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HVĚZDNÉ PŘÁTELSTVÍ

Byli jsme přáteli a stali jsme se cizími. Ale je tomu tak
dobře a my si toho nechceme zatajovati ani zatemňovati,
jako bychom se měli za něco styděti. Jsme dvě lodi, z nichž
každá má svůj cíl a svoji dráhu; můžeme ovšem křižovati
a oslaviti to spolu, jakož jsme učinili — a tehdy ležely
ty dobré lodi tak klidně v jednom přístavě a pod jedním
sluncem, že se mohlo zdát, jako by již byly u cíle a jako by
bývaly měly jeden cíl. Ale pak nás všezdolná moc našeho
poslání rozehnala v rozdílná moře, pod různá slunce a snad
se již nikdy neuvidíme — a snad se i dobře uvidíme, ale již
se nepoznáme: ta různá moře i slunce nás tak proměnila!
Že jsme se sobě musili odciziti, káže zákon, který nám
vládne: právě tím má býti povzbuzena naše obapolná úcta.
Právě tím nám má býti uěiněno světějším pomyšlení na
naše někdejší přátelství. Snad je nějaká nesmírná nevi-
ditelná křivka a dráha hvězdná a v ní naše tak různé cesty a
cíle jako malé úseky — povznesmež se k tomuto domnění!
Ale náš život je příliš krátký a zrak příliš slabý, než
abychom mohli býti více než přáteli ve smyslu oné
vznešené možnosti — a tak věřme ve svoje hvězdné
přátelství i když si na zemi musíme býti nepřáteli.
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DOKUMENTY
PSYCHOLOGOVY

Tyto kapitoly jsou vesměs nikoli bez obezřelosti vybrány
z mých starších spisů — některé zacházejí až do roku
1877 —, místy snad vybroušeny k větší jasnosti, především
jsou zkráceny. Po sobě čteny, nezanechají pochyb ani o
mně, ani o Richardu Wagnerovi: jsme protinožci. A také
i jiné věci při tom budou pochopeny, například že jsou
pojednáním pro psychology, ale ne pro Němce . . Mám
své čtenáře všude, ve Vídni, v Petrohradě, v Kodani,
Štokholmu, Paříži, Novém Yorku, nemám jich v nížině
Evropy, v Německu … A snad bych měl i slovo pro
uši pánů Taliánů, jež miluji zrovna tolik jako .. . Quo
usque tandem, Crispi . . . Triple alliance: s »říší« vstoupí
inteligentní národ jen v mesallianci.

Turin, vánoce 1888.
FRIEDRICH NIETZSCHE
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KDE OBDIVUJI

Myslím, že umělci často nevědí, co nejlépe dovedou: jsou
na to příliš ješitní. Jejich mysl je upřena k něčemu
pyšnějšímu, než čím se zdá, že jsou tyto malé rostliny,
jež nové, zvláštní a krásné, vskutku dokonalé, vyrůstají z
jejich půdy. To nejlepší ze své vlastní zahrady i vinohradu
oceňují jen povrchně a jejich láska s jejich schopností
vniknouti do věcí si nejsou rovny. Hle, zde je hudebník,
vynikající nad jiné mistrovstvím v nalézání tonů z říše
trpících, stísněných, mučených duší a se schopností dát
ještě promluvit i němé strasti. Nikdo se mu nevyrovná v
barvách pozdního podzimu, v nepopsatelně jímavém štěstí
posledního, nejposlednějšího, nejkratšího užívání; on do-
vede najít zvuk pro ony skrytě trapné půlnoci duše, kde
příčina a důsledek jakohy se vyšinuly z kolejí a každým
okamžikem může vzniknouti něco »z ničeho«. Ze všech
nejšťastněji nabírá právě on z nejhlubších pramenů
lidského štěstí a zároveň z jeho dopitého poháru, kde se
nakonec z dobrého i zlého slily krůpěje nejtrpčí a
nejodpornější s nejsladšími. On zná ono mdlé sunutí se
duše, jež již nemůže skákat a létat a ani ne chodit, má
plachý pohled utajované bolesti, bezútěšného pochopení,
rozloučení se bez slova vyznání; a jako Orfeus veškeré
skryté bídy je větší kohokoliv a mnohé, co se dosud zdálo
nevyjadřitelným, či dokonce nedůstojným umění, bylo
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teprve jím pro ně objeveno — na příklad cynické revolty,
jichž je schopen jen člověk nejstrastiplnější, nebo mnohé
zcela malé a mikroskopické v duši, jakoby šupiny její
obojživelné přirozenosti — ano Wagner je mistrem ve
zcela malém. Ale právě tím nechce být! Jeho povaha miluje
spíše veliké stěny a odvážnou nástěnnou malbu! . . . Uniká
mu, že v jeho duchu je jiný vkus a sklon a optika — že sedí
nejraději tiše v koutech shroutivších se domů: zde skryt,
sám sobě skryt, maluje svá skutečná mistrovská díla, jež
jsou všechna velice krátká, často jen jednoho taktu zdéli —
teprve zde se stává zplna dobrým, velkým a dokonalým,
snad jedině zde. — Wagner je někdo, kdo hluboce trpěl
— jeho přednost před ostatními hudebníky. Obdivuji
Wagnera ve všem, kde vkládá v hudbu sebe.
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KDE ČINÍM NÁMITKY

