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FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

NIETZSCHE
a. Testuingurua:

i. Historikoa
ii. Filosofikoa
iii. Bizitza eta lanak

b. Teoria
i. Arrazoi ilustratuaren krisia: mendebaldeko kulturaren kritika,

nihilismoa, ateismoa eta baloreen krisia.
ii. Nietzscheren proposamena: super- gizona, botere nahia, betiko

itzulera.
c. Testua: Honela mintzatu zen Zaratustra: izpirituaren hiru eraldaketaz.

TESTUINGURUA

TESTUINGURU HISTORIKOA

XIX. mendearen bukaeran, Alemaniar Inperioa goraldi ekonomiko betean zegoen, Prusia buru
zela.  Gilen I.a Prusiakoa zen errege, eta Otto Von Bismarck, berriz, haren kantziler.  Frantzia-Prusia
gerran garaipena lortu ondoren (Nietzsche erizain-lanetan aritu zen hartan, borondatez), munduko
potentzietako bat bihurtu zen Prusia, eta Frantzia bakartzea lortu zuen.

Langile-mugimenduen, nazionalismoaren eta kolonialismoaren garaia zen, eta intelektual
askok aukera itzelak iragarri zizkioten Alemaniar Inperio berriari.  Nietzsche nazionalismoaren kontra
agertu zen, eta demokraziaren eta sozialismoaren kontra, batik bat, gizon-emakumeen
berdintasunaren alde egiten zutelako.
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Aurrerapen teknologikoak eta zientifikoak zirela tarteko (zientzia esperimentaletan, nagusiki),
zientifizismo-giroa sortu zen, baita aurrerapenarekiko fedea ere, eta horrek eragin handia izan zuen
garaiko pentsamoldean. Fisikan, izugarrizko aurrerapena egin zen energiaren azterketan; gogora
ditzagun, adibidez, Faraday, Carnot eta Helmholtz.  Biologian eta medikuntzan, Pasteurrek eta
Kochek gaixotasun infekziosoen kutsatzaileak aurkitu zituzten.  Darwinen lanak erlijio- eta filosofia-
printzipio guztiak astindu zituen, haren esanetan espezieak ez baitira aldaezinak, eta aitzitik,
eboluzionatu egiten baitute, hautespen naturalak eraginda.

Arteari dagokionez, mugimendu inpresionista sortu zen; Manet zen buru, eta gero, Monetek,
Renoirrek eta Degasek jarraitu zioten, besteak beste. XIX. mendearen lehen erdian erromantizismoa
nagusitu zen, emozioak eta indibidualismoa goresten zituen mugimendu hura, hain zuzen.  Opera
izugarri hedatu zen.  Orduko konpositoretako bat Wagner zen; Nietzschek zioenez, Wagnerrek
bizitzari eta germaniar balioei buruz zeukan ikuspegi estetikoa helarazten dute haren lanek.  Lagun
minak ziren biak, baina polemika bizia izan ondoren, betiko haserretu ziren.

Bestalde, filosofia-korronte berri bat ere agertu zen: bitalismoa, Haren aldekoek ziotenez,
bizi-balioak arrazoimenaren gainetik daude.  Gizakiaren konplexutasuna eta haren kultura-
adierazpenak ulertzeko, ezinbestekoa omen da giza bizitza bera oinarri hartuz aztertzea haiek.  Eta
bitalisten iritziz, buruhauste hutsa da giza bizitza: inguruko mundu ezezagun eta aurkako horren
aurrean agertzen den arazo bat. XIX. mende osoan indarra hartuz joan zen joera berri haren arabera,
gizabanakoaren beraren patua babestu behar zen, eta inork beste inorekin parteka ezin dezakeen
hori, inork inori eman ezin diezaiokeen hori sendotu: norberaren bizialdiaren bilakaera, hain zuzen.
Pentsalari haien interesek ez zituzten ardatz ez gizon-emakumeen arteko gizarte-lankidetza, ez
gizartearen egitura bera -hartako justizia- nahiz injustizia-irizpide eta guzti-, ez etorkizun perfektu bat
lortzeko utopia.  Haiek ziotenez, gizabanako bakoitzak, nork bere banakotasunean, bere bizitzaren
zentzua aztertu, erabaki eta esperimentatu behar du, Lurraren gainaldean dagoen izaki bakarra balitz
bezala, azken gizakia balitz bezala.  Haien iritziz, gizabanakoak balio absolutua du, eta bizitzari
betetasun-zentzua ez dio ematen ez beste ezein gizon-emakumek ez gizarteak.  Pentsalari haiek,
Arthur Schopenhauer, Sóren Kierkegaard eta Friedrich Nietzsche izeneko haiek, hain zuzen ere, ez
zuten aukera horrekiko atzera egin.  Nor bere salbazioaren alde borrokan ari delako ziurtasuna izanez
bizi nahi dute. Jakina, kristautasunaren esamolde bat da hura: beste mundurako salbatu beharra,
alegia.  Filosofo haiek, alabaina, erlijiozko agindu hura hartu, aldatu, eta nork bere bizitza erabateko
banakotasunez bizi beharra bihurtzea lortu zuten.

