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MARTA SONIEWICKA

Donżuanizm filozoficzny fryderyka nietzschego1

Wprowadzenie: etyka jako poszukiwanie własnej drogi

Etyka jest nauką praktyczną, a nie teoretyczną, jak pisze, powtarzając za 
Arystotelesem, Jacek Filek2. Jej celem nie jest ekwilibrystyka intelektualna 
polegająca na mnożeniu kontrfaktycznych dylematów moralnych ani na 
rozwiązywaniu problemów natury językowej czy logicznej. Argumentując 
za przywróceniem etyce należnego miejsca w filozofii, Filek podkreśla, że 
etyka nie jest nauką, ale głębokim i nieustannym namysłem nad życiem, 
próbą odpowiedzi na pytanie: „jak żyć?”3. Z uwagi na to, że każdy człowiek 
jest inny, zawodzą wszelkie próby stworzenia uniwersalnej teorii, dzięki 
której można by odpowiedzieć na to pytanie. Teorie etyczne najczęściej 
unieważniają problem zawarty w tym pytaniu, zamiast przybliżyć jego roz-
wiązanie. Zawodzą również w zderzeniu z paradoksami, które pojawiają się 
w naszym życiu, wymykając się wszelkim racjonalnym analizom. Z tych też 
względów trafna wydaje się metoda majeutyczna, obrana przez pierwsze-
go wielkiego nauczyciela etyki, jakim był Sokrates. Celem tej metody było 
takie stawianie pytań, by zmusić uczniów do samodzielnego myślenia i by 
wydobyć z nich prawdę dotyczącą najbardziej fundamentalnych proble-
mów życia. Wśród współczesnych filozofów nowożytnych drogą Sokratesa 

1 Artykuł powstał na podstawie fragmentów rozprawy doktorskiej przygotowywanej 
pod kierunkiem prof. Jacka Filka. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego 
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 2012/07/D/HS1/01099.

2 J. Filek, Etyka. Reinterpretacja, Kraków 2014, s. 9 i nast.
3 Tamże, s. 12.
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najwytrwalej podążał Fryderyk Nietzsche, nie szczędząc przy tym obraźli-
wych epitetów pod adresem swego starożytnego mistrza.

Wiele nieporozumień narosło wobec Nietzschego, określanego mia-
nem „mistrza podejrzeń” – zarzucano mu między innymi nihilizm, faszyzm, 
szowinizm, antysemityzm itp. W interpretacji Filka Nietzsche powraca jako 
filozof miłości, wprowadzający nas w nowy wymiar wolności i odpowie-
dzialności4. Na seminariach poświęconych Nietzschemu, na których latami 
czytaliśmy zdanie po zdaniu Tako rzecze Zaratustra, profesor Filek uczył nas 
nie tyle filozofii Nietzschego, ile raczej współfilozofowania z Nietzschem. 
Jedna z głównych myśli tego kontrowersyjnego niemieckiego filozofia spro-
wadza się bowiem do tego, że człowiek powinien się „przeczłowieczyć”, jak 
pisze Filek5. Innymi słowy, celem filozofii Nietzschego było sprowokować 
czytelników do nieustannego zgłębiania siebie i zarazem przekraczania sie-
bie. Na tej drodze ku sobie samemu i ponad samego siebie nie można podą-
żać niczyim śladem – wspinając się ku własnym wyżynom, musimy używać 
własnych nóg, a wzlatując ku własnym niebom, używać własnych skrzydeł, 
jak powtarza Nietzsche. Trzeba odrzucić drabinę, po której szczeblach się 
wstępowało, a także zgubić swoich mistrzów i nauczycieli, by móc kroczyć 
samodzielnie po swej drodze. Parafrazując słynny aforyzm przypisywany 
Kafce, można powiedzieć, że drogi naszego życia powstają, gdy się nimi idzie.

1. Droga tworzącego i miłującego: nietzscheańska antropodycea

Chcesz drogi ku samemu sobie szukać? (...)
Pokaż mi swe prawo i swe siły ku temu!
Czyś jest nową siłą i nowym prawem? Czyś jest nowym ruchem? Z siebie toczą-
cym się kołem? Czy możesz zmusić gwiazdy, aby wokół ciebie krążyły? (...)
Idziesz, samotniku, drogą tworzącego (...)
Idziesz, samotniku, drogą miłującego (...)
Kocham tego, co ponad siebie samego tworzyć pragnie i tak oto zanika (...)6.

Droga od czasów starożytnych symbolizowała aktywność duchową, 
z jednej strony w sferze moralnej, z drugiej zaś w sferze poznania prawdy, 

4 Tamże, s. 157–186.
5 Tamże, s. 167.
6 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Kęty 2004, s. 46–48.
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przy czym obie sfery były z sobą ściśle powiązane7. Metafora drogi odgrywa 
także istotną rolę w Ewangelii, gdzie to Jezus jest „drogą, i prawdą, i życiem” 
– jedyną drogą do zbawienia (J 14, 6). U Nietzschego zaś mowa o drodze 
tworzącego8. Tworzący jest przez Nietzschego określany mianem „wyższego 
człowieka”, nazywa go również miłującym, gdyż kluczowe w tym procesie 
jest pragnienie tworzenia. Nietzsche wyraża to, przywołując słowa Friedricha 
Hölderlina: „albowiem śmiertelny, kiedy kocha, tworzy rzeczy najlepsze”9. 
Ową pasję, w której człowiek się realizuje, pięknie określa Władysław Stró-
żewski, pisząc, że: „Chodzi o to, by we wszystkim, co się robi, być nie tylko 
sobą, ale być sobą bez reszty”10. Aby tworzyć, podobnie jak kochać, nie należy 
tego chcieć, lecz raczej to móc11. Aby miłować, trzeba odrzucić wszelkie „dla”, 
„aby”, „ponieważ”, gdyż tylko miłość dla samej miłości jest czymś stwórczym. 
Taka miłość nie wynika bowiem z braku, który próbuje się kompensować, 
ale z nadmiaru sił duchowych. Tworzący pragną zdobywać i obdarowywać 
kierowani pragnieniem, które wynika z pragnienia roztrwonienia siebie. 
Twórczość, która niczemu nie służy poza rozkoszą tworzenia, jest luksusem 
i czerpie z nadwyżki woli, wytworzonej przez istnienie; nie jest potrzebna ani 
do utrzymania życia, ani do jego odtworzenia. W tym kontekście pojawia 
się u Nietzschego pojęcie „cnoty darzącej”, która jest specyficznym rodzajem 
miłości. Cnota darząca jest sama swoim szczytem aksjologicznym, jak pisze 
Nicolai Hartmann, i w sobie samej znajduje ostateczne spełnienie; nie służy 
niczemu poza sobą, w sobie samej zawiera swój cel12. Jest pragnieniem prag-
nienia, sama siebie pragnie, a przez to przekracza samego darzącego i daje 
mu poczucie udziału w nieskończoności oraz wzmaga pragnienie wieczno-

7 Na temat symbolu drogi w literaturze starożytnej zob.: B. Snell, Odkrycie ducha. Stu-
dia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, tłum. A. Onysymow, Warszawa 2009, 
s. 291–308.

