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Tadeusz Zatorski (Kraków)

Życie nie jest ani celem, ani środkiem;
życie jest prawem”
O h isto rio z o fii H e in ric h a H ein eg o

Filozoficzny dorobek Heinricha Heinego bywał nierzadko ostentacyjnie
wręcz lekceważony. Gdy w 1835 r. ukazała się niemiecka wersja jego eseju fi
lozoficznego Z dziejów religii i filozofii w N iem czech , recenzenci ocenili, że
dzieło nadaje się w sam raz dla chłopstwa, pensjonarek i krawcowych. Heine
był poniekąd sam sobie winien: zbyt dobrze jak na filozofa władał piórem.
I sam świetnie przewidział, co może go spotkać. W końcu zwracał się do roda
ków Kanta, który „ciężkim, krochmalonym stylem swego głównego dzieła wy
rządził [...] niemałe szkody. Pozbawieni talentu naśladowcy małpowali go bo
wiem w tej zewnętrznej manierze i w ten sposób powstał u nas przesąd, iż nie
jest się filozofem, jeśli się dobrze pisze”9. Z biegiem czasu jednak te początko
we oceny poddano głębokiej rewizji, a do świadomości wielu „historyków
idei” zaczął docierać fakt, że autor K sięgi pieśni wywarł na filozofię wpływ sil
niejszy niż początkowo sądzono. „M łodoheglizm zaczyna się wraz z historią
filozofii Heinego”, pisał Gerhard H óhn10. Sporo zawdzięczał mu Marks (jego
słynne powiedzenie o religii jako opium dla ludu, na przykład, to nic innego

9 Z dziejów religii..., s. 114.
10 Heine-Handbuch. Zeit, Person, Werk, Stuttgart 1987, s. 289.
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jak trawestacja cytatu z Heinego11), a pewnie jeszcze więcej Nietzsche, o czym
będzie mowa poniżej. Sam Heine do swych pism filozoficznych przywiązywał
niemałą wagę. W przedmowie do wydanej powtórnie w 1837 roku K sięgi p ie 
śni pisał nie bez pewnej kokieterii: „Za słabość tych wierszy zadośćuczynią
Czytelnikom być może w jakiejś mierze moje pisma polityczne, teologiczne
i filozoficzne” 12.
Tekst Różnorakiego pojm owania historii nie ukazał się nigdy za życia auto
ra. Wydał go po raz pierwszy Adolf Strodtmann w 1869 roku13. Heine pracował
nad esejem prawdopodobnie we wrześniu 1833 roku. Być może była to jakaś
przymiarka do przedmowy, mającej poprzedzać planowaną wraz z Karlem Au
gustem Meboldem H istorię niemiecką. W każdym razie szkic jest prawdopodob
nie dziełem niedokończonym, niewykluczone zresztą, że ostatecznie miał nosić
także inny tytuł. Jednak mimo tego fragmentarycznego charakteru uważa się go
powszechnie za jedno z ważniejszych źródeł do poznania historiozoficznej my
śli Heinego i jego światopoglądu w ogóle.
Heine nie był oczywiście systematycznym myślicielem, rozwijającym konse
kwentnie jakąś koncepcję bądź konsekwentnie od jakiejś się odżegnującym.
„Przez całe swe życie miotałem się po tanecznych parkietach filozofii i oddawa
łem się wszelkim możliwym orgiom ducha oraz miłostkom z wszelkimi możli
wymi systemami, nie doświadczając wszakże zaspokojenia, niczym Mesalina
po rozpustnej nocy”, pisał pod koniec życia w swych Wyznaniach14. Byłoby jed
nak uproszczeniem tłumaczenie owej niekonsekwencji niedostatkami jego cha
rakteru, czy wręcz brakiem takowego, jak czynił to Ludwig Borne, określając
poetę mianem „talentu pozbawionego charakteru”. Ma ona swe źródło raczej
w głębokim sceptycyzmie Heinego, będącym jednak w pełni świadomą postawą
myśliciela, nie zaś symptomem rozchwiania duchowego. Bo też romantyczny
poeta Heine - jemu samemu bardziej zresztą odpowiadało ukute przez krytykę
francuską określenie romantiąue defroque, „romantyka zbiegłego z zakonu”
- bliższy jest w istocie myśli oświecenia niż romantyzmu, oświecenia pojmowa
nego jako gotowość do nieustannego rewidowania wszelkich zdogmatyzowanych mniej lub bardziej twierdzeń i konkluzji, jako świadomość, że, by wyrazić
to słowami Georga Christopha Lichtenberga, „wszystko może być inne niż to so
bie wyobrażamy” 15, oświecenia wreszcie, rozumianego jako ciągłe eksperymen
towanie z ideami.