Tím není řečeno, že považuji tuto hudbu za zdravou,
alespoň právě tam, kde mluví o Wagnerovi. Mé námitky
proti Wagnerově hudbě jsou námitkami fysiologickými:
nač je ještě zastírat estetickými formulemi? Estetika přece
není jiným než užitou fysiologií. — Má »skutečnost«, můj
»petit fait vrai« je, že přestanu lehce dýchat, působila-li na
mne tato hudba, že se má noha na ni ihned rozezlí a proti
ní revoltuje: neboť má potřebu taktu, tance, pochodu —
podle Wagnerova císařského pochodu nemůže mašírovat
ani mladý německý císař —, požadujeť na hudbě
především rozkoší spočívajících v dobré chůzi, pochodu,
tanci. Ale neprotestuje i můj žaludek? mé srdce? koloběh
mé krve? nekormoutí se moje vnitřnosti? A neochraptím
při tom znenadání? Abych mohl poslouchat Wagnera,
potřebuji pastilles Gérandel … A tak se táži sama sebe: če-
ho si vlastně žádá mé tělo od jakékoli hudby? Duše přece
není . . . Domnívám se, že chce býti uěiněno lehčím:
jakoby měly býti urychleny všechny živočišné úkony
smělými, rozpustilými, sebejistými rytmy, jakoby mělo
železné, olověné žití ztratit svou tíži působením zlatistých,
laskavých, olejově hladkých melodií. Má těžkomyslnost si
chce spočinouti v úkrytech a propastech dokonalosti: k
tomu je mi zapotřebí hudby. Ale z Wagnera se člověk
roznemůže. Co mi je do divadla? Co do řečí jeho
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»morálních« vytržení, v nichž nalézá své zadostiučinění
lid — a kdo všechno není »lidem«! Co do všeho toho
kejklířského hercova stavění se? Jak vidno, jsem utvářen
protidivadelně, jako dnes každý umělec posmívám se z
hloubi své duše divadlu, tomuto vzoru stádného umění.
Divadelní úspěch — tím se klesá v mé úctě až k »nikdy
nashledanou«; nezdar — tu ostřím sluch a probouzí se ve
mne úcta . . . Avšak Wagner, a dokonce jako hudebník,
byl naopak vedle Wagnera tvořícího nejsamotářštější
hudbu ve své podstatě ještě divadelníkem a hercem, nej-
nadšenějším mimomanem, jaký snad vůbec kdy existoval
… A, zhruba řečeno, bylo-li Wagnerovou teorií, že
»drama je účelem, hudba vždy jen prostředkem«, svědčila
naopak od počátku až do konce jeho praxe o tom, že
»postoj je účelem a drama i hudba jen jeho prostředky«.
Hudba jako prostředek k uzřejmění, zesílení, zvniternění
dramatického posunku a herecké nápadnosti a
Wagnerovské drama jen jako příležitost k obdivuhodným
postojům! Wagnerovy hlavní pudy, mimo všechny
ostatní, byly pudy velikého herce ve všem a všudy: a jak
bylo řečeno, i v hudbě. To jsem jednou, nikoli bez námahy
vykládal jednomu čistokrevnému wagnerianovi —
zřetelnost a wagnerián! to už nic neříkám. Tehdy byly
důvody, abych ještě dodal: Buďte přece poněkud
poctivějším vůči sobě, nejsme přece v Bayreuthu! V Bay-
reuthu je jeden poctivým jen jako dav, jako jedinec lže,
obelhává se! Nechává sama sebe doma, když se vydává do
Bayreuthu, zříká se práva vlastního jazyka a volby, zříká
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se svého vkusu i dokonce své udatnosti kterou má a již
uplatňuje vůči bohu a světu mezi svými čtyřmi stěnami.
Do divadla nepřináší s sebou nikdo nejjemnější smysly
svého umu, nejméně umělec pracující pro ně — chybí zde
samota, nic dokonalého nesnese svědků . . V divadle se
jeden stane lidem, stádem, ženou, farisejcem, hlasovacím
dobytkem, patronátním pánem, idiotem — wagnerianem:
Zde podléhá i to nejosobitější svědomí rozdíly
vyrovnávajícímu kouzlu velkého počtu, zde vládne soused,
zde se sesousedovatí . . .«

KDE ČINÍM NÁMITKY xv





WAGNER JAKO
NEBEZPEČÍ





1.

Záměr, který sleduje novější hudba tím, co se nyní sice
silným slovem, ale nejasně nazývá »nekoneěnou melodií«,
je možno si ozřejmiti tím, že člověk vstoupí do moře,
poznenáhlu ztrácí jistý krok po dně a nakonec se vydá na
milost a nemilost živlu: má plovati. Ve starší hudbě při
zdobném, nebo slavnostním, nebo ohnivém sledu rytmu,
zrychlení a zvolnění, bylo třeba něčeho zcela jiného, totiž
tance. Nutná k tomu míra, dodržování určitých
vyvážených stupňů času i síly si vynucovaly na duši
posluchačově neutuchající rozmyslnost — kouzlo dobré
hudby spočívalo v protihře tohoto z rozmyslu vanoucího
chladnějšího průvanu a prohřátého dechu nadšení.