8 F. Nietzsche, dz. cyt., s. 46. Lepiej w tym kontekście używać imiesłowu rzeczownikowe-
go „tworzący” (niem. der Schaffende) zamiast rzeczownika „twórca”, jak czyni to sam 
autor, gdyż chodzi tu o osobę twórczą i wciąż tworzącą, a nie o autora jakiegoś dzieła. 
Nie chodzi też o zawód, lecz o postawę życiową.

9 F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, t. I, tłum. K. Drzewiecki, Kraków 2006, s. 161; słowa 
pochodzą z wiersza Hölderlina pt. Śmierć Empedoklesa, II, 4.

10 W.  Stróżewski, Aksjologiczna struktura człowieka, „Kwartalnik Filozoficzny” 1999, 
t. XXVI, z. 4, s. 24.

11 „Nie wystarcza pełnić d o b r o, należy go chcieć i, według słów poety, bóstwo wziąć 
w c h c e n i e  swoje. Lecz p i ę k n a  chcieć nie należy, trzeba je m ó c, w niewinności 
i ślepocie, bez wszelkiej ciekawości Psyche” (F. Nietzsche, Wędrowiec i jego cień, tłum. 
K. Drzewiecki, Kraków 2005, s. 114).

12 N. Hartmann, Ethics. Moral Phenomena, t. II, tłum. S. Coit, London 2007, s. 338.
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ści13. Człowiek staje się więc sam swoim pragnieniem (pragnieniem nadczło-
wieka) i kresem tego pragnienia. W ten sposób człowiek znajduje w cnocie 
darzącej swoją antropodyceę, jak zauważa Hartmann14. Antropodycea, która 
ma w dziejach zająć miejsce teodycei, jest próbą odnalezienia sensu ludzkie-
go życia w duchowej sile twórczości człowieka.

Nietzsche określa cnotę darzącą mianem Sehnsucht (tęsknoty) i Selbst-
sucht (samolubstwa)15. Niemieckie słowo Sucht znaczy „żądza”, a więc słowo 
Selbst-sucht można również tłumaczyć jako pragnienie siebie samego, któ-
re wzmaga się wraz z tęsknotą za sobą samym. Potwierdza to przypowieść 
O wielkiej tęsknicy, w której Zaratustra rozmawia ze swoją duszą, a taka roz-
mowa duszy z sobą samą zwie się od czasów Platona myśleniem, jak za-
uważa Heidegger16. „Tęsknica jest bólem bliskości dali”, pisze Heidegger17. 
Tęsknić można tylko za tym, co nie jest przy nas – tęsknota karmi się od-
ległością, a więc aby móc tęsknić za sobą, trzeba nieustannie oddalać się 
od siebie. Im bardziej człowiek za sobą samym tęskni, tym bardziej będzie 
siebie samego pragnął. Miłując siebie, trzeba jednocześnie sobą wzgardzać 
i siebie nienawidzić18. Znaczy to, że w miłości do siebie nie mamy dążyć do 
zachowania siebie, przeciwnie – mamy pragnąć swej śmierci i zaniku. Jak 
pisze Hartmann, „najwyższą wartością życia jest nieuchronnie spędzenie 

13 „(...) wszelka rozkosz siebie pragnie (...). Rozkosz wieczności chce – rozkosz chce 
wszelkich rzeczy wieczności – wieczności chce bez dna, bez dna!” (F. Nietzsche, Tako 
rzecze..., dz. cyt., s. 137–138, 230).

14 N. Hartmann, dz. cyt., s. 338–340. Jest to wyrażenie składające się z dwóch wyrazów: 
anthropos (gr. człowiek) i diké (gr. sprawiedliwość), powstałe na wzór wyrażenia teody-
cea (théos – gr. bóg), wprowadzonego przez Leibniza, którego używano w rozważaniach 
dotyczących tego, jak możliwe jest zło w świecie stworzonym przez doskonałego Boga.

15 „Och, któż znajdzie mi właściwe imię chrzestne, imię cnoty dla takiej i tęsknicy [Sehn-
sucht]! »Cnota darząca« – tymi słowy rzecz nienazwaną nazwał niegdyś Zaratustra. 
I wówczas stało się – i zaprawdę, stało się to po raz pierwszy! – że słowo jego uświęciło 
samolubstwo[Selbstsucht], krzepkie, zdrowe samolubstwo, co z potężnej duszy tryska: 
z duszy potężnej, z którą ciało bujne w parze chodzi: piękne, zwycięskie, rześkie, wokół 
którego rzecz każda zwierciadłem się staje; ciało giętkie i przekonywające, ciało tanecz-
ne, którego przenośnią i streszczeniem jest dusza ochocza. Takich ciał i dusz ochoczość 
zwie się sama: »cnotą«” (F. Nietzsche, Tako rzecze..., s. 137–138).

16 M. Heidegger, Kim jest Zaratustra Nietzschego, [w:] A. Przybysławski (red.), Nietzsche 
1900–2000, tłum. J. Mizera, Kraków 2007, s. 88.

