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JUSTYNA  KLAMAN-DEREJCZYK
(Wroc³aw)

NIETZSCHE  BRZOZOWSKIEGO
REKONESANS

Nie istnieje ¿adna nieretoryczna �naturalno�æ� jêzyka, do
której mo¿na by siê odwo³aæ: jêzyk sam jest rezultatem sztuk
czysto retorycznych 1.

Nietzsche, podobnie jak S³owacki, jest tyranem i mistrzem
swego jêzyka, który pod jego rêk¹ zamienia siê w nies³ychanie
czu³y, d�wiêczny i wymowny instrument. Dziwaczne na pozór,
ale uprawnione artystycznie, bo pe³ne ekspresji, zwroty i zesta-
wienia wyrazów dzia³aj¹ na ucho i umys³ czytelnika podnieca-
j¹co: rozbijaj¹c stare, spowszednia³e sploty wyobra¿eñ i daj¹c
pocz¹tek nowym, nieznanym dot¹d i niezwyk³ym asocjacjom,
wywo³uj¹ efekty nastrojowe nadzwyczajnej potêgi 2.

Zasad¹ rz¹dz¹c¹ jako�ci¹ i znaczeniem pierwiastków nietzscheañskich w pi-
sarstwie Brzozowskiego wydaje siê przede wszystkim trwa³e ich wystêpowanie na
przestrzeni ca³ej twórczo�ci autora Legendy M³odej Polski. W interesuj¹cym mnie
przypadku dorobku Brzozowskiego � zreszt¹ nie jest to atrybut zarezerwowany
wy³¹cznie dla jego postawy pisarskiej � to obligatoryjne nawi¹zywanie do te-
kstów niemieckiego filozofa pozwala wysnuæ hipotezê, ¿e pisarstwem filozoficz-
nym czy, wa¿nym tu szczególnie, krytycznym w ogóle rz¹dzi zasada wierno�ci
ponawiania pytañ i wypracowywania odpowiedzi, które z natury choæby samego
jêzyka, jakim siê je formu³uje, maj¹ swoj¹ cenê � tymczasowo�æ. Tote¿ poniek¹d
s³usznie koryfeusze pozytywistycznej i modernistycznej krytyki: Chmielowski,
Feldman czy Potocki, podkre�laj¹ pewn¹ monolityczno�æ my�lenia Brzozowskie-
go oraz zaprzêganie przez niego cudzych pomys³ów i teorii do w³asnych projek-
tów teoretycznych. Uwarunkowane jest to tak specyfik¹, jak¹ rz¹dz¹ siê teksty
autora Idei, ich hermetyczno�ci¹, a jednocze�nie niemal¿e obsesyjnym pragnie-
niem definitywnego rozwi¹zania kolejnych zagadnieñ, jak i nie wprost ujawnian¹
d¹¿no�ci¹ do natychmiastowego udzielenia odpowiedzi, za pomoc¹ dostêpnych

1 F. N i e t z s c h e, Przedstawienie retoryki staro¿ytnej. Prze³. B. B a r a n. W zb.: Nietzsche.
1900�2000. Red. A. Przybys³awski. Kraków 1997, s. 24.

2 I. M a t u s z e w s k i, S³owacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczo�æ S³owackiego w �wie-
tle pogl¹dów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze. Oprac. i wstêp S. S a n d l e r.
Warszawa 1966, s. 287.
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jêzyków teoretycznych, na pytania nurtuj¹ce epokê; w przypadku filozofii Brzo-
zowskiego by³aby to np. teoria introjekcji Avenariusa, pogl¹dy Nietzschego doty-
cz¹ce filozofii bytu czy idei nadcz³owieka b¹d� te¿ pomys³ �udanych hipotez�
autorstwa Wundta, itd. Pracy filozoficznej towarzyszy �wiadomo�æ niekonkluzyw-
no�ci stwierdzeñ, na które wszak sk³adaj¹ siê tyle¿ dowodzenie, co i perswadowa-
nie; po drugie, aktowi filozoficznemu i krytycznemu w wykonaniu autora P³omie-
ni wtóruje obecno�æ innych cz³onków spo³eczno�ci dyskursywnej, którzy na po-
dobnych zasadach integruj¹ cudz¹ my�l w kontekst w³asnego sformu³owania i jego
rozumienia. Wszystko to odbywa siê oczywi�cie w jêzyku teorii swoistym dla epoki,
w jakiej tworz¹ i rywalizuj¹ o dostêp do spo³eczno�ci czytelniczej autorzy teks-
tów. Jak pisa³ Hans Vaihinger, samo wys³owienie nurtuj¹cych problemów w mod-
nym jêzyku teorii tyle¿ stanowi wyraz konwencji, mody, co � po prostu decyduje
o wadze efektów perswazyjnych wypowiedzi, która zawsze ma na celu utrzyma-
nie swej pozycji dyskursywnej, ale i zarazem prze³amanie monopolu odmiennej
teorii czy zapatrywañ w danej kwestii. Nietrudno spostrzec, ¿e w porz¹dku komu-
nikacji literackiej czy szerzej: spo³ecznej � dyskurs, teoria, jêzyk to odmiana w³a-
dzy, której celem jest zaw³adniêcie przestrzeni¹ komunikacyjn¹.

Na pocz¹tku wieku tym obowi¹zuj¹cym jêzykiem wyk³adania w³asnych po-
mys³ów filozoficzno-krytycznych by³ jêzyk autora Ecce homo. W Filozofii Nie-
tzschego czytamy np.:

Szereg uderzaj¹cych osobliwo�ci stylowych, stworzonych przez Nietzschego, przenikn¹³
sposób mówienia najm³odszych Niemiec, a zewsz¹d rozbrzmiewaj¹ has³a Nietzschego, jak:
�poza dobrem i z³em� (jenseits von Gut und Böse), �¿¹dza mocy� (der Wille zur Macht), �ci,
których o wiele za wiele� (die Viel-zu-Vielen) 3.

 Podjêcie siê analizy tego rodzaju sformu³owañ, ich �ród³a i znaczenia dla
konkretnego autora stanowi zapewne prymarn¹ czynno�æ badacza, ale tylko czyn-
no�æ wstêpn¹. Sposób ukszta³towania i charakter, jaki przybieraj¹ w ró¿nych okre-
sach owe sformu³owania i ogólniej � nawi¹zania do my�li autora Woli mocy w twór-
czo�ci Brzozowskiego, pozwoli ujawniæ na³o¿enie siê porz¹dków filozoficznego
z krytycznym i literackim, gdy¿ to w³a�nie szczególnie w tekstach krytycznych
b¹d� programowych pierwiastek nietzscheañski wyrazi�cie daje o sobie znaæ. Ró¿-
norodno�æ kszta³tu, w jakim u Brzozowskiego ujawnia siê oddzia³ywanie my�li
Nietzscheañskiej � obok zreszt¹ my�li innych autorów, takich jak Avenarius, Przy-
byszewski, Pascal b¹d� Dostojewski � ka¿e zastanowiæ siê nad sensem jej wystê-
powania i rol¹ w pisarstwie autora Idei. Nie sposób podtrzymywaæ tezy, ¿e my�l ta
oddzia³ywa³a wy³¹cznie na ideologiê Brzozowskiego i jako taka generowa³a jego
zapatrywanie na pytania natury ontologicznej czy epistemologicznej, b¹d� wyka-
zywaæ proste analogie rz¹dz¹ce biografi¹ i losem pisarskim obu twórców 4. Tego
rodzaju analizy zatrzymuj¹ znaczenie jako�ci implikatur ³¹cz¹cych my�l dwóch
autorów na poziomie wskazania prostych analogii i wp³ywów, poza ujawnieniem
ich roli w kszta³towaniu stylu my�lenia omawianego pisarza. W przypadku za�
tak charakterystycznych autorów, jak Nietzsche i Brzozowski, nie ma mowy o tym,

3 H. Va i h i n g e r, Filozofia Nietzschego. Z wyd. 2 oryg. prze³. K. Tw a r d o w s k i. Lwów
1904, s. 10.

4 Sprowadzenie oddzia³ywania my�li Nietzschego w³a�nie do takiej roli prezentuje P. P i e-
n i ¹ ¿ e k  w pracy Brzozowski. Wokó³ kultury: inspiracje nietzscheañskie (Warszawa 2004).
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aby rzecz lakonicznie uci¹æ stwierdzeniem, ¿e w³a�ciwy im styl pisania stanowi
tylko dodatek do tre�ci. S³usznie stwierdza Micha³ Pawe³ Markowski:

Dla Nietzschego, który jak nikt inny wzi¹³ do siebie zdanie Buffona o to¿samo�ci stylu
i cz³owieka, styl w³a�nie mia³ dowie�æ, ¿e siê �w swoje idee wierzy i nie tylko siê o nich my�li,
ale te¿ je czuje�.

I dalej:

Rezygnacja z technicznego ¿argonu filozoficznego nie by³a wiêc tylko jêzykow¹ prowo-
kacj¹ lub odwetem niespe³nionego pisarza, lecz gr¹ o najwy¿sz¹ stawkê, jak¹ by³o dla Nietz-
schego ¿ycie 5.

Ponawianie pytañ czy natrêtne przywo³ywanie kwestii, które nurtowa³y po-
przedników b¹d� trapi¹ wspó³czesnych, nie oznacza przecie¿ prostego powtórze-
nia czy te¿ modyfikacji elementów pytania. Wspó³zapytywanie charakterystyczne
dla my�li filozoficznej wyra¿onej w jêzyku czêsto metaforycznym albo typowym
dla jêzyka figuralnego (literackiego) powoduje, ¿e sama my�l zostaje niejako przy-
w³aszczona i nie stanowi powtórzenia pytania, które zada³ poprzednik. Akcentuje
to Cezary Wodziñski:

Refleksja filozoficzna charakteryzuje siê swoist¹ zaborczo�ci¹: cokolwiek pojawia siê
w jej zasiêgu, natychmiast staje siê jej w³asno�ci¹ 6.

My�l w ten sposób uzyskuje okre�lone zorganizowanie, uwarunkowane za-
równo prywatnym zasobem refleksji specyficznym dla zasiêgu my�li i stylu jej
werbalizacji przez danego autora, jak i trybem wys³owienia, jego szczególnym,
np. gatunkowym uformowaniem modeluj¹cym kszta³t i tre�æ samej my�li. Jedno
jest pewne: mówi¹c o znaczeniu pierwiastka nietzscheañskiego w twórczo�ci Brzo-
zowskiego nie da siê pomin¹æ t³a, jakie generuje sama ta my�l, oraz jako�ci jej
wys³owienia w my�leniu Brzozowskiego 7.

W stylu pisarskim autora Idei, nieraz okre�lanym jako �marksowsko-nietz-
scheañska hybryda� 8 � proces odczarowania �wiata stanowi �wietny punkt wyj-
�cia dla wyzwalaj¹cej dzia³alno�ci jednostki, która zrywa wiêzy historii i tradycji
krêpuj¹ce jej suwerenno�æ i spontaniczn¹ aktywno�æ. Ten charakterystyczny szcze-

5 M. P. M a r k o w s k i, Nietzsche na nowe tysi¹clecie. W 100. rocznicê �mierci filozofa. �Ty-
godnik Powszechny� 2000, nr 35, s. 7.

6 C. Wo d z i ñ s k i, Heidegger i problem z³a. Warszawa 1994, s. 22.
7 Podkre�lam, ¿e w tek�cie nie dokonujê systematycznej i ca³o�ciowej analizy zwi¹zków ide-

ologicznych i intertekstualnych ³¹cz¹cych pisma Nietzschego i Brzozowskiego. Filozofia autora Nie-
wczesnych rozwa¿añ to dla Brzozowskiego problem �wiadomo�ci filozoficznej i estetycznej, której
oddzia³ywanie w planie ideologii i stylu ujawnia³o siê na przestrzeni ca³ej twórczo�ci, choæ w spo-
sób ewolucyjny. Ca³o�ciowa analiza zwi¹zków ideologicznych miêdzy dwoma pisarzami ujawnio-
nych w jêzyku Brzozowskiego wymaga³aby nieco odmiennego potraktowania �ród³a, jakim jest fi-
lozofia Nietzschego, i znacznie wiêcej miejsca. St¹d twórczo�ci¹ Nietzschego podczas analizy pism
Brzozowskiego pos³ugujê siê wybiórczo i synchronicznie, natomiast pisma Brzozowskiego s³u¿¹ mi
do werbalizacji zasadniczych zrêbów dyskursu, dla którego kszta³towania siê niepo�lednie znacze-
nie mia³ w³a�nie jêzyk filozoficzny Nietzschego. Zob. R. N y c z, Homo irrequietus. Nietzscheanizm
w twórczo�ci Wac³awa Berenta. W: Jêzyk modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wro-
c³aw 2002, s. 259.