TESTUINGURU FILOSOFIKOA

F. Savater-ek azaldu zuen bezala∗, Nietzscheren pentsamendua ulertzeko bi aurrekari mota
desberdin bereizi ditzakegu: “Zeharkako” aurrekariak eta aurrekari “zuzenak”.
Lehenbiziko aurrekari horiei lotuta dago Nietzschek kultura greko-kristauaren aurrean izan zuen
erreakzioa dugu, eta bigarren aurrekari horiei lotuta Ilustrazioko filosofiari egindako kritika.

Nietzscheren ustez, kultura greziar paganoak, Sokrates eta Platonen pentsamendua sortu
baino lehenagokoa, biziaz gozatzea baloratu eta jainko aniztasuna onartu zuen. Pentsamendu
sokratikoa eta idealismo platonikoa sortzearekin batera  horren balorazioa eraldatzea gertatu zen
(transbalorazioa) mendebaldeko kultura erabat eraldatu zuena, Biziari lotuta dauden balioei dagokion
ulertze negatiboa nagusituz, geroago kristautasun platonikoak berretsi zuena eta XVIII. mendeko
Ilustrazioraino iritsi zena.

Nietzscheren ustez, Ilustrazioa gizakia eraldatzeko indar handiko ahalegin bat izan zen,
subjektuaren autonomia aldarrikatuz. Baina, bere ustez, Ilustrazioak ez zuen lortu indarrean zegoen
moraletik gizakia askatzea.

∗ Ikusi Conocer a Nietzsche
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Horrelako ahalegin baten adibidea, Nietzscheren arabera, Kant dugu. Kanten ustez,
Ilustrazioak gizakiaren adin-nagusitasuna ekarri zuen, ordura arte autoritate erlijioso eta politikoek
ezarri zituzten dgomen menpe bizi izan baitzen. Ilustrazioak gizakia bere kabuz pentsatzera animatu
nahi zuen, eta jakinduriaren  “zaintzaile teokratiko” guztiengandik aska zedin. Kantek, dudarik gabe,
hori lortzeko bere ekarpena egin zuen, arrazoi hutsaren muga zein den zehaztuz, arrazoiak
esperientziatik haratago joan ezin duela agerian utziz eta sentimenek emandako datuetan oinarritu
beharra duela azalduz:  Esperientziaz haraindi dagoena – noumenoa – ez da zientziak har dezakeen
aztergaia, ez da ezagutzeko gaia. Beraz, Jainkoari edo arimari dagokiona giza-ezagumenetik at
gelditzen da, eta Metafisikak zein Teologiak dituzten asmo razionalak funtsik gabekoak dira. Baina,
Nietzscheren ustez, Kant erdibidean gelditu zen, Kantek mendebaldeko kulturaren sineste erlijiosoak
eta moralak kritikatu nahi izan ez baitzituen. Kanten ustez, ez da posible Jainkoaren existentzia
frogatu, baina Jainkoa existitzen ez dela ere ez. Eta, Kantek azaldu zuen moduan, baditugu arrazoi
praktikoak Jainkoaren existentzia baiezteko. Halaber, Kanten arabera, derrigorrez bete beharreko
agindu moralak - inperatibo kategorikoak - ezartzen dituen moral unibertsala eta autonomo bat
baieztea zentzuzkoa da, norberaren nahian oinarritzen den moral bitalista aldarrikatzeko posibilitatea
ezeztuz. Azken batean, Nietzscheren ustez, Kanten eskutik ezinezkoa da benetako autonomia
morala, Kantek egin zuena autoritate morala barneratzea izan baitzen, autoritate hori oraindik
zapaltzaileago bihurtuz.

