tej myśli – łącząca scenę kuszenia 
opisaną w tekście z pustką, na którą wyprowadza – uprzedza jej treść? Innymi 
słowy: czy nauka wiecznego powrotu nie jest ciemnym punktem w fi lozofi i 
Nietzschego, punktem organizującym wewnętrzną sieć jej powiązań?

II

Aby bliżej przyjrzeć się strukturalnej pozycji nauki wiecznego powrotu, warto 
zwrócić uwagę na jej powiązanie z tymi fragmentami myślenia Nietzschego, 
które dotyczą kwestii skończoności i nieskończoności świata, jego granicy, 
a zwłaszcza możliwości zewnętrznego spojrzenia na ów świat. Oto kilka istot-
nych przykładów:

Świat ten: potwór siły bez początku, bez końca, stała, spiżowa wielkość siły, która ani 
się zwiększa, ani się zmniejsza, nie zużywa, lecz przemienia, jako całość niezmiennie 
wielki, gospodarstwo bez wydatków i strat, lecz także bez przyrostu, bez dochodów, 
opasany „nicością” niby granicą, nic przy tym rozpływającego się, nic trwoniącego 
się, nic nieskończenie rozciągłego, lecz jako ok re ś l ona  i l o ś ć  s i ł y, w łożona 
w  ok re ś l oną  p r ze s t r z eń  i  n i e  w  p r ze s t r z eń, k tó r a  by  gdz i eko lw i ek 
by ł a  „p różna” [wyróżnienie moje – P.T.]. Raczej jako siła wszelka, jako gra sił i fal 
ich, jeden zarazem i mnogi, piętrzący się tu i jednocześnie tam się zmniejszający, 
morze sił wzbierających, które samo jest dla siebie burzą, wiecznie wędrujące, wiecz-
nie się cofające, o niezmiernych okresach powrotu [...], przytakujące sobie samemu 
nawet w monotonii swych dróg i okresów, błogosławiące samo siebie, jako to, co 
wiecznie powracać musi, jako stawanie się, nieznające sytości, przesytu, znużenia – 
ten mój świat d ion i zy j sk i, sam wiecznie stwarzający się, sam wiecznie niweczący 
się, ten świat tajemniczy podwójnych rozkoszy, to moje „poza dobrem i złem”, bez 
celu, jeśli celem nie jest szczęście w kole, bez woli, jeśli koło nie jest dobrą wolą obra-
cania się na własnej starej drodze wkoło siebie i tylko wkoło siebie [...]13.

Nic z tego wszystkiego, co w ogóle się dzieje, nie może być niegodne samo przez 
się,  a l bowi em n i e  godz i ł oby  s i ę  chc i e ć  pozbyć  t ego: każda rzecz tak 
jest bowiem z całością związana, że chcieć wykluczyć cokolwiek znaczy to wszystko 
wykluczyć. Postępek niegodny znaczy to: niegodny świat w ogóle...

13 F. Nietzsche, Wola mocy, przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 274.
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A nawet i wówczas jeszcze: w świecie niegodnym także i odrzucanie byłoby nie-
godne... I konsekwencją sposobu myślenia, który wszystko odrzuca, byłaby prak-
tyka, która wszystko potwierdza... Jeśli „stawanie się” jest wielkim pierścieniem, to 
każda rzecz jest jednako warta, wieczysta, konieczna. – We wszystkich korelacjach 
potwierdzania i przeczenia, dawania pierwszeństwa i dawania odprawy, miłowania 
i nienawidzenia, wyraża się tylko perspektywa, interes pewnych typów życia: samo 
przez się wszystko, co jest, przytakuje14.

Nie ma istoty, którą można by uczynić odpowiedzialną za to, że ktoś w ogóle istnieje, 
że ktoś jest taki a taki, że ktoś urodził się w tych warunkach, w tym otoczeniu. [...] 
My n i e  jesteśmy rezultatem jakiegoś wieczystego zamiaru, woli, życzenia [...] – nie 
jesteśmy również omyłką Boga, której on sam musiałby się obawiać [...]. Brak jest 
wszelkiego miejsca, wszelkiego celu, wszelkiego sensu, na które moglibyśmy zrzucić 
nasze bycie [...]. Przede wszystkim: nikt nie mógłby tego: całości nie można sądzić, 
mierzyć, porównywać, lub nawet zaprzeczać! Dlaczego nie? [...] Choćby dlatego, że 
n i e  ma  n i c  poza  c a ło ś c i ą...15

Ostatecznie, potępienie życia przez żyjącego pozostaje przecież tylko symptomem 
określonego sposobu życia: kwestia, czy potępienie to jest słuszne lub niesłuszne, nie 
została wcale tym samym podniesiona. Aby w ogóle móc poruszyć problem war-
to ś c i  życia, należałoby zająć stanowisko na  z e wną t r z  życia [...]. Problem ów po-
zostaje dla nas niedostępny. Gdy mówimy o wartościach, mówimy z inspiracji życia, 
z perspektywy życia; samo życie zmusza nas do ustanawiania wartości, samo życie 
ocenia poprzez nas, gdy  ustanawiamy wartości...16

