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Bertrand Russell w swoich Dziejach lozoi Zachodu poddaje ostrej krytyce
pogl¡dy Fryderyka Nietzschego.

Ta peªna pasji polemika lozoczna czasami

jest bardzo przekonuj¡ca, czasami za±  niebezpiecznie si¦ zbli»a do sostycznych
manipulacji. Najwyra¹niej to wida¢ w tym oto peªnym ekspresji passusie
Nietzschemu nigdy nie przyszªo do gªowy, »e »¡dza wªadzy, któr¡
zaszczepiª w swym nadczªowieku, sama jest owocem strachu.

Ci,

którzy nie obawiaj¡ si¦ bli¹nich, nie widz¡ »adnej konieczno±ci sprawowania nad nimi tyra«skiej wªadzy.

Ludziom, którzy zwyci¦»yli

strach, obce jest szale«stwo Nietzschea«skiego  tyrana-artysty , Nerona, który usiªuje cieszy¢ si¦ muzyk¡ i masakr¡, podczas gdy serce
zdejmuje przera»enie nieuniknionym przewrotem paªacowym.

Nie

b¦d¦ przeczyª, »e po cz¦±ci z powodu nauk samego Nietzschego ±wiat
bardzo si¦ upodobniª do jego koszmaru, lecz ów koszmar nie staª si¦
tym samym ani troch¦ mniej przera»aj¡cy [Russell 1945/2000, 868].
Wydaje si¦, »e Russell w tym krótkim fragmencie dokonuje a» dwóch nadu»y¢.
Pierwszego mo»na si¦ dopatrzy¢ w sugestii, i» Neron w uj¦ciu Nietzschego jest
nadczªowiekiem. Stoi ona w sprzeczno±ci z wypowiedziami lozofa, który nadczªowieka prawie ubóstwia, a wspomnianego cesarza rzymskiego zawsze traktuje
nieprzychylnie, pogardliwie lub ironicznie (M-I-63, FW-I-36, NF-1880, 8[27],
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NF-1884, 25[344]) . Inna manipulacja, poª¡czona z retoryczn¡ przesad¡, jest widoczna w obarczeniu Nietzschego cz¦±ciow¡ odpowiedzialno±ci¡ za drug¡ wojn¦
±wiatow¡, co bez zbytniej przesady mo»na by nazwa¢ vaticinium post eventum. Je±li zatem Russell manipuluje i hiperbolizuje w dwóch miejscach swojego
tekstu, to pojawia si¦ uzasadnione podejrzenie, czy nie czyni tego równie» w
∗ Praca zaliczeniowa napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Gadacza w Szkole
Filozocznej Tadeusza Gadacza | Collegium Civitas.
1 Skróty tytuªów pism Nietzschego: Die fröhliche Wissenschaft (FW), Götzen-Dämmerung
(GD), Die Geburt der Tragödie (GT), Zur Genealogie der Moral (GM), Jenseits von
Gut und Böse (JGB), Morgenröthe (M), Menschliches Allzumenschliches (MA), Nachgelassene Fragmente (NF), Nietzsche contra Wagner (NW), Also sprach Zarathustra
(Za). W niniejszym eseju wykorzystano wersj¦ elektroniczn¡ ww. tekstów, dost¦pn¡ na:
http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB Jest to standardowe wydanie [Colli & Montinari 1967-]. Wszystkie cytaty z Nietzschego podano zgodnie z powy»sz¡ wersj¡ internetow¡,
a ich przekªadów dokonaª autor niniejszej pracy.
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2 z nadczªowiekiem. A mo»e angielski

implicytnym uto»samieniu artysty-tyrana

historyk lozoi ma racj¦ i ten znak równo±ci rzeczywi±cie daje si¦ ªatwo za-

3 jest przez Nietzschego uwa»any

uwa»y¢ w pismach Nietzschego? Czy artysta
za nadczªowieka?

Przytoczony powy»ej passus z Dziejów lozoi Zachodu otwiera szerszy problem z dziedziny twórczo±ci Nietzschego, uj¦ty w tym ostatnim pytaniu. Autor
niniejszego eseju próbuje odpowiedzie¢ na nie i zobiektywizowa¢ caª¡ kwesti¦ 
w miar¦ swoich niewielkich kompetencji lozocznych oraz bez podejmowania
dalszej krytyki Russellia«skich rozpozna«.
Koncepcja artysty-nadczªowieka, kapªana sztuki, nierozumianego przez przeci¦tno±¢, walcz¡cego ze  skrzecz¡c¡ pospolito±ci¡ i odrzuconego przez sytych i
t¦pych listrów, nie jest wynalazkiem Nietzschego ani jego epoki.