Hegelen idealismoa, Nietzscheren ustez, beste aurrerako pauso bat da, arrazoiak bere
autonomia eta esklusibitatea lortzeko prozesu horretan. Hegelek aldarrikatu zuen erreala den oro
razionala dela eta razionala den oro erreala dela. Beraz, dena da espazio-denboran azaltzen den
arrazoia, bilakatzen, sortzen, legeetan eta artelanetan  gauzatzen doana. Hegelek errealitateari
buruzko azalpen osoa lortu nahi zuen, mendebaldeko pentsamenduaren barne dagoen aniztasuna
ezeztatuz. Horrez gain, errealitateari buruzko ikuspegi dinamikoa proposatu zuen, dailaketikak
ezartzen dituen hori momentu horien bidez (tesia, antitesia, sintesia), gertakizun guztiak elkarlotuz eta
azalduz. Nietzscheren ustez, azalpen hori ez da nahikoa, anitza den eta eten gabe aldatzen ari den
errealitatea momentu horietan biltzeko. Gainera, Nietzscheren ustez, Hegelek jainko lurrekoa sortu
zuen, Estatua, Historiako helmugatzat hartu zuena, eta balorazioak egiteko iturri berri bihurtu zuen
gizakiaren askatasuna bere menpe jarriz.
Kant eta Hegelen aurrean, Nietzsche Goethe proposatu zuen.  Goetherengandik ondorio bat atera
zuen Nietzschek: Mundua hobeki uler daiteke adierazpen metaforikoaren bidez ulertze metafisikoaren
bidez baino.

Nietzscherengan eragin zuen bete egile bat Heine izan zen. Horrek Ilustrazioko azken
pentsalariei buruz egin zuen azalpen ironikoa eta suntsitzailea txalotu zuen Nietzschek. Heinen ustez,
Kant ez zen kontsekuentea: Arrazoi hutsaren kritikaren bidez Jainkoa akatu ondoren, Arrazoi
praktikoaren bidez berpiztu zuen. Ilustrazioaren mamia Jainkoaren heriotza da, filosofo alemaniarrak
ziurtatzera ausartu ez direna.

Nietzscherengan eragin zuzena izan zutenak A. Schopenhauer filosofoa eta R. Wagner
musikaria ziren.

Wagner Nietzscheren lagun-mina izan zen denbora luzez. Nietzscheri gizaki paganoaren
ideala erakutsi zion: “Norberaren nahiak gizakia gida dezala; norberaren plazerra bere legea izan
dadila; gizaki librea, eta ez bere gainetik dagoen beste inor, sakratua baita...” Nietzscheren ustez
Wagner, kristautu baino lehen, artista libre, argia eta gogorraren eredua zen,  bere izaera libreari
emana zen gizadi berriaren prototipoa.

Schopenhauer, bestalde, unibertsitate alemaniarretako Filosofiako irakasleekiko oso kritikoa
zen pentsalaria zen, Nietzscheren oso gustokoa. Schopenhauer irrazionalismoaren “aita” zen:
mundua existitzeko borondatea, hau da, inongo xederik gabe izaten segitzeko irrika itsua eta
irrazionala, besterik ez zela aldarrikatu zuen jarrera filosofikoa. Giza arrazoiak bizirik irauteko asmo
itsu hori ere badu. Giza arrazoiaren sakonean, beraz, badago zerbait irrazionala.

Nietzschek ideia batzuk hartu zituen Schopenhauerengandik: Adimena instintoek maneiatzen
duten tresna besterik ez delako egia, giza-gertaerak esplikatu daitekeen bakarra borondatea delako
ideia, historiarekiko eta progresoarekiko mesfidantza. Hala ere, Nietzscheren ustez, bizia existitzeko
borondatea izateaz gain, botere-nahia ere bada.
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XIX mendea oso oparoa da pentsamendu filosofikoari dagokionez. Filosofia tradizionalaren
aurrean mugimendu iraultzaile ezberdinak agertzen dira.

Positibismoa. Comte-rentzat zientzia positiboa da giza bilakaeraren goreneko maila (erlijioa
eta filosofia aurreko mailak izan dira, orain gaindituta daudenak)

Eboluzionismoa: Darwinen ekarpena hau da: bizitzaren garapena ez dio Espiritu Infinitu bati
erantzuten, baizik eta horren motorra hautespen naturala da, eta espezieen arteko aldaketak
mutazioarengatik gertatzen dira.