8 A. B i e l i k - R o b s o n, Duch powierzchni. Rewizja romantyzmu i filozofii. Kraków 2000,
s. 62.
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gólnie dla wczesnego okresu twórczo�ci Brzozowskiego impet wyzwoleñczej fra-
zeologii znajdowa³ silne wsparcie w nietzscheañskim jêzyku. Poczynaj¹c od pierw-
szych pokoleniowych polemik, np. pochodz¹cego z 1903 roku tekstu Echa arty-
ku³u �My m³odzi�. Replika, nazwisko Nietzschego pojawia siê w artyku³ach Brzo-
zowskiego w celu zazwyczaj porêczenia i podparcia argumentacji, czêsto zapra-
wionej propagandow¹ stylistyk¹. Pisze autor:

P. Czarnocki nie rozumie zami³owania m³odych do Nietzschego � zami³owanie to wi¹¿e siê
z najg³êbsz¹ istot¹ nasz¹; w pismach tego my�liciela-proroka znajdowali�my my�li, które nas
mêczy³y przedtem, nime�my je wyczytali u niego, jak zmory po nocach, a które nie odstêpowa³y
nas i we dnie. Cz³owiek ten ¿y³ t¹ sam¹ co i my mêk¹, chodzi³ tymi samymi niebezpiecznymi
samotnymi �cie¿kami, dlatego ukochali�my go. Ale d³ugo by³ on tylko dla nas mistrzem �rozpa-
czy�, �zniechêcenia� i �gniewu�, nie pojmowali�my jego ��miej¹cego siê lwa�, nie pojmowali-
�my jego rado�ci, a dzi�, gdy wesz³a do dusz naszych ta rado�æ, jest ona inna, choæ ta sama. [63] 9

Analogiczne przywo³ania postaci Nietzschego pojawiaj¹ siê czêsto w ca³ym
wczesnym okresie twórczo�ci autora Wspó³czesnej powie�ci polskiej, tj. do roku
1905 w³¹cznie. W sztandarowych tekstach ideologicznych Brzozowskiego-kryty-
ka pos³ugiwanie siê autorytetem niemieckiego filozofa s³u¿y wzmocnieniu i porê-
czeniu w³asnej filozofii, jak i po prostu wspó³okre�la aktywistyczny, bojowy wek-
tor zapêdów filozoficznych m³odego krytyka. Warto zwróciæ uwagê, i¿ przywo³a-
ny fragment pokazuje, ¿e Nietzsche to dla Brzozowskiego nie przedstawiciel
dekadentyzmu i nihilizmu, ale twórca nowych warto�ci, wyzwoliciel wyobra�ni
i mentalno�ci z wiêzów tradycyjnego postrzegania rzeczywisto�ci, oswobodziciel
ludzko�ci od zniewoleñ tradycyjnych idei i autorytetów. Tak w³a�nie, w podobnej
aurze, wyzwoleñczej i jednocze�nie przywo³uj¹cej postaæ Nietzschego jako auto-
rytetu i wzoru do na�ladowania, szkicuje Brzozowski jego sylwetkê w recenzji
z pierwszego kwarta³u r. 1903 nosz¹cej tytu³ Próba samopoznania.

Nie ma dobra ani z³a, dopóki osobnik ich nie wy³oni z siebie; co jest dobro i z³o, powiada
Nietzsche, wie tylko t w ó r c a, tj. ten, kto je za takie na podstawie swych najg³êbszych w³a�ci-
wo�ci duchowych uzna. Wszelkie wiêc zwi¹zki, które opiera³y siê na obowi¹zuj¹cej z góry
wszelkie jednostki wspólno�ci � musz¹ ust¹piæ miejsca zwi¹zkom tworz¹cym siê samorodnie
tam, gdzie wspólno�æ taka jest niezamierzonym, nieprzewidzianym wynikiem d¹¿eñ czysto
indywidualnych, z samym sob¹ siê tylko licz¹cych. [128�129]

W podobnej aurze przywo³ane jest nazwisko Nietzschego w portrecie Henryk
Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze wspó³czesnej (1903), tyle ¿e sformu³o-
wanie Nietzschego, aktualne i przydatne do apologii indywidualizmu, zostaje
wykorzystane przez Brzozowskiego dla krytyki postawy spo³ecznej i pisarskiej
autora Trylogii 10. Natomiast w szkicu filozoficznym z tego samego okresu, stano-
wi¹cym wyznawcze powtórzenie teorii Avenariusa (konstytucja dualistyczna rze-
czywisto�ci z kategoriami podmiotu i przedmiotu, introjekcja 11), zatytu³owanym

  9 W tej czê�ci artyku³u cytaty z pism S. B r z o z o w s k i e g o  pochodz¹ z tomu (liczba w na-
wiasie wskazuje stronicê): Wczesne prace krytyczne. Wstêp A. M e n c w e l. Warszawa 1988. Dzie-
³a. Red. M. S r o k a.

10 Pisze Brzozowski: �Mo¿na tu powtórzyæ w innym zastosowaniu u¿yte przez Nietzschego
powiedzenie: poza wszelkimi poruszeniami twymi i my�lami ukrywa siê potê¿ny i nieznany w³adca
� twoja s a m o � æ� (148).

11 Zob. A. Z a w a d z k i, Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji pod-
miotu i jej kontekstach filozoficznych na przyk³adzie pogl¹dów Stanis³awa Brzozowskiego. �Teksty
Drugie� 2002, nr 4.
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Przezwyciê¿enie subiektywizmu w filozofii wspó³czesnej. Punkty widzenia i rzuty
my�li, autorytet Nietzschego pos³u¿y Brzozowskiemu do prezentacji teorii odmien-
nych od dotychczas rozpowszechnionych, tj. np. promowania indywidualizmu;
okazuje siê, ¿e my�l niemieckiego filozofa zostanie zaprzêgniêta do prowadzenia
zaanga¿owanych spo³ecznie polemik. £atwo spostrzec, ¿e zmienionej i zmienia-
j¹cej siê my�li autora Idei przywo³anie s³ów Nietzschego ponownie ma pos³u¿yæ
po�wiadczeniu racji obecnie wyg³aszanych i rozpowszechnianych w artyku³ach
krytycznych, z tym, i¿ my�l Nietzschego zostaje opatrzona znakiem ujemnym,
czego wyk³adnikiem mo¿e byæ krytyka niektórych postaw pisarskich, szczególnie
¯eromskiego, Maeterlincka, Przesmyckiego i Przybyszewskiego. W tym¿e arty-
kule pisze Brzozowski:

Nietzsche mia³ s³uszno�æ, gdy za sprawdzian filozofii uwa¿a³ to, czy umie ona �tañczyæ�.
Tylko taka my�l, która umie nag³ym rzutem zmieniæ stanowisko, by po chwili nowy jeszcze
skok wykonaæ, doj�æ mo¿e do w³asnego u�wiadomienia, do zrozumienia wzajemnego stosun-
ku ró¿nych rzeczywistych i mo¿liwych stanowisk. [220]

W tym optymistycznym ci¹gu argumentacji relatywizm poznawczy nosi zna-
miona przes³ania podanego do wierzenia, a przez samego autora potraktowanego
jako swoisty akt zawierzenia, nie tyle wynikaj¹cy z naukowo opracowanych pod-
staw, co przybieraj¹cy charakter neofickiego wyznania artyku³u wiary. Zreszt¹ au-
torytet filozofii Nietzschego, podobnie jak Avenariusa, ci¹¿y nad ca³ym tekstem,
czego przyk³adem mog¹ byæ stwierdzenia na temat substancji, materii jako ��rod-
ków do zorientowania siê w�ród tego up³ywania� (223). Duch niemal¿e dionizyj-
skiego upojenia konkretem i ¿yciem samym przenika ca³y wywód, czemu para-
doksalnie na równi s³u¿y Brzozowskiemu filozofia Nietzschego, jak i Avenariusa
z jego zapleczem relatywistycznej, zmiennej i umownej wizji rzeczywisto�ci. Na
podobnej zasadzie przywo³uje Brzozowski sformu³owania Nietzschego w artyku-
le Sztuka i spo³eczeñstwo (1903), w którym pisze o uczuciu mocy towarzysz¹cym
narodzinom dzie³a sztuki � zreszt¹ ponownie ten element filozofii Nietzschego
zostanie przywo³any w recenzji sztuki Przybyszewskiego Dla szczê�cia (1902).
Równie¿ w recenzji sztuki Zapolskiej Nieporozumienie (1904) autorytet Nietz-
schego zdyskontowany zostaje w celu sformu³owania diagnozy kryzysu wspó³-
czesnej obyczajowo�ci (definicja ma³¿eñstwa), natomiast w recenzji pt. Herbert
Spencer (1820�1903) (1904) Brzozowski cytuje fragment Niewczesnych rozwa-
¿añ w celu porêczenia i nadania wagi krytyce zmys³u naukowego w�ród wspó³-
czesnych teoretyków wiedzy.

Pozwoli³am sobie na skrótow¹ prezentacjê pos³ugiwania siê przez autora Idei
s³owami i parafrazami sformu³owañ Nietzschego za pomoc¹ kilku przyk³adów
zaczerpniêtych, jak ju¿ wspomnia³am, z wczesnego okresu twórczo�ci Brzozow-
skiego, po to, by ukazaæ ich niestabiln¹ pozycjê i ró¿norodne zastosowanie zasobu
my�lowego niemieckiego filozofa, uzale¿nione zazwyczaj od potrzeb perswazyj-
nych, jakie ma realizowaæ dany tekst. Nie sposób pomin¹æ tu milczeniem faktu, ¿e
artyku³y krytyczne Brzozowskiego, jego szkice filozoficzne i teksty programowe
nie tyle stanowi¹ prost¹ realizacjê gatunku, ile po prostu czêsto dokonuj¹ werbali-
zacji problematyki filozoficznej za pomoc¹ jêzyka metaforycznego czy w ogóle
poetyckiego, swoistego dla literatury. Zatem o ile w kontek�cie pojedynczego te-
kstu logika dyskursu filozoficznego, jego spójno�æ i wymowa zostaj¹ zachowane,
o tyle analiza tekstu pod k¹tem wys³owienia jego problematyki filozoficznej wy-
kazuje jego rozwarstwienie czy, mówi¹c paradoksalnie, na³o¿enie siê trybu kon-
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stytucji tekstu swoistej dla jêzyka filozofii na dyskurs literacki. Ma to swoje kon-
sekwencje tak dla literatury, jak i filozofii, w przypadku Brzozowskiego � dla jego
artyku³ów krytycznych bêd¹cych zazwyczaj po³¹czeniem jednej z drug¹. Dla zo-
brazowania takiego stanu rzeczy wystarczy porównaæ trzy teksty Brzozowskiego,
powsta³e w niedalekich odstêpach czasowych, tj. portret Karol Baudelaire: �Drobne
poezje proz¹�, szkic filozoficzny Przezwyciê¿enie subiektywizmu w filozofii wspó³-
czesnej. Punkty widzenia i rzuty my�li oraz szkic estetyczny Sztuka i spo³eczeñstwo
� wszystkie pochodz¹ z pierwszego pó³rocza 1903.