Z powyższych fragmentów wynika wyraźnie, że idea wiecznego powrotu 
łączy się ściśle z dwiema kwestiami: skończoności świata oraz istnienia jego 
zewnętrza. Jakkolwiek Nietzsche nie jest tu daleki od swojego parafi zyczne-
go dyskursu, którym w innych fragmentach Woli mocy usiłował uzasadniać 
wieczny powrót, to jednak cytowana wyżej argumentacja ma o wiele bardziej 
fi lozofi czny charakter. Innymi słowy, nie usiłuje powoływać się na jakiekolwiek 
empiryczne zakotwiczenie proponowanej teorii, lecz otwarcie p re zen tu j e 
w i e c zny  powró t  j ako  konsekwenc j ę  myś l en i a  w  ka t ego r i a ch 
skończonośc i  i  j e j  z e wnę t r z a.

Cytowane fragmenty łączy bowiem charakterystyczne i paradoksalne oscy-
lowanie między wizją świata skończonego, poza którym nie ma już nic – żad-
nej instancji oceniającej, planującej, żadnego Stwórcy bądź też jakiegokolwiek 
punktu odniesienia, umożliwiającego neutralny ogląd tego świata – a opisem 

14 Tamże, s. 141–142.
15 Tamże, s. 141.
16 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak fi lozofuje się młotem, przeł. P. Pieniążek, Zielona 

Sowa, Kraków 2004, s. 30.
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rzeczywistości, który wbrew poprzedniej przesłance zakłada pewne zewnętrze. 
Owo zewnętrze umożliwia w ogóle mówienie o świecie jako takim – o owej 
„stałej, spiżowej wielkości siły”, która co prawda tworzy jedną całość, do której 
należy wszystko, co istnieje, ale jednocześnie wymaga zewnętrznego punktu, 
by jako całość mogła być widziana. Jakkolwiek bowiem obserwator należy do 
tego świata, to jednak może go pomyśleć tylko wtedy, gdy fi kcyjnie założy 
zewnętrzne miejsce oglądu. Ten paradoks wyraża się najdobitniej w podkreślo-
nym wyżej fragmencie, w którym Nietzsche opisuje świat jako „określoną ilość 
siły, włożoną w określoną przestrzeń i nie w przestrzeń, która by gdziekolwiek 
była «próżna»”. Owa przestrzeń jest fi kcją – niezbędną do pomyślenia świata – 
lecz wciąż wyłącznie fi kcją.

Widać zatem, że w fi lozofi i Nietzschego wyraźnie zaznacza się paradoks 
Kantowskiej i pokantowskiej myśli, która musi myśleć swój przedmiot – świat 
– wraz z pozycją obserwatora. Pociąga to za sobą niemożliwość sformułowania 
jednoznacznego, „spokojnego” – mówiąc w Heglowskim języku – opisu. Ob-
serwator musi bowiem abstrahować od swego istnienia, by ująć świat jako ca-
łość; gdy to zrobi, czuje się zmuszony włączyć także siebie samego w ową
całość, co natychmiast zmienia obraz. W rezultacie powstają dwa fi lozofi czne 
opisy, połączone z sobą tak, jak zależne pozostają obrazy jednego przedmiotu 
zmieniające się wskutek paralaksy. Nie ma więc jednej fi nalnej myśli. Ten re-
zultat wytwarza się wskutek takiego myślenia o świecie, które stara się ująć go 
w całości, nie pozostawiając żadnej transcendentnej przestrzeni na zewnątrz, 
ale jednocześnie zostaje zmuszone do uwzględnienia samej pozycji myślącego. 
Innymi słowy, to w myślącym podmiocie ogniskuje się załamanie fi lozofi czne-
go opisu.

Mając w pamięci ten charakterystyczny, nowoczesny rys Nietzscheańskiej 
fi lozofi i, nie sposób nie zwrócić uwagi, że myśl wiecznego powrotu – w zary-
sowanej wcześniej paradoksalności – zależy od strukturalnie identycznego me-
chanizmu. Także ona zawiera „opis” całości świata, nie dając zarazem komplet-
nego, spokojnego rezultatu. Przeciwnie: załamuje się, i to dokładnie w punkcie 
zajmowanym przez podmiot, któremu owa myśl przyszła do głowy. Tę prawid-
łowość najłatwiej dostrzec we fragmencie O widmie i zagadce, w którym – jak 
wspomniałem już wcześniej – występują w istocie dwie postaci nauki wiecz-
nego powrotu. Pierwsza z nich jest przedmiotem rozmowy Zaratustry i karła; 
to banalne i pozbawione konsekwencji sformułowanie powstaje w istocie tylko 
dzięki możliwości neutralnego, zdystansowanego oglądu obserwatora, który 
spogląda na świat z zewnątrz. Tylko on zakłada odrębność dialogujących pod-
miotów, a więc i możliwość dyskusji na temat wiecznego powrotu. Ta pozycja 
jest dla Nietzschego fi kcją, co nie zmienia faktu, że tylko w niej nauka wieczne-
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go powrotu daje się explicite wyrazić. Niemniej we wspomnianym fragmencie 
znajdujemy drugie sformułowanie tej myśli, wyzwalające jej transformacyjną 
moc. Tam jednak, gdzie to sformułowanie się pojawia, zmianie ulega sam my-
ślący podmiot. Nauka wiecznego powrotu nie jest już przedmiotem dyskusji 
Zaratustry i karła, lecz zamyka nad Zaratustrą najgłębszą samotność. To krót-
ki moment, w którym narracja Nietzschego ulega zawieszeniu, oddając ak t 
zn i e s i en i a  od rębne j  podmio towośc i  t e go, k to  myś l i  o  w i e c z-
nym powroc i e. Ta druga postać nauki nie zakłada już zewnętrznego oglądu 
stającej się całości, lecz włącza w nią myślącego, który nie znajduje już różnicy 
między sobą a strumieniem stawania się.