Marxismoa: Gizartearen oinarria ekonomia da, eta sistema burges kapitalistak sortzen duen
banaketa sozialarekin bukatu behar dela aldarrikatzen du Marxek. Nietzsche marxismoaren aurka
jartzen da berak marxismoaren kolektibismoaren aurrean indibidualismo erradikala defendatzen
duelako.

Bestaldetik, Nietzsche-rengan asko eragin zuen filosofoa Schopenhauer da: honek botere
nahia edo borondatea aldarrikatzen zuen: gure gorputza gure bizitzeko borondatearen
errepresentazio bat besterik ez da, mundu osoa gure amets bat da. Honetan oinarrituko da Nietzsche
bere super-gizakiaren teorian.

BIZITZA ETA LANAK:

Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844ko urriaren 15ean jaio zen, Rockenen, Alemanian.
Turingiako hiri txiki bat zen, Prusiaren menpeko Saxonian.  Bi urte geroago horren arreba Elisabeth
jaio zen -oso garrantzitsua izan zen Friedrichen bizitzan-.  Aita artzain protestantea zuen, aitonak
bezala, eta Nietzschek bost urte zituela hil zen.  Hurrengo urtean, familia Naunburgora aldatu zen;
bertan, emakumez inguratuta bizi izan zen, familia giro jainkozalean.  Haur serioa eta gogoetatsua
izan zen; agindutakoari men egiten zion eta zailtasun handiak zituen gainerako haurrekin harremanak
izateko.

1854 eta 1858 artean hango Gymnasiumen ikasi zuen.  Hamabi urte zituela, buruko minak
izaten hasi zen; hil arte etengabeak izan ziren. 1858.an, Pfortako barnetegian sartu zen, bigarren
mailako ikasketak egiteko.  Bertan, Steinhart izan zuen irakasle -Platonen itzultzailea ere bazen-, eta
hari esker piztu zitzaion grezierarekiko interesa.  Gainera, musikan oso trebea zela erakutsi zuen.
Garai horretan, Schopenhauerren lana irakurri zuen, eta horrek eragin handia izan zuen
Nietzscherengan.
1864an, Bonngo Unibertsitatera joan zen, teologia eta filologia klasikoa ikastera, baina azkencan
filologia ikastea erabaki zuen. 1865can, Leipzigen, Ritschlekin ¡kasi zuen filologia klasikoa -garai
hartako aditu handiena zen Ritschl-. 1868an, Richard Wagner eta haren emazte gaztea, Cosima,
ezagutu zituen.

24 urte zituela, Ritschl maisuak Basileako Unibertsitateko filologia katedrarako gomendatu
zuen.  Katedra lortu eta 1869.eko maiatzean lehen eskola eman zuen, Homerori eta filologia klasikoari
buruz. lkusmin handia sortu zuten haren eskolek, baina, berehala, beste filologo batzuek arbuiatu egin
zuten.  Frantzia-Prusia gerrara joatea erabaki zuen anbulantzia-kidegoan barne.
Wagnerrek bultzatuta, liburu bat idazten hasi zen. 1871.n argitaratu zen, izenburu honekin:
Tragediaren sorrera musikaren espirituan. Bertan, Greziako kulturaren gainbehera eta
Alemaniakoarena alderatu eta horren salbaziorako Wagnerren espiritua aldarrikatzen zuen.  Kritika
negatiboak berehala agertu ziren, eta horren ondorioz, traba handiak izan zituen irakasle jarduteko.
1873-1876an, lau lan argitaratu zituen izenburu bakarrarekin: Ezgaraiko gogoetak. Bertan, garai
hartako progresismoa arbuiatu zuen. 1876an, Wagnerrekiko harremana bertan behera geratu zen
behin betiko: Nietzschek ez zuen gehiago ikusi bizitzeko adorea ematen zuen indar dionisiakoa
musikagilearengan.
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Gero eta gaixoago zegoenez, beste norbaiten laguntza behar zuen ezinbestean: buruko eta
begietako mina eta goragalea etengabeak ziren. 1879an, osasun arazoengatik eta unibertsitatean
gustura ez zegoelako, erretiroa hartu zuen.  Unibertsitateak hil arteko pentsioa eman zion, eta horri
eta familiaren ondareari esker diru arazorik gabe bizi ahal izan zen.