Portret Baudelaire�a stanowi sam w sobie �wietn¹ analizê postawy �wiatopo-
gl¹dowej francuskiego symbolisty. Brzozowski na zasadzie przybli¿ania siê i od-
dalania od modela portretu szkicuje wspó³wystêpowanie czy nak³adanie siê na
siebie kilku rysów, które stanowi¹ o wyrazistej i zarazem reprezentatywnej dla
ca³ego pokolenia jako�ci postawy autora Kwiatów z³a. Do tych cech nale¿¹ nie-
w¹tpliwie: rozpad dotychczasowego systemu warto�ci, zwi¹zany z tym relatywizm
poznawczy i aksjologiczny, zaanga¿owanie siê w twórczo�æ artystyczn¹ na zasa-
dzie izolacji sztuki w wie¿y z ko�ci s³oniowej, odseparowanie siê od spo³eczeñ-
stwa i pojawienie siê uczucia resentymentu jako konsekwencji biernej postawy
wobec wyzwañ osobistych i spo³ecznych. Portret zatem stanowi sam w sobie �wiet-
ne po³¹czenie dowodzenia, wnikliwej analizy dzie³a Baudelaire�a z perswazj¹ i do�æ
konsekwentnym warto�ciowaniem. Brzozowski rozpoczyna artyku³ ogólnymi
stwierdzeniami na temat reprezentatywno�ci dzie³a Baudelaire�a:

by³ on jednym z �wydarzeñ europejskich�, mówi¹c jêzykiem Nietzschego � jak sam Nietz-
sche, jak Wagner, Dostojewski lub ów nic nie znacz¹cy za ¿ycia, a tak g³o�ny po �mierci profe-
sor genewski Amiel. [103]

Przedstawia sposoby radzenia sobie przez poetów z narastaj¹cym poczuciem
pustki 12, charakteryzuje resentymentowe cechy tego rodzaju twórczo�ci, najpierw
ogólnie, by potem poezjê Baudelaire�a w³¹czyæ w obrêb takiego ujêcia. Kodê ana-
lizy stanowi sumuj¹ca ocena twórczo�ci, u której pod³o¿a le¿a³o �z³e sumienie�
czy, jak powie Sartre, �z³a wiara� 13, powoduj¹ca, ¿e nigdy niczemu nie wierzy siê
do koñca, a to wp³ywa na rozk³ad wszystkiego, co powo³ywa³o siê do ¿ycia w ge-
�cie kreatorskiego zaczarowania rzeczywisto�ci.

Czego dowodzi ten artyku³? Wydaje siê, ¿e doskonale obrazuje pewn¹ strate-
giê pos³ugiwania siê przez Brzozowskiego tradycj¹ filozoficzn¹. Owa strategia
polega na tym, ¿e wypowiada on okre�lone tre�ci w konkretnym jêzyku filozo-
ficznym i pod konkretnymi auspicjami autorskimi, które jako takie stanowi¹ o sile
argumentacji i o jej oczywisto�ci. Brzozowski nie tyle �odkrywa� czy o�wietla
postaæ Baudelaire�a �wiat³em w³asnych orzeczeñ, ile przy pomocy intertekstual-
nych nawi¹zañ konstruuje ³añcuch podstawieñ, gdzie �wydarzenie� poezji autora
Kwiatów z³a do�wiadczane i rozumiane jest w horyzoncie serii rezonansów wy-

12 Np.: �W jednych jaka� si³a wewnêtrzna zrzuca³a z siebie i targa³a jedne po drugich krêpuj¹-
ce wiêzy, i ci � Nietzsche, Ibsen � znajdowali w nieustannym zwyciê¿aniu upojenie w³asn¹ si³¹
i dum¹. W innych wszystko rozpe³za³o siê samorzutnie, bez wszelkiego czynnego siê ich wdania,
a rozpe³zanie siê to by³o nieustannym �ród³em znu¿enia i nudy. Wreszcie nie pozostawa³o nic [...]�
(104). Zwraca uwagê metoda substytucji, przy pomocy której Brzozowski konstruuje swój wywód.
Jakby tryb orzeczeñ nie by³ w zasiêgu jego rêki.

13 J.-P. S a r t r e, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. T a-
t a r k i e w i c z. Prze³. J. L a l e w i c z. Wstêp T. M. J a r o s z e w s k i. Warszawa 1968, s. 353.
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s³owieñ � np. Nietzschego. Oto Brzozowski interpretuje poezjê Baudelaire�a przez
pryzmat �nowoczesnej duszy kulturalnej europejskiej ludzko�ci�, to znów jako
dzie³o cz³owieka �o reprezentatywnym dla nas znaczeniu� (103), by w dalszej czê�ci
artyku³u przyrównaæ rangê jego osobowo�ci do Wagnera, Dostojewskiego czy
Amiela. Nastêpnie wymienia motywy, które dominuj¹ w twórczo�ci autora Kwia-
tów z³a (�Obrzydzenie, czczo�æ i nuda�, 104). W kolejnym akapicie analizuje pro-
ces autorefleksji i w kontekstach Nietzschego oraz Ibsena kre�li postawê Baude-
laire�a. W nastêpnych zdaniach swego artyku³u definiuje resentyment i na jego tle
szkicuje wizerunek poety. Portret koñczy siê przywo³aniem s³ów Pascala i Mal-
larmégo, w obramieniu których umieszcza swoje spostrze¿enia. O czym �wiadczy
taka kompozycja ca³o�ci?

Wydaje siê, ¿e Brzozowski przy pomocy aktualnej tradycji i kontekstu literac-
ko-filozoficznego �stwarza� warunki umo¿liwiaj¹ce rozpoznanie poezji Baude-
laire�a, jej przyswojenie i umieszczenie w �obiektywizuj¹cym� i �oczywistym� ho-
ryzoncie odbioru. Jakby poza t³em, które naprêdce zarysowuje dla owych portre-
tów, nie mo¿na by³o ujrzeæ g³ównego bohatera; czy te¿ mówi¹c inaczej: jakby
chcia³ przez pryzmat twarzy innych postaci ze �wiata literatury czy filozofii roz-
poznaæ profil twarzy swojego bohatera. St¹d ujawniaj¹cy siê w tekstach Brzozow-
skiego ruch analizy progresywno-regresywny, którego dominuj¹c¹ cech¹ oprócz
przywo³ania tradycji jest w³a�nie sytuowanie cudzej my�li w s¹siedztwie analizo-
wanego tekstu. W tym momencie warto spostrzec, ¿e o sile i dzisiejszej aktualno-
�ci interpretacji Brzozowskiego decyduje rzetelno�æ jego jako czytelnika ksi¹¿ek
Nietzschego, która pozwoli³a umiejêtnie pos³ugiwaæ siê my�lami autora Ecce homo
podczas lektury i obserwacji zjawisk. Kategorie resentymentu, �z³ego sumienia�
pos³u¿¹ Brzozowskiemu do wypowiedzenia w jêzyku krytycznym oceny poety,
ale wygl¹da to tak, jakby spojrzenie i opis sylwetki Baudelaire�a nie mog³y siê
odbyæ poza medium Nietzscheañskich spostrze¿eñ i ich wys³owieñ.

Analogicznie rzecz wygl¹da w artykule Przezwyciê¿enie subiektywizmu w fi-
lozofii wspó³czesnej. Brzozowski przedstawia okre�lone teorie poznawcze powta-
rzaj¹c czy parafrazuj¹c wywody Avenariusa z jego pracy Ludzkie pojêcie �wia-
ta 14, tak jakby elementem obligatoryjnym interpretacji by³o za ka¿dym razem od-
niesienie siê do twardego pod³o¿a cudzego tekstu. Pisa³ symptomatycznie w tym
samym artykule: �Po wielowiekowym panowaniu Parmenidesa, Heraklites znów
dochodzi do w³adzy� (223). Brzozowski wprost zatem twierdzi, ¿e zmian¹ para-
dygmatów poznawczych rz¹dzi twarda konieczno�æ przemienno�ci tradycji i mód
intelektualnych potrzebnych w danym momencie historycznym do aktualizacji
i werbalizacji drêcz¹cych problemów. Zreszt¹ charakterystyczne, ¿e my�l Nie-
tzschego, równie¿ przywo³ana w tym artykule, stanowiæ ma teraz podpórkê dla
uzasadnienia potrzeby �giêtko�ci� my�li, jej æwiczenia w zapasach o dopracowy-
wanie siê w³asnego stanowiska filozoficznego. Nie móg³by siê zatem Brzozowski
podpisaæ pod sformu³owaniem Nietzschego:

Nie nale¿ymy do tych, którzy dopiero w�ród ksi¹¿ek, pod bod�cem ksi¹¿ek do my�li
swych dochodz¹ � zwyczajem naszym jest my�leæ na wolnym powietrzu, id¹c, skacz¹c, wspi-
naj¹c siê, tañcz¹c, najchêtniej na górach samotnych lub w pobli¿u morza, tu gdzie nawet drogi
rozmy�laj¹ 15.

14 Pokaza³ to Z a w a d z k i  (op. cit., s. 68�69, 71�73).
15 F. N i e t z s c h e, Wiedza radosna. (La gaya scienza). Prze³. L. S t a f f. Pos³. K. M a t u-
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Potwierdzeniem tezy, ¿e Brzozowski patrzy³ na dzieje filozofii poprzez sposo-
by jej wys³owieñ, styl filozofów � mo¿e byæ w³a�nie trzeci wspomniany artyku³:
Sztuka i spo³eczeñstwo. O ile w poprzednim Brzozowski silnie podkre�la³ relacyj-
n¹ naturê podmiotu i po�rednio obstawa³ przy indywidualizmie, o tyle w Sztuce
i spo³eczeñstwie suwerenno�æ jednostki podporz¹dkowuje spo³ecznemu zaanga-
¿owaniu. Przywo³ania Nietzschego w tym¿e artykule zdarzaj¹ siê raczej okazjo-
nalnie: Brzozowski wypowiada jak¹� my�l i aby podeprzeæ swoje wywody inkru-
stuje tekst a to parafraz¹ z Avenariusa, a to przytoczeniem argumentacji Nietzschego
o upojeniu twórczym b¹d� psychologii jako �ródle dekadentyzmu czy o uwielbie-
niu, jakim darzy³ on Taine�a. I mimo ¿e �wiatopogl¹d Brzozowskiego ulega ewo-
lucji, patroni ideowi pozostaj¹ ci sami i z równ¹ retoryczn¹ swad¹ bêd¹ wykorzy-
stani do aktywowania wypowiedzi. Za ka¿dym razem Brzozowski dokonuje zanu-
rzenia swojej wypowiedzi w cudzym kontek�cie, jakby w ten sposób chcia³ nie
tylko nadaæ jej rangê, ale chyba w ogóle spowodowaæ, ¿e zostanie us³yszana w g¹sz-
czu innych werbalizacji. Pisze w Sztuce i spo³eczeñstwie:

W dalszym ci¹gu tej mojej pracy bêdê wraca³ do terminologii ustalonej przez monumen-
taln¹ Krytykê czystego do�wiadczenia, ilekroæ bêdzie mi w ten sposób ³atwiej ustaliæ czy to
jaki� pogl¹d, daj¹cy pozory nowo�ci, czy te¿ pozyskaæ podstawê dla jakiej� z konieczno�ci
szkicowej tu jedynie klasyfikacji. [231]

O ile w badaniach po�wiêconych autorowi Idei przywo³uje siê pisma Nie-
tzschego w celu zobrazowania genezy pewnych pogl¹dów, np. indywidualizmu czy
filozofii czynu, jako postaw czerpi¹cych sw¹ jako�æ z filozoficznego zaplecza auto-
ra Niewczesnych rozwa¿añ (czy Fichtego b¹d� Avenariusa), o tyle sam kszta³t zasto-
sowañ jego my�li w tekstach Brzozowskiego przeczy prostemu posi³kowaniu siê
przez niego tylko ideologi¹ zaczerpniêt¹ z dzie³a Nietzschego. W gruncie rzeczy na
planie ideologii do�æ k³opotliwe mo¿e siê okazaæ wyja�nienie sprzeczno�ci �wiato-
pogl¹dowych, jakie zachodz¹ np. miêdzy ideologi¹ indywidualizmu bezwzglêdne-
go, relatywizmu poznawczego i zarazem spo³ecznego zaanga¿owania Brzozowskiego
� wszystkie przecie¿ trzy postawy znajduj¹ odzwierciedlenie w tekstach powsta³ych
w 1903 roku. Trudno tak¿e wykazaæ niejako �pierwszeñstwo odkrycia� i upowszech-
nienia danego pogl¹du; mianowicie mo¿na by siê pokusiæ o zapytanie, czy my�l
Nietzschego podsunê³a relatywizm poznawczy Brzozowskiemu, czy te¿ sam Brzo-
zowski �wygenerowa³� potrzebê pos³u¿enia siê tym autorytetem z niedalekiej prze-
sz³o�ci filozoficznej jako oparciem dla w³asnych preferencji �wiatopogl¹dowych 16.
Przy czym warto zwróciæ uwagê, i¿ przywo³ane cytaty nie pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e

s z e w s k i. Kraków 2003, s. 210. Przypomnijmy tu jednak, i¿ znale�æ mo¿na w dorobku Brzozow-
skiego, np. w pierwszej redakcji Legendy M³odej Polski, fragmenty, w których jego bohaterowie
rozmawiaj¹ �wracaj¹c poln¹ drog¹� lub rozmy�laj¹ �g³êbok¹ noc¹� b¹d� obserwuj¹ �wiat �z ksi¹¿k¹
przy oknie wychodz¹cym na ulicê�, i ta wersja perypatetycznego sposobu filozofowania by³aby zbie¿-
na nie tylko z Nietzscheañsk¹, ale tak¿e np. z Heideggerowsk¹ zaprezentowan¹ w Rozmowach na
polnej drodze. Zob. S. B r z o z o w s k i, Legenda M³odej Polski. Oprac. T. P o d o s k a  [i in.]. T. 2.
Kraków 2001, s. 27, 35, 41. Dzie³a. Red. M. S r o k a.