Pojawiªa

si¦ ona ju» wcze±niej  w romantyzmie czy te»  w epoce niemieckiego idealizmu , kiedy, jak zauwa»a L. Kusak,  poj¦cie nadczªowieka przeniesione zostaªo na geniusza artystycznego (...) [Kusak 1995a, 64]. Teoria nadczªowieka
wyrosªa zatem na podªo»u ju» u»y¹nionym i to nie tylko po±rednio, przez teorie
lozofów-idealistów, lecz równie»  poprzez biograe artystów minionych epok
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(Lukrecjusz, Hörderlin) , którzy swym »yciem, a zwªaszcza ±mierci¡ w majakach  boskiego szale«stwa, byli niejako prekursorami modernistycznego ideaªu
artysty, widocznego najlepiej w poj¦ciu poètes maudits. Filozof niemiecki poszedª obiema drogami  i jako czªowiek, który wpisaª si¦ w dªugi szereg twórców
wykl¦tych, i jako my±liciel, który wynosiª artyst¦ jako nadczªowieka prawie na
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poziom apoteozy, co expressis verbis podkre±lali jego wspóªcze±ni .
Historycy lozoi, analizuj¡cy Nietzschea«sk¡ koncepcj¦ artysty jako nadczªowieka, dostrzegaj¡ w niej sprzeczno±ci, których nie brakuje tak»e w innych
diagnozach my±lowych autora Zaratustry. Niektórzy z tymi antynomiami rozprawiaj¡ si¦ dialektycznie i z niezachwian¡ pewno±ci¡ uto»samiaj¡ artyst¦ z
nadczªowiekiem [Pietrzak 1986, 109112]. Taki sposób obej±cia trudno±ci wida¢
cho¢by w stwierdzeniach, »e artysta nadaje dionizyjskiej realno±ci bytu apolli«sk¡ estetyczn¡ form¦ [Pietrzak 1986, 112] lub »e Dionizos mówi j¦zykiem
Apollina [Kuderowicz 1990, 47]. Inni natomiast zauwa»aj¡, i» stanowisko Nietzschego nie jest tu wcale tak jednoznaczne i »e lozof nie szcz¦dziª artystom
(a zwªaszcza Richardowi Wagnerowi, po rozczarowaniu, jakiego doznaª od kompozytora) k¡±liwych uwag, nazywaj¡c ich maªo pochlebnie (np.  lokajami lozofów [Kusak 1993, 446]) i krytykuj¡c ich przedwczesn¡ apoteoz¦ [Kuderowicz
1990, 82]. Jeszcze inni uczeni oprócz  nadludzkich celów , przy±wiecaj¡cych arty±cie, widz¡ tak»e terapeutyczne aspekty jego dziaªa«. Kapªan sztuki w tym
uj¦ciu nie tylko  prowadzi jej wyznawców w  dionizyjsk¡ otchªa« istnienia ,