17 Tamże.
18 „Powiadają mi, że człowiek samego siebie kocha: och, jakże wielka musi być ta mi-

łość siebie! Ileż wzgardy ma ona przeciw sobie! I tamten kochał też siebie, zarówno jak 
i nienawidził się – wielkim miłośnikiem jest mi on i wielkim pogardzającym...” (F. Nie-
tzsche, Tako rzecze..., dz. cyt., s. 137–138, 190).
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życia”19. Jednakże w tworzeniu chodzi o inny rodzaj zaniku – tworzący za-
traca się i rozdaje innym, ale tworząc, jednocześnie zyskuje siebie na nowo 
– innymi słowy, odradza się niczym Feniks z popiołów. Tworzenie czegoś 
z popiołu symbolizuje stwarzanie ex nihilo, charakterystyczne dla Boga-
-Stwórcy20. Nietzsche używa określenia unerschöpft (niewyczerpany) w sto-
sunku do człowieka. Przy czym Schöpfer znaczy „stwórca” (określenie, które 
przez długi czas stosowano jedynie w odniesieniu do Boga), a Schöpfung 
znaczy „stworzenie, dzieło”. Stwierdzając więc, że człowiek jest istotą un-er-
-schöpft, Nietzsche mówi zarazem, że jest on istotą nie stworzoną, ale siebie 
samo-stwarzającą, a przez to nieskończoną. Jest jednocześnie stwórcą tego, 
co radykalnie nowe w świecie i niedające się wywieść z żadnego pojęcia – 
gdyby istnieli bogowie, twórczość w tym sensie byłaby niemożliwa21.

W tworzeniu zaznacza się w najdoskonalszy sposób indywidualność 
człowieka. Tworzący jest „brzemienny” sobą samym, co znaczy, że stwa-
rzając, daje światu siebie. Nietzsche przyrównuje życie człowieka tworzą-
cego do dzieła sztuki22. Idea człowieka, który jest swoim własnym tworzy-
wem i twórcą nie została wymyślona przez romantyzm, ani tym bardziej 
przez Nietzschego, ale obecna była w historii myśli od czasów starożytnych. 
W średniowieczu ideę tę oddawano maksymą persona est sui iuris („osoba 
jest swojego prawa” – tj. jest istotą, która sama stanowi sobie prawo, posiada 
właściwość samo-posiadania i samo-panowania)23. Nietzsche szuka jednak 
inspiracji gdzie indziej. W swych pierwszych dziełach używał określenia 

19 N. Hartmann, dz. cyt., s. 337, tłum. M.S.
20 Por. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, Warszawa 1990, s. 100. W kontekście sztu-

ki trafnie wyrażają to słowa wiersza Rainera Marii Rilkego pt. Magia, gdzie czytamy: 
„Z nieopisanych przemian rodzą się ciągle / takie dzieła: uwierz i odczuj pośród mo-
zołu! / Cierpimy często, gdy w popiół zamienia się płomień; / lecz w sztuce: płomień 
powstaje z popiołu. / Tutaj trwa magia...” (R.M. Rilke, Wiersze rozproszone i pośmiertne 
z lat 1906–1926, tłum. B. Antochewicz, Wrocław 1991, s. 121).

21 Por. H. de Lubac, Dramat ateizmu humanistycznego, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2005, 
s. 70.

22 Por. H. Buczyńska-Garewicz, Człowiek wobec losu, Kraków 2010, s. 144–145. Porów-
nanie to mogło być zainspirowane twórczością Goethego, którego Nietzsche podzi-
wiał, a który hołdował podejściu do życia jak do dzieła sztuki, czemu dał wyraz w swej 
słynnej autobiografii pt. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (Z mojego życia. 
Zmyślenie i prawda).

23 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń i in., Lublin 
2000, s. 152. Jak pisze Wojtyła: „(...) sprawczość ludzka jest zarazem twórczością. Jest to 
ta twórczość, dla której pierwszym tworzywem jest sam człowiek. Człowiek przez dzia-
łanie kształtuje przede wszystkim siebie samego” (tamże, s. 120). Zob. także: W. Stró-
żewski, dz. cyt., s. 39.
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„dzieło sztuki” w odniesieniu do ludzkiego życia w kontekście dionizyjskich 
misteriów, gdzie człowiek w szale uniesienia upajał się sobą jako dziełem 
sztuki powstałym z „artystycznej przemocy natury”24. Doznawanie szału 
zachwytu wynikało z poczucia stwórczej mocy natury, jak i z poczucia zjed-
noczenia z całym stworzeniem (powrotu do „prajedni” stworzenia).

2. Skok w transcendencję: prze-człowieczanie się prze-człowieka

Człowiek jest czymś, co trzeba przezwyciężać [überwunden]25.

Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem i nadczłowiekiem – liną ponad 
przepaścią. (...) Oto, co wielkie jest w człowieku, że jest on mostem, a nie 
celem; oto, co w człowieku jest umiłowania godne, że jest on przejściem 
i końcem. (...) Kocham tych, którzy nie szukają aż poza gwiazdami powodów, 
aby zaniknąć i ofiarą się stać, lecz ziemi się ofiarują, aby ziemia własnością 
nadczłowieka kiedyś się stała. Kocham tego, który żyje, aby poznawał, i który 
poznawać chce, aby kiedyś nadczłowiek [Übermensch] żył. Tak pragnie on 
swego końca26.

Idea przezwyciężania siebie (Überwinden) jest bliska idei transcen-
dencji rozumianej jako przekraczanie człowieka (Übersteigen). Jeśli przez 
„transcendentne” rozumieć to, co „wykracza poza ludzkie pojęcia”, „wie-
dzę o tym, o czym nic nie wiemy”27 – to Nietzsche z pewnością przyznawał 
transcendencji fundamentalne znacznie dla ludzkiej egzystencji. Prefiks 
„trans-” można tłumaczyć w języku niemieckim właśnie jako „über”, czyli 
przedrostek, którym poprzedził Nietzsche kluczowe dla swej filozofii poję-
cia Übermensch28 i Überwinden. Wykładnię tego pojęcia znajdziemy rów-
nież u Martina Heideggera, który tłumaczy:

24 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, Warszawa 2009, 
s. 45.

25 F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Lisiecka, 
Z. Jaskuła, Wrocław 2005, s. 8. Korzystam tu z tłumaczenia Lisieckiej, gdyż określenie 
„przezwyciężać” wydaje mi się tu znacznie trafniejsze od „pokonać” Berenta.