Erretiratu ondorengo hamar urteetan, Suitzako, Italiako eta Alemaniako hainbat Iekutan izan
zen, eguzkitan, mendian edo itsasoan osasun hobea aurkitzeko asmoz.  Garai hartan, diruz oso larri
bizi izan zen Nietzsche eta lanik ezagunenak idatzi zituen. Egunsentia lanean, etsipenaren moralaren
kritika garatu zuen, eta Zientzia alaitsu lanean etengabeko itzuleraren ideia agertzen da. Honela
mintzatu zen Zaratustra lanean, supergizakiaren eta balioen alderanzketaren ideia jaso zuen -horixe
du lan garrantzitsuena, Ongia eta gaizkiaren haraindian eta Moralaren genealogia lanekin batera.
1882an, Lou von Salomé ezagutu zuen.  Nietzschek ezkontzeko eskatu zion hainbat aldiz, baina hark
ez zuen onartu.

1889ko maiatzean, Overbeck adiskideak Turinet Basfleako klinika batera eraman zuen,
erotasun zan tzuengatik larrituta.  Ez zen inoiz erotasunetik sendatu Azken urteetan, ama izan zuen
ondoan, eta ama hil ondoren, arreba. 1900.eko abuztuaren 25ean, apoplexiak jota hil zen, Elisabeth
arrebaren besoetan.

Nietzscheren lanak hiru aldi desberdinetan banatzen ohi dira:

- Lehenbiziko aldia (1878.urte arte): Schopenhauer eta Wagner-en eraginpean, mendebaldeko
kultura kritikatu zuen, batez ere mendebaldeko kulturak aldarrikatzen zituen progresoa eta
razionaltasunaren idealak. Aldi honetakoak ziren: Tragediaren sorrera Musikaren espirituan
(Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872); Ezgaraiko Gogoetak
(Unzeitgemässe Betrachtungen, 1873-1876)

- Bigarren aldia (1882. urte arte): Kultura eta espiritu librea goraipatu zuen Ilustrazioko
pentsalariek egin zuten moduan. Aldi honetakoak ziren: Gizatiarra, gizatiarregia
(Menschliches, Allzumenschliches, 1878-1879); Egunsentia (Morgenröte, 1881) eta Zientzia
alaitsua (Die fröhliche Wisseschaft, 1882).

- Hirugarren aldia (1888. urte arte) Nietzschek bere filosofia propioa sortu zuen, aurreko
aldietan egindako kritikatik abiatuz. Aldi honetako lan nagusiak hauek ziren: Honela mintzatu
zen Zaratustra (Also Sprach Zarathustra, 1883-1885) Ongia eta Gaizkiaren haraindian
(Jenseits von Gut ubd Böse,1886) Moralaren genealogia (Zur Genealogie der Moral, 1887)
Idoloen ilunsentia (Die Götzendämmerung, 1888), Antikristoa (Der Antichrist, 1888), Botere-
nahia (Der Wille zur Macht, 1888), Ecce Homo (autobiografia)
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NIETZSCHEREN FILOSOFIA

1. ARRAZOI ILUSTRATUAREN KRISIA: MENDEBALDEKO KULTURAREN
KRITIKA, NIHILISMOA, ATEISMOA ETA BALOREEN KRISIA.

SARRERA: BITALISMOA

Nietzschek historia osoaren aurkako gorrotoa adierazten du, bere ustez, gizakien
pentsamendua betidanik oker egon da, eta hori platonismoa eta kristautasunari esker batik bat gertatu
da. Pentsaera horiek bizitza hau gaitzetsi egin dute eta beste bizitza bat asmatu eta sinistu arazi egin
digute. Moral kristauak bizitza honetako plazerrei uko egiteko gonbidatzen digu, gizaki guztiok
berdinak garela eta Jainkoaren aurrean bezain ahulak garela esaten digu, indartsua den gizakia
ezabatzen duen bitartean, Nietzschek indartsuaren eskubidea defendatzen du, bere burua
baieztatzen duena eta ez bere buruari uko egiten duena.