2 Nie ma tego zªo»enia w dzieªach samego Nietzschego; jest ono najprawdopodobniej ukute

przez samego Russella.
3 Apozycja tyran ze zªo»enia artysta-tyran zostaje dalej pomini¦ta, poniewa» wyst¦puje ona
tylko u Russella, a niniejszy esej traktuje opini¦ tego uczonego jedynie jako punkt wyj±cia do
rozwa»a« bardziej ogólnych (zob. ni»ej).
4 O wpªywach epikurejskich i Hörderlinowskich u Nietzschego zob. [Gadacz 2009, 79 i
8384].
5 Na przykªad polski spadkobierca duchowy Nietzschego, Stanisªaw Przybyszewski (zob.
[Przybyszewski 1892, 67; 1112]).
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lecz równie»  uwodzi swoj¡ sztuk¡ zwykªych ludzi, przez co pomaga im znie±¢
tragizm ich egzystencji [Gadacz 2009, 8990]. Nietzschea«ski artysta, zgodnie z
tym ostatnim pogl¡dem, ±wiadomie przykrywa ból istnienia  pi¦knem, niczym
zasªon¡ Mai , gdy» bez niego ludzie nie mogliby »y¢  tak jak Grecy nie mogli
»y¢ bez przedstawie« olimpijskich bogów [Gadacz 2009, 8990]. Z tych ostatnich ustale« mo»na wysnu¢ uprawniony chyba wniosek, »e artysta, ±wiadomie
oferuj¡cy sªabym i nieszcz¦±liwym ludziom konsolacj¦, traci cz¦±¢ swego nadczªowiecze«stwa, gdy» nadczªowiek gardzi wspóªczuciem, jako cech¡ moralno±ci
niewolników. Jak wida¢ z tego pobie»nego przegl¡du stanowisk, uczeni pomi¦dzy poj¦ciami  artysta i  nadczªowiek dostrzegaj¡:
(a) zjawisko identyczno±ci i równoznaczno±ci semantycznej (J. Pietrzak);
(b) zjawisko aksjologicznej inkluzji, tzn. nie ka»dy artysta, w odró»nieniu od
nadczªowieka, jest doskonaªy (Z. Kuderowicz, L. Kusak);
(c) zjawisko umiarkowanej sprzeczno±ci, tzn. uwzgl¦dnianie przez artyst¦ ludzi
sªabych i nieszcz¦±liwych, jest  jako ukªon w stron¦ moralno±ci niewolników  jednoznaczne z utrat¡ jakich± jego nadludzkich cech (wniosek z
ustale« T. Gadacza).
Dwa umiarkowane stanowiska (b) i (c) wyra¹nie ju» pokazuj¡, »e w teorii Nietzschea«skiej artysta nie jest równoznacznikiem poj¦cia nadczªowiek. Ta konstatacja nabierze innego wymiaru, je±li we¹mie si¦ pod uwag¦, i» nadczªowiek
jest ko«cowym etapem ewolucji czªowieka. Jako istota potencjalna nie istnieje
on teraz ani nie istniaª wcze±niej, a wi¦c pojawi si¦ w przyszªo±ci, po znikni¦ciu
ostatniego czªowieka [Kusak 1995a, 6869].

Jest lozofem przyszªo±ci [Kusak

1995a, 75], celem ludzko±ci (MA-II-VM-407).

Gdyby Nietzsche w swym de-

niowaniu nadczªowieka konsekwentnie stosowaª kryterium przyszªo±ci, to mo»na
by zobiektywizowa¢ caªy problem i stwierdzi¢ zdecydowanie, »e »aden czªowiek
wspóªczesny autorowi Jutrzenki (w tym »aden artysta) ani te» »aden »yj¡cy
przed nim (wª¡czywszy w to artystów) nie byª nadczªowiekiem. Niestety, kryterium przyszªo±ci nie mo»e tu by¢ argumentem rozstrzygaj¡cym, bo konsekwencja nie jest cech¡ niemieckiego lozofa tak»e i w tej kwestii.
bowiem, »e nadczªowiek pojawiª si¦ ju» w dziejach (np.

Raz twierdzi on

Napoleon czy Cezar

Borgia), a raz  »e nigdy go jeszcze nie byªo [Kusak 1995a, 6869]. L. Kusak,
stara si¦ pogodzi¢ te aporie, stawiaj¡c hipotez¦ o ewolucji my±li Nietzschea«skiej
w tym zakresie. Uwa»a on mianowicie, i» lozof w swych poszukiwaniach idealnego czªowieka stworzyª najpierw koncepcj¦ geniusza, którym mógª by¢ wódz,
artysta, naukowiec lub polityk, a dopiero pó¹niej porzuciª j¡ na rzecz koncepcji
nadczªowieka [Kusak 1995b, 299302].
Wszystkie zarysowane powy»ej opinie  poza  absolutyzuj¡c¡ hipotez¡ (a)
oraz implicytn¡ hipotez¡ B. Russella  doszukuj¡ si¦ jakich± cieni i p¦kni¦¢ w
teoretycznej sylwetce artysty i s¡ jak najdalsze od jego uto»samienia z nadczªowiekiem, który ex denitione takich p¦kni¦¢ posiada¢ nie mo»e.

Pogl¡dy

te, w mniejszej lub wi¦kszej mierze kwestionuj¡ce nadczªowiecze«stwo artysty,
mog¡ uzyska¢ dodatkowe argumenty w samych pismach Nietzschego, który nierzadko bole±nie k¡sa artystów.