11 Por. Ludwig Borne, ks. IV, Samtliche Schriften. Herausgegeben von Klaus Brie gleb,
Miinchen 1975 (w dalszym ciągu cyt. jako: Schriften.), t. 4, s. 111: „Chwała religii, która cierpią
cemu rodzajowi ludzkiemu wlała do kielicha goryczy kilka słodkich, usypiających kropel ducho
wego opium, kilka kropel miłości, nadziei i wiary”.
12 Buch der Lieder. Vorrede 1837, w: Schriften, t. 1, s. 11.
13 Letzte Gedichte und Gedanken von Heinrich Heine, Hamburg 1869.
14 Gestandnisse w: Schriften, t. 6/1, s. 480
15 Pochwała wątpienia. Bruliony i inne pisma, Gdańsk 2005, s. 209, J 942.
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W Różnorakim pojm owaniu historii Heine przeciwstawia sobie dwie zasadni
cze wykładnie księgi dziejów: jako „koła czasu” i linearnej ewolucji. Nie ukry
wa przy tym ani swej niechęci do pierwszej z tych koncepcji, pod znakiem zapy
tania stawiającej wszelką ludzką aktywność i wolę działania, ani swej nieufności
wobec drugiej, obiecującej ziemski raj w odległej perspektywie i namawiającej
do poświęceń na rzecz jego zdobycia. Jednak podczas gdy zwolennicy pojmowa
nia dziejów ludzkich jako „beznadziejnej cyrkulacji” wciąż tych samych proce
sów zasługują jedynie na to, by przepędzić ich knutem, przeciwko prorokom Zło
tego Wieku wypada wystąpić z „najdrogocenniejszym mieczem”. Tymczasem
Heine obraca wszakże przeciwko nim inną zupełnie - kto wie, czy nie groźniej
szą broń - swoją zjadliwą ironię i kpinę. Nie wydaje się bowiem zbyt poważnie
traktować obietnic „najświętszego pokoju, najczystszego zbratania i najwieczniejszej szczęśliwości”. Za dobrą monetę przyjmuje szlachetne intencje uczniów
„Szkoły Humanistycznej”, ale nie godzi się jednocześnie na instrumentalne trak
towanie ludzkiego życia jako jedynie środka do celu - „życie jest prawem”.
Wkrótce zrewiduje chyba nieco ten pogląd i sam odda się dziesięć lat później
rojeniom o „krainie miodu i mleka” 16, które ogłosi światu nie gdzie indziej, jak
w wydawanym przez Marksa „Vorwarts”, organie swych „nowych towarzyszy”
- komunistów. A i gdzie indziej snuł będzie marzenia o jakiejś przyszłej „demo
kracji bogów”, zamieszkiwanej przez nowe pokolenia szczęśliwszych ludzi, wy
zwolonych od grzechu i zbierających się w „świątynnych pałacach” wokół „oł
tarza, który sami sobie poświęcili”, by przyodziawszy się w „purpurowe płasz
cze”, „kontemplować, wyznawać i utwierdzać” swą boskość, w spokoju spoży
wając „nektary i ambrozje” 17. Wyśmiany w Różnorakim pojmowaniu historii sen
o na „boskie podobieństwo ukształtowanej postaci rodzaju ludzkiego” przyśni
się i jemu.