Nietzschek mundu apolineo eta dionisiako-aren arteko ezberdintasuna azpimarratzen du.
Apolineoak: arrazoiaren mundua islatzen du, baina, Nietzscheren ustez, gizakia adierazteko, arrazoia
baino gehiago, irudimena eta sentimendua dugu. Mundu dionisiakoa arte eta poesiaren mundua da.
(Dionisos jainkoak festa eta plazeren mundua islatzen du mitologia grekoan eta Apolo jainkoak berriz
arrazoiaren mundua, argitasuna eta neurriaren jainkoa da. Dionisos sexuzko kilikadura eta gauaren
jainkoa da. Baina ezin bizi daiteke bata bestea gabe.. Europako filosofia apolineoa izan da, Bada
garaia Dionisos antzez tokian sartzeko eta bien munduen arteko oreka lortzeko. Adimena ez da
gizakiaren osagai bakarra ezta nagusiena ere.

Gizakiak bere barruan bilatu behar du bizitzarako helmuga, inondik ere kanpora jo barik. Ez
du bere burua kanpoko indarren esanetara jarri behar, kikilduta balego bezala. Jainkoari atxikitzen
zaizkion indarrak, gizakiak berak peto-petoan dituen ahalmenak besterik ez dira.

MENDEBALDEKO KULTURAREN KRITIKA: NIHILISMOA

Zer da nihilismoa: ezerezaren nahia

Kristautasunak erakusten digun bizitzaren gorrotoa eta izuan oinarritzen da nihilismoa:
bizitzak bere benetako zentzua galdu du eta ezer ez da. Bizitzaren nahia izan ordez, gizakia
ezerezaren nahia da. Balio guztiak ukatu nahi du, (balioen ezeztapena).

Nihilismoa honen sorrera Sokrates eta Platonen filosofietan aurkitzen du Nietzschek. Platon
izan da, berarentzat Mendebaldeko kulturaren okerraren errudun nagusiena. Platon eta bere ideien
mundu asmatua; Platon eta bere bizitza materialekiko mesprezuarekin. Sokrates eta Platon
mendebaldeko arrazionalismoaren sortzaileak dira

Kontzeptu Metafisikoen gaineko kritika

Hizkuntzak gauzak sortzen ditu, asmatu egiten ditu. Izena duena existitzen da, ahoskatua edo
okerrago, bakarrik pentsatua izateagatik. Arima, jainkoa, hilezintasuna bezalako kontzeptuek
existitzen ez den errealitate bat islatzen dute, baina kontzeptuak eta hitzak bezala existentzia dutenez,
existentzia erreala bezala ulertuak izan dira.
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Hitzek gauzak adierazten dituzte, baina ez gauzak diren bezalakoak, aitzitik, guk gauzei buruz
ditugun intuizio subjektiboak dira gure hitzek islatzen dituztenak. Horregatik Nietzscherentzat egiak eta
gezurrak ez dute betiko zentzua. Egia izan da orain arte moralki zuzena dena eta gezurra inmorala.
Baina gure filosofoak moralik gabeko zentzua eman nahi die: egia anitza da, ez da bakar bat
(erlatibismoa, perspektibismoa). Gezur bat egia izatera irits daiteke. Eta egia ez da logikoa izan behar,
beste osagaiak ditu: afektiboak, irudimenezkoak….Beraz, hitzak ez dituzte zuzenean errealitatea
islatzen. Hizkuntza oso subjektiboa da

Metafisikak mundu fisikoa arbuiatu, mesprezatu egiten du. Metafisika ez da zentzumenezko
fio izan, hauek errealitatearen aldakortasuna erakusten dutelako. Metafisikak, erlijioa eta moralarekin
batera, gizakia makurrarazi egin du. Platonekin banandu zen errealitatearen interpretatzeko era, lehen
tragedia-artea eta gero zientzia-filosofia izango lirateke bideak. Nietzschek biak aldi berean
aldarrikatzen ditu eta filosofia goitik behera aldatuta.

Zientziari egindako kritika

Ez da nahikoa filosofia-metafisika (platoniko engainatzailea) ukatzearekin gero zientzia
positiboak onartzen baditugu. Hori da, hain zuzen, positibismoak egin duena. Nietzschek zientzia
positiboaren mekanizismoa eta matematizismoa kritikatzen du.

Errealitatea oso konplexua da, anitza eta kaotikoa, eta beraz, ezin da ordenatu matematikaren
arabera. Matematikak errealitatea estutu egiten du, eta manipulatu egiten du, gutxitu, atxilotu.

Mekanizismoaren arabera, denak dauka azalpen bat, zergati bat, zientziak argitu dezakeena,
Baina Nietzscherentzat ez da horrela: askotan errealitatea ezin da azaldu, edo gizakiarentzat
konplexuegia da.