16 I w³a�nie ten dylemat pisarstwa filozoficznego i krytycznego Brzozowskiego zosta³ ca³ko-
wicie pominiêty przez P i e n i ¹ ¿ k a  (op. cit.), który traktuje pisma zarówno Nietzschego, jak i Brzo-
zowskiego jako magazyny idei, z pominiêciem ich zaplecza jêzykowego. To z kolei powoduje, ¿e
badacz przykrawa my�l Brzozowskiego do zapisków idei Nietzschego, co wiedzie do schematyzuj¹-
cych ujêæ oddzia³ywañ, jakie zachodz¹ miêdzy dwoma my�licielami. Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e
taka procedura analityczna jest ³atwa do przeprowadzenia wobec innych pisarzy modernizmu na
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Brzozowski �podporz¹dkowuje siê� autorytetowi Nietzschego � w³a�nie drog¹ mo-
dyfikacji, nieraz instrumentalnego przywo³ania, tymczasowo przykrawa my�l czy
po prostu sformu³owanie do pogl¹dów zaprezentowanych w danym tek�cie. Z kolei
samo �ród³o danego przywo³ania, cytatu zostaje zazwyczaj wprost ujawnione, co
potem wp³ywa na ujawnienie funkcji w³a�nie alegatywnej intertekstu. Ta ambiwa-
lencja w okre�leniu roli przywo³ania ma swoj¹ genezê w strategii krytycznej Brzo-
zowskiego, której podstawowa struktura kszta³tuje siê na przeciêciu filozofii i lite-
ratury. We wszystkich przywo³aniach formu³uje on zagadnienia zarezerwowane tra-
dycyjnie dla filozofii, ale robi to za pomoc¹ jêzyków swoistych dla eseju, tekstu
krytycznego b¹d� literackiego. Konstruowanie antytez, napiêæ gradacyjnych, wtr¹-
canie pierwiastków lirycznych, snucie analogii biograficznych, przywo³ywanie
wzorców osobowych, akcentowanie emfazy i zaanga¿owania w toku wypowiedzi
� wszystko to powoduje, ¿e nie mo¿na traktowaæ artyku³ów krytycznych Brzo-
zowskiego w sposób tradycyjny, tj. wy³¹cznie jako no�ników czy przeka�ników
okre�lonych idei. Ca³y zasób jego my�li traktuje siê na zasadzie dobrej wiary filo-
zoficznej autora, poza kwalifikacj¹ i analiz¹ tej¿e my�li w jej ukszta³towaniu jêzy-
kowym, tj. retorycznym, to za� z kolei pozwala zaobserwowaæ pewne fluktuacje,
a tak¿e procesualny i nieoczywisty charakter samej my�li.

Postaram siê w dalszej czê�ci wywodu wymieniæ i skrótowo opisaæ inne funk-
cje �ladów my�li Nietzschego w dziele Brzozowskiego. Oprócz zatem funkcji ale-
gatywnej, która �s³u¿y zazwyczaj tylko ugruntowaniu, wzmocnieniu lub potwier-
dzeniu tego, co ów tekst sam ma od siebie do powiedzenia (jawne na�ladownic-
two)� 17, i która jest charakterystyczna szczególnie dla wczesnego okresu twórczo�ci
pisarskiej Brzozowskiego, mo¿na zaobserwowaæ pojawianie siê elementów nie-
tzscheañskich jako czynników wspomagaj¹cych funkcjê polemiczn¹ tekstów. Przy-
k³adem realizacji tego rodzaju funkcji mog¹ byæ takie publikacje, jak Sztuka i spo-
³eczeñstwo (1903), Nowy dramat Przybyszewskiego (��nieg�) (1903), Probierze
(1903) czy recenzja W ma³ym dworku Rittnera (1904). Przy czym warto zaznaczyæ,
¿e element nietzscheañski nie zawsze pojawia siê bezpo�rednio w wymienionych
tekstach. W ostatniej z wyliczonych recenzji my�l Nietzschego wystêpuje na zasa-
dzie synekdochy: Brzozowski atakuje lito�æ jako rodzaj samarytanizmu, sposobu
�obezwarto�ciowania �wiata� (654). Obfite nawi¹zania do zestawu sformu³owañ
charakterystycznych dla autora Tako rzecze Zaratustra z kolei s³u¿¹ Brzozowskie-
mu do zdiagnozowania kryzysu warto�ci i kultury, którego wyrazem s¹: panuj¹cy
typ bezdusznej naukowo�ci, brak osobistego zaanga¿owania w realizacjê projek-
tów teoretycznych, rozpowszechnianie filisterskich i egalitarnych idea³ów obycza-
jowych itp. Czêsto � jak zauwa¿a Nycz � tego rodzaju enuncjacje trudno przypisaæ
konkretnym autorom, gdy¿ owa krytyka spo³eczna, zakotwiczona w zbiorze kil-
kunastu okre�leñ, stanowi³a modernistyczne loci communes 18.

zasadzie negacji b¹d� akceptacji filozofii autora Wiedzy radosnej, ale ma tê wadê, ¿e pomija wiele
istotnych elementów badanego dzie³a, np. oddzia³ywania ogólnego klimatu epoki, jaki dominowa³
w danym czasie i przenika³ do pism twórców, pozwala za to na traktowanie krytyki czy literatury
jako prostej ewolucji idei b¹d� na posi³kowanie siê w analizie tekstami z ró¿nych okresów dla uwie-
rzytelnienia wyg³aszanych tez, maj¹cych przecie¿ zastosowanie jedynie do konkretnego okresu twór-
czo�ci Brzozowskiego.

17 S. B a l b u s, Miêdzy stylami. Kraków 1996, s. 131.
18 N y c z, op. cit., s. 260�261.
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Inna rola my�li Nietzscheañskiej w dziele Brzozowskiego to inspirowanie jego
rozwa¿añ teoretycznych. Tutaj szczególnie wa¿ne s¹ koncepcje Nietzschego z za-
kresu teorii poznania: sformu³owania dotycz¹ce �punktu widzenia� czy te¿ �k¹ta
widzenia�, równie¿ perspektywy, pojmowanie prawdy i innych kategorii bytowych,
sensualistycznych czy logicznych jako pomys³ów teoretycznych umo¿liwiaj¹cych
�orientacjê� egzystencjaln¹ i opanowanie bytu poprzez ujêcie go w siatkê katego-
rii antropomorficznych. Zastosowanie w¹tków my�li Nietzscheañskiej odbywa siê
tak¿e w tekstach stricte krytycznych, i to tych powsta³ych w okresie zachwytu my�l¹
Marksowsk¹ oraz jej przezwyciê¿ania, czyli w latach 1907�1908. Za przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ portret Gustaw Dani³owski (najprawdopodobniej z r. 1907), w którym
kategoryzacje sztuki z ducha warto�ciowania dioznizyjskiego i apolliñskiego zo-
staj¹ wykorzystane do nakre�lenia sylwetek dwóch odrêbnych typów twórczych
uosobionych w postaciach ¯eromskiego i Dani³owskiego, a motyw rze�by ze-
spojony z tragizmem, �skamienia³ym napiêciem� 19, kategoriami ulokowanymi
najwy¿ej w hierarchii sztuki zarówno u Nietzschego, jak i u Brzozowskiego. W tym
samym tek�cie pojawiaj¹ siê i takie elementy Nietzscheañskiego s³ownika, jak
m³ot, który ma wykuæ nowy kszta³t cz³owieka, czy te¿ orze³, symbol swobody
i si³y 20.

Nietzsche czytany przez okulary Brzozowskiego to tak¿e wzór osobowy, mistrz
psychologii, ale równie¿ stylu, dobrego smaku, cz³owiek nowoczesny, �duch wol-
ny�, �dobry Europejczyk�, modernistyczny twórca tragedii reaktywuj¹cy dioni-
zyjskie uniesienie.

Z uwagi na ogrom dzie³a Brzozowskiego trudno w tym miejscu szczegó³owo
analizowaæ sposoby wtapiania przezeñ my�li i stylu Nietzschego oraz ich znacze-
nie w ukszta³towaniu poszczególnych momentów dzie³a krytyka. Co wa¿ne i war-
te podkre�lenia, to nie tyle sam fakt ujawnienia oczywistych koligacji ³¹cz¹cych
dorobek pisarski obu my�licieli, ile w³a�nie charakterystyka sposobu ujawniania
siê pierwiastka nietzscheañskiego w dziele Brzozowskiego. Na pewno ulega on
fluktuacji: od czêstego przywo³ywania my�li, repetycji okre�lonych sformu³owañ
w tekstach powsta³ych w latach 1902�1903, nieraz na zasadzie podparcia wywodu,
wzmocnienia go jeszcze jednym argumentem, poprzez usytuowanie w³asnego punktu
widzenia w krêgu problematyki nurtuj¹cej wspó³czesnych filozofów, wskazania na
patrona i autorytet osobowy � do coraz bardziej sprecyzowanego i samodzielnego
stosunku do my�li autora Niewczesnych rozwa¿añ. Oczywi�cie, w tomie Kultura
i ¿ycie 21 mo¿na odnale�æ mnóstwo ozdobników stylu wziêtych wprost z tekstów
Nietzschego, co po�wiadcza pojawianie siê takich sformu³owañ, jak �Pathos der
Distanz�, �blondynowa bestia� (63), �dobry Europejczyk� (202), czy ponowienia
funkcji tych, które znajduj¹ siê w tekstach wcze�niejszych (wzór mentalny, osobo-
wy, sformu³owania dotycz¹ce sztuki, pomys³y teoriopoznawcze � np. poznanie
jako orientacja w rzeczywisto�ci). £¹czna analiza trzech tekstów pomieszczonych

19 K. W y k a, Stanis³awa Brzozowskiego dyskusja o Fryderyku Nietzschem. W zb.: Prace hi-
storyczno-literackie. Ksiêga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936, s. 550.

20 Chodzi tu o nawi¹zania do Narodzin tragedii oraz Zmierzchu bo¿yszcz, czyli jak siê filozofu-
je m³otem; orze³ natomiast, obok lwa i wê¿a, to wierni towarzysze wêdrówki Zaratustry.

21 Odt¹d cytaty lokalizowane liczb¹ w nawiasie pochodziæ bêd¹ z tomu: S. B r z o z o w s k i,
Kultura i ¿ycie. Zagadnienia twórczo�ci i sztuki. W walce o �wiatopogl¹d. Wstêp A. Wa l i c k i.
Warszawa 1973. Dzie³a. Red. M. S r o k a.
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w tomie Kultura i ¿ycie pozwoli szczegó³owiej zbadaæ rolê nawi¹zañ do dzie³a
Nietzschego w artyku³ach Brzozowskiego.