Tym samym nauka wiecznego powrotu okazuje się mieć dwie sprzężone 
formy, załamujące się w punkcie zajmowanym przez myślący ją podmiot. Stąd 
właśnie wypływają paradoksalne rysy tej nauki, o których była mowa wcześ-
niej: brak jednego sformułowania, dynamiczny charakter oraz transformacyj-
na wobec podmiotu moc. Widać teraz wyraźnie, co odróżnia Nietzscheań-
ską myśl wiecznego powrotu od wcześniejszych kosmologicznych spekulacji, 
przybliżając ją zarazem do ściśle nowoczesnej, a zatem pokantowskiej fi lozofi i. 
Myś l  w i e c znego  powro tu  twor zy  dy skur s  ro zc i ę t y  na  dw i e 
c zę ś c i, z ł ą c zone  o ś rodkowym punkt em r adyka lnego  ze r wan i a. 
Tę strukturę fi lozofi a zna od czasów antynomii Kanta, podczas gdy wcześniej-
sze sformułowania pozornie podobnych intuicji jej nie zawierają.

Nauka wiecznego powrotu nie ma więc konkluzji, bowiem buduje się wo-
kół centralnego napięcia łączącego sprzeczne sformułowania. Graniczy ona 
zarówno z krańcową rezygnacją melancholicznego „koliska bytu”17, jak i z eks-
cesem energii wyzwalanym przez myśl o radykalnej pojedynczości mającego 
mieć miejsce zdarzenia, które uformuje całą wieczność. Łączy ogląd stającej się 
całości z pozycji fi kcyjnego obserwatora – z myśleniem, w którym ten obser-

17 Dla ojców pustyni południe było godziną, w której na mnicha czekał demon acedii. Sprawiał 
on, że zanikała wola, skupienie na jednej czynności stawało się niemożliwe, a górę brała niepowstrzy-
mana chęć ucieczki w jakiekolwiek inne, byleby inne, miejsce. Acedia to taki rodzaj melancholii, 
w którym ciążenie południowego słońca – pod jakim wszelkie istnienie zdaje się stać w swej nagości 
i jedności – niszczy ludzką jednostkowość, włącznie z troską o własne sprawy i duchowy rozwój oso-
bowości. Dlatego właśnie południe i towarzysząca mu acedia były jednoznacznie potępiane (zob. np. 
J. Klimak, Drabina raju, przeł. W. Polanowski, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2011, s. 190–192). 
Tymczasem u Nietzschego „wielkie południe” – jakkolwiek nigdy nieobecne w pełni, zawsze prze-
słonięte, choćby drzemką Zaratustry we fragmencie W południe – jest apogeum działania. W istocie 
jednak w wielkim południu zanik indywidualności graniczy z jej scaleniem się z samym stawaniem. 
To szczyt acedii scalonej z frenetyczną aktywnością. Dlatego nauka wiecznego powrotu, która z wiel-
kim południem dzieli pękniętą, paradoksalną konstrukcję, nie może mieć jednoznacznej konkluzji: 
nie sposób jej ani unikać, ani pożądać. Nie jest słabością, która odejdzie, ani siłą, jakiej należy szukać 
– lecz ciemnym punktem, który czeka na wszelką słabość i wszelką siłę jako ich granica.
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wator w owej całości się roztapia. Spaja fi lozofi ę – mniej lub bardziej racjonal-
ny dyskurs, który usiłuje udowodnić, dlaczego ciąg zdarzeń musi się powtórzyć 
– z myśleniem, które przekracza fi lozofi ę i kładzie jej kres. To w niej krańcowy 
nihilizm – „wszystko tak samo zawsze” – przełamuje się w szansę „wielkiego 
południa”, które uratuje ludzkość od upadku.

Zakładając taką strukturę myśli wiecznego powrotu, spróbujmy teraz przyj-
rzeć się bliżej jej związkom z fi lozofi ą nowoczesną.