26 F. Nietzsche, Tako rzecze..., s. 137–138, 10–11.
27 F.  Mauthner, Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache, 

Band 3, Leipzig 1923, hasło „Transzendental”, s. 294–316.
28 Z uwagi na użyty przedrostek „über” Jacek Filek argumentuje, by tłumaczyć to pojęcie 

jako „przeczłowiek” (J. Filek, dz. cyt., s. 167).
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Transcendencja oznacza wykraczanie. Transcendentne (transcendentujące) jest 
to, co dokonuje wykraczania, trwa w przekraczaniu. Jako dzianie się jest ono 
właściwe bytowi. Formalnie można ująć wykraczanie jako „odniesienie”, które 
zmierza „od” czegoś „do” czegoś. Do wykraczania należy też to, ku czemu zmie-
rza wykraczanie, a co zwykle nietrafnie zwane jest tym, co „transcendentne”. (...) 
Dopiero w przekraczaniu jestestwo dochodzi do bytu, którym jest ono samo, do 
siebie jako do siebie „samego”. Transcendencja konstytuuje bycie sobą29.

Jest prawdopodobne, że Nietzsche czerpał inspirację do idei przezwy-
ciężania siebie od Pico della Mirandoli, który w swej Mowie o godności czło-
wieka pisze o tym, jak „wielkim cudem jest człowiek”, odnosząc się właśnie 
do ludzkiej zdolności przekraczania siebie:

Umieściłem cię – mówi Stwórca do Adama – w pośrodku świata, byś się mu 
tym łacniej mógł przyjrzeć i widzieć wszystko, co w nim istnieje. Stworzyłem cię 
jako istotę, która nie jest ani wyłącznie niebiańską, ani ziemską, ani całkowicie 
śmiertelną, ani nieśmiertelną, byś sam się swobodnie mógł kształtować i przezwy-
ciężać30; możesz się wyrodzić i stać się zwierzęciem, i znów się możesz odrodzić 
jako istota podobna Bogu. Zwierzęta z łona matki przynoszą na świat wszystko, 
czego im potrzeba, duchy wyższe od razu lub bardzo rychło stają się tym, czym 
mają pozostać na całą wieczność. Ty jeden tylko masz swobodę rozwoju, moż-
ność potęgowania swych wartości, masz w sobie zarodki pełnego życia31.

Fragment ten jest o tyle ciekawy, że można dopatrzeć się powiązań mię-
dzy słowami Pico della Mirandoli a Zaratustry odnośnie do specyficznego 
statusu istoty ludzkiej, będącej „pomiędzy”32 (światem zwierzęcym a nad-

29 M. Heidegger, dz. cyt., s. 124–126.
30 Podkr. M.S.  W oryginale u Burckhardta: „damit du dein eigener freier Bildner und 

Überwinder seiest” (oryginał Die Kultur der Renaissance in Italien dostępny online). 
Natomiast inne, w tym niemieckie, tłumaczenia Pico della Mirandoli nie zawierają 
tego określenia („przezwyciężania”); mowa tam tylko o tym, że człowiek jest swoim 
własnym „rzeźbiarzem i twórcą” (niem. Bildhauer und Dichter, dostępne online). Por. 
G. Pico della Mirandola, Mowa o godności człowieka, tłum. Z. Nerczuk, M. Olszew-
ski, Warszawa 2010, s. 39. Jednakże w innych fragmentach Mowy... wielokrotnie pada 
stwierdzenie o szczególnej zdolności ludzkiej natury do transformacji.

31 Cyt. za: J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, tłum. M. Kreczowska, Warsza-
wa 1991, s. 218. Nietzsche przyjaźnił się z Burckhardtem, podziwiał go i z pewnością 
czytał Kulturę Odrodzenia we Włoszech.

32 W filozofii Platońskiej używano określenia metaksy w stosunku do człowieka będącego 
pomiędzy tym, co śmiertelne i tym, co nieśmiertelne, by opisać jego sposób komuni-
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zwierzęcym). Gdy nawołuje do tego, by człowiek został przekroczony, nie 
ma jednak na myśli rozwoju czysto biologicznego. Ma wówczas na myśli, 
podobnie jak Pico, rozwój duchowy. Idea samo-przezwyciężania zawiera 
w sobie dwoistość ludzkiej natury, rozumianej przez Nietzschego jako pole 
nieustannej walki – zawiera w sobie zarówno przezwyciężającego (zwycięz-
cę), jak i przezwyciężanego (pokonanego), których nie da się wyodrębnić 
z tego procesu. Wzrost sił duchowych człowieka jest możliwy dzięki we-
wnętrznej walce, dzięki syntezie tego, co w człowieku najniższe, z tym, co 
najwyższe. Nietzsche przywołuje mitologiczne obrazy Proteusza i Dionizo-
sa, którzy symbolizują zdolność nieustannej przemiany i odradzania. Rów-
nież Pico della Mirandola we wspominanej wyżej Mowie... przyrównuje 
człowieka do Proteusza z uwagi na jego zdolność do transformacji, uznając 
„płynną naturę” człowieka za jego szczególną cechę, umożliwiającą stwa-
rzanie siebie na nowo33. Nietzsche przejmuje tę koncepcję człowieka, nada-
jąc jej własną wykładnię woli mocy, co Max Scheler określa jako koncepcję 
człowieka dionizyjskiego34.

O specyficznej dwoistości ludzkiej kondycji pisał również Blaise Pascal:

Pojmijmy zatem, że kondycja człowieka jest podwójna. Pojmijmy, że człowiek 
nieskończenie przerasta człowieka i że bez pomocy wiary byłby on sam dla 
siebie niepojęty (...), nie znając owej podwójnej kondycji ludzkiej, nie wiedzie-
libyśmy nic zgoła o prawdziwej naturze człowieka35.

Według Pascala nieskończona możliwość przerastania siebie jest szcze-
gólną właściwością natury ludzkiej. Dla Pascala, podobnie jak dla św. Au-
gustyna, tylko perspektywa zewnętrzna i zewnętrzny punkt odniesienia, 
dane człowiekowi dzięki wierze, umożliwiają człowiekowi zrozumienie sie-
bie mimo nieustannej zmienności. Można powiedzieć, że Nietzsche przyjął 

kowania się z tym, co absolutne, „bo bóg się z człowiekiem nie wdaje” w bezpośredni 
kontakt (Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1984, 202D, s. 101). Simone Weil 
tłumaczy to pojęcie metaforą ściany dzielącej dwóch więźniów i będącej zarazem je-
dynym sposobem ich porozumiewania się, które polega na stukaniu w mur (S. Weil, 
Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, tłum. A.  Olędzka-Frybesowa, Warszawa 
1996, s. 451).

33 G. Pico della Mirandola, dz. cyt., s. 41 i 45.
34 M. Scheler, Człowiek i historia, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wie-

dzy, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 150 i nast.
35 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, w układzie J. Chevaliera, Warszawa 1989, [261], 

s. 222.