Richardu Wagnerovi se zachtělo jiného druhu
pohybu — převrátil fysiologický předpoklad dosavadní
hudby. Plování, vznášení se — ne již chůze, tanec …. Tím
je snad řečeno rozhodující slovo. »Nekonečná melodie«
chce rozlomiti právě všechnu rovnoměrnost času a síly,
místy se jí i vysmívá — bohatství její vynalézavosti spočívá
v tom, co dřívějšímu sluchu zní jako paradox a rouhání.
Z napodobení, z nadvlády takovéhoto vkusu by vzniklo
hudbě takové nebezpečí, že si nelze představiti většího —
naprostá zvrhlost rytmického cítění, chaos namísto rytmu
…. A nebezpečí se ještě zostřuje, když se takováto hudba
čím dále ostřeji přimyká ke zcela naturalistickému,
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žádným výtvarným zákonem neovládanému herectví,
umění postoje, umění, jež chce působiti a ničeho nad to .
. . Espressivo za každou cenu a hudba ve službě, v otroctví
postoje — to jsou ty konce …
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2.

Jak? Že by vskutku bylo — jak se zdá, že nyní věří umělečtí
interpreti hudby — hlavní cností přednesu, aby za všech
okolností dosáhl nepředstižitelné výraznosti? Není to,
použito například na Mozarta, hříchem proti jeho duchu,
jasnému, hýřivému, milostnému, zamilovanému duchu
Mozartovu, jenž na štěstí nebyl Němcem, jehož vážnost
je dobrotivou, zlatou vážností a ne vážností německého
poctivy? . . Nemluvě už o vážnosti »kamenného hosta« . .
. Vy však míníte, že všechna hudba je hudbou »kameného
hosta« — že všechna hudba musí vyskočit ze stěny a otřásti
posluchačem až do morku . . Tak teprve prý působí hudba!
— Na koho je zde působeno? Na něco, na co umělec ne-
má působit nikdy — na massu! na nezralé! na otupělé, na
nemocné! na blbce! na wagneriany! . . .

5





HUDBA BEZ BUDOUCNOSTI

Ze všech mnění, jež dovede zploditi půda určité kultury,
objevuje se hudba jako poslední mezi všemi květinami;
snad, že je nejniternější a proto nejposléze že vyráží —
na podzim a v odkvětu každé kultury, jíž patří. Teprve
v umění nizozemských mistrů dozněla duše křesťanského
středověku — jejich architektura tónů je sice pohrobkem,
ale pravou a rovnorodou sestrou gotiky. Teprve v hudbě
Hándelově se rozezvučelo to nejlepší z duše Lutherovy
a jeho příbuzných, ži- dovsko-hrdinský rys, který dal
reformaci rys velikosti — starý zákon se stal hudbou, nikoli
nový. Teprve Mozart zaplatil době Ludvíka XIV. a umění
Racineova a Claude Lorrainova zvučícím zlatem, teprve v
Beethovenově a Rossiniho hudbě se vyzpívalo osmnácté
století, století hýřivosti, zlomených ideálů a prchavého
štěstí. Každá ryzí, každá původní hudba je labutím zpěvem.
Dost možná, že i naše poslední hudba má před sebou
již jen krátkou píď času, byť si jakkoli vládla a byla
vládychtivou, neboť vyprýštila z kultury, jejíž půda se
rychle propadá, — z kultury co nevidět propadlé. Jejími
předpoklady jsou určitý katolicismus citu a radost z
jakéhosi starosvětského, tak zvaného »národního« bytí a
nebytí. Wagnerovo přisvojení si starých ság a písní, v
nichž nás starý určený předsudek učil vidět něco par
exellence germánského — dnes se tomu smějeme —, nové
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produševnění těchto skandinávských netvorů žízní po
smyslnosti plné vytr žení i po popření smyslnosti — toto
celé Wagnerovo přijímání i dávání ve věci témat, postav,
vášní a nervů vyslovuje zřetelně i ducha jeho hudby,
předpokládaje, že by dovedla nemluviti o sobě dvojjace
jako každá hudba: neboť hudba je ženou . . .

O tomto stavu věci nás nesmí másti okolnost, že právě
v tomto okamžiku žijeme za reakce v mezích reakce. Věk
národních válek, ultramontánského mučednictví, tento
celý meziaktní charakter vlastní nyní evropským
poměrům, je vskutku s to dopomoci k náhlé slávě
takovému umění jako je Wagnerovo — bez záruky
budoucnosti.

Němci sami nemají budoucnosti ….