Na pocz¹tku stycznia 1906 Brzozowski z rodzin¹ przyje¿d¿a z Wenecji do
Nervi, znanego uzdrowiska we W³oszech 22. �Nervi jest cudne� � pisze w li�cie do
Wuli i Rafa³a Buberów � �ale, niestety, do�æ drogie� 23. Wraz z ¿on¹ i córk¹ space-
ruje po pla¿y, jednak �tam nas³ucha siê zawsze cz³owiek tyle plugastwa, ¿e pó�-
niej chcia³oby siê g³owê odes³aæ do kamery dezynfekcyjnej� 24. Aby zarobiæ na
w³asne i rodziny utrzymanie, pisze artyku³y krytyczno-filozoficzne, czêsto w for-
mie popularyzatorskiej, choæ zawsze nacechowane indywidualnym piêtnem my-
�lenia i stylem postrzegania zjawisk. W³a�nie w Nervi, w klimacie W³oskiej Ri-
wiery, Brzozowski czuje siê doskonale, nabiera si³ i energii twórczej. W tym okre-
sie powstaj¹ m.in. teksty po�wiêcone w du¿ej mierze filozofowi niemieckiemu:
w 1906 r. dialog Fryderyk Nietzsche, rok pó�niej za� praca Filozofia Fryderyka
Nietzschego. Spowinowacona problemowo z wymienionymi jest rozprawa zaty-
tu³owana Wstêp do filozofii (jesieñ 1905), stanowi¹ca w swej funkcji nadawczej
tak¿e wprowadzenie do zagadnieñ filozoficznych, w których pogl¹dy Nietzsche-
go gra³y wa¿n¹ rolê. Co zatem ³¹czy owe wypowiedzi?

Cech¹ spinaj¹c¹ wszystkie trzy teksty wydaje siê pewne nastawienie krytyka
wobec przedmiotu jego aktywno�ci, aktu generowania dyskursu. Ka¿dy z tych ar-
tyku³ów realizuje odmienny wzorzec mowy gatunkowej, a mimo to wszystkie w jed-
naki sposób omawiaj¹ pewn¹ koncepcjê komunikacji literackiej. Tekst najwcze-
�niejszy, Wstêp do filozofii, stanowi szkic filozoficzny i mo¿na go zapewne czytaæ
poniek¹d jako rodzaj podsumowania drogi poznawczej filozofa. Co istotne, w in-
teresuj¹cym mnie kontek�cie widocznych tam w¹tków nietzscheañskich (a wiêc
pokrewieñstwa z dwoma pó�niejszymi tekstami) praca zawiera sztandarowe sfor-
mu³owania Brzozowskiego/Nietzschego na temat zaanga¿owania filozofa w upra-
wian¹ przezeñ dziedzinê, ponadto definicje �filozofa� i �filozofii�. Czytamy:

Otó¿ twierdzê, ¿e filozofia ma odpowiadaæ ¿yciowym potrzebom cz³owieka, byæ dla nie-
go spraw¹ osobist¹, lub te¿ pozostanie dla niego na zawsze obc¹, chocia¿by przeczyta³ pó³
tuzina wstêpów do filozofii i tuzin systematów. [...] Albo filozofia odpowiada jakim� ¿ycio-
wym potrzebom, albo te¿ nie ma ¿adnej racji bytu. [540]

Mniej wiêcej w po³owie tego samego tekstu:

Gdyby�my pozbyli siê wynios³ej obojêtno�ci dla my�li, których nie prze¿yli�my, których
nie wycierpieli�my! Czego cz³owiek nie rozgrza³ i nie rozp³omieni³ swoj¹ krwi¹ serdeczn¹, co
nie by³o dla niego namiêtno�ci¹, tego nie zna. [574]

Pod koniec za�:

Nie znam zagadnieñ innych ni¿ ¿yciowe, tylko ¿e nie wszelkie ¿ycie ma jedn¹ i tê sam¹
warto�æ. Genialnym filozofem jest ten, kto genialnie, a wiêc g³êboko ¿yje i doprowadza do
mo¿liwie najzupe³niejszej �wiadomo�ci zagadnienia przez takie ¿ycie stawiane. Cz³owiek nie
wymy�la na zimno niczego w filozofii, jak i w sztuce. Wszystko musi byæ prze¿yte. [590]

Tego rodzaju sformu³owania, wszystkie trzy pomieszczone w jednym tek�cie,

22 S. B r z o z o w s k i, Listy. Oprac., przedm. M. S r o k a. T. 1. Kraków 1970, s. 106.
23 Ibidem, s. 109.
24 Ibidem, s. 114.
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stanowi¹ ponowienie repertuaru Nietzscheañskich tez krytykuj¹cych ducha obo-
jêtno�ci we wspó³czesnej autorowi nauce, natomiast gloryfikuj¹cych osobiste zaan-
ga¿owanie w przemy�lenia filozoficzne. Pisze np. Nietzsche w Wiedzy radosnej:

Brak osobisto�ci m�ci siê wszêdzie: os³abiona, cienka, zgaszona, samej siebie zaprzecza-
j¹ca i zapieraj¹ca siê siebie osobisto�æ nie przyda siê ju¿ ¿adnej dobrej rzeczy � najmniej przydaje
siê filozofii. � �Bezosobisto�æ� nie ma ¿adnej warto�ci w niebie ani na ziemi; wszystkie wiel-
kie problematy wymagaj¹ w i e l k i e j  m i ³ o � c i, a zdolne do niej s¹ tylko silne, zaokr¹glone,
pewne duchy, silnie na samych sobie oparte 25.

Analogiczne obserwacje dotycz¹ce niezbywalno�ci zaanga¿owania w przed-
miot w³asnych rozwa¿añ filozofa odnale�æ mo¿na w niemal ka¿dej pracy tego
autora. Racjê maj¹ ci, którzy pisz¹:

Nietzsche wyrwa³ (a przynajmniej stara³ siê wyrwaæ) filozofiê z kostycznych ³ap profe-
sjonalistów, przekonanych o tym, ¿e albo filozofia uprawiana jest w specjalnie do tego powo-
³anych instytucjach, albo nie ma jej wcale 26.

Tego rodzaju analogie miêdzy Brzozowskim i Nietzschem nie s¹ trudne do
spostrze¿enia, istota rzeczy zdaje siê bowiem spoczywaæ nie tyle w prostym przed-
stawieniu podobieñstw zachodz¹cych miêdzy dwoma filozofami czy aspiracji to-
warzysz¹cych wysi³kowi dwóch my�licieli, ile we wskazaniu, ¿e w takich sformu-
³owaniach akt pisarski/krytyczny/filozoficzny nie stanowi zwyk³ej konstatacji czy
nie tylko odwo³uje siê do pewnej tradycji, z któr¹ koresponduje i dialoguje, ale
niejako dokonuje otwarcia nowego modelu uprawiania dyscypliny. Rozpoczêcie
tekstu sformu³owaniem, które przytoczy³am, a potem jego powtórzenie w dwóch
innych miejscach � niejako inicjuj¹ dos³ownie nowy typ narracji, narracji nie tylko
konstatuj¹cej, ale w³a�nie przede wszystkim dokonuj¹cej czy performuj¹cej, za-
tem ka¿¹cej czytaæ tekst w trybie produkcji sensu wypracowanego na podstawie
dostêpnych i praktykowanych modeli pisarskich. Pisanie stanowi rodzaj aktu w zu-
pe³no�ci czynno�ciowego i procesualnego; przyk³adem takiego pojmowania rze-
czy s¹ passusy u jednego i drugiego autora po�wiêcone czynno�ciowej recepcji
przez czytelnika dzie³a, którego oddzia³ywanie ten¿e czytelnik ma wspomagaæ.
Nietzsche argumentuje:

Figury w p³askorze�bie przez to dzia³aj¹ tak silnie na wyobra�niê, ¿e s¹ przedstawione
niejako w chwili, kiedy wystêpuj¹ ze �ciany i nagle, spotkawszy jak¹� przeszkodê, zatrzymuj¹
siê: tak te¿ na sposób p³askorze�by, niezupe³nie przedstawiona my�l, ca³a filozofia, wywo³uje
czasami silniejsze wra¿enie ni¿ wyczerpuj¹cy wyk³ad: przygl¹daj¹cemu siê pozostawia wiêcej
trudu, podnieca go do dalszego tworzenia tego, co wystêpuje przed nim w tak silnym �wietle
i cieniu, do domy�lenia my�li do koñca i do przezwyciê¿enia samemu tej przeszkody, która
dotychczas stawa³a na drodze ich pe³nemu wyst¹pieniu 27.

U Brzozowskiego, podobnie jak u Nietzschego, mo¿na znale�æ wiele frag-
mentów po�wiêconych zabiegom wspomagaj¹cym aktywno�æ czytelnika. Istotny
dla dalszych moich rozwa¿añ jest fakt, ¿e tego rodzaju konstatacje maj¹ jawnie
performatywny charakter, o ich fortunno�ci w du¿ej mierze zadecyduje postawa
czytelnika tekstu. Tekst ten mo¿na potraktowaæ jako zabieg propedeutyczny, zara-

25 N i e t z s c h e, Wiedza radosna, s. 186.
26 M a r k o w s k i, loc. cit.
27 F. N i e t z s c h e, Ludzkie, arcyludzkie. Prze³. K. D r z e w i e c k i. Oprac. R. M i t o r a j.

Pos³. P. P i e n i ¹ ¿ e k. Kraków 2003, s. 121�122.
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zem instruuj¹cy czytelnika wobec wyzwañ dzie³a filozoficznego, krytycznego czy
literackiego.

W tym kontek�cie znamienne s¹ sformu³owania Brzozowskiego odnotowane
we Wstêpie do filozofii, które odnosz¹ siê do zadañ stawianych przed nauk¹ i filozo-
fi¹, a sprowadzaj¹ siê do �opracowania� rzeczywisto�ci w ten sposób, aby jej obrób-
ka umo¿liwia³a �oswojenie� i orientacjê w chaosie zdarzeñ. Pisze Brzozowski:

Idzie tylko o stworzenie my�lowego wzoru, który by odpowiada³ rzeczywisto�ci, o wy-
tworzenie w my�li czego� w rodzaju siatki geograficznej, za pomoc¹ której da³oby siê okre�liæ
po³o¿enie wszystkich rzeczy obecnych, przesz³ych i przysz³ych. Zagadnienia powstaj¹ w punk-
tach, gdzie oczka siatki s¹ jeszcze zbyt szerokie i gdzie wskutek tego �fenomeny�, �fakty� itd.
maj¹ zbyt wielk¹ swobodê ruchu. [544]

I znowu nietrudno wytropiæ w pismach Nietzschego analogiczne sformu³owa-
nia, chocia¿by te zaprotoko³owane w Woli mocy, np.:

Nie �poznawaæ�, lecz schematyzowaæ, narzuciæ chaosowi tyle regularno�ci i form, ile
czyni zado�æ naszej potrzebie praktycznej.

W kszta³towaniu siê rozumu, logiki, kategorii miarodajn¹ by³a potrzeba: nie potrzeba
�poznawania�, lecz sumaryzowania, schematyzowania, w celu porozumienia siê, obliczenia...
[...]

Kategorie s¹ �prawdami� tylko w tym znaczeniu, ¿e s¹ dla nas warunkami ¿ycia: tak¹
sam¹ �prawd¹� warunkow¹ jak przestrzeñ Euklidesa 28.

Z cytatów tych jasno wynika, ¿e imperatywem rz¹dz¹cym istnieniem i rozwo-
jem nauki czy filozofii jest nie kryterium prawdy, lecz u³atwianie orientacji we
wszech�wiecie. Poznanie stanowi nie samoistn¹ aktywno�æ umys³u �rozpracowu-
j¹cego� w neutralnych i obiektywnych dzia³aniach rozpoznania bytu i jego w³a-
�ciwo�ci, lecz element systemu kategoryzuj¹cego, �porz¹dkuj¹cego� i w grani-
cach wyznaczonych przez zastany porz¹dek wiedzy i sposób sygnifikacji zjawisk
ustanawia i poniek¹d projektuje subiektywny, akcydentalny i tymczasowy obraz
rzeczywisto�ci. W ten sposób same teksty Nietzschego i Brzozowskiego niejako
generuj¹ w³a�ciw¹ sobie logikê odczytania: pismo, jak i sam akt czytania daj¹ wyraz
ustanawiaj¹cej w³a�ciwo�ci ludzkiego sposobu konstatowania/poznawania. W kon-
tek�cie tych wypowiedzi ³atwo skojarzyæ, ¿e o ile dotychczas dziejami filozofii
rz¹dzi³a zasada, jak powie Rorty, �coraz lepszego dopasowywania do siebie umy-
s³u i �wiata� (np. Kartezjusz, Kant), o tyle postêp my�li poczynaj¹c od Darwina,
z którym na potrzeby interpretacji Rorty�ego uto¿samiony zostaje Nietzsche, po-
lega na formowaniu �zdolno�ci do kszta³towania narzêdzi niezbêdnych jednostce
do przetwarzania, rozmna¿ania siê i przemiany samej siebie� 29.