Gdyby tu chodziªo o lozofa prezentuj¡cego
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swe my±li w sposób systematyczny, argumenty takie miaªyby moc rozstrzygaj¡c¡.

Mamy jednak do czynienia z poet¡ i aforyst¡, lozofem-kusicielem i

lozofem-prowokatorem, by¢ mo»e programowo popadaj¡cym w sprzeczno±ci
[Gadacz 2009, 8788].

Trzeba zdawa¢ sobie spraw¦, i» negatywna wypowied¹

Nietzschego o jakiejkolwiek sprawie wcale nie przes¡dza jego negatywnego stanowiska w tej kwestii, poniewa» w twórczo±ci  mistrza prowokacji o podwójnym
dnie [Höe 2008, 203] ka»da my±l mo»e mie¢ swoj¡ przeciwie«stwo.

Jednak

du»e nagromadzenie ostrych i krytycznych enuncjacji o artystach (zaprezentowanych poni»ej) musi zastanawia¢, a na pewno nie pozwala uto»samia¢ caªkowicie twórców kultury z nadlud¹mi. Cho¢ tym czasami nami¦tnym przyganom
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mo»na by przeciwstawi¢  dla przeciwwagi liczne glorykacje artystów , to jednak s¡dy krytyczne zdecydowanie przewa»aj¡. Przemilcze¢ ich zatem nie mo»na,
cho¢ wnioski z nich trzeba wyci¡ga¢ bardzo ostro»nie. A teraz ad fontes!
Nietzsche w swej krytyce artystów si¦ga do ±wiata staro»ytnego. Tutaj jej
ostrze zostaje skierowane mi¦dzy innymi przeciwko Platonowi.

Filozof grecki

przedkªada  wedªug Nietzschego  pozór ponad byt, a czyni tak z prostej przyczyny: poniewa» jest artyst¡ (NF-1886, 7[2]). Platon, z którego artystycznych
inklinacji wynikaªoby jego umiªowanie pozoru, zostaje poddany druzgoc¡cej krytyce gdzie indziej (GD-Alten-2)  wªa±nie jako artysta. W tym miejscu plato«ski
dialog jest nazwany  aroganckim i infantylnym rodzajem dialektyki (selbstgefäl-

lige und kindische Art Dialektik ), styl lozofa  dekadenckim , a jego twórczo±¢
po prostu   nudn¡ . W tej krytyce wyra¹nie rozdziela Nietzsche aspekty artystyczne od lozocznych, na których, nawiasem, mówi¡c te» nie zostawia tu
suchej nitki. Platon jest dla niego my±licielem  prechrze±cija«skim (präexistent-

christlich ), przez którego poj¦cie idei  co szlachetniejsze natury staro»ytno±ci
pobª¡dziªy i poszªy w kierunku krzy»a.
Motywu krzy»a i cierpienia dopatruje si¦ Nietzsche w historii sztuki europejskiej, a wi¦c rozci¡ga swoj¡ krytyk¦ artystów równie» na pó¹niejsze epoki. W

Poza dobrem i zªem twierdzi ironicznie, »e przedstawianie miªo±ci jako cierpienia
niemal pasyjnego to nasza europejska specjalno±¢ (JGB-IX-260). Jednocze±nie
lozof w tym samym miejscu chwali prowansalskich rycerzy-poetów, twórców
dworskich i arystokratycznych wyobra»e« o miªo±ci. Mo»na by wyci¡gn¡¢ tu argumentum ex silentio, »e Nietzsche dystansuje si¦ w powy»szym fragmencie, czy
nawet wyra»a swoj¡ milcz¡c¡ dezaprobat¦ wobec artystów mu wspóªczesnych,
których wcze±niej w tym samym dziele (JGB-III-59) pi¦tnuje za powierzchowno±¢, widoczn¡ w  nami¦tnej i przesadnej czci dla czystych form (leidenschaftli-

che und übertreibende Anbetung der  reinen Formen ). Nami¦tno±¢ twórcza jest
u nich (oprócz oczywi±cie czci dla formy) tylko pozorem (Oberäche ), a przypisywanie im jej  to w najgorszym wypadku zabobon (MA-I-IV-164), w najlepszym za±  stereotyp (MA-I-IV-211). W tym»e miejscu Ludzkiego, arcyludzkiego
pojawia si¦ zagadkowa denicja artystów: Künstler sind häug zügellose Indi-

viduen, soweit sie eben nicht Künstler sind. Przypomina ona paradoks logiczny
 arty±ci s¡ indywiduami bez zahamowa« tylko wtedy, gdy wªa±nie nie s¡ ar-