III

Jak wspomniałem na początku, kategorią, która pozwala ująć głębokie powi-
nowactwo myśli wiecznego powrotu z nowoczesną fi lozofi ą, jest mesjanizm. 
Naturalnie może on być rozumiany na niezliczone sposoby, zarówno w doktry-
nach religijnych, jak i politycznych bądź czysto fi lozofi cznych. Nie pretendując 
do żadnych rozstrzygnięć w tym zakresie, ograniczę się do wyłącznie takiego 
sformułowania mesjanizmu, które podkreśla pewne charakterystyczne dla epoki 
nowoczesnej rysy myślenia. Konkretne przykłady warto poprzedzić wcześniej-
szym nakreśleniem podstawowych wyznaczników mesjanizmu.

Ten mesjanizm, jaki w rozmaitych postaciach przedostawał się do fi lozofi i 
zachodniej, wywodzi się z judaizmu. W judaizmie też odnajdujemy pierwszą 
charakterystyczną cechę szeroko pojętego myślenia mesjanistycznego: przeko-
nanie o istnieniu pewnej wady, a przynajmniej niedoskonałości obecnie istnie-
jącego świata18. W rabinicznym judaizmie upatruje się jej źródła w działaniu 
Adama, choć rozmaite prądy kabalistyczne – choćby kabała luriańska – pro-
ponowały mniej literalne odczytania tego pierwotnego, negatywnego wyda-
rzenia. U Izaaka Lurii upadek Stworzenia wynika z niewspółmierności między 
Boską mocą a materią, z której powstaje świat – materią wyłonioną wskutek 
cimcum, wycofania się Boga19. Pierwotna niedoskonałość świata wywodzi się 
tu już nie z działania praczłowieka, lecz z pułapki niemal nieuchronnie czeka-
jącej na akt Stworzenia.

Jakkolwiek rozumieć mechanizm pierwotnego upadku, wytwarza on logikę 
fundamentalnego zadłużenia obecnie istniejącego świata wobec jego przeszłej, 
doskonałej postaci. Na takim właśnie podglebiu powstaje mesjanizm: trzeba 
mu bazowej różnicy między przeszłą doskonałością a teraźniejszą wadą – różni-
cy, między biegunami której rozwiera się historia. Tym samym mesjanizmowi 

18 Zob. G. Scholem, Th e Messianic Idea in Judaism, Schocken Books, New York 1995.
19 Zob. L. Fine, Physician of the Soul, Healer of the Cosmos. Isaac Luria and His Kabbalistic Fel-

lowship, Stanford University Press, Stanford, CA 2003.
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towarzyszy koniecznie świadomość historyczna, pozycjonująca obecną chwilę 
wobec kontinuum zmierzającego od upadku do odkupienia. Świadomość hi-
storyczna łączy się natomiast z inną kluczową dla mesjanizmu cechą: oczekuje 
on jednorazowego zdarzenia, które przetnie dzieje, przynosząc radykalną zmia-
nę. W tym sensie do istoty mesjanizmu należy większe lub mniejsze wyczulenie 
na moment – jako coś absolutnie pojedynczego, unikatowego, choć mającego 
znaczenie dla całej historii. Napięcie między wiecznością a rozstrzygającą o niej 
chwilą ma tu w istocie dialektyczny charakter; chwila nie jest momentem 
w ciągu jednorodnych, z góry zaplanowanych i uprzednich wobec wieczności 
momentów, lecz punktem zwrotnym, w którym zdeterminowana zostaje po-
stać wieczności.

Tak dochodzimy do ostatniej charakterystycznej cechy mesjanizmu, a mia-
nowicie zbawienia, jakie przynosi on przeszłości. Niewątpliwie należy z ostroż-
nością podchodzić do takiego sformułowania, ponieważ wiele konkretnych 
mesjanistycznych idei zakładało – przynajmniej częściowe – zniszczenie tego, 
co powstało w trakcie obarczonej błędem historii. Inne natomiast, np. Majmo-
nidejska, nie uznawały radykalnej jakościowej różnicy między dziejami przed 
zbawieniem oraz po przyjściu Mesjasza. Co ciekawe jednak, ten mesjanizm, 
który odbija się w nowoczesnej fi lozofi i, zakłada raczej restytucję wszystkich 
elementów źle poukładanej historii niż jej zniszczenie; najwyraźniejszych przy-
kładów dostarcza tutaj myśl Georga Hegla, Karola Marksa i Waltera Benja-
mina. Dlatego na potrzeby niniejszej rekonstrukcji przyjmijmy, że rysem me-
sjanizmu jest zakładanie przezeń nadejścia chwili, która scali i naprawi to, co 
zaistniało w niezbawionej historii. Chwila ta inauguruje nadejście nowej epo-
ki, a w istocie zmienia sam sposób tworzenia się historii.

IV

Opisany wyżej szkielet myślenia mesjanistycznego we frapujący sposób kore-
sponduje ze sposobem, w jaki od czasów Kanta fi lozofi a zachodnia zaczęła 
postrzegać swój status, swoje zadanie i miejsce w historii.