DOnżuAnIzm fIlOzOfICzny fRyDERyKA nIETzSCHEgO

267

chrześcijańsko-platońską koncepcję bytu ludzkiego jako bytu przekracza-
jącego siebie36, tyle że pozbawił nieskończony proces przekraczania siebie 
odniesienia do boskości czy jakichkolwiek ideałów. Odrzucenie boskiej 
perspektywy skutkuje tym, że przerastanie siebie nie ma ani celu, ani sensu 
poza sobą. Nietzsche dokonał swoistego skoku w transcendencję, która ma 
charakter egzystencjalny i którą wyraża metafora nadczłowieka.

Jak podkreślał sam filozof, najczęstszym błędem jest interpretowa-
nie nadczłowieka w duchu idealistycznym bądź darwinistycznym. W za-
piskach wyraźnie stwierdza, iż stworzone przez niego pojęcie „nadczło-
wiek” jest metaforą, użytą na określenie specyficznej nadwyżki woli, jaką 
stanowią dla ludzkości wszystkie najbardziej udane wybitne, twórcze 
indywidualności. Jest to dionizyjska wizja przebogatości życia. Wszyst-
kie społeczności charakteryzują się standaryzacją swych członków, wy-
równywaniem ich sił, na przykład za pomocą powszechnych i ogólnych 
norm moralnych, obyczajów, prawa. Prowadzi to do zastoju i osłabienia 
jednostek, ale zarazem pozwala na gromadzenie siły w społeczeństwie, 
której erupcję stanowią pojedyncze jednostki, wybijające się ponad daną 
społeczność i jej warunki życia, a także niekiedy pociągające za sobą owe 
społeczności, tworząc jej nowe horyzonty wartości37. Nadczłowiek jest 
określony mianem błyskawicy, ukrytej w człowieku, co znaczy, iż jest on 
symptomem kulminacji i rozładowania sił, w których zanika. Metafora 
nadczłowieka określa „najwyższy rodzaj jestestwa” w sensie duchowym, 
nie biologicznym. Jak bowiem Nietzsche wielokrotnie podkreśla, wymy-
ślone przez niego pojęcie nie odnosi się do darwinistycznych celów, takich 
jak utrzymanie przy życiu, przetrwanie gatunku. Tym celom sprzyja po-
stawa mimikry, przystosowania i ekonomii sił (jak najmniejszego ich zu-
życia – maksimum wyniku przy minimum wysiłku). Pojęcie nadczłowieka 
symbolizuje coś dokładnie przeciwnego – nie przystosowywanie się, ale 
wybicie się ponad otoczenie, symbolizuje ogrom marnotrawstwa w natu-

36 Por.: R. Spaemann, Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności, tłum. 
J.  Marecki, Warszawa 2009, s. 61; K.  Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny 
przełom w myśli w XIX wieku, tłum. S. Gromadzki, Warszawa 2001, s. 230. Obszer-
nie i wnikliwie na temat chrześcijańskiej (personalistycznej) idei transcendencji osoby 
w czynie, której podstawą jest, podobnie jak u Nietzschego, wola („ja chcę”): K. Wojty-
ła, dz. cyt., s. 151–228.

37 W podobnym kontekście Henri Bergson przytacza przykłady założycieli religii oraz 
mistyków jako „armii zdobywców”, którzy „złamali opór natury, wynieśli ludzkość ku 
nowym przeznaczeniom” (H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło, 
K. Skorulski, Kraków 2007, s. 57).
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rze, rozrzutności, wzgardy dla życia. To, co bowiem się liczy, to nie życie, 
ale moc, wzrost, poczucie siły. Nie chodzi o to, by zachować człowieka, ale 
by go przekraczać, i właśnie to jest warte podziwu i miłości w człowieku, 
że jest on zdolny do tego typu „przejścia” (Übergang), przy jednoczesnym 
„zejściu” (Untergang), do którego ono go nieuchronnie prowadzi. Z tego 
też względu pada w stosunku do nadczłowieka określenie – szaleństwo. 
Nietzsche prowadzi subtelną grę słów: z jednej strony nadczłowiek ma być 
treścią (sensem) ziemi (Sinn der Erde), z drugiej strony nauka o nadczło-
wieku nadaje treść (sens) ludzkiemu jestestwu (Sinn ihres Seins), a z in-
nej jeszcze strony nadczłowiek jest urojonym sensem, to jest szaleństwem 
(Wahn-sinn) – obłędem, w którym człowiek pragnie roztrwonić siebie38. 
W tych właśnie sformułowaniach możemy odkryć zamysł Nietzschego, 
który uznaje, że życie ludzkie nie ma żadnego sensu samo w sobie (jest 
absurdem, igraszką przypadku, koniecznością), ale człowiek może i po-
winien nadawać swemu życiu wyższy sens39. Zdaniem Nietzschego jest to 
jedyny sposób, by wyrwać się choć na moment z koliska przypadku i ko-
nieczności, by wyłonić się na mgnienie oka z nieprzerwanego nurtu życia, 
zaznaczając w nim swą indywidualność. Samo istnienie nie potrzebuje 
usprawiedliwienia (żadnego „po co”), natomiast istnienie, które ma prze-
kraczać siebie, szuka swego choćby urojonego celu, swego nowego „po to”, 
które Zaratustra określa jako ideę nadczłowieka.

Swoisty mistycyzm woli mocy i nadczłowieka został stworzony przez 
Nietzschego, jak zauważa Eric Voegelin, jako przeciwwaga dla pozbawio-
nej ducha postoświeceniowej kultury mieszczańskiej, którą szczerze po-
gardzał40. Przeciwieństwem „ludzi wyższych”, zwiastujących nadczłowieka, 
są tzw. „ostatni ludzie”41. Są oni pozbawieni osobowości, zachowując jedy-
nie jej pozory pod „jarmarczną pstrokacizną” swych przebrań. Są przez to 

38 F. Nietzsche, Tako rzecze..., s. 9–14.
39 N. Hartmann, dz. cyt., s. 339. Nietzsche w pierwszym okresie twórczości pisał, że je-

dyne usprawiedliwienie absurdalności istnienia można odnaleźć w sztuce. W Naro-
dzinach tragedii czytamy, że „tylko jako fenomen estetyczny istnienie i świat znajdują 
wiekuiste usprawiedliwienie” (F. Nietzsche, Narodziny..., dz. cyt., s. 71); na końcu Nie-
tzsche dodaje, że sztuka dionizyjska i mit tragiczny „usprawiedliwiają istnienie nawet 
»najgorszego ze światów«” (tamże, s. 227). Myśl Nietzschego ewoluowała i porzucił on 
potrzebę jakiegokolwiek usprawiedliwiania istnienia. Pozostał jednak wierny myśli, że 
tworzenie daje rozkosz tak wielką, iż pozwala ona pokochać życie nawet z całym jego 
wiecznie powracającym cierpieniem.