8 Nietzsche proti Wagnerovi



MY PROTINOŽCI

Snad se ještě, alespoň mezi jinými přáteli, vzpomene, že
jsem nastoupil proti tomuto modernímu světu na počátku
sice s několika omyly a mnohdy nadceňuje, ale v každém
případě jako doufající. Chápal jsem, kdo ví, po jakých
osobních zkušenostech? filosofický pesimism
devatenáctého století jako příznak vyšší síly myšlenky,
vítěznější plnosti života, než jak je vyjadřovaly filosofie
Humeova, Kantova, Hegelova — v tragickém poznání
jsem viděl nejkrásnější přepych naší kultury,
nejdrahocennější, nejvznešenější, nejnehezpečnější druh
její marnivosti, ale při jejím překypujícím bohatství přece
jen dovolený luxus. Podobně jsem si vykládal hudbu
Wagnerovu jako výraz dionysské mohutnosti duše, věřil
jsem, že je v ní slyšeti zemětřesení, jímž se konečně
uvolňuje odedávna nahromaděná prasíla života, lhostejna,
rozkymácí-li se tím vše, co se dnes zove kulturou. Je viděti,
v čem jsem se mýlil, je také viděti, čím jsem obdarovával
Wagnera i Schopenhauera: sebou . . Každé umění, každou
filosofii lze míti za lék a oporu buď rostoucího, nebo
upadajícího života: vždy předpokládají utrpení a trpitele.
Jsou však dva druhy trpících: jednak trpící přebytkem
života, kteří usilují o dionysské umění a tragické jeho
pochopení i rozhled po něm — vedle nich jsou lidé trpící
chudnutím života, požadující na umění i filosofii klidu,
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ticha, hladkého moře, anebo naopak opojení, křečí,
omámení. Pomsta samému životu!, to je těmto schudlým
nejvilnějším druhem opojení! Jejich dvojdomé potřebě
hoví zrovna tak Wagner jako Schopenhauer — oba
popírají život, oba jej pomlouvají — a tím jsou mými pro-
tinožci. Ten, kdo překypuje životem, di- onysský bůh
a člověk, si může popřát nejen pohledu na hrůznost a
nejistotu, ale i samotného strašlivého činu a každého
přepychu boření, rozkladu, popření — působením
nadbytku plodivých a znovutvořících sil se u něho jeví zlé,
nesmyslné a ohavné právě tak dovoleným jako v přírodě,
která dovede vytvořiti bujnou, plodnou půdu ještě z každé
pouště. Ale ten, kdo je nejstrastiplnější, životem nejchudší,
by měl naopak nejvíce zapotřebí toho, co se dnes zve
humanitou — laskavosti, smírnosti a dobroty v myšlení i v
jednání, podle možnosti boha, jenž by byl vlastně bohem
nemocných, spasitelem, právě tak, jako logiky, pojmové
srozumitelnosti bytí dostupné i blbcům — typiětí
»volnomyšlenkáři«, zrovna jako »idealisté« a »krásné duše«
jsou vesměs décadent — krátce jisté teplé, strach zahánějící
omezenosti a uzavřenosti v kruhu optimistických obzorů,
která dovoluje zhloupnout. . . Takovýmto způsobem jsem
se poznenáhlu uěil rozumět Epikurovi, tomu protikladu
dionysského Řeka, právě tak jako křesťanovi, jenž je ve
skutečnosti jen pouhou odrůdou epi- kurejce a jenž
sleduje svým »víra činí blaženým« princip hedonismu jak
nejzáze je to jen možno — až za mez každé intelektuelní
poctivosti . . . Mám-li nějaký náskok před všemi
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psychology, je to tím, že mám broušenější zrak na ony
nejobtížnější a nejúskočnější druhy soudu, v němž se
nejčastěji chybuje — soudu z díla o původci, z činu o
pachateli, z ideálu o tom, komu je nutným, z každého
způsobu myšlení a hodnocení o potřebě ze zákulisí mu
poroučející. — Uvažuje o umělcích všech uměn, hledím
na tyto hlavní rozdíly: vytvářela zde nenávist k životu, či
přebytek života? V Goetheovi se na příklad stal tvůrčím
přebytek, ve Flaubertovi nenávist: Flaubert, Pascal v
novém vydání., ale jako umělec s instinktivním soudem,
že »Flaubert est toujours haíssable, l’homme n’est rien,
louevre est tout« ve svých základech. On se mučil při
básnění, zrovna jako se mučil Pascal, když myslil — oba
pociťovali nesobecky . . »Oproštění se od sebe« —
úpadková zásada, vůle ke konci v umění zrovna jako v
morálce.

MY PROTINOŽCI 11





KAM PATŘÍ WAGNER

I ještě nyní je Francie sídlem nejduchovější a nejčistější
evropské kultury a vysokou školou vkusu: musíme však
dovést najít tuto »Francii vkusu«. Norddeutsche Zeitung,
nebo ten, kdo jimi mluví, vidí ve Francouzích »barbary«
— pokud se mne týče, já hledám černý zemědíl, kde by
bylo třeba osvobodit »otroky«, v blízkosti Severoněmců .
. . Ti, kdož náležejí k oné Francii, se dobře ukrývají: byť
je nepočetně těch, s nimiž stojí a trvá a byť snad to jsou
i lidé nestojící na nejpevnějších nohou: z části fatalisté,
zasmušilci, nemocní, z části zimomřivci a přepjatci, lidé,
jejichž velikou ctižádostí je býti strojeným, přece jen je
v jejich vlastnictví vše vysoké a delikátní, jež ještě zbývá
na světě. V této Francii ducha, jež je zároveň Francií
pessimismu, je již dnes Schopenhauer více domovem, než
byl kdy v Německu; jeho základní dílo je už dvakrát
přeloženo, podruhé tak výtečně, že ho nyní čtu raději
francouzský (— on byl taková náhoda mezi Němci jako
já jí jsem — Němci nemají prstů pro nás, nemají vůbec
prstů, mají jen tlapy.) A to vůbec nemluvím o Heinrichu
Heineovi — l’adorable Heine, říkají v Paříži —, který již
dávno přešel v krev a v maso hlubších a duchaplnějších
francouzských lyriků. Co by si počal německý skot s
délicatesses takovéhoto zjevu! — Konečně k Richardu
Wagnerovi: již lze nahmatat rukama — ne snad pěstmi,
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— že Paříž je vlastní jeho půdou: čím více se utváří
francouzská hudba dle potřeb »âme moderne«, tím více
bude wagnerovskou — již dnes tomu dost propadá. —
Nesmíme se o tom dát klamat samotným Wagnerem —
od něho to byla opravdová špatnost, když se roku 1871
vysmíval Paříži v její agonii … V Německu je Wagner
í přesto pouhým nedorozuměním: kdo by byl
neschopnějším něčemu z něho porozuměti, než na příklad
mladý císař? Každému znalci evropského kulturního hnutí
je přece jen zřejmo, že francouzská romantika a Richard
Wagner k sobě co nejúžeji patří. Obojí jsou ovládáni
literaturou až po své oči a uši — první evropští umělci
vzdělaní ve světové literatuře —, převážně i sami píšící a
básnící, prostředníci a přeskupovači smyslů a uměn, obojí
fanatikové výrazu, velicí objevitelé v říši vznešena a také v
říši ohyzdného a hrozného, ještě větší objevitelé tam, kde
jde o účin, o podívanou, v umění vystavovati na obdiv,
obojí talenty daleko přesahující své genie — tělem duší
virtuosové s netajenou přístupností všemu, co svádí, lá-
ká, svírá, převrací, rození nepřátelé logiky a přímé linie,
žádostivci cizího, exotického, obludného, všech dráždidel
smyslů i rozumu. Celkem až drze odvážlivý, skvěle mo-
hutný, vznosný a vysoko povznášející druh umělců,
povolaný, aby teprve naučil své století —je to století davu
— pojmu »umělec«. Ale chorý
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WAGNER
APOŠTOLEM
CUDNOSTI