Powsta³a w nieca³e dwa lata pó�niej rozprawa Filozofia Fryderyka Nietzsche-
go otrzymuje formê syntetycznego wyk³adu, podsumowuj¹cego wra¿enia i prze-
my�lenia zebrane po lekturze dzie³a niemieckiego filozofa. Napisany w tonie spo-
kojnej konstatacji artyku³ rozpoczyna siê jakby powitaniem nowego filozofa �
w ten sposób Brzozowski metod¹ nie wprost projektuje w ogóle strategiê filozofo-
wania. Porównuj¹c metodê my�lenia i pisania Hegla oraz Nietzschego dochodzi

28 F. N i e t z s c h e, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich warto�ci. Prze³. S. F r y c z,
K. D r z e w i e c k i. Pos³. B. B a n a s i a k. Kraków 2003, s. 187.

29 R. R o r t y, Pragmatyzm i filozofia post-nietzscheañska. Prze³. M. P. M a r k o w s k i. W zb.:
Postmodernizm. Antologia przek³adów. Wybór, oprac., przedm. R. N y c z. Kraków 1997, s. 121.
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do wniosku, ¿e naczeln¹ zasad¹ rz¹dz¹c¹ my�leniem autora Wiedzy radosnej by³o
og³oszenie nowego porz¹dku rzeczywisto�ci, wywo³anie jej z rodz¹cej siê aktual-
nie przysz³o�ci. Na zupe³nie odmiennej zasadzie rysowa³a siê genealogia my�li
Heglowskiej: pomnik wiedzy i kultury stanowi³ tu wytwór wielowiekowej pracy
pokoleñ, a �My�l budzi siê, gdy dzie³o jest ju¿ ukoñczone� (645). Teleologiczne-
mu porz¹dkowi my�li romantycznej, Heglowskiej przeciwstawia Brzozowski spon-
taniczn¹, kulturotwórcz¹ pasjê organizowania egzystencji jednostki zaprojekto-
wan¹ w dziele Nietzschego. W dalszej czê�ci artyku³u, w celu wy³uszczenia swo-
ich analiz, przywo³uje przyk³ad Platoñskiej zasady filozoficznej. Odmienno�æ
my�lenia swoistego dla platoników i heglistów opiera siê na przej�ciu od na�la-
dowczego, teleologicznego i mitycznego sposobu dzia³ania jednostki do celowo-
�ciowo umotywowanego spe³nienia spirali dziejów nakrêconej przez przodków.
Tak czy inaczej uwiêziona w mitycznej przesz³o�ci czy �teleologicznej� przysz³o-
�ci aktywno�æ jednostki pozbawiona jest, wed³ug Brzozowskiego, piêtna suwe-
renno�ci, przeto i � swobody. Warto natomiast zastanowiæ siê, w jakich katego-
riach Brzozowski na tym etapie pisarstwa krytycznego pojmuje swoj¹ rolê i zada-
nie w kontek�cie przedsiêwziêcia komunikacyjnego, jakim jest krytyka literacka
i filozofia. Jak ju¿ wspomnia³am, filozofia jest dla niego przede wszystkim wyra-
zem osobistego zaanga¿owania, spraw¹ absolutnie powa¿n¹ i priorytetow¹ dla sa-
mo�wiadomej jednostki, stanowi uzewnêtrznienie � jak powie Brzozowski w te-
kstach powsta³ych na fali zachwycenia marksizmem � �wiatopogl¹du, który jak
ka¿dy �wiatopogl¹d, obejmuje swym zakresem ca³o�æ refleksji cz³owieka doty-
cz¹cej jego usytuowania w �wiecie. Filozofia jest zatem takim opracowaniem rze-
czywisto�ci, które zapewnia jednostce sprawne i uzasadnione poznawczo poru-
szanie siê w �wiecie.

Rzeczywisto�æ jest czym� w rodzaju olbrzymiego lüneburgskiego sera, w którym gnie�-
dzi siê po�ród innych przemy�lne ¿yj¹tko � cz³owiek. Idzie tylko o stworzenie my�lowego
wzoru, który by odpowiada³ rzeczywisto�ci, o wytworzenie w my�li czego� w rodzaju siatki
geograficznej, za pomoc¹ której da³oby siê okre�liæ po³o¿enie wszystkich rzeczy obecnych,
przesz³ych i przysz³ych. [544]

Mówi¹c jêzykiem romantyków, chodzi o swoistego rodzaju zaczarowanie rze-
czywisto�ci, oswojenie jej chaosu i nieprzewidywalno�ci pozwalaj¹ce w³¹czyæ j¹
w sieæ znanych praw. Mimo ¿e Brzozowski wypowiada siê w tym fragmencie te-
kstu ironicznie, charakteryzuj¹c w ten sposób pozytywistycznego naukowca, któ-
rego �my�l naukowa jest tylko udoskonaleniem w kierunku wiêkszej systematycz-
no�ci i �cis³o�ci naszego naturalnego, przednaukowego my�lenia� (543), to de facto
niczym innym nie zajmuje siê na przestrzeni ca³ego tekstu jak w³a�nie sytuowa-
niem w³asnego punktu widzenia � tak aby nie tylko interpretowaæ to, co zastane
w trybach okre�lonych kategorii i warto�ciowañ, ale tak¿e projektowaæ przysz³o�æ
�ci�le wed³ug �naszego punktu widzenia� (570). Mimo ¿e sam tekst z mowy swo-
istej dla wyk³adu czy artyku³u syntetycznego przekszta³ca siê w dialog i mimo ¿e
Brzozowski nieustannie podkre�la dialogiczny charakter w³asnego sposobu my-
�lenia 30, to tak naprawdê swoim tekstem dokonuje promocji konkretnych postaw

30 Pisze: �Za wskazan¹ te¿ uwa¿am formê dialogu, jak¹ pos³ugujê siê w  z n a c z n e j  czê�ci
wyk³adu. O nic innego przecie¿ nie idzie, jak o wywo³anie zagadnieñ � a wiêc dialogu wewnêtrzne-
go w umy�le czytelnika�. I zaraz od¿egnuje siê od porównañ swych dialogów z dialogami Platona,
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filozoficznych (np. filozofii krytycznej w przeciwieñstwie do dogmatycznej, czyn-
no�ciowego charakteru ludzkiego sposobu ¿ycia, dezawuowania pewnych postaw
�wiatopogl¹dowych � pozytywistycznych, naturalistycznych itd.), przek³ada funkcje
ekspresyjne i ideologiczne nad poznawcze w³asnej metody filozofowania. W isto-
cie my�l cudza, w tym Nietzschego, potrzebna jest Brzozowskiemu po to, aby
obróciæ j¹ na u¿ytek w³asnej problematyki i jej eksplikacji podporz¹dkowuj¹cej
okre�lonym i jednoznacznie nakierowanym interesom ideologicznym. Ka¿da po-
tyczka w dialogu miêdzy jej protagonistami koñczy siê na danym odcinku re-
fleksji konkluzj¹, z której nietrudno zorientowaæ siê, po czyjej stronie stoi racja.
Cudza my�l s³u¿y Brzozowskiemu do przedstawienia i sprecyzowania w³asnych
pogl¹dów, by jednocze�nie w trakcie dyskusji zamkn¹æ usta adwersarzom, którzy
je�li nawet w dialogu nie przyznaj¹ otwarcie racji interlokutorowi, to zazwyczaj
po prostu milkn¹.

Dialog u Brzozowskiego zatem nie tyle s³u¿y prezentowaniu kszta³towania
siê my�li, jej narodzin, ile stanowi �wietne pole pojedynku miêdzy ró¿nymi punk-
tami widzenia, przy czym wygrana jest z góry przes¹dzona. Pojawienie siê kolej-
nych postaci w dialogu nie spowoduje rozszczepienia dyskusji i ukazania ró¿nych
punktów widzenia, jak twierdzi³ Brzozowski, ale wrêcz przeciwnie: ich �dopisy-
wanie� ma charakter addytywny, amplifikacyjny. I taki te¿ charakter ma przywo-
³anie my�li Nietzschego we Wstêpie do filozofii. Krytyka jego postawy nie jest
prób¹ wszechstronnego i zasadniczego rozprawienia siê z t¹ filozofi¹, wrêcz prze-
ciwnie � ma charakter okazjonalny i perswazyjny. Nazwisko Nietzschego pojawia
siê tu¿ obok takich mocarzy filozofii czy literatury, jak Kant, Darwin, Hegel, Marks,
Dostojewski. A wystêpuj¹ w tek�cie zamiennie, syntagmatyczna relacja miêdzy
nimi jest zrównowa¿ona. Polifonia dialogu sprowadza siê do istnienia de facto
dwóch g³osów: góruj¹cego nad innymi g³osu g³ównego protagonisty i podporz¹d-
kowanego mu ci¹gu wypowiedzi pozosta³ych dyskutantów. Tego rodzaju ukszta³-
towanie dialogu powoduje z kolei, ¿e jako swego rodzaju realizacja gatunku para-
doksalnie ujawnia on, co prawda, starcie odmiennych racji, ale górê bierze konse-
kwentnie od samego pocz¹tku jedna z nich. St¹d w tekstach Brzozowskiego nieza-
le¿nie od alternatywnego wystêpowania ró¿nych filozofów w analogicznym porz¹dku
syntagmatycznym i perswazyjnym ten sam filozof na przestrzeni nawet tego same-
go tekstu mo¿e otrzymaæ zarówno notê pozytywn¹, jak i negatywn¹, czego przy-
k³adem jest w³a�nie postaæ Nietzschego. Uzale¿nione to jest od konkretnego przy-
padku stratyfikacji odniesieñ do cudzej my�li, ale znamienne dla Brzozowskiego
jest, ¿e w swoich tekstach w³a�ciwie dialoguje on sam ze sob¹ � sformu³owanie
teorii, przywo³anie hipotezy, powo³anie siê na czyj¹� wypowied� otrzymuje zawsze
tê sam¹ pozycjê w dyskursie: jako zwerbalizowanie stanowi odniesienie dla zasad-
niczego w¹tku rozprawy i dziêki temu w ogóle generuje akt pisarski.

Fryderyk Nietzsche rozgrywa siê w �jednym z po³udniowych sanatoriów� (605),
w którym przebywa grupa m³odych rekonwalescentów pochodz¹cych z ró¿nych
zak¹tków �wiata. Swoiste �zawieszenie� ¿yciowe bohaterów spowodowane ich
sytuacj¹ egzystencjaln¹ � �w nieustannym sam na sam z chorob¹ i blisko�ci¹ �mier-

konkluduj¹c: �Nasz dialog mo¿e byæ tylko metod¹ pisarsk¹ lub te¿ odzwierciedleniem dialektyczne-
go biegu my�li. O to ostatnie chodzi mi tu wy³¹cznie� (542).
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ci� powoduje, ¿e wymiana pogl¹dów miêdzy nimi nabiera cech rozmowy prowa-
dzonej na ostrzu no¿a, podczas której wszystkie argumenty zostaj¹ wypowiedzia-
ne z ca³¹ otwarto�ci¹ i bezpo�rednio�ci¹, tak jak zazwyczaj czyni¹ ludzie, �któ-
rym nic prócz my�li nie pozosta³o�. Rekonwalescent to kto�, kto powraca do zdro-
wia, ale zarazem to kto� taki, kto jasno pamiêta przebyt¹ traumê choroby,
a w zwi¹zku z tym ma niezwykle wyrobion¹ zdolno�æ spostrzegania mnóstwa na
pozór b³ahych okoliczno�ci i przejawów codziennego ¿ycia.

Dla nich wszystkich ¿ycie i jego formy istnia³o jako co� utraconego czy nie odzyskanego
jeszcze, a wiêc jako co�, na co spogl¹da siê z zewn¹trz i jakby z góry [...]. [605]

W dialogu ten aspekt statusu poznawczego ludzi uwik³anych w potyczkê z cho-
rob¹ zostaje jakby usuniêty w cieñ. Wyeksponowany jest za to radykalizm s¹dów
dotycz¹cych podstawowych kwestii wspó³czesnego filozofowania. Postawienie
ich na forum publicznej debaty, formu³owanie pytañ i nad¹¿anie za procesem my-
�lowym interlokutora � wszystko to odbywa siê na pierwszym planie dialogu
ukszta³towanego na potrzeby werbalizacji okre�lonych stanowisk filozoficznych.
Ten nietzscheañski kontekst rozmowy powoduje, ¿e spór m³odych stanowi odbi-
cie sporu, jaki odbywaæ siê mo¿e w obliczu rzeczy ostatecznych, a ka¿da my�l jest
�jasna i wyra�na� (606).