40 E. Voegelin, Od oświecenia do rewolucji, tłum. Ł. Pawłowski, Warszawa 2011, s. 314.
41 F. Nietzsche, Tako rzecze..., s. 12–13.
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fragmentaryczni, niejednolici; kultura jest jednie ich dekoracją, cienką, ze-
wnętrzną zasłoną, przysłaniającą ich wewnętrzną pustkę, która z łatwością 
opada przy najmniejszym wstrząsie. „Ostatni ludzie” dążą jedynie do przy-
jemności i ciepła, używają środków znieczulających (do których zaliczyć 
można konsumpcję, rozrywkę, a także instytucje społeczne), dzięki którym 
można przeżyć życie bezboleśnie, nie będąc zarazem zdolnymi do żadnych 
wielkich doznań (ani pozytywnych, ani negatywnych). I uważają ten stan za 
swoje najwyższe osiągnięcie, twierdząc, że wynaleźli szczęście, które utoż-
samiają ze swoją gnuśnością i wygodą. Ich siły duchowe są tak nikłe, że nie 
wiedzą już nawet, czym jest miłość, twórczość, tęsknota (trzy pojęcia klu-
czowe dla idei przezwyciężania siebie) – a czego nie wiedzą, tym pogardza-
ją, co jest objawem resentymentu.

Jak jednak zauważa Emil Cioran, „Ktoś, kto wierzy, iż przeznaczeniem 
człowieka jest przezwyciężyć swą kondycję i dążyć ku Nadczłowiekowi, 
zapomina, że z trudem broni się on jako człowiek właśnie”42. Usytuowana 
poza dobrem i złem postawa duchowa, proponowana przez Nietzschego, 
jest swoistą mieszanką postawy estetycznej z witalną, którą Novalis opisał 
jako najniebezpieczniejszy twór naszych czasów, gdyż najgorętszych swych 
zwolenników postawa ta zyskała wśród najsłabszych duchowo, przed który-
mi miała być ratunkiem:

nie ma groźniejszego konkurenta niż ideał najwyższej mocy, spotęgowanego 
życia określany także (w gruncie rzeczy całkiem słusznie, choć ze względu na 
mniemania fałszywie) mianem estetycznej wielkości. Jest to kulminacja barba-
rzyństwa, która niestety w tych czasach zdziczenia kultury zyskała grono zwo-
lenników właśnie pośród największych słabeuszy. Człowiek staje się za sprawą 
tego ideału zwierzęciem-duchem – mieszaniną, której brutalny dowcip ma dla 
słabeuszy właśnie ogromną moc przyciągania43.

Warto zwrócić uwagę na to, że rodowód nadczłowieka sięga etyki Kanta, 
choć wyrósł on ze sprzeciwu wobec niej. Podmiot moralny Kanta jest potom-
kiem wieku nauki – jest niezależny, samotny, silny, odważny, wierzy w ra-
cjonalność, ale uświadamia sobie również granice rozumu i swoją alienację, 

42 E. Cioran, Upadek w czas, tłum. I. Kania, Kraków 1994, s. 101–102.
43 Cyt. za: T. Mann, Filozofia Nietzschego w świetle naszych doświadczeń, [w:] tenże, Moje 

czasy, tłum. W. Kunicki, Poznań 2002, s. 442.
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jak twierdzi Iris Murdoch. Etyka postkantowska przygotowuje tym samym 
grunt pod nadczłowieka, gdyż, jak zauważa autorka, w jej centrum:

(...) znajduje się pojęcie woli jako stwórczyni wartości. Wartości, które po-
przednio były w jakimś sensie zapisane w niebiosach i poręczone przez Boga, 
teraz zostały wchłonięte przez ludzką wolę. Rzeczywistość transcendentna nie 
istnieje. (...) Nadrzędnym pojęciem moralnym jest wolność, a może odwaga 
w znaczeniu, w którym jest ona tożsama z wolnością, wolą, mocą. (...) Czyn, 
wybór, decyzja, odpowiedzialność, niezależność zostały wysunięte na pierw-
szy plan przez tę z pochodzenia purytańską i z wyglądu surową filozofię44.

Zdaniem Murdoch: „W rzeczywistości człowiek Kanta pojawił się już 
w imponującym wcieleniu prawie stulecie wcześniej w dziele Miltona: jego 
właściwe imię brzmi Lucyfer”45. Lucyfer z Raju utraconego jest rozumiany 
w świecie anglosaskim jako uosobienie woli człowieka, przeciwstawionej 
woli Boga46, który z pychą głosił:

...Żegnajcie, szczęśliwe
Pola, gdzie radość żyje wiekuista:
Witaj mi, grozo, witaj, świecie piekieł;
A ty, najgłębsza z piekielnych otchłani,
Przyjmij nowego pana, gdyż przybywa,
Przynosząc umysł, którego nie zmienią
Czas ni siedziba. Umysł jest dla siebie
Siedzibą, może sam w sobie przemienić
Piekło w Niebiosa, a Niebiosa w piekło.
Mniejsza, gdzie będę, skoro będę sobą (...)
Tutaj wolnymi będziemy przynajmniej (...)
...Sądzę,
Że warto władać w piekle, bowiem lepiej
Być władcą w piekle niż sługą w Niebiosach47.

44 I. Murdoch, Prymat dobra, tłum. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 102–103.
45 Tamże, s. 102.
46 Emil Cioran wskazuje, że upadek człowieka został poprzedzony upadkiem anioła (Lu-

cyfera); jest między nimi podobieństwo, bo oba polegają na oddaleniu się od Boga i za-
kwestionowaniu Jego porządku poprzez zamach na pierwotną nieświadomość (E. Cio-
ran, dz. cyt., s. 48–49), czego przyczyną jest w obu przypadkach pycha (hubris).