1.

— A to je německé?
Z německých srdcí jde to dušné stkáni? Ze z jejich

těla je to sebebičování?
Je německé to kněžské rukoupěti a kadidlem chtít

smysly podváděti? A zajíkání, pády, závrati, a v nejistu se
sladce houpati ? Mnišsky zrak točit, ave klinkotání, v extasi
falešné se vrhat k nebes báni ? . . .

To že je německé?
Rozvažte, dokud brána v prázdno zírá . . . Co slyšíte,

toť Řím — beze slov římská vira!

17





2.

Mezi smyslností a cudností není nutného protikladu; každé
dobré manželství, každá pravá láska jej mají za sebou. A
tam, kde se vyskytne, nemusí být na štěstí ještě dlou-
ho tragickým. To by platilo alespoň o všech vydařených,
jaromyslnějších smrtelnících, vzdálených toho, aby
počítali svou vratkou rovnováhu mezi andělem a petit bête
rovnou mezi námitky proti životu — těm nejjemnějším,
těm nejjasnějším, jako byl Hafis, jako byl Goethe, byla ta
vratkost dokonce dalším podnětem k němu . . . Takovéto
rozpory právě svádějí k bytí . . . Ale dostanou-li se
neštěstím stižená zvířata Cirčina až k tomu, aby uctívala
cudnost, je naopak až příliš dobře pochopitelno, že v ní
uvidí a budou uctívati — oh, lze si pomysliti s jakým
tragickým mručením a horlivostí — jen svůj protiklad,
onen trapný a naprosto zbytečný protiklad, jejž Richard
Wagner ke konci svého života zcela jistě chtěl zhudebnit a
uvésti na jeviště. A proč jen? můžeme se oprávněně ptáti.
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3.

Při tom všem nelze pominouti onu jinou otázku, totiž,
čím vlastně zaujala Wagnera ta mužná (ach, tak nemužná)
svatá prostota, ten chudák a samorostlý hoch Parsifal, jehož
nakonec tak úskočnými prostředky udělal katolickým.
Což, byl tento Parsifal vůbec míněn jako vážný kus? Že se
mu lidé smáli, bych přece nemohl v nejmenším popírati,
rovněž ne Gottfried Keller . . Člověk by si totiž přál, aby
Wagnerův Parsifal byl míněn jaře, asi jako závěrečné a
satyrské drama, jímž by se chtěl rozloučit tragik Wagner
formou jemu příslušnou a jeho hodnou s námi i se sebou,
především s tragedií: totiž vzkypěním nejvyšší a
nejsvévolnější parodie samotného tragična, celé té bývalé
strašlivé vážnosti v chápání země a zemského slzavého
údolí, konečně překonaného, nejhloupějšího způsobu
přezimování ducha v asketickém ideálu. Parsifal je přece
typickou operetní látkou … Je Wagnerův Parsifal skrytým
úsměškem jeho převahy nad sebou samým, vítězstvím jeho
konečné, nejvyšší umělecké svobody, umělecké
povznešenosti? — Wagner, dovedoucí se smát samu sobě?
. . . Člověk by si to, jak řečeno, přál, neboť: čím by
byl vážně míněný Parsifal? Je vskutku nutno vidět v něm
(jak bylo přede mnou řečeno) výron poblouznivšího se
zanevření na poznání, ducha i smyslnost?, prokletí ducha i
smyslnosti jedním dechem i vztekem? Odpadlictví a obrat
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ke křesťansko chorobným a tmářským ideálům? A po všem
ještě popření sebe, škrtnutí sebe umělcem, jenž až potud
veškerou silou své vůle usiloval o opak, o nejvyšší
produchovění a prosmyslnění svého umění? A nejen svého
umění, i celého svého života? Jen si vzpomeňme s jakým
nadšením kdysi kráčel Wagner ve stopách filosofa
Feuerbacha. Feuerbachovo slovo o »zdravé smyslnosti«
znělo v třicátých a čtyřicátých létech Wagnerovi, zrovna
jako mnoha Němcům — zvali se Mladoněmci — slovem
vykoupení. To se v tom k posledu přeučil? Když se zdá,
že k posledu bylo jeho vůlí jiné v tom přeučovali? Nabyla
v něm panství nenávist k životu jako ve Flaubertovi? ….
Vždyť Parsifal je dílem lsti, pomsty, tajného travičství všech
předpokladů života, je špatným dílem — Hlásání cudnosti,
zůstane sváděním k nepřirozenosti: pohrdám každým, kdo
nepociťuje v Parsifalovi atentát na mravnost.