Krytyka czystego rozumu jest może pierwszym fi lozofi cznym dziełem praw-
dziwie historycznym, to znaczy takim, które usiłuje zmierzyć się z zastanym 
kryzysem w określonym dziejowym momencie. Kant postrzega swą epokę jako 
ciemną noc metafi zycznego zamętu, wywołanego bezskutecznymi próbami 
dogmatycznego myślenia:

Teraz zaś, gdy – jak się mniema – próbowano wszystkich dróg nadaremno, panuje 
w naukach przesyt i zupełny indyferentyzm, ojciec chaosu i nocy, ale zarazem prze-
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cież i początek, a przynajmniej zapowiedź zbliżającego się ich przekształcenia i ujaś-
nienia, gdy wskutek źle zastosowanej pilności stały się ciemne, zagmatwane i nie-
użyteczne20.

Jutrzenka, którą ma na myśli Kant, to budowana przezeń krytyka, która 
usunie „pozorną wiedzę”21 metafi zyki, zastępując ją odnalezionymi przez try-
bunał czystego rozumu „wiecznymi i niezmiennymi prawami”22.

U źródeł Kantowskiego projektu tkwią założenia, które mają w istocie me-
sjanistyczny charakter – w nakreślonym wyżej znaczeniu. Filozofi a stanowi 
tutaj reakcję na kryzys, który ju ż  się wydarzył, stawiając ją w pozycji histo-
rycznego zadłużenia. Innymi słowy, myślenie rozpoznaje swoje umiejscowienie 
w obarczonej błędem historii. Ale sam moment tego rozpoznania nosi już me-
sjańskie rysy: fi lozofi a czuje się w mocy przełamać kryzys, a pierwszym aktem, 
jakiego musi dokonać, jest zrozumienie rozmiarów zbłądzenia. Dla samego 
Kanta nie jest możliwe uniknięcie dalszych manowców metafi zyki, jeśli nie zo-
stanie ona gruntownie przebadana przed trybunałem czystego rozumu. W dal-
szej kolejności musi nastąpić osobliwy akt zbawienia, polegający na naprawie 
błędu. Od tej chwili mesjańskiej naprawy historia – nie tylko fi lozofi i – ulegnie 
jakościowej zmianie. Dotychczasowe dzieje zostaną naprawione w tym sensie, 
że nowa fi lozofi a właściwie rozpozna status podejmowanych dotąd prób ro-
zumienia. Wraz z tym mesjańskim przełomem przeszłość przestanie obarczać 
teraźniejszość długiem, a niepowodzenia fi lozofi i nie będą już rzutować na jej 
nowy kształt.

Logika Kantowskiej krytyki determinuje główny nurt nowoczesnej zachod-
niej fi lozofi i aż po dekonstrukcję. Tym samym fi lozofi a ta – która rozpoznaje 
swoje historyczne miejsce oraz żywi przekonanie o swej dziejowej roli – ma 
istotne cechy mesjanistyczne. Jeśli porównać powyższe uwagi z nakreśloną 
wcześniej specyfi ką mesjanizmu tout court, to prócz charakterystycznego sche-
matu, opartego na triadzie: zadłużenie – chwila – zbawienie, można wyraź-
nie dostrzec dwie cechy wyróżniające ów nowoczesny fi lozofi czny mesjanizm. 
Przede wszystkim wpisuje on wspomnianą triadę w kontekst wiedzy. Ciążąca 
na teraźniejszości wina to nie rezultat błędu etycznego ani też zakłócenia w pro-
cesie Stworzenia, lecz e f ek t  u t r z ymując ego  s i ę  n i e z ro zumien i a. Co 
za tym idzie, fi lozofi a jest predestynowana do jego usunięcia, ponieważ to ona 
potrafi  rozpoznać dotąd nieprzyswojone zdarzenia i zmienić ich naturę. Akt 
mesjański, jakiego w tym celu dokonuje, polega na niczym innym, jak na roz-

20 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957, t. I, s. 9.
21 Tamże, s. 10.
22 Tamże, s. 11.
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poznaniu; niemniej jednak efekt tego zdarzenia zmienia funkcjonowanie całe-
go ludzkiego świata. Ten rys, słabszy może u Kanta, staje się wyraźnie obecny 
w myśli Heglowskiej, gdzie moment defi nitywnego rozpoznania kończy histo-
rię w dotychczasowym jej kształcie.

Po drugie, mesjanizm nowoczesnej fi lozofi i ma za swój kluczowy element 
doświadczenie zależności od pewnego ukrytego warunku. Warunek ten ni-
czym ciemne źródło tkwi wewnątrz samej fi lozofi i, tworząc jej możliwość, lecz 
zarazem blokując jej dostęp do pełnego poznania. Jego ciążąca quasi-obecność 
sprawia, że fi lozofi a jest zmuszana do stałego przekraczania samej siebie, w wy-
niku którego to, co ją warunkuje, mogłoby zostać przez nią pojęte. Drugą stro-
ną tego ruchu jest pojawiające się w nowoczesnej fi lozofi i przekonanie, że jej 
dotychczasowe drogi były błędem, a wiedza, którą starała się zdobyć – złudze-
niem. Stąd też pojawia się mesjanistyczna wizja aktu ostatecznego zrozumie-
nia, które zakończy kryzys fi lozofi i poprzez rozpoznanie jej dotychczasowego 
warunku możliwości. Ów akt wywiera wpływ na relacje fi lozofi i do pozosta-
łych dziedzin wiedzy, w szczególności w ten sposób, że znosi dyskurs fi lozofi cz-
ny na rzecz innego – np. estetycznego czy ekonomicznego – bądź też w ogóle 
zastępuje go praktyką23. Nic bardziej charakterystycznego dla nowoczesnego 
myślenia niż wizja aktu ostatecznego zrozumienia, który odsłoni ukryty wa-
runek fi lozofi i i otworzy jej zamknięty dyskurs na nową, zbawioną praktykę.