Ale Heine nie byłby sobą, gdyby zapomniał całkiem o swej nieufności wobec
podobnych pomysłów. I to on właśnie, odwróciwszy się szybko od komunistów,
jako jeden z pierwszych ostrzegać będzie - wbrew wszystkim, którzy bez lęku
przypatrywali się „najstraszliwszym krokodylom, jakie kiedykolwiek wypełzły
z pokładów szlamu i mułu” przez „szkło pomniejszające” i skłonni byli uważać
je wyłącznie za stado „oszalałych pcheł” 18 - zarówno przed „doktorami rewolu
cji”, jak i przed formowanymi przez nich „kohortami zniszczenia, saperami, któ
rych topór zagraża całemu gmachowi społeczeństwa” 19, „ciemnymi ikonoklastami”, którzy swymi „twardymi pięściami, gdy tylko będą mogli, rozbiją natych
miast marmurowe posągi” jego „ukochanych pomników”. W przebłysku zdu
miewającego dziś jasnowidzenia nakreśli wreszcie obraz żywo przypominający
16 Niemcy. Baśń Zimowa. Dzieła wybrane, W arszawa 1966, s. 504, tłum. S. Jerzy Lec.
17 Zob. Schriften, t. 5, s. 206-207.
18 Lutetia, Schriften, t. 5, s. 238.
19 Gestandnisse” w: Schriften, t. 6/1, s. 471.
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nie tylko współczesne „antyutopie”, ale i całkiem realną rzeczywistość stalinow
skiej dyktatury proletariatu: „Wówczas będzie już być może tylko Jeden Pasterz
i Jedna Trzoda, jeden wolny pasterz z żelaznym kijem i jedna jednakowo ostrzy
żona i jednakowo pobekująca ludzka trzoda! Nadchodzą z głuchym łoskotem
czasy dzikie i ponure, a prorok, który chciałby napisać nową Apokalipsę, musiał
by wynaleźć całkiem nowe bestie, i to tak przerażające, że dawne Janowe zwie
rzęta symboliczne byłyby w porównaniu z nimi jedynie łagodnymi gołąbkami
i amorkami. Bogowie zasłaniają swe oblicza ze współczucia dla dzieci rodzaju
ludzkiego, swych z dawien dawna podopiecznych, a może i z obawy o własne
przeznaczenie. Przyszłość pachnie garbarnią, krwią, bezbożnością i częstym la
niem. Naszym wnukom radzę przychodzić na świat z bardzo grubą skórą
na grzbiecie”20.
Nie sposób nie zadać tu także pytania, w jakim stopniu szkic Heinego mógł
wpłynąć na Nietzescheańską koncepcję „wiecznego powrotu”. Za omalże bezdy
skusyjny przyjmuje się dziś fakt, że filozoficzna proza autora Księgi pieśni była
dla Nietzschego jednym z ważniejszych źródeł inspiracji21. „Jego [Heinego
- przyp. T. Z ] psychologia typu Nazarejczyka antycypuje Nietzschego”, stwier
dzał już Tomasz Mann22. Również słynna diagnoza „śmierci Boga” ma swą prefigurację w zawartej pod koniec drugiego rozdziału Z dziejów religii wizji umie
rającego Jehowy23, a i przeciwstawienie kultury greckiej chrześcijaństwu jako
głównemu źródłu „choroby” trawiącej cywilizację europejską, wreszcie utopia
nowego pokolenia „nadludzi”, wyzwolonych z poczucia grzechu, zdradzają
wpływ intensywnej lektury Heinego24. Podobne przypuszczenie - choć z nieco
20 Lutetia, Schriften, t. 5, s. 407.
21 Kwestia ta doczekała się już zresztą dość sporej liczby opracowań i komentarzy. Z ważniej
szych wymienić tu trzeba przede wszystkim: H. Lichtenberger, Henri Heine penseur, Paris 1905;
W. Kaufmann, Nietzsche. Philosopher, Psychologist, Antichrist, Princeton 1950; Linda Duncan,
Heine and Nietzsche. „Das D ionysische”: Cultural Directive and Aesthetic Principle, w: „Nietzsche-Studien”, 19/1990; G. Hóhn, „Farceur” und „Fanatiker des A usdrucks”. Nietzsche, ein verkappter Heineaner?, w: „Heine-Jahrbuch” 1997.