22 Nietzsche proti Wagnerovi



JAK JSEM UNIKL
WAGNEROVI





1.

Již v létě 1876, uprostřed prvních slavnostních her, jsem
se sám v sobě rozloučil s Wagnerem. Nesnesu nic
dvojjakého; od té doby, kdy Wagner byl v Německu,
propadal krok za krokem všemu, čím pohrdám — dokonce
antisemitismu. Tehdá přišel vskutku nejvyšší čas k rozluce
a přišel co nevidět i důkaz toho. Richard Wagner, zdánlivě
Nejvítěznější, vpravdě ztrouchnivělý zoufající dekadent,
klesl pojednou bezmocně a zlomen u paty křesťanského
kříže …. Což tehdy neměl žádný z Němců po toto divadlo
oči v hlavě a soucit ve svědomí? Byl jsem já jediný, kdo
jím trpěl? Avšak nečekanou událostí jako bleskem se mi
rozbřesklo o místu, jež jsem opustil — a pojala mne i ona
dodatečná hrůza, pociťovaná každým, kdo nevědomky
prošel velikým nebezpečím.

Když jsem pak sám pokračoval v cestě, chvěl jsem se:
nedlouho po té jsem onemocněl, ha více než onemocněl:
hyl jsem znaven — znaven neodvratným zklamáním vším,
co zbylo nám, moderním lidem, aby nás uvádělo v
nadšení, znaven všestranně vyplýtvanou silou, prací,
nadějí, mládím, láskou, hnusem z té veškeré idealistické
prolhanosti a změkčilosti svědomí, jež zase jednou zvítězila
nad jedním z nejudatnějších, znaven konečně — a ne v
poslední míře — hořem neúprosného domnění, že jsem
nyní odsouzen k hlubší nedůvěře, k hlubšímu pohrdání, k
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tomu, býti hlouběji, než kdy dříve sám. Vždyť já neměl
nikoho mimo Richarda Wagnera … A vždy jsem byl
odsouzen k Němcům . . .
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2.

Nadále samoten a zlobně k sobě nedůvěřiv postavil jsem
se tehdy ne bez vzteku — proti sobě a pro vše, co právě
mně působilo bolest a bylo tvrdé: tak jsem zas našel ce-
stu k onomu udatnému pessimismu, jenž je protikladem
veškeré idealistické prolhanosti a, zdá se mi, i cestu k sobě,
— k svému úkolu . . . . Ono skryté a panovačné něco, pro
něž dlouho nenalézáme jména, až se konečně projeví jako
náš úkol, — tento tyran v nás, strašlivě splácí každý náš
pokus vyhnouti se, nebo uniknouti mu, každé předčasné
uskromnění se, každé postavení se na roveň těm, k nimž
nepatříme, každou sebe úctyhodnější činnost, odvádí-li
nás od naší hlavní věci — a dokonce každou ctnost, jež
by nás ochraňovala před tvrdostí naší nejvniternější
sobězodpovědnosti —. Chceme-li pochybovat o svém
právu na svou úlohu, počínáme-li si v něčem ulehčovati,
je vždy odpovědí nemoc. Jak podivné, a zároveň straš-
né! Právě za svoje spočinutí musíme nejtvrději pykati. A
chceme-li býti zase zdrávi, nezbývá, než obtížiti se ještě
větším břemenem, než jsme byli obtěžkáni.
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PSYCHOLOG SE CHÁPE SLOVA

Čím více se psycholog, rozený, nenapravitelný psycholog
a zpytatel duší obrací po výjimečných případech a lidech,
tím více je vystavován nebezpečí, že se zalkne soucitem.
Více než jinému člověku je mu třeba tvrdosti a jarosti.
Zkáza a chátrání jsou totiž u vyšších lidí pravidlem: je
strašné míti stále před očima takové pravidlo. Mnohoná-
sobná muka psychologa, který objevil toto chátrání, jenž
zprvu jednou a pak skoro vždy, v celém průběhu dějin,
odhaluje tuto veškeru vnitřní »neutěšenost« vyššího člo-
věka, toto věčné »příliš pozdě«, může se snad stát jednoho
dne i příčinou jeho vlastního chátrání. U každého
psychologa bude možno zjistit zrádné sklony ke styku
s běžnými a vyrovnanými lidmi: v tom se prozrazuje,
že potřebuje stále léčby, že má zapotřebí určitého druhu
úniku a zapomnění všeho toho, čím mu zatěžkalo svědomí
jeho řemeslo, jeho zření, řezy jeho pitevního nože. Strach
z vlastní paměti je až přespříliš součástí jeho osobnosti.
Lehko oněmí, kde jiní posuzují, naslouchá s nehybnou
tváří, jak tam, kde on viděl, jiní uctívají, obdivují, milují,
oslavují — anebo ještě zakrývá své zmlknutí tím, že
výslovně přitakává nějakému panujícímu mínění.
Odchylnost jeho postavení může dostoupiti i té hrůzy, že
se »vzdělanci« právě tam, kde on se učil velikému soucitu
vedle velikého pohrdání, učí jen velikému uctívání … A
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kdož ví, zda se ve všech jmenovitějších případech nedálo
právě jen to — že uctívali boha a že ten bůh byl jen
ubohým obětním zvířetem . . Výsledek byl vždy největším
lhářem — a také dílo, čin jsou výslednicemi. . Veliký
státník, dobyvatel, objevitel, je zastřen svými výtvory,
zakuklen v nich až k nepoznání; dílo, dílo umělcovo,
filosofovo, teprve objevuje toho, kdo je stvořil, kdo je měl
vytvořiti . . . »Velicí mužové«, tak jak jsou uctíváni, jsou
malá, špatná, dodatečná vybásnění — ve světě historických
hodnot vládne penězokazectví.