V

Pośród innych nowoczesnych fi lozofi i, którym tak bliski jest element mesja-
nistyczny, Nietzscheańska nauka wiecznego powrotu zajmuje co najmniej 
równoprawne miejsce. Co więcej, to właśnie kategoria mesjanizmu pozwala 
wyrwać tę naukę z historycznej ciągłości. W ten sposób zacierają się rysy jej 
pozornego podobieństwa do różnych antycznych doktryn – podobieństwa, 
którego powierzchniowy charakter czyni z myśli wiecznego powrotu banał – 
a na pierwszy plan wychodzi ukryta w jej strukturze dynamika. Spróbujmy 

23 Jeszcze inną drogę sugerował Heidegger, usiłując zastąpić dotychczasową „ontoteologiczną” 
fi lozofi ę „myśleniem”. Być może to właśnie u Heideggera, który w istocie ocala dyskurs fi lozofi i, 
jakkolwiek wydaje się c a łkowic i e  go  p r zek r a c z a ć, uwidacznia się cała paradoksalność trans-
gresyjnych impulsów nowoczesnego fi lozofowania. Potrzebuje ono stale ustanawianej granicy, którą 
przekracza w poszukiwaniu własnego warunku możliwości. Tym samym znacznikami dyskursu fi lo-
zofi i są już nie tyle specyfi czne dla niej tematy i sposoby rozważania tych tematów, ile s am spo sób 
n i eu s t annego  s amopr zek r a c z an i a  w  myś l en iu. Skupienie fi lozofi i na tej granicy, ba – 
organizacja fi lozofi i wokó ł  granicy – jak również próby ciągłego zniesienia samej siebie, noszą 
wyraźny rys tego specyfi cznego, nowoczesnego mesjanizmu.
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więc zestawić Nietzscheański wieczny powrót z opisanym wyżej mesjanizmem 
nowoczesnej fi lozofi i, przesuwając tę ideę Filologa w samo centrum pokantow-
skiego myślenia.

Myśl wiecznego powrotu uderza swym mesjanistycznym statusem; zja-
wia się bowiem jako obietnica, cel znoszący wszelkie cele, lecz wymagający 
nieskończenie długiej drogi do swego uobecnienia. W istocie bowiem cen-
trum tej nauki – moment, w którym myślący ją podmiot w pełni pojmuje jej 
konsekwencje i podlega radykalnej transformacji – jest tyleż nieosiągalny, co 
nieobecny. Myśl wiecznego powrotu nie istnieje więc inaczej niż niespełnio-
ny mesjanizm, który oczekuje chwili zbawienia, zawsze będąc o krok przed 
nią. Odsunięta od swoich sformułowań w piśmie, stanowi – używając terminu 
Jacques’a Derridy – widmo nawiedzające teksty Filologa. Pozostaje zamasko-
wana nawet w tym dziele, które ma być jej głównie poświęcone: Zaratustrze. 
Z kolei we fragmencie Wiedzy radosnej staje się myślowym eksperymentem, 
obiektem wystawiającej na pokuszenie próby, niepozwalającym się wyczerpać 
nawet w złożonej paraboli. Myśl wiecznego powrotu skrywa się za wieloma 
późnymi tekstami Nietzschego i tylko przez aluzje do koła czy pierścienia da 
się wychwycić jej bliską nieobecność.

Cechujący ją mesjanizm daje się zauważyć także przez to, że nie sposób 
pomyśleć wiecznego powrotu bez gruntownej transformacji. Czego? Przede 
wszystkim myślącego go podmiotu, który sam – w zapośredniczeniu odroczo-
nej, nieobecnej nauki – uznaje nieskończony ciężar spoczywający na każdej 
chwili jego życia. Myśl wiecznego powrotu ma w tym aspekcie charakter etycz-
ny24. Pod wieloma względami zbliża się do imperatywu kategorycznego Kanta 
– choćby przez to, że nie podaje żadnej konkretnej maksymy postępowania, 
lecz wszelkie maksymy, jakie podmiot chciałby samodzielnie przyjąć, poddaje 
swoistemu testowi uniwersalności. Tak jak maksyma zgodna z imperatywem 
kategorycznym musi być przedmiotem woli człowieka, chcącego, by stała się 
powszechnym prawem przyrody – tak też nauka wiecznego powrotu wymusza 
wolę nieskończonego powtórzenia danego czynu, pod sankcją pogrążenia się 
przez podmiot w autodestrukcyjnym nihilizmie. Dlatego efektem owej nauki 
jest gruntowne przeobrażenie tego, kto ją pomyślał.