Inicjacjê w³a�ciwej dyskusji filozoficznej poprzedza rozmowa na temat cha-
rakteru ró¿nych sztuk (tzw. paragon): rze�by, poezji, muzyki oraz malarstwa. Trzy
ostatnie zostaj¹ zdyskwalifikowane przez jednego z interlokutorów, Paola, w³o-
skiego rze�biarza, na rzecz rze�by. Zarówno muzyka (�Muzyka gdzie� porywa,
niesie, przyrzeka, nêci, straszy, skar¿y siê�), jak i malarstwo (�roztwiera nie koñ-
cz¹ce siê perspektywy�) oraz poezja (�Poezja tym bardziej�, 607) powoduj¹ sepa-
rowanie cz³owieka od istoty jego przeznaczenia, od zapytywania. Stanowi¹ co� na
wzór Pascalowskiej rozrywki, �du divertissement�, pewnego zaczarowania sytu-
acji, w jakiej oto znalaz³a siê jednostka wobec wyzwania rzuconego przez los.
Tylko rze�ba ostaje siê w tym dialogu sztuki z cz³owiekiem jako wyraz jego mocy
i suwerenno�ci. Pozosta³e rodzaje twórczo�ci nara¿aj¹ go na kontemplatywny, za-
wieszony w têsknocie za przesz³o�ci¹ b¹d� przysz³o�ci¹, zatem i bierny model
odbioru sztuki. Warto zaznaczyæ, ¿e wszystkie rodzaje sztuk znajduj¹ swoich rzecz-
ników i reprezentantów w partnerach dialogu.

�Przodownikiem chóru� 31 g³osów rozprawiaj¹cych o filozofii i zarazem rzecz-
nikiem pogl¹dów Nietzschego jest w dialogu Kazimierz, Polak, �cz³onek narodu
zawieszonego pomiêdzy tym, czego ju¿ nie ma, a jutrem, które dopiero ma byæ�
(605). Wed³ug Kazimierza cz³owiek przychodzi na �wiat i zostaje �wrzucony�
w system gotowych, wypracowanych na drodze dotychczasowego rozwoju ludz-
ko�ci pojêæ, do�wiadczeñ, zasad, warto�ci. �Dasein� zawsze znajduje siê � jak by
powiedzia³ Heidegger � w pewnej sytuacji, �rodowisku, w którym dokonuje siê
proces poznawania i rozumienia 32. Sytuacyjno�æ my�li, nie po raz pierwszy ujaw-
niona w tekstach Brzozowskiego, stanowi niejako �ród³o narodzin my�li, jej aprio-
ryczn¹ konieczno�æ. Jakby my�l¹ca jednostka stanowi³a epifenomen ludzkiej mo¿-
liwo�ci stawiania pytañ, dla której miar¹ jest wyzwanie, jakie rzuca siê sytuacji
i po³o¿eniu jednostki w obrêbie tej sytuacji.

31 Zob. W y k a, op. cit., s. 563.
32 Zob. K. M i c h a l s k i, Heidegger i filozofia wspó³czesna. Wyd. 2. Warszawa 1998, s. 72.
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W dalszej czê�ci dialogu padn¹ s³owa:

pomiêdzy pojêciem o �wiecie, tj. twórczo�ci¹ znan¹ jako my�l, a rzeczywisto�ci¹ ¿ycia istnieje
zawsze olbrzymi przedzia³ na niekorzy�æ tej ostatniej � wiêc ju¿ z samego pojêcia o �wiecie,
istniej¹cego w g³owach najbardziej rozwiniêtych, mo¿na zawsze wysnuæ du¿o konsekwencji
praktycznych, polegaj¹cych na realizowaniu t w ó r c z o � c i  z n a n e j, pomy�lanej. [612�613]

Zadanie my�liciela spod znaku filozofii bytowej, zaopatrzonej w metafizycz-
ne pewniki, polega³o � pisze Brzozowski w rozprawie powsta³ej rok pó�niej � na
umiejscowieniu cz³owieka w korpusie spo³ecznych, interkomunikowalnych war-
to�ciowañ i pojêæ (654). Stechnicyzowany i wyspecjalizowany jêzyk nauki wy-
k³ada �wiat na potrzeby cz³owieka w ten sposób, aby doskonale �obs³ugiwa³� jego
interesy egzystencjalne. Filozofia ta dawa³a cz³owiekowi poczucie bezpieczeñ-
stwa, oparcie w spo³ecznych normach, które � jak powie Nietzsche, a za nim Brzo-
zowski � sta³y siê niewol¹ dla cz³owieka, jakkolwiek przyjêt¹ z otwartymi ramio-
nami, na co wskazuj¹ dzieje upadku samej filozofii i cz³owieka, datowane od epo-
ki Sokratesa i Platona.

W dalszej czê�ci dyskusji jedna z postaci stanowi pomocnicz¹ d�wigniê wer-
balizowania okre�lonych postaw � do g³osu dochodz¹ w¹tki my�li materialistycz-
nej, czêsto spotykane w�ród nietzscheanistów. Wielu my�licieli, nawet w drugiej
po³owie XX stulecia, ³¹czy³o pierwiastki marksistowskie z nietzscheañskimi 33: o ile
Nietzsche fascynowa³ swoj¹ bezkompromisowo�ci¹ w krytyce zastanego �wiata,
o tyle Marks pozwala³ siê w³¹czyæ w rejestr my�li Nietzschego jako twórca Kapi-
ta³u i zawartej w nim negatywnej oceny bur¿uazji oraz stosunków spo³ecznych
opartych na wyzysku klas pracuj¹cych 34. Zas³ug¹ Marksa i Engelsa � powiada ów
�pomocniczy� adwersarz � by³o og³oszenie ludzko�ci, ¿e spo³eczny porz¹dek �wiata
odbity w systemie pojêæ jest efektem pracy robotników, której owoce przyw³asz-
czyli sobie owi �arystokraci ducha�, tj. feuda³owie. Mimo ¿e to w³a�nie marksizm
ods³oni³ ukryte mechanizmy rz¹dz¹ce kultur¹, wiedz¹ czy do�wiadczeniem histo-
rycznym, jednak zdaniem tego uczestnika dialogu teorie Marksa i Engelsa nie
mieszcz¹ siê w �wiatopogl¹dzie my�li wolnej, zdolnej zmieniæ obraz �wiata, gdy¿
opieraj¹ siê na efektach pracy wykonanej przez robotników.

Tak najogólniej zarysowywa³aby siê problematyka filozoficzna omawianego
dialogu. Krytyczna teoria poznania (zale¿no�ci kazuistyczne miêdzy zdarzeniami,
logika chronologii, Kantowskie kategorie aprioryczne), definiowanie cz³owieka
jako jedno�ci biologiczno-psychicznej, wyzwolenie my�lenia z oków tradycyjnej
metafizyki Platoñsko-chrze�cijañskiej � wszystkie te elementy filozofii Nietzschego,
analizowane po dzi� dzieñ w naukowych rozprawach, ka¿¹ my�leæ o rzetelno�ci
Brzozowskiego-czytelnika.

Na czym polega specyfika lektury i jej zapisu w dziele autora Idei?
Wydaje siê, ¿e ³atwiej bêdzie j¹ wys³owiæ, gdy skojarzymy wcze�niej omó-

wione pokrótce teksty, poniewa¿ � jak siê oka¿e � ³¹czy je wszystkie trzy pewna
wspólna strategia filozofowania czy te¿, mówi¹c precyzyjniej, pisania o filozofii.
Wydaje siê, ¿e podstawowa konstatacja, jak¹ mo¿na wysnuæ ze zderzenia Wstêpu
do filozofii, Fryderyka Nietzschego oraz Filozofii Fryderyka Nietzschego, to ta, ¿e

33 Zob. A. M i �, Sofistyka Nietzschego. �Res Publica Nowa� 1994, nr 11, s. 13.
34 Zob. np. A. Wa l i c k i, Brzozowski i rosyjscy �neomarksi�ci�. W zb.: Wokó³ my�li Stani-

s³awa Brzozowskiego. Red. A. Wa l i c k i, R. Z i m a n d. Kraków 1974, s. 205�206.
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filozofowania nie da siê sprowadziæ tylko i wy³¹cznie do intencji autorskich 35.
Oto w toku analizy okazuje siê, ¿e metoda filozoficzna, ta wprost za³o¿ona i eks-
plikowana w ró¿nych miejscach tekstu, nie ma pokrycia z jej realizacj¹, s³owem:
ze stylem filozofowania 36. Chocia¿ w kontek�cie samych sformu³owañ na temat
tego, czym jest styl, nietrudno zorientowaæ siê w rozbie¿no�ciach wynikaj¹cych
z za³o¿eñ filozoficznego przedsiêwziêcia i jego realizacji.

Ka¿da my�l, aby byæ sformu³owan¹ przez nas, a choæby tylko odczut¹ i zrozumian¹, musi
przezwyciê¿yæ wszystkie przeszkody, jakie jej pojawieniu siê stawia ca³y nasz zespó³ emocjo-
nalno-intelektualny, musi siê staæ dla nas mo¿liw¹. Dlatego w ka¿dej poszczególnej indywi-
dualno�ci my�l ta przybierze � o ile jest n a p r a w d ê  przez ni¹ prze¿yta, a nie, ot tak sobie,
wmówiona tylko, o ile jest naprawdê my�l¹, a nie frazesem � pewne specyficzne zabarwienie,
i to nazywamy s t y l e m. Rzeczowo s t y l  ma znaczenie tylko jako droga prowadz¹ca do pewnej
tre�ci danego indywiduum. [633]

Zacytowany fragment pozwala stwierdziæ, ¿e Brzozowski to filozof zaanga-
¿owany. Dominuj¹c¹ cech¹ tego rodzaju postawy jest du¿a �wiadomo�æ w³asnego
uwik³ania w sytuacyjno�æ, w jakiej znalaz³a siê jednostka, która bezrefleksyjne,
�zastane� i dane uwarunkowania w³asnego �rzucenia� w byt przekszta³ca w � jak
mówi³ Sartre � �zaanga¿owanie refleksyjne� 37. Dlatego wydaje siê, ¿e Brzozow-
ski w przytoczonym cytacie mówi nie tyle o empatii, koniecznej do w³a�ciwego
rozumienia i interpretacji, ale w³a�nie o wzmo¿onej �wiadomo�ci, refleksyjno�ci.
Krytyk przecie¿ traktuje nie tyle o wczuciu jako takim, ale mówi¹c o prze¿yciu
ma na my�li ca³y kompleks zachowañ siê jednostki wobec tego, co j¹ otacza. Po-
twierdzeniem tych s³ów jest kontynuacja dyskusji, równie¿ dotycz¹ca stylu. Pada
retoryczne pytanie:

Czy istnieje styl czysty, styl samej tre�ci indywidualnej, bezpo�redniej, na którym nie
odbi³aby siê d r o g a  prowadz¹ca do jej u�wiadomienia, trudno odpowiedzieæ. [634]

� a dalej próba pokazania w³a�ciwo�ci stylu:

ju¿ samo okre�lenie, ju¿ sama natura tego stylu �wiadczy, ¿e przejêty, na�ladowany, zapo¿y-
czany byæ nie mo¿e, warto�æ bowiem w³asna ka¿dego stylu l e ¿ y  w jego indywidualno�ci, tak
jak warto�æ ka¿dego prawdziwego twórcy le¿y w tym, co jest absolutnie niezapo¿yczalne. [634]

S³owa te oddaj¹ w skrócie uwik³anie Brzozowskiego w prawa, które generuje
sam dyskurs, a które wynikaj¹ z samej jego natury. Widaæ to doskonale w dialogu
Fryderyk Nietzsche. Nie chodzi w nim przecie¿ wy³¹cznie o prezentacjê my�li nie-
mieckiego filozofa 38, którego postaæ w dialogu zostaje przywo³ana dopiero pod
koniec pierwszej po³owy ca³ego tekstu. Interlokutorzy prowadz¹ rozmowê na te-

35 Zob. A. Z a w a d z k i, Nowoczesna estetyka filozoficzna w pi�miennictwie polskim pierw-
szej po³owy XX wieku. Kraków 2001, s. 29. Autor przywo³uje analizy tekstów filozoficznych de
Mana.