22 Notiz uber Heine w: Leiden und Grófie der Meister, Frankfurt 1982, s. 562.
23 Zob. także Buch der Lieder, 39: „Gestorben ist der Herrgott oben,//Und unten ist der Teufel
tot” (Umarł już Pan na górze//I daibeł martwy na dole). H. Spencer, Dichter, Denker, Journalist
Studien zum Werk Heinrich Heines, Bern 1977, s. 77, sugeruje wręcz, że Nietzsche dopuścił się
w tym wypadku „plagiatu” , co uznać wypada za grubą przesadę, zwłaszcza że sam Heine był zda
nia, iż „strzała przestaje należeć do Strzelca, gdy tylko oderwie się od cięciwy łuku, słowo zaś prze
staje być własnością tego, który je wypowiedział, gdy tylko spłynie z jego warg, a cóż dopiero gdy
zwielokrotnione zostało za sprawą prasy drukarskiej” (zob. Z dziejów..., s. 9).
24 Dolf Sternberger, autor jednej z najciekawszych monografii o Heinem (Heinrich Heine und
die Abschąffung der Siinde, H am burg-Diisseldorf 1972), dokonuje ciekawego zestawienia stano
wisk Heinego i Nietzschego wobec chrześcijaństwa (s. 306), opatrując je komentarzem, zasługu
jącym na bardzo poważną uwagę i refleksję „Nietzsche jaw i się w porównaniu z Heinem jako czy
sty Wolterianin, nad-racjonalista i zażarty prześladowca kleru, tak jakby cały ból tego świata był
intrygą mającą umocnić potęgę kapłanów. Jego tyrady mają w sobie coś banalnie-przerażającego
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większą ostrożnością - wysunąć można także w wypadku koncepcji „wiecznego
powrotu”. Różnorakie pojm owanie historii nie jest jedynym tekstem, w którym
Heine eksperymentował z ideą „wiecznej gry powtórzeń”. W Podróży z M ona
chium do Genui pisał: „Jeszcze bardziej niż to uczucie wiecznego umierania al
bo ziejącego pustką unicestwienia przejmuje nas myśl, że nie będziemy umierać
nawet jako oryginały, lecz jako kopie dawno zapomnianych ludzi, którzy ducho
wo i cieleśnie byli z nami tożsami, oraz że po nas znów narodzą się ludzie, któ
rzy znów będą wyglądać, czuć i myśleć całkiem tak jak my, i których śmierć jak
nas unicestwi - beznadziejnie wieczna gra powtórzeń”25. Nietrudno zauważyć,
że także tu wyobrażenie „koła czasu” opatrzone jest jednoznacznie kwalifikują
cym je przysłówkiem. Z ostatecznej wersji tekstu Heine usunął przy tym jeszcze
jeden fragment, krążący wokół idei „wiecznego powrotu”: „Czas jest nieskoń
czony, ale rzeczy w owym czasie są skończone; mogą rozprysnąć się na naj
mniejsze cząstki, ale cząstki te, atomy mają swoją określoną liczbę i określona
jest także liczba postaci, które się [...] z nich wykształcają; i choćby trwało to nie
wiadomo jak długo, to przecież zgodnie z odwiecznymi prawami kombinacji,
rządzącymi tą grą powtórzeń, wszystkie postacie, które raz już były na tej Zie
mi, muszą się znów na niej objawić, znów się spotykać, przyciągać, odrzucać,
całować, gotować sobie zgubę, przedtem jak i potem. - I tak oto zdarzy się kie
dyś, że znów urodzi się mężczyzna, całkiem taki jak ja, i kobieta, całkiem taka
jak Maria”26. Fragment ten opublikowany został po raz pierwszy w 1869 r.
w tym samym wydaniu Strodtmanna, w którym znalazło się także Różnorakie
pojm owanie historii. Książkę tę posiadał Nietzsche w swej bibliotece27.
Gerhard Hóhn28 zwraca uwagę na inne jeszcze zastanawiające zbieżności po
między pismami poety i filozofa. W drugiej księdze Ludwig Borne Heine pisał:
„Także ludzkość porusza się zgodnie z zasadami odpływów i przypływów, a być
może Księżyc wywiera syderalny wpływ również na świat duchów.” Obraz ten
znajduje istotnie zaskakującą paralelę w metaforyce ostatniego fragmentu Woli
i przerażąjąco-banalnego i muszę prosić, by pozwolono mi wpleść tu wyznanie, że od dawna już
dziwiłem się naszym współczesnym filozofom , także tym wielkim, iż coś podobnego potrafili
opisywać i interpretować z taką powagą” (podkr. - T. Z ).