Ten aspekt myśli wiecznego powrotu pokazuje całą złożoność nowoczes-
nego fi lozofi cznego mesjanizmu. Z jednej strony to sama myśl ma już walor 
mesjański: wystarczy ją pomyśleć, by uruchomić mechanizm transformacji. 

24 Podkreślał go w swojej interpretacji Gilles Deleuze, kładąc nacisk na spójność, jaką świadom 
wiecznego powrotu podmiot musi zyskać, odkąd wie, że żaden – choćby najmniejszy – czyn nie daje 
się wyłączyć z całości wiecznego powrotu (por. G. Deleuze, Nietzsche i fi lozofi a, przeł. B. Banasiak, 
Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1997, s. 74).
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Narzędziem przemiany nie jest więc żadna zewnętrzna interwencja Mesjasza, 
nie jest nią także jakikolwiek odkupieńczy czyn; przeciwnie, t o  s ama  myś l 
o  specy f i c znym, f i l o zo f i c znym zbawi en iu może  p r zyn i e ś ć  zba-
w i en i e. W ten sposób idea wiecznego powrotu okazuje się posiadać walor 
naddeterminowania: pociąga zdarzenia, które sama zapowiada. Oczywiście 
strukturalnie analogiczny mechanizm można znaleźć w fi lozofi i Hegla oraz 
Marksa. Warto zauważyć, że mesjanistyczny impuls zjawia się w świecie w po-
staci myśli mającej walor ku s zen i a; mesjańska walka toczy się więc nie mię-
dzy Mesjaszem a siłami zła, lecz między instancjami myślącego podmiotu.

Ale z drugiej strony myśl ta okazuje się niewystarczająca; zawsze odroczona 
i nieobecna, pozostawia wyzwanie, któremu dopiero należy sprostać, podczas 
gdy sprostać mu nie sposób. W nielicznych fragmentach, które wprost odnoszą 
się do wiecznego powrotu, Nietzsche sugeruje, że pomyślenie owej najcięższej 
myśli – jakkolwiek samo prowadzi do „zmiażdżenia człowieka takim, jakim 
jest” – nie kończy przemiany. Przeciwnie, dopiero ją inauguruje, zmuszając 
podmiot do nieustannego uświadamiania sobie ciężaru, który spoczywa na 
jego działaniach. Życie w pełni przetworzone przez naukę wiecznego powrotu 
tworzy centrum późnego projektu Nietzschego, w szczególności w Zaratustrze; 
jest to jednak centrum niedostępne i niemożliwe.

Widać więc, że myśl wiecznego powrotu zawiera w samej sobie potencjał 
transformacji podmiotu, jakkolwiek zwiastuje dopiero początek niekończącej 
się i beznadziejnej drogi do niemożliwego celu. Jej mesjanizm to mesjanizm 
porażki, wiecznego wyczekiwania. Niemniej jednak Nietzsche ma słuszność, 
twierdząc, że chwila jej pomyślenia defi nitywnie odcina człowieka od jego do-
tychczasowej egzystencji. Wyprowadza go bowiem na pustynię, zmuszając do 
ciągłej wędrówki za tym, co już nadeszło, lecz wciąż jest – i będzie – nieobecne. 
W os t a t e c zne j  in s t anc j i  me s j ań ska  moc  myś l i  w i e c znego  po-
wro tu  l e ż y  wy ł ą c zn i e  w  ko l i s t o ś c i  ś c i e ż ek, j ak i e  wokó ł  n i e i s t-
n i e j ą c ego  c en t r um zak re ś l a  myś l ą cy  j ą  podmio t.

VI

Nauka wiecznego powrotu tworzy w fi lozofi i Nietzschego centralny punkt, 
wokół którego załamują się poszczególne kategorie myślenia Filologa. Dlatego 
– prócz zarysowanych wyżej konsekwencji – wytwarza ona całą sieć mesjani-
stycznych efektów, którym warto teraz przyjrzeć się bliżej.

Jakkolwiek – co stwierdziliśmy wyżej – myśl wiecznego powrotu jest ściśle 
powiązana z konstrukcją nowoczesnego podmiotu, który zostaje „uwiedziony” 
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przez owo nieistniejące centrum, jakie ta myśl wskazuje, to jednak j e j  od-
dz i a ł ywan i e  da l e c e  wykrac z a  poza  g r an i c e  podmio tu, równo-
c ze śn i e  j e  zno s z ą c. Dla Nietzschego pomyślenie przezeń myśli wiecznego 
powrotu to wydarzenie rangi kosmicznej: po raz pierwszy w  t ym cyk lu  zo-
stała ona objęta samoświadomością przez tych, którzy nieskończenie wiele razy 
przychodzili na świat i go opuszczali. Co znaczy, że w każdym z cykli Nietzsche 
pomyślał ją po raz pierwszy, zajmując pozycję strukturalnie podobną do tej, 
jaką uzyskał Hegel, doprowadzając Ducha do samozrozumienia. W ten sposób 
Nietzsche staje się posłańcem Mesjasza, w której to roli występuje myśl wiecz-
nego powrotu. Od jego wystąpienia nic nie będzie już takie samo. Dlatego 
zdarzenie, które nastąpiło „przy piramidalnie spiętrzonej skale opodal Surlei”, 
nie jest tym, czym się zdaje: powzięciem przez fi lozofa jednej z niezliczonych 
idei. Przeciwnie, Nietzsche odkrywa pułapkę wiecznego powrotu dla siebie, ale 
w pewnym sensie ob j aw i a  j ą  j e j  s ame j: jeden moment odcina nieświa-
dome powtórzenie od jego świadomej postaci, dzięki czemu każdy ma odtąd 
szansę zostać skuszony wizją wiecznego nawrotu wszystkich rzeczy. Dlatego 
chwila, w której Filologowi przychodzi do głowy idea wiecznego powrotu, jest 
powszechnym zdarzeniem o charakterze mesjanistycznym.