Kristau moralaren kritika: BALOREEN KRISIA

Nietzschek balore moral tradizional guztien aldaketa proposatzen du. Balore zahar guztiak
ezabatzea eta gizaki berriak bere baloreak sortzea. Batez ere moral kristauaren baloreak dira
kritikatzen dituenak. Horrela bi moral mota ezberdintzen ditu:

• Esklaboaren morala: kristautasunak bultzatzen duena: esklaboa ahula da jainkoaren
aurrean, eta bilatu behar duen bertutea apaltasuna da. Esklaboa talde zalea eta
utilitarista da (morala salbaziorako erabiltzen du: eudemonismoa) Berdintasunaren
aldekoa da.

• Jaunaren morala: Nietzschek proposatzen duena da. Honelako morala adierazi
dutenak, adibidez, Napoleon, Zesar, edo Federiko II izan dira. Handinahia eta
harrokeria erakusten maisuak ziren. Moral honek, berdintasunaren aurrean hierarkia
eta mailaketa bultzatzen du. Bizitzaren jatorrizko bertuteak bilatzen ditu: boterea,
plazera, edertasuna…Taldea artaldea da Nietzscherentzat. Gorputza, bulkadak,
senak eta grinak dira moral honek bilatzen dituen baloreak. Moral hedonista da hau.

ATEISMO: JAINKOAREN HERIOTZA

Baina Nietzsche ez da geratzen kristau moralaren kritikan, kristautasunaren oinarriaren kontra
gogor jotzen du, bere gorrotoa eta hitz bortitzenak , kristautasuna deuseztatzeko erabiltzen ditu.

Kristautasunaren aurrean Honela mintzatu zen Zaratustra bere liburu famatuena idatzi zuen.
Nietzscherentzat, ezker hegelianoaren harian, erlijioa gizakia engainatzeko muntai bat da. Gizakiak
jainkoa kreatzen du, eta ez alderantziz. Eta orain, dio Nietzschek, XX mendeko gizonak, jainkoa
hiltzen du, hau da, bere fantasia besterik ez dela izan konturatzen da. Eta batez ere monoteismoaren
aurka jotzen du Nietzschek: jainkoak barrez hil ziren…… haietariko batek bakarra zela entzun
zutenean. Eta jainko monoteista hiltzen dogmatismoa desagertzen dela dio Nietzschek. Politeismoa
aldarrikatzen du errealitatearen aniztasuna eta borrokaren isla gisa: jainko ugari eta etengabeko
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borrokan, mundu herakliteo bezala. Dogmatismoaren aurka, perspektibismoa aldarrikatzen du:
errealitatea ezin da azaldu perspektiba bakar batekin, ikuspuntuak berriz, anitzak dira eta gizakiak
askatasuna dauka nahi duena izateko.

Jainkoa hil ostean, berarengan oinarritzen ziren balore guztiak (berdintasuna, justizia,
apaltasuna…) erortzen dira. (nihilismoa) baina hau da baldintza ezinbestekoa azken gizona, gizon
berria izango dena, hau da, super-gizakia eraikitzeko, super gizakiak bere buruari bere balore
propioak emango baitizkio, aske, inoren mende egon gabe. Jainkoaren heriotza gertakari historiko bat
da. Errenazimentuan hasi zen eta Ilustrazioan jarraitu zen. Azken mendeetako gizon eta emakume
guztiek eragin duten gertakaria da.

Jainkoaren heriotza aldarrikatuz, Nietzschek erabateko kritika egin nahi dio Mendebaldeko
kulturaren oinarrietako erlijioari, moralari, eta metafisikari. Gizakiari itogarri egiten zaion zama bat
kendu nahi dio. Horregatik Nietzschek, Zaratustraren pertsonaia gizateriaren salbatzaile gisa
aurkezten digu. Jesukristoren aurrean, Antikristo da Zaratustra.

2. NIETZSCHEREN PROPOSAMENA: SUPER- GIZAKIA, BOTERE NAHIA,
BETIKO ITZULERA.

BOTERE NAHIA ETA SUPER-GIZAKIA

Botere nahia hau da: balore zaharrak ezabatzeko nahia, eta balore berriak sortzeko nahia.
Beraz, bizitzeko nahia da. Dionisos jainkoak gizarte arauak hautsi eta nahiak edo desirak askatzeko
deia egiten du, bizitzaz gozatu eta jai giroan ospa dadin. Filosofia arrazionalak aldiz (Sokrates, Platon)
arimaren egitekoak gorputzaren gainetik jartzen ditu, gure izate deigarriena adimenezkoa  balitz
bezala. Baina era horretan bizitzaren sen dionisiakoa agorturik legoke. Greziarren ilustrazioan
bizitzaren alderdi irrazionalari, ludikoari, ankerra eta gutxiesgarri deritzo.