6 Autorowi tego eseju w jego eksploracjach, dalekich od kompletno±ci, udaªo si¦ znale¹¢ 37
wypowiedzi Nietzschego o artystach i geniuszach. W±ród nich jest 30 opinii negatywnych i 7
pozytywnych.
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tystami. Wynika z niej, »e arty±ci maj¡ nad sob¡ jakie± kr¦puj¡ce ich jarzmo
i dopiero po jego zrzuceniu pozbywaj¡ si¦ cugli, czyli zahamowa«. Jako ludzie
bez zahamowa« zbli»aj¡ si¦ do ideaªu nadczªowieka.

Cen¡ tego zbli»enia jest

jednak utrata ich artystycznej to»samo±ci. By¢ mo»e to wªa±nie brak owej iden-

7 i wielcy ludzie s¡ nieco wcze±niej (MA-I-IV-163)

tykacji sprawia, »e geniusze

zrównani z rzemie±lnikami, a ±ci±lej mówi¡c  z lud¹mi o  m¦»nej rzemie±lniczej
powadze (tüchtiger Handwerker-Ernst ).
Powy»szy passus jest chyba jedynym, gdzie Nietzsche obdarza artystów
cnot¡ dzielno±ci. Zwykle s¡ oni przedstawiani jako nadwra»liwcy, roj¡cy o cierpieniach, sprzeczno±ciach, Bogu (GT-Selbstkritik-5), wierz¡cymi bardziej w dia-
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bªa ni» w tera¹niejszo±¢ (GT-Selbstkritik-7) , lud¹mi sªabego ducha, o marnych
umiej¦tno±ciach analitycznych i retrospektywnych (GT-Selbstkritik-2), unikaj¡cymi nowych pr¡dów (MA-II-VM-205).
W sugestywnych porównaniach Nietzsche nie pozostawia »adnej w¡tpliwo±ci
co do swego negatywnego stosunku wobec bezsilno±ci artysty  w jednym z
po±miertnych pism jest on uznany za sªab¡ ro±lin¦ kultury (Cultur-Panze ),
która, rozdarta w¡tpliwo±ciami i zafascynowana zªem i chorobami psychicznymi,
nie ma do±¢ silnej woli, by si¦ rzuci¢ w ich odm¦ty (NF-1888-14[182]); wcze±niej
(NF-1880-1[53]) w tym»e korpusie tekstów geniusz zostaª porównany do ±lepego
kraba morskiego, który bezradnie kr¦ci wokóª odnó»ami i cho¢ przypadkiem co±
nimi zªapie, to jednak nie to jest jego celem; kieruje nim przemo»na potrzeba
u»ywania odnó»y  cho¢by bezsensownego (weil seine Glieder sich tummeln

müssen ).
Cho¢ ju» te wszystkie cechy, nazwane expressis verbis lub wynikaj¡ce z
porówna«, wyra¹nie oddzielaj¡ artystów od nadludzi, to jednak Nietzsche nie
szcz¦dzi nam bardziej kontrastowych zestawie«, gdzie nadczªowiek pojawia si¦
implicite jako przeciwie«stwo artysty. Tak jest w Jutrzence (M-III-158), gdzie
»¡dza pochlebstw, jaka charakteryzuje artyst¦, jest zdecydowanie przeciwstawiona wojskowemu umiarkowaniu i poczuciu dobrego smaku arystokraty (ksi¦cia), który pochlebstw nie potrzebuje. Z po»¡daniem peanów jest skontrastowane tchórzostwo artysty przed gªosem instynktu, który mu ka»e by¢ silnym i
twardym, by¢ wªa±nie  prawdziwym

9 artyst¡ (JGB-III-59). Jak wida¢ z tych

dwóch opozycji, artysta nie ma cech nadczªowieka, czyli odpowiednio  arystokratycznego ducha, siªy i twardo±ci.
Co wi¦cej  brakuje mu równie» kompetencji, aby gruntownie zbada¢ ludzk¡
dusz¦. Nie widz¡c u siebie tego braku, peªni pychy, usiªuj¡ wnikn¡¢ w ludzk¡
dusz¦ i ponosz¡ w tych eksploracjach nieuniknion¡ kl¦sk¦ (MA-II-VM-123). Je-