Například takoví velicí básníci, takoví Byronové,
Mussetové, Poeové, Leopardiové, Kleistové, Gogolové —
neodvažuji se jmeno-ti mnoho větších jmen, ale mám je na
mysli, — tak, jak již jednou jsou, musí býti, lidé okamžiku,
smyslní, plní rozporů, pateronásobní, v podezření i důvěře
lehkovážní a nenadálí, duší, na nichž obyčejně má být
utajena nějaká trhlina, mstící často svými díly nějakou
niternou poskvrnu, často hledající ve svých vzletech
rozptýlení své přespříliš věrné paměti, idealisté z blízkosti
bahna — jakou mukou jsou tito velicí umělci a vůbec
tak zvaní vyšší lidé tomu, kdo je poprvé prohlédl! … Je
pochopitelno, že se jim dostává tak mimonadání výlevů
neob- mezeného soucitu právě od ženy, jasnozřivé ve
světě utrpení a bohužel i vysoko nad její síly prahnoucí po
pomáhání a zachraňování, výlevů, jež množství, především
uctívající množství, zahrnuje zvědavými a samolibými
výklady o jejich smyslu …. Soucítění se zpravidla klame
ve své síle, žena by ráda věřila, že láska všechno zmůže —
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je to její přirozená pověra. Ach, vědoucí srdcem prohlédá,
jak ubohou, bezmocnou, plnou osobování a chybující je i
ta nejhlubší láska — jak spíše boří, než zachraňuje . . .

Duchovní hnus a hrdopych každého hluboce
trpěvšího člověka — hodnost člověka je skoro určena tím,
jak hluboce umí trpěti, — jeho hrozící se jistota, jíž je zcela
prosáknut a zbarven, jistota, že svým utrpením více ví, než
mohou věděti ti nejchytřejší a nejmoudřejší, že se vyznal
a jednou »byl doma« v mnoha vzdálených hrůzyplných
světech »o nichž ničeho nevíte« . .. tento duchovní mlčící
hrdopych, tato pýcha vyvolence poznání, »zasvěcence«,
skoro obětovaného, vidí nutnost všech druhů přestrojení
k ochraně před stykem s dotěrnýma a soucitnýma rukama
a vůbec se vším, co mu není rovno v bolesti. Hluboké
utrpení činí vznešeným; ono dělí. — Jedním z
nejjemnějších způsobů tohoto přestrojování se je
epikurejství a jistá nadále na odiv nošená udatnost vkusu,
jež béře utrpení lehkovážně a staví se na odpor všemu
smutnému a hlubokému. Jsou »jaří lidé«, jimž je jarost
dobrá k tomu, aby jim pro ni nebylo rozuměno — oni
chtějí být nepochopeni, špatně pochopeni. Jsou »vědečtí
duchové«, jimž je věda dobrá, protože budí dojem jasné
mysli a protože vědeckost dovoluje usuzovat o člověku,
že je povrchním — oni chtějí svésti k falešnému úsudku
. . . Jsou svobodní, drzí duchové, kteří by chtěli ukrýti a
zapříti, že jsou v jádře srdcí zlomených a nezhojitelných
— to je případ Hamletův: a pak může býti i bláznovství
maskou neblahého, přespříliš vědoucího vědění. —
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EPILOG





1.