36 Ibidem, s. 24. Autor przywo³uje rozró¿nienie B. Langa.
37 S a r t r e, op. cit., s. 218.
38 N i e t z s c h e  wielokrotnie pisa³ na temat stylu, jego w³a�ciwo�ci, np.: �Charakterowi swemu

»nadaæ styl« � wielka i rzadka sztuka� (Wiedza radosna, s. 151); �Ostatnim, czego nabiera dobry autor,
jest pe³nia; kto j¹ przynosi ze sob¹, nigdy nie bêdzie autorem dobrym. Najlepsze wy�cigowce s¹ chude,
póki nie pozwol¹ im w y p o c z ¹ æ  po zwyciêstwach� (Wêdrowiec i jego cieñ. Prze³. K. D r z e w i e c k i.
Oprac. R. M i t o r a j. Kraków 2003, s. 187); �My�liciele pisz¹ przewa¿nie �le, poniewa¿ nie tylko
komunikuj¹ nam swe my�li, lecz tak¿e my�lenie my�li� (Ludzkie, arcyludzkie, s. 123).
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mat ogólnej natury poznania, przy czym dysputa ulega jakby pewnym przesuniê-
ciom: od jednego w¹tku do nastêpnego; zatem najpierw bohaterowie mówi¹ o po-
znaniu, jego �ród³ach, nastêpnie omawiaj¹ b³êdy dotychczasowej filozofii, wresz-
cie za� wychwalaj¹ zalety �krytycznej teorii poznania� (614). Zarazem kolejno�æ
wystêpowania poszczególnych w¹tków rozmowy dobrze oddaje przemianê my�li
samego Brzozowskiego: od filozofii czynu po filozofiê pracy. W tym sensie tekst
ten nie tyle stanowi omówienie problematyki �ci�le nietzscheañskiej, ile raczej
historiê przezwyciê¿eñ dokonywanych przez samego Brzozowskiego. Warto pod-
kre�liæ, to fakt, ¿e zarówno dialog Fryderyk Nietzsche, jak i omawiane tu wspólnie
z nim dwa teksty powsta³e w chronologicznym s¹siedztwie, których przedmiotem
opisu jest m.in. Nietzsche i jego filozofia, nie zawieraj¹ nigdzie pe³nego i syste-
matycznego przedstawienia jego pogl¹dów. Trudno równie¿ z nich wyczytaæ jaki�
w miarê wykszta³cony, spójny i ca³o�ciowy stosunek Brzozowskiego do dzie³a
autora Ecce homo. Zreszt¹ nigdzie w swoich tekstach Brzozowski nie urzeczy-
wistni³ takiej ca³o�ciowej analizy i interpretacji. Raczej mo¿na powiedzieæ, ¿e
Nietzsche by³ bliski Brzozowskiemu w tym stopniu, w jakim pomaga³ mu wy-
zwoliæ, sprecyzowaæ, ugruntowaæ jego stanowisko w³asne czy pogl¹d na okre�lo-
ny temat. Brzozowski czyta zatem Nietzschego przez pryzmat nurtuj¹cych go w da-
nym momencie zagadnieñ filozoficznych i m.in. takim stanem rzeczy mo¿na wy-
ja�niæ zmieniaj¹ce siê o�wietlenie sylwetki niemieckiego filozofa: od tej jasnej do
ciemniejszej i na odwrót. Tote¿ nie mo¿na mówiæ o precyzyjnie i �ci�le przepro-
wadzonym wyk³adzie my�li Nietzschego w dorobku pisarskim Brzozowskiego.
W tym kontek�cie nabieraj¹ nowego znaczenia s³owa wypowiedziane przezeñ na
temat stylu i jego porêki odzwierciedlaj¹ce proces asymilacji cudzej my�li czy
my�li w ogóle. Ostatnio przywo³ywane tu cytaty pozwalaj¹ wysnuæ hipotezê, ¿e
motywem nietzscheañskim w dziele Brzozowskiego rz¹dzi nie pokrewieñstwo
ideowe przede wszystkim, jak siê powszechnie twierdzi, ale raczej prawa obowi¹-
zuj¹ce w samym dyskursie, jego tryb podstawieñ, model wnioskowañ, sposób ar-
gumentacji. Nietzsche s³u¿y Brzozowskiemu jako jeszcze jeden my�liciel, dziêki
któremu i przy którego pomocy konstruuje on swój ci¹g wnioskowañ, maj¹cy nie
tyle uzasadnienie i porêczenie w zapleczu ideologicznym czy poznawczym filo-
zofii, mówi¹c �ci�le: nie sytuuje filozofii na planie referencjalnym, ale raczej umiesz-
cza kontekst nietzscheañski w ca³o�ciowej przestrzeni dyskursywnej. Oznacza to,
¿e nie mo¿na �ladów Nietzschego w dziele Brzozowskiego tropiæ wy³¹cznie w pla-
nie ideologii � wrêcz przeciwnie: nale¿y próbowaæ j¹ opisaæ w kontek�cie jej usy-
tuowañ i wyst¹pieñ w ca³o�ci dzie³a. Do tego rodzaju traktowania pokrewieñstwa
miêdzy obu filozofami daje asumpt sam Brzozowski, pisz¹c w Pamiêtniku o kry-
tycznym sposobie czytania:

Chcia³em wymieniæ Nietzschego, ale postanowi³em unikaæ go, póki nie poddam siê no-
wej konfrontacji z jego pismami. Jestem w fazie u m y � l n e g o, ale pozornie tylko umy�lnego
krytycyzmu wobec niego. To zjawisko pozornej umy�lno�ci jest dla mnie charakterystyczne
[...].

I dodaje w dalszej czê�ci tekstu:

Szczere d¹¿enia i uczucia wystêpuj¹ jako udane, i jako takie, zyskuj¹ w³adzê, dostêp, le-
gitymacjê wewnêtrzn¹ 39.

39 B r z o z o w s k i, Pamiêtnik, s. 57.
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40 N i e t z s c h e, Ludzkie, arcyludzkie, s. 18.
41 P. d e  M a n, Retoryka perswazji (Nietzsche). W: Alegorie czytania. Jêzyk figuralny u Rou-

sseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta. T³um. A. P r z y b y s ³ a w s k i. Kraków 2004, s. 150.
42 K. P o m i a n, Warto�ci i si³a: dwuznaczno�ci Brzozowskiego. W zb.: Wokó³ my�li Stanis³a-

wa Brzozowskiego, s. 45.
43 Zob. lekturê dzie³a Foucaulta poprzez pryzmat twórczo�ci i osoby Nietzschego przedstawio-

n¹ przez P. P i e n i ¹ ¿ k a  w pracy Subwersywne poplecznictwo: Foucault a Nietzsche (w zb.: Nie-
tzsche 1900�2000).

Brzozowski dotyka tutaj dwóch w¹tków, istotnych dla swej twórczo�ci pisar-
skiej. Po pierwsze, niejako wprost okre�la zasadê rz¹dz¹c¹ logik¹ jego wyst¹pieñ
tekstowych. Tê logikê stanowi, jak by powiedzia³ Nietzsche, w³a�nie metoda sub-
sumcji, podstawieñ, swoistego rodzaju nawyk apologetycznego i dynamicznego
w swej istocie procesu dowodzenia. Pisa³ w³a�nie o tym Nietzsche m.in. w Woli mocy,
a tak¿e w Ludzkim, arcyludzkim, okre�laj¹c tê zasadê jako logikê optymizmu:

Nie by³o dotychczas jeszcze filozofa, pod którego rêkami filozofia nie stawa³aby siê apo-
logi¹ poznania; na tym punkcie przynajmniej ka¿dy z nich jest optymist¹ i twierdzi, ¿e powin-
na mu przys³ugiwaæ najwy¿sza po¿yteczno�æ. Wszyscy oni s¹ tyranizowani przez logikê: a ta
z istoty swej jest optymizmem 40.

Jêzyk logiki i dowodzenia u¿yty w tek�cie wywo³uje �ci�le okre�lony stan
rzeczy. Jak pisze de Man:

Jêzyk to¿samo�ci i logiki potwierdza siê w trybie rozkazuj¹cym i tak rozpoznaje sw¹ w³a-
sn¹ aktywno�æ jako ustanawianie rzeczy. Logika sk³ada siê z ustanawiaj¹cych aktów mowy.
Jako taka, zyskuje wymiar czasowy, bowiem ustanawia jako przysz³e to, czego kto� nie jest
w stanie zrobiæ obecnie [...] 41.

Po wtóre, my�li Brzozowskiego zanotowane w Pamiêtniku dos³ownie nazy-
waj¹ metodê kszta³towania siê jego dyskursu. Nie rz¹dzi nim logika ol�nieñ po-
znawczych czy odkryæ my�lowych � raczej jest to proces, którego miarê stanowi
stopieñ produktywnego i czêsto przygodnego wykorzystania cudzej my�li do kon-
struowania w³asnego trybu wys³owieñ. Czêsto w momentach wyg³aszania przez
poszczególnych bohaterów dialogu tyrad tekst sprawia wra¿enie, ¿e karmi siê w³a-
snym naporem i prawem raczej, nie za� referencj¹ i ideologi¹. I w tym te¿ kon-
tek�cie okazuje siê przydatna teoria performatywów, która stwarza mo¿liwo�æ spo-
strze¿enia, ¿e dyskurs krytyczno-filozoficzny Brzozowskiego dos³ownie �produ-
kuje� i napêdza jego ideologiczne (konstatuj¹ce) mo¿liwo�ci, przy czym warto
pamiêtaæ, ¿e nie najwa¿niejsz¹ wcale p³aszczyznê odniesienia tekstu Brzozow-
skiego stanowi rzeczywisto�æ wobec niego zewnêtrzna. Tym m.in. mo¿na tak¿e
t³umaczyæ �podatno�æ tego w³a�nie dzie³a na biegunowo przeciwstawiaj¹ce siê
sobie wyk³adnie� 42.

Na koniec tych skrótowych rozwa¿añ chcê dodaæ, ¿e o wyj¹tkowo�ci i sile
nawi¹zañ Brzozowskiego odbywaj¹cych siê w ró¿norakich trybach mo¿e za�wiad-
czyæ nie tyle wielka ilo�æ nawi¹zañ do my�li autora Woli mocy, ile bardziej stopieñ
jej zaw³aszczenia, interioryzacji, czytania w perspektywie problematyki w³asnej 43.
Taki sposób traktowania cudzej my�li zas³uguje na scharakteryzowanie jej jako
my�li zaanga¿owanej, a niemo¿no�æ ca³kowitego odniesienia, uto¿samienia z fi-
lozofi¹ Nietzschego trzeba traktowaæ jako wyraz procesualno�ci, niekonkluzyw-
no�ci, wêdrówki, ¿ycia samej my�li. Pisa³ Nietzsche: �rozkosz z wszelkiego ro-
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dzaju niepewno�ci, próbowania, jako przeciwwaga wzglêdem owego krañcowego
fatalizmu� 44. Pomiêdzy tymi dwoma krañcami: fatalizmem jêzyka, jego fetyszy-
stycznymi w³a�ciwo�ciami a nieposkromion¹ d¹¿no�ci¹ wymkniêcia siê im sytu-
uje siê my�l autora Idei. �wiadomo�æ uwik³ania w jêzyku i poprzez jêzyk Brzo-
zowski mia³, co nie oznacza, ¿e unikn¹³ pu³apek z nim zwi¹zanych.

BRZOZOWSKI�S NIETZSCHE.
A  RECONNAISSANCE

The focus in Brzozowski�s Nietzsche. A Reconnaissance is the presentation of the relationships
between philosophical-critical papers by Stanis³aw Brzozowski and Friedrich Nietzsche�s intellectu-
al potential. For the Polish critic, the philosophy of the author of Unfashionable Observations
becomes the problem of philosophical and aesthetic awareness whose influence voices on the level
of ideology and style throughout his entire writings, though in an evolving manner. The text is not
a systematic analysis of the relationships between the texts of the two philosophers in question;
rather Nietzsche�s texts were treated selectively and synchronically and associations with Brzozow-
ski seen here are of various kinds (from acceptance through keeping a distance to negation). Their
power, which is of crucial importance, is proved by the degree of appropriation, interiorisation
and reading of Nietzschean investigations in the perspective of Brzozowski�s own interests and
reflections.

44 N i e t z s c h e, Wola mocy, s. 270.