Jak wspomniałem już wyżej, wprowadza ona zupełnie nową logikę historii, 
sprawiając, że wektory wszelkiej aktywności kierują się w stronę defi nitywne-
go rozstrzygnięcia, jakie obiecuje. Retroaktywnie dotychczasowy bieg dziejów 
zostaje podporządkowany logice wiecznego powrotu, kulminując w chwili ma-
jącego nadejść „wielkiego południa”. W Ecce homo czytamy:

Moje zadanie przygotowania chwili najwyższego opamiętania się ludzkości, wielkie-
go południa, gdy spojrzy wstecz i w dal, gdy wydobędzie się spod panowania przy-
padku i kapłanów i pytanie: dlaczego? po co? postawi po raz pierwszy jako całość25.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że mesjanizm nauki wiecznego powrotu nie po-
lega na zakończeniu dziejów przez ostateczny mesjański akt, lecz na  zmian i e 
spo sobu, w  j ak i  po s t r z egane  j e s t  ro zw i j an i e  s i ę  h i s to r i i. Od 
tej pory dotychczasowe dzieje nie będą mogły być widziane inaczej niż jako 
okres pozostawania ludzkości pod władaniem błędu, „przypadku i kapłanów”, 
czyli – krótko mówiąc – metafi zycznych majaków. Nauka wiecznego powrotu 
ma więc o tyle realne działanie, że czyni dotąd niewidoczny kryzys myślenia 
jawnym. Jednocześnie stawia za cel przekroczenie owego kryzysu, defi nitywne 
odrzucenie ciążącego błędu i afi rmację konsekwencji wiecznego powrotu.

25 F. Nietzsche, Ecce homo, s. 53.
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Moment tego oczekiwanego spełnienia, wspomniane już „wielkie połu-
dnie”, to chwila całkowitego przyswojenia sobie przez ludzkość jej przeszłości. 
Każde zdarzenie, które zaistniało, zyskuje równe miejsce w tej nowej wizji hi-
storii: upadają bowiem mechanizmy selekcji i wyparcia niesprzyjających oko-
liczności. Dzieje ukazują się w swej niezróżnicowanej całości, skoncentrowa-
nej i uobecnionej w momencie „wielkiego południa” – jednym z najbardziej 
wyrazistych wcieleń widma doskonałej i pełnej teraźniejszości. Wszystko, co 
dotąd wydawało się przypadkowe za sprawą możliwości negowania zdarzeń, 
teraz staje się konieczne. Wydarzenia tworzą jeden kolisty ciąg, przez co dzieje 
jawią się jako nierozdzielna całość.

Obietnica, jaką przynosi myśl wiecznego powrotu, przekracza granice fi lo-
zofi i. Jest wydarzeniem kosmicznym, społecznym i politycznym: na każdym 
z poziomów rozchodzi się niczym kręgi na wodzie. Podobnie jak u innych 
pokantowskich myślicieli fi lozofi a zostaje tu zniesiona w owym „wielkim za-
daniu”, jakie staje przed ludzkością. Nie jest już teoretycznym dyskursem, lecz 
duchową i polityczną praktyką.

VII

Myśl wiecznego powrotu nie przynosi realnie tego, co obiecuje. Nie daje się 
jednak zapomnieć na tyle, by przywrócić dawną logikę historii. Być może 
atrakcyjność tej myśli i jej nadal „kuszący” charakter wynikają z faktu, że wciąż 
nie wygasła mesjanistyczna logika nowoczesnej fi lozofi i. Póki się ona utrzymu-
je, sam Nietzsche pozostaje dla nas odcięty od poprzedniej – w tym własnej 
– historii; jego późna myśl krąży wokół ciemnego nieistniejącego centrum, 
w jakim pozycjonuje się nauka wiecznego powrotu. Wyrwany z kontinuum 
historii powszechnej, powinien więc zajmować osobne miejsce, mierząc się – 
tak jak przed nim Kant, Hegel i Marks – z pęknięciem, które nadaje fi lozofi i 
mesjanistyczną dynamikę.

Czy bowiem myśl wiecznego powrotu nie jest jego pułapką, pułapką, która 
obiecuje fi lozofowi wszystko, w zamian za co tu i teraz rujnuje go do szczętu?
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