25 Schriften, t. 2, s. 388.
26 Ibidem, s. 616n.
27 Fragment ten dość szybko skojarzono z koncepcją Nietzschego - pierwszy artykuł na ten te
mat ukazał się we „Frankfurter Zeitung” z 18 kwietnia 1899 r. Związek taki zakwestionował je d 
nak Henri Lichtenberger w La philosophie de Nietzsche (1899), s. 189, wskazując na fakt, że wy
łączony z drukowanej wersji tekstu fragment opublikowany został po raz pierwszy w wydaniu
dzieł Heinego, które Nietzschemu nie mogło być jeszcze znane. Już Carl Albrecht Bernoulli
w Franz. Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft, Jena 1908, t. 2, s. 448 (przyp. 43)
zwrócił jednak uwagę na obecność tego tekstu w wydaniu Strodtmanna z 1869 r., które, jak poda
je Kaufmann, op. cit., s. 280, znajdowało się w bibliotece Nietzschego, skatalogowanej przez Elisabeth Forster Nietzsche pod nr 440.
28 „Farceur” und „Fanatiker”..., s. 143.
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mocy, zatytułowanego Wieczny pow rót i opisującego ruch świata: „Ocean burzą
cych się w sobie i falujących mocy, wiecznie się przeobrażający, wiecznie pod
pływający odbitą falą, wielkimi latami powrotu, odpływem i przypływem swych
postaci”29. Także sformułowanie Heinego o życiu jako „prawie” uznaje Hóhn
za „wyobrażenie omalże nietzescheańskie”, przypominając, że tekst Różnorakie
go pojm owania historii ukazał się w posiadanym przez Nietzschego wydaniu
Strodtmanna.
Byłoby rzecz jasna przesadą twierdzenie, jakoby to lektura Heinego podsunę
ła Nietzschemu jego wizję „wiecznego powrotu” - czerpała ona zapewne z bar
dzo wielu źródeł, przede wszystkim z myśli antycznej. Wątki tego rodzaju poja
wiały się także w filozofii średniowiecznej, a później także u Hume’a, Fichtego
i Schellinga30. Wydaje się jednak, że proza Heinego mogła być przynajmniej
jednym z ważniejszych katalizatorów, sprzyjających wypracowaniu przez Nie
tzschego jego koncepcji dziejów.
29 Oba cytaty ibidem. Por. tłumaczenie S. Frycza i K. Drzewieckiego w: Wola mocy. Próba
przemiany wszystkich wartości, reprint wyd. BIS, W arszawa 1993, s. 448: „... Morze sił wzbiera
jących, które samo jest dla siebie burzą, wiecznie wędrujące, wiecznie się cofające, o niezmiernych
okresach powrotu, z odpływem i przypływem form” .
30 Zob. na ten temat K. Lówith, Anhang II: Nietzsches Wiederholung der Lehre von der ewigen Wiederkehr w: Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Kohlhammer 1990, s. 230 (przyp. 23).