47 J. Milton, Raj utracony, tłum. M. Słomczyński, Kraków 2002, s. 17–18.
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zakończenie: „Wolne duchy”, czyli donżuanizm filozoficzny

Don Juan poznania... takiej postaci nie odkrył jeszcze żaden filozof ani artysta 
pióra. Brak mu miłości do rzeczy, które poznaje, ale ma polot, a łowy oraz 
intrygi towarzyszące poznaniu są jego pasją i przyjemnością – sięga on naj-
wyższych i najodleglejszych gwiazd w swoim poznaniu! – aż wreszcie może 
już łowić tylko to, co poznaniu przysparza wyłącznie bólu; podobnie jak pijak 
zadowala się w końcu nawet absyntem i wodą królewską. I oto pragnie ów bo-
hater piekła – jest ono ostatnią pokusą w jego poznaniu. (...) w całym świecie 
rzeczy nie ma bowiem już ani kęsa dla tego głodnego48.

Niepokój odkrywania i odgadywania stał się dla nas czymś równie pociągają-
cym i niezbędnym, jak nieszczęśliwa miłość dla człowieka, który kocha – za 
żadną cenę nie zamieniłby jej na stan obojętności; tak, może my też jesteśmy 
ludźmi kochającymi nieszczęśliwie! Poznanie przemieniło się – w naszych 
wnętrzach – w namiętność, której nie przeraża żadna ofiara i właściwie nic 
prócz swego końca (...). Być może ta pasja poznawania stanie się przyczyną 
zagłady ludzkości! – nawet ta myśl nie przekona nas! (...) Dopowiedzmy i to: 
jeżeli przyczyną upadku rodu ludzkiego nie stanie się pewna namiętność, to 
będzie nią słabość – cóż wolimy? Oto najważniejsze pytanie. Czy pragniemy 
dla ludzkości końca w ogniu i światłości czy raczej w piasku?49

Nietzsche zapowiada nadejście filozofii przyszłości, która ma być filo-
zofią „wolnych duchów”, takich jak on. Owe „wolne duchy” to nowi filozo-
fowie, którzy są odważni, „pełni złośliwości”, „ciekawi aż po występek”, „ba-
dacze aż po okrucieństwo”50. Odrzucają wszelkie nawyki, przyzwyczajenia, 
wszelką stałość, wypływają statkami na otwarte morze poznania niczym 
kolumbowie, gotowi wyznaczać sobie samym nowe horyzonty. Nietzsche 
nazywa ich eksperymentatorami, a zarazem kusicielami (niem. Versucher 
mieści w sobie oba znaczenia naraz), czy wreszcie uwodzicielami. Dla Nietz-
schego zadanie filozofii jest bowiem podobne do zadania, jakie przypisywał 
sztuce, która ma uwodzić do bycia. Poznanie w filozofii ma zmierzać, podob-

48 F. Nietzsche, Jutrzenka. Myśl o przesądach moralnych, tłum. L.M. Kalinowski, Kraków 
2006, s. 180.

49 Tamże, s. 206–207.
50 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii moralności, tłum. P. Pieniążek, 

Kraków 2005, s. 49–50.
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nie jak sztuka, ku tworzeniu iluzji, które czynią absurdalne i przypadkowe 
życie znośnym i dzięki którym można to życie przekraczać.

Wielokrotnie podkreśla się, że filozofia Nietzschego nie jest nihili-
styczna i nie wyczerpuje się w negacji porządku metafizyczno-moralnego 
związanego z chrześcijaństwem, gdyż jej sednem jest afirmacja oraz two-
rzenie. Burzyć mają prawo tylko ci, którzy potrafią stwarzać, a stwarzanie 
jest rozumiane jako miłowanie, o czym była mowa wyżej. Warto jednak 
przyjrzeć się tej miłości, na której oparł swoją filozofię Nietzsche, z nieco 
innej strony i zastanowić się, czy rzeczywiście ma ona charakter konstruk-
tywny. Jeśli zgodzić się z Denisem de Rougemontem, że miłość namiętna 
w kulturze zachodniej opiera się na dwóch przeciwstawnych mitach – micie 
Tristana oraz micie Don Juana51 – to jasne jest, że Nietzsche wprost opo-
wiedział się po stronie tego drugiego. Tristan i Izolda (podobnie jak Romeo 
i Julia) są uosobieniem miłości romantycznej, która jest miłością zakazaną 
i niespełnioną. Będąc miłością idealną, jest zarazem wypaczeniem miłości 
chrześcijańsko-platońskiej, gdyż skupia się nie tyle na Bogu (dobru, pięknie, 
prawdzie), ile na samej sobie i prowadzi przez to do bałwochwalstwa miło-
ści. Namiętność romantyczna wymaga dystansu i karmi się przeszkodami 
(jeśli ich nie ma, to sama je stwarza) – przedmiot pożądania jest nieosią-
galny i dlatego pożąda się go, a raczej pożąda się wyobrażenie o nim. Mit 
Don Juana wyrósł w dobie oświecenia jako wyraz sprzeciwu wobec miłości 
romantycznej i wobec moralności mieszczańskiej. Zamiast miłości idealnej 
mamy tu miłość cielesną – choć również w tym przypadku mamy do czy-
nienia z namiętnością ducha, a nie czystym instynktem. Miłość Don Juana 
jest niedającym się zaspokoić pragnieniem, które nie kieruje się ku kon-
kretnemu obiektowi, ale ku wszystkim obiektom w ogóle, pragnie je posiąść 
tylko po to, by je zaraz po tym porzucić. Don Juan pogardza tym wszystkim, 
co pozwoli mu się posiąść. Jest oszustem, nie potrafi kochać. Mimo że oba 
mity pozostają w opozycji do siebie, zarysowaną w nich miłość łączy kilka 
kluczowych cech wspólnych. W obu przypadkach miłość jest cierpieniem 
– jest bowiem miłością z definicji nieszczęśliwą. Jedyną namiętnością obu 
rodzajów miłości jest to, by się nigdy nie skończyła. W obu więc przypad-
kach obiekt miłości nie jest tak naprawdę ważny, ale ważna jest sama miłość 
– rozkoszą pragnienia jest wieczne pragnienie, a nie chęć zaspokojenia go. 
Co więcej, każda z tych namiętności rodzi się ze sprzeciwu wobec zastanego 
porządku i nie może z nim współistnieć (miłość Tristana wymaga złamania 

51 D. de Rougemont, Mity o miłości, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2002.
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przysięgi rycerskiej i naruszenia lojalności względem władcy; miłość Ro-
mea i Julii wymaga zdrady i wyparcia się własnych rodów; Don Juan zaś 
narusza obyczajność i łamie prawa małżeńskie). Z tych też względów oba 
rodzaje miłości nieuchronnie prowadzą do zatracenia – stają się pragnie-
niem zaniku i śmierci, czyli dokładnie tym, co rozumie przez miłość ku 
nadczłowiekowi Nietzsche.