7 Uto»samia si¦ tutaj artyst¦ z geniuszem, cho¢ geniusz mo»e by¢ tylko poj¦ciem przej±ciowym, szczeblem w ewolucji do nadczªowieka [Kusak 1995b, 299303]. Ustalenie L. Kusaka nie
wydaje si¦ jednak w peªni przekonuj¡ce.
8 Nietzsche prezentuje tu kcyjne zarzuty, stawiane sobie samemu przez nieokre±lonego
bli»ej adwersarza. Cho¢ te zarzuty, jak usiªuje pokaza¢ lozof, s¡ nietrafne w odniesieniu do
jego teorii, to jednak pokazuj¡ ogólne wady artystów.
9 Nietzsche nie u»ywa tu przymiotnika prawdziwy, ale z caª¡ pewno±ci¡ chodzi o artyst¦ 
by u»y¢ odpowiedniego poj¦cia  wy»szego gatunku (Es ist [unter den Künstlern  M. K.]
[...] die Furcht jenes Instinktes, welche ahnt, dass man der Wahrheit zu früh habhaft werden
könnte, ehe der Mensch stark genug, hart genug, Künstler genug geworden ist...).
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±li egocentryczne i nieuzasadnione przekonanie o wªasnej wyj¡tkowo±ci jest na
przykªad u poety bardzo mocne, to stroi si¦ on w piórka autorytetu moralnego
(MA-II-WS-105).

Za to spotyka go zwykle sroga kara  muza z niego szydzi

(MA-II-VM-150).
W cytowanym tu dziele Nietzsche wytacza przeciwko artystom zarzut najci¦»szego w jego dokrynie kalibru  mianowicie oskar»a ich o religijno±¢. S¡ oni
homines religiosi troch¦ wbrew swojej woli. Win¦ za tak¡ ich duchow¡ formacj¦
w ogromnym stopniu ponosi tradycja europejska, w której najwi¦ksze dzieªa
powstaªy z inspiracji religijnych, jak na przykªad Boska Komedia Dantego, obrazy Rafaela czy gotyckie katedry (MA-I-IV-220).

Ponadto, twierdzi lozof,

»ywotno±¢ tradycji antycznej i jej obecno±¢ na horyzoncie intelektualnym wspóªczesno±ci sprawia, i» arty±ci, obcuj¡c nieustannie z bogami i demonami, sami
ulegaj¡ niejako staro»ytnym zabobonom (MA-I-IV-159). Nic zatem dziwnego,
»e artysta ubóstwia rzeczywisto±¢, przez co j¡ faªszuje (JGB-III-59). Sztuka jest
faªszerstwem, peroruje Nietzsche w Poza dobrem i zªem (JGB-IX-291), podobnie
jak  spokojne sumienie i moralno±¢. To dzi¦ki nim mo»na odczuwa¢ jak¡kolwiek
przyjemno±¢, je±li si¦ wejrzy w odra»aj¡c¡ dusz¦ czªowieka  tego  skomplikowanego, zakªamanego, sztucznego i niepoddaj¡cego si¦ ogl¡dowi zwierz¦cia (viel-

faches, verlogenes, künstliches und undurchsichtiges Thier ). Ten ostatni passus,
jak wida¢, ujmuje w sposób zawoalowany terapeutyczn¡ i kompensacyjn¡ rol¦
sztuki, która jest antidotum na szpetot¦ duszy ludzkiej.