- Warto tu może także przytoczyć relację najbliższego przyjaciela Nietzschego, Franza Overbecka, który tak oto opisał swe pierwsze zetknięcie z nową „nauką” filozofa: „Pierwsze sekrety swej
nauki o wiecznym powrocie tego samego Nietzsche odsłonił przede mną podczas jednego ze
swych pobytów w Bazylei latem 1884 r., to znaczy wówczas po raz pierwszy, leżąc chory w łóż
ku, w hotelu Pod Białym Krzyżem, w ten sam, pełen tajemniczości sposób, jak uczynił to wcze
śniej wobec pani Andreas zgodnie z jej świadectwem, niesamowitym szeptem, jak gdyby ogłaszał
jakąś straszliwą tajemnicę, zakomunikował mi tę swoją tajemną naukę. Wcześniej, być może, roz
mawiał ze mną o niej samej więcej niż raz. Nigdy jednak inaczej niż okazjonalnie i na marginesie
jako o powszechnie znanej doktrynie filozofii antycznej i nigdy nie domagając się poświęcenia jej
szczególnej uwagi, tak jak gdyby sprawa ta nie obchodziła go jakoś szczególnie. Ja przynajmniej
zachowałem mgliste wspomnienie o tym, że w ten sposób wzmiankowana bywała w naszych roz
mowach już przed 1884 r. Dlatego choć to, co Nietzsche mówił mi w 1884 r., pozostało dla mnie
zupełnie niezrozumiałe, nie żywiłem zrazu żadnych wątpliwości, że chodziło tu o nawiązanie
do jakiegoś filozofemu starożytnego. W tym też duchu parę lat po tym, jak Nietzsche zachorował,
rozmawiałem kiedyś o tej sprawie z Rohdem, który oczywiście ze swej strony w omawianej tu
kwestii pochodzenia nauki o wiecznym powrocie był ze mną całkowicie tego samego zdania, a po
za tym, odpowiednio do dystansu istniejącego już wówczas w jego relacjach z Nietzschem, nie
uważał zastosowania tej doktryny w jego myśli za nic innego, jak tylko za jeden z symptomów je 
go choroby” (F. Overbeck, Werke und Nachlass, Bd. 7/2, Autobiographisches, Stuttgart-W eimar
1999, s. 112). Overbeck, niezmiennie do końca lojalny wobec przyjaciela, nigdy nie stał się wy
znawcą jego „nauk”, wobec których zachowywał zawsze bardzo krytyczny dystans: „... Latem
1884 r. w pokoju hotelu Pod Białym Krzyżem w Bazylei, leżąc chory w łóżku [Nietzsche - przyp.
T. Z ] powziął po raz pierwszy zamiar wtajemniczenia mnie w swą naukę o wiecznym powrocie
tego samego. Co jednak dokonało się w formach tak ekstrawaganckich, że nie mogło zakończyć
się sukcesem w wypadku takiego jak ja człowieka myślącego, który twierdzenia naukowe potrafi
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„Das Leben ist weder Zweck noch Mittel; das Leben ist ein Recht”
Zur Geschichtsphilosophie Heinrich Heines
Zusammenfassung
E tw a im Jahre 1833 verfasst H einrich H eine einen kurzeń, Fragm ent gebliebenen E s
say Verschiedenartige Geschichtsauffassung (der hier in polnischer U bersetzung m it abgedruckt wird), in dem er zwei Interpretationen des historischen G eschehens einander
gegeniiberstellt: Die A nhanger der einen legen dieses ais „trostlosen K reislau f ’ aus, in
dem sich alle V organge und Prozesse wie Jahreszeiten w iederholen, die A nhanger der
anderen G eschichtsdeutung, „die m ehr m it der Idee einer V orsehung verw andt ist” , geben sich der Tauschung hin, ais w tirden „alle irdischen D inge einer schónen V ervollkom m enheit entgegenreifen” . O bw ohl H eine an beiden A uffassungen K ritik tibt, bekennt er
sich doch selbst zehn Jahre spater zu ebenso utopischen Ideen, indem er die kiinftige
„Em anzipation des Fleisches” und den Anbruch einer „Demokratie gleichherrlicher, gleichheiliger, gleichbeseligter G otter” verkiindet, d. h. einer neuen, gliicklichen, sich selbst
vergottenden M enschheit, die siindenlos das Leben und alle seine Freuden genieBen soli.
D iese naiven V orstellungen verw irft er allerdings schnell und w arnt nun ais einer der
ersten vor den G efahren der anbrechenden kom m unistischen U topie.
O ffen bleibt bis heute die Frage, inw iew eit H eines Essay auch Friedrich N ietzsche
und dessen Idee von der „W iederkunft des G leichen” beeinflusst haben mag. A uch w enn
N ietzsche hier m it Sicherheit aus verschiedenen Q uellen geschópft hatte, lasst sich doch
nicht ausschlieGen, dass H eines E ssay die R olle einer A rt K atalysator hatte spielen
konnen, zum al nachgew iesen ist, dass er A dolf Strodtm anns A usgabe von H eines Letzten Gedichten und Gedanken aus dem Jahre 1869 (wo die Schrift zum ersten M ai abgedruckt w urde) in seiner B ibliothek besaB.

pojmować jedynie na drodze logiki, nigdy zaś błazenady, i sprawiło, że ja bezradnie opuściłem po
kój, a Nietzsche nigdy już więcej nie ponawiał prób tego rodzaju” (ibidem, s. 156).