Filozoficzny donżuanizm, który pojawia się u Nietzschego, polega na 
tym, że filozof nie pragnie prawdy, dobra i piękna, ale jego jedynym celem 
jest podtrzymywanie żaru pragnienia. Kieruje się więc ku ideom, by je po-
siąść nie dla nich samych, ale dla swej własnej namiętności. Idee czy war-
tości, dając mu się posiąść, czynią się w jego oczach godnymi pogardy. Jak 
trafnie zauważa de Rougemont: „Nietzsche ściga niejasny, nawet dla nie-
go samego, nieskończenie tajemniczy obraz Prawdy, która nie poddałaby 
się, lecz posiadła go na zawsze, wreszcie okazała się godna jego prawdziwej 
namiętności!”52. Don Juan poznania, o którym mówi Nietzsche, pragnie 
wiecznie pragnąć, choćby miało to doprowadzić ludzkość do zguby. Nawet 
więc gdy człowiek, realizując myśl o nadczłowieku, „zginie pod gruzami 
samego siebie”53, jak pisze Cioran, to będzie to przynajmniej śmierć od nad-
miaru woli, a nie od jej zaniku, a takiego końca pragnie Nietzsche.

Donżuanizm nie jest niebezpieczny w sferze seksualnej, ale przede 
wszystkim w sferze wartości, które trawi. Namiętność Don Juana potrzebu-
je odniesienia do systemu wartości, któremu się sprzeciwia – z tego bowiem 
sprzeciwu się rodzi i wzrasta w siłę. Efektem może być tylko jej unicestwie-
nie, gdyż albo zostanie unicestwiona przez ów system wartości, albo unice-
stwiając ów system wartości, sama się unicestwi:

Nietzsche ustanawia wartości, które burzą dawne zasady, lecz które nabierają 
wartości tylko dzięki tym zasadom, w miarę jak się odczuwa, że są naruszane. 
Kiedy tylko je ustanowi, tracą sens, gdyż system, który był ich miarą, już nie 
istnieje54.

Ekstremalność ataku Nietzschego na zastaną przez niego metafizyczno-
-moralną strukturę świata polega więc na tym, jak trafnie zauważa Henri de 
Lubac, że nie jest to tylko atak intelektualny, historyczny czy metafizyczny 

52 D. de Rougemont, dz. cyt., s. 85.
53 E. Cioran, dz. cyt., s. 101–102.
54 Tamże.
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– ale jest to atak w dziedzinę ducha55. Paradoks filozofii Nietzschego wynika 
z tego, że nikt z tak wielkim jak on przerażeniem nie obserwował ogarnia-
jącego Europę nihilizmu, jednocześnie pozostając jego narzędziem. Nie-
tzscheańskie przedsięwzięcie filozoficzne przypomina w pewnym względzie 
jego własne wyobrażenie o filozofach greckich, których podziwiał za ich 
szarżę nad przepaścią:

...Grecy dzierżą, jako woźnicy, w rękach wodze naszej i każdej innej kultury, 
że jednak prawie zawsze wozy i konie są z podlejszego tworzywa i nie od-
powiadają chwale swych kierowników, uważających wtedy za żart wpędzenie 
zaprzęgu takiego w przepaść: którą oni sami przesadzają skokiem Achillesa...56

Być może zamiar Nietzschego był podobny i za żart uważał to, że jego 
filozoficzny atak może wpędzić ludzkość w przepaść, sądząc przy tym, iż 
on przesadzi ją skokiem Achillesa. Sam bardziej jednak przypominał Hera-
klesa, którego bogowie ukarali szaleństwem, zmuszając go, by pomordował 
własne dzieci. Warto tu dodać, że Nietzsche doceniał dziejową rolę obłę-
du, który sprawiał, że „nosiciel nowej myśli odczuwał lęk przed sobą, grozę 
własnej postaci”, nie czuł wyrzutów sumienia, stawał się niewinnym „pro-
rokiem i męczennikiem nowej myśli”57. Uważał, że nowatorzy we wszystkich 
dziedzinach potrzebują szaleństwa, by uwierzytelnić siebie i swoją myśl, 
a gdy nie są rzeczywiście obłąkani, muszą szaleństwo udawać lub prosić 
o nie bogów58. Jak zauważa Lew Szestow, „modlitwa Nietzschego została wy-
słuchana i bogowie zesłali mu obłęd”59. Bardziej jednak pasują do Nietzsche-
go słowa z wiersza Tadeusza Micińskiego pt. Samobójstwo: „Ja wybierając 
los mój, wybrałem szaleństwo...”60.

55 H. de Lubac, dz. cyt., s. 139.
56 F. Nietzsche, Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm, tłum. L. Staff, Warszawa 

1907; cyfrowa reedycja: J. Wroński, T. Słowiński (red.), Nietzsche Seminarium, Łódź–
Wrocław 2010, s. 102–103.

57 F. Nietzsche, Jutrzenka..., s. 20.
58 „»O wy, istoty niebiańskie, ześlijcież jednak obłęd! Obłęd, iżbym wreszcie uwierzył 

w siebie samego! Dajcie mi deliria i drgawki, nagłe olśnienia i nagły mrok, przeraźcie 
mnie takim wzrokiem i żarem, jakiego nie zaznał jeszcze żaden śmiertelnik (...), bym 
wył, skowytał i pełzał niczym zwierzę: obym tylko stał się wiarygodny dla samego 
siebie!...«” (tamże, s. 21).

59 L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, tłum. C. Wodziński, Warszawa 
2000, s. 191.

60 T. Miciński, W mroku gwiazd, Gdańsk 2000, s. 58.
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Podsumowując niniejszy artykuł polemiczny, należy stwierdzić, że 
myśl Nietzschego ma niewątpliwie moc uwodzicielską, ale jednocześnie 
grozi wyprowadzeniem na duchowe manowce. Być może jest ona właśnie 
tego typu myślą, którą trzeba przeżyć po to tylko, by następnie móc ją prze-
zwyciężyć.
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