Z drugiej za± strony

faªszerstwo wcale nie czyni dziaªalno±ci religijnej i artystycznej równowa»nymi;
mi¦dzy nimi jest raczej stosunek wynikania. Pobo»no±¢ bowiem poprzedza dziaªalno±¢ artystyczn¡ i prowadzi do niej; sprawia, »e czªowiek mo»e w tak du»ym
stopniu si¦ zidentykowa¢ z dobrem, sztuk¡, powierzchowno±ci¡ i gr¡ barw , »e
nie cierpi przy introspekcji (JGB-III-59). Europejczyk, bole±nie brzydki plebejusz (ein leidlich hässlicher Plebejer ) szuka w historii kostiumu, by przykry¢
sw¡ n¦dz¦ duchow¡, i znajduje go w religii i w artystycznym wysmakowaniu
(JGB-VII-223).
Zasªona Mai jest zatem, jak si¦ okazuje, narzucona nie tylko na ±wiat, lecz
maskuje szpetot¦ ludzkiej psyche. Jej utkanie nie jest ªatwe, poniewa» wymaga
przewrotno±ci tak wielkiej, »e pozbawieni jej s¡ nawet adwokaci (JGB-IV-110).
Pojawia si¦ zatem w¡tpliwo±¢, czy wytworzenie caªunu nie przekracza mo»liwo±ci artysty, skoro Nietzsche wª¡cza go w Poza dobrem i zªem (JGB-I-11)
w towarzystwo szlachetnych pró»niaków (edle Müssiggänger ) i politycznych
ciemniaków (politische Dunkelmänner ), a w innych dzieªach (GM-I-14; NWEinwände) widzi w nim odpowiednio  albo magika i prestidigitatora (Schwarz-

künstler ), albo ciesz¡cego si¦ poklaskiem plebsu aktora. Tej drugiej inkarnacji
artysty lozof bez ogródek okazuje gª¦bok¡ pogard¦ w NW-Einwände:

Man

sieht, ich bin wesentlich antitheatralisch geartet, ich habe gegen das Theater,

den tiefen Hohn auf dem Grunde meiner
den jeder Artist heute hat

diese Massen-Kunst par excellence,
Seele,

[wytªuszczenie  M. K.].

Na szcz¦±cie stworzenie woalu Mai nie wymaga zdolno±ci naukowych. Gdyby

tak byªo, umysªowo±¢ artysty nie sprostaªaby temu wyzwaniu, bo jest ona gª¦boko p¦kni¦ta. Z jednej strony bowiem arty±ci, jak kobiety, niepotrzebnie komplikuj¡ sprawy (MA-II-VM-30), z drugiej za±, podobnie jak one, s¡, z racji
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swego instynktu, przeciwnikami nauki (JGB-VI-204)

10 . Nasuwa si¦ tutaj zªo-

±liwa nieco uwaga, »e gdyby Nietzsche byª konsekwentny w szukaniu ludzi, których miaªby poskromi¢ bicz Zaratustry, to per analogiam powinien byª wysªa¢
swojego bohatera nie tylko do kobiet

11 , lecz równie» do artystów.

Po tym zestawieniu ci¦»szych lub l»ejszych inwektyw, jakimi przez lozofa
zostali obrzuceni arty±ci, nie da si¦ ju» obroni¢ tezy o bezwyj¡tkowym identykowaniu przez Nietzschego artysty z nadczªowiekiem. Przytoczone powy»ej
miejsca pokazuj¡ te», »e lozof w swej krytyce nie preferuje »adnej kategorii
artystów i odmawia tego miana zarówno przedstawicielom, sit venia verbo, popkultury (sztukmistrzom, aktorom), jak i twórcom uprawiaj¡cym kultur¦ wysok¡. Tych ostatnich nie zbiera wprawdzie wyra¹nie w jedn¡ kategori¦ (chyba »e
mówi o poetach), ale same nazwiska Platona, Dantego i Rafaela wyra¹nie j¡ konstytuuj¡. Najkrócej mówi¡c  z pism Nietzschego wyra¹nie wynika, »e pot¦pia
on  z powodów doktrynalnych  wiele dzieª sztuki, zwªaszcza te o charakterze
patogracznym czy o religijnej genezie. Z tego te», jak si¦ zdaje, powodu jego jadowitej krytyce podlegaj¡ niektórzy arty±ci jako wyznawcy marnej metazyki

12 ,

prowadz¡cej do moralno±ci niewolników.
Celem tego eseju byªo pokazanie, »e Nietzsche przyjmuje istnienie pewnej
grupy twórców kultury, których cechy uniemo»liwiaj¡ im otrzymanie w jego
doktrynie lozocznej statusu nadczªowieka. Je±li autorowi udaªo si¦, cho¢ w
niewielkim stopniu, zakwestionowa¢ przekonanie o Nietzschea«skiej identykacji
en masse artysty z nadczªowiekiem, to osi¡gn¡ª swój cel.
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