Často jsem se tázal sebe sama, nejsem-li zavázán nejtěžším
létům svého života hlouběji, než kterýmkoli jiným. Podle
toho, jak mne učí má nejniternější přirozenost, je všechno
nutné, díváme-li se na ně s výše a chápeme-li je jako
součást velkého hospodářství, samo o sobě i tím
nejužitečnějším — nesmíme je však jenom nésti — musíme
je i milovati . . . Amor fati: toť moje nejniternější
přirozenost. — A moje dlouhá choroba? Neděkuji jí za
nevýslovně více než svému zdraví? Ano, děkuji jí za vyšší
zdraví, za takové, jež obrací ve svou sílu vše, co nezhubí!
— Jí vděčím i za svojí filosofii . . . Teprve veliká bolest
je posledním osvoboditelem ducha, jako učitel velikého
podezření, činícího z každého u x, pravé x, totiž před-
poslední písmeno před posledním …. Teprve veliká bolest,
ona dlouhá, pozvolná bolest, jíž jsme jakoby na syrovém
dříví spalování, jež si dává načas, — nutí nás, filosofy,
abychom sestoupili do posledních svých hloubek a odvrhli
veškeru důvěřivost, vše dobrácké, zastírající, laskavé,
prostřední, vše co nám snad dosud bylo sumou naší lid-
skosti. Pochybuji, že by takováto bolest »polepšovala«:
avšak vím, že nás prohlubuje … . A byť se učíme jí odpírati
svoji pýchou, svým pošklebkem, silou své vůle, jednajíce
jako indián, který, jakkoli zle mučen, se mstí zlobou svého
jazyka svému mučiteli, byť se před bolestí skrýváme až
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v tom, co se nic nazývá, v němém, ztrnulém, hluchém
odevzdání se, sebezapomnění, sebevy- hasnutí: přec
vycházíme z takových dlouhých, nebezpečných cvičení se
ve vládě nad sebou jako jiní lidé, s několika novými otaz-
níky — a především s vůlí tázati se příště více, hlouběji,
přísněji, tvrději, zlobněji, tišeji než se na zemi kdy kdo
tázal …. Zmizela důvěřivost v život a život sám se stal
otazníkem. — Avšak nevěřte, že by se takto člověk
nezbytně stal zasmušilcem, sovou pálenou! I láska k životu
je ještě možna — jenomže pak člověk miluje jinak … Je to
láska k ženě, jíž si nejsme jisti . . .
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2.

Nejpodivnějším je jedno: člověk má pak jiný vkus —
druhý vkus. Z takových propastí, také z propasti velikého
podezírání, se člověk vrací znovuzrozen, s novou kůží,
lehtivější, zlomyslnější, s jemnějším vkusem v radosti, s
citlivějším jazykem na všechny dobré věci, s veselejšími
smysly, s takovou druhou nebezpečnější nevinností v
radosti, dětinštější zároveň a stokrát rafinovanější, než
býval kdy před tím. O, jak je jednomu nyní protivným
požitek, hrubý, zdušený, hnědý požitek, jak mu běžně
rozumějí ti, kdo užívají, naši »vzdělanci«, naši boháči, naši
vládnoucí. Jak zlomyslně nyní nasloucháme velkému
jarmarečnímu rámusu, s nímž se za přispění opojných
nápojů dává »vzdělaný« člověk a velkoměšťák znásilňovati
uměním, knihou a hudbou k »duchovním požitkům«! Jak
nás nyní bolí v uších divadelní pokřik vášně, jak se zcizila
našemu vkusu celá ta vzdělaným davem milovaná
romantická vzpoura a zmatek smyslů i s jeho aspiracemi
po vznešeném, povzneseném, pokrouceném! Nikoli, je-
li nám, pozdraveným, ještě třeba nějakého umění, je to
umění jiné — posměvačné, lehké, letmé, božsky bezcílné,
neobtížené, božsky umné umění, jež plane jako čistý
plamen k bezoblačnému nebi! Především: umění pro
umělce, jen pro umělce! A pak: my tomu lépe rozumíme,
čeho je k tomu především zapotřebí: jarosti, jasné mysli,
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každé jasné mysli, moji přátelé! …. Nyní víme lecos příliš
dobře, my vědoucí: oh, jak se nyní učíme dobře
zapomínati, dobře nevěděti, jako umělci! A ve věci naší
budoucnosti: ztěží nás kdo najde ve stopách oněch
egyptských mládenců, kteří za noci ohrožují chrámy,
objímají sochy a mermomocí chtějí odkrýti, zbavit závoje,
vystavit na plné světlo vše, co je z dobrých důvodů v
skrytu. Nikoli, nám se znechutil tento špatný vkus, tato
vůle k »pravdě za každou cenu«, tato mladická posedlost
láskou k pravdě: jsme na to příliš zkušení, příliš vážní, příliš
veselí, příliš pálení, příliš hlubocí . . . My již nevěříme, že
pravda zůstane pravdou, stáhneme-li jí závoj — dost jsme
žili, abychom tomu už nevěřili. Že člověk nechce všechno
vidět nahé, býti při všem, rozumět všemu a »vědět« vše,
je nám dnes věcí účelnosti. Tout comprendre, c’est tout
mépriser . . . Malé děvčátko se ptalo matky: »Je to pravda,
že je pánbůh všudepřítomen? — ale to je přece
nezpůsobné« . . . pokyn pro filosofy! . . Stud, s nímž
se příroda zakryla hádankami a pestrými nejistotami, by
měl být ve větší vážnosti. Je snad pravda ženou, mající
důvody, aby nedala nahlédnouti do svých důvodů? Je snad
její jméno, mluvě po řecku,, Baubo? . . . Ach, tihle Rekové!
ti věděli jak žít! K tomu je nutno zůstat udatně stát při
povrchu, záhyhu, na kůži, uctívat zdání, věřit ve tvary, v
tóny, ve slova, v celý Olymp zdání! Rekové byli povrchní
…. z hlubokosti …. My, odvážlivci ducha, kteří slezli
nejvyšší a nejnebezpečnější vrchole současného myšlení,
rozhlédli se tam a popatřili odtud i dolů, nevracíme se zase
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právě sem? Nejsme právě tím Řeky? Zbožňovateli tvarů,
tónů, slov? A nejsme právě proto — umělci?
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