Baina bizitza ulertzeko zientzia eta artea, biak dira beharrezkoak.. Artista dena, bizitza maite
duena, botere nahia duena, munduaren aldakortasunaz konturatzen da, eta bestea engainu  bat  izan
dela. Filosofoak ere, kontzeptuen estuasuna ahaztu behar du eta artearen intuizioei erreparatu behar
die. Botere nahia gizakiak berez dituen ahalmenak errekuperatzeko nahia da, super-gizakia izateko
nahia.

Zer da super-gizakia edo supergizona? Jainkoaren heriotzaren osteko pausua da
supergizona. Botere nahia duen gizona, balore guztiak ezabatu eta berak asmatutako balore berriak
hartzen dituen gizona da supergizona. Jainkoa ezabatu eta moral tradizionalaren aurka dagoen
gizona da. Bizitzaren aldekoa dena, alderdi dionisiakoa, ludikoa ukaten ez duena. Errealitatearen
ikuspuntu irekia duena, eta ez soilik arrazoiarekin, baizik eta batez ere intuizioarekin errealitatera
hurbiltzen dena. Indartsua dena, jolastu nahi duena.

Azken gizakia, gu guztiok gara, jainkoaren heriotza eragin dugunok, baloreen ezan gaudenok.
Baina hemendik aurrera Nieztschek supergizonaren etorrera profetizatzen du. Eboluzio natural bat da,
mutazio bat. Gizon berriak sormena garatuko du eta lehen zituen ametsak lurrera ekarriko ditu.

Super-gizakia eraldatzeko prozesu bat dago, urrats hauekin:
• Lehenengoz gamelua: gizakia makurtuta jainkoaren legearen zamaren pean. Idealismoaren

garaia adierazten du. Platonengandik hogei mendeetan zehar.
• Bigarrenez lehoia: idealismoaren gainbehera adierazten du, jainkoaren heriotza. Lehoiak bere

zama arintzea lortzen du. Behartutako legearen aurrean bere nahia jartzen du lehoiak. Balore
guztien ezeztapena

• Azkenik haurra: Lehoiak ez du adore nahikorik balore berriak sortzeko, haurrak soilik du
sormen askea balore berriak sortzeko. Supergizonaren garaia da. Bide honetatik jaioko da
super-gizakia.
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ETENGABEKO ITZULERA

Edo betiereko itzulera da Nietzscheren teorietatik harrigarriena. Errealitatea eten gabe
errepikatuko dela esaten duenean zer esan nahi du, ez al du esan ez dagoela jainkorik, bizitza hau
dela merezi duen bakarra? Bizitza behin eta berriro errepikatuko da xehetasun txikienekin ere. Ideia
honen esanahia bizitzaren baieztapen irmoa egitea da. Jaiotza eta heriotza betiko elkartzen dira: bizi
den oro desagertuko da eta hiltzen den guztia berriro jaioko da. Berriro jaiotzearen nahia islatzen du
ideia honek. Jainkorik ez dagoenez, betierekotasuna ez dagoenez, betiereko itzulera besterik ez da
geratzen itxaropena bezala. Bizitza berbera bizitzeko nahia, bizi dugun bezala. Denboraren zikloak
modu infinituan errepikatzen dira. Ideia hau kultura greziarrean aurkitzen dugu ere bai.

NIETZSCHE ETA GERO

Nietzsche 1900 urtean hiltzen da, baina bere filosofia bizirik eta bezain indartsu mantentzen
da gaur egun arte. Bere filosofiaren eragina pentsalari askok jaso zuten, horien artean jarraian
agertzen diren hauek:

- Bitalistak: Bergson eta Ortega y Gasset. (Nietzscheren bizitzaren aldeko jarrera hartzen
dute. Ortega y Gassetek  perspektibismoa aldarrikatuko  du.

- Existenzialismoa: Heidegger eta Sartre nagusiak dira mugimendu honetan. Jainkoaren
ezeztapena eta gizakiaren askatasuna dira Nietzscherekin konpartitzen diren ideia
nagusiak.


