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Marxek gizarte kapitalistaren adierazpen kulturalen azpian produkzio-erlazioak daudela,
adierazpen horiek determinatzen dutenak izanik, erakutsi zuen. Nietzschek, bere aldetik,
mendebaldeko kulturalean indarrean dauden balioen atzean ezkutatzen diren bizi-indarrak
agerira ekarri zituen. Berak mendebaldeko kulturari buruz egin zuen kritika ordura arte
egindakoen artean sakonena zen. Kritika horrek azaldu zuen arrazoiaren nagusigoa instintuak
zapaltzearen emaitza izan zela, Bizitzaren kontra joz. Nietzschek kritika hori ez zuen modu
sistematiko batean bildu. Are gehiago, Nietzsche antisistematikotasunaren kontra azaldu zen
beti. Nietzschek bere buruari buruz esan zuen bera “filosofo mailukada emaile” zela: horrela
adierazi nahi zuen bere filosofiak mendebaldeko kulturaren idolo guztiak hausten zituela, hutsik
zeudela agerian utziz.

Bere hizkera oso pertsonala zen – filosofikoa baino gehiago literarioa zena -, estilo
bizia, argia eta zorrotza zuena, izugarrizko indar adierazgarria zuena, metaforez beterikoa eta
askotan aforismo moldetan adierazten zena. Ezaugarri horiek guztiek Nietzsche pentsalari
iradokitzaile eta bizigarri egiten dute. Berak proposatutako metodo genealogikoa eta mintzaira
desmitifikatzen duen bere azterketa izan ziren Nietzschek egin zituen ekarpen nagusiak
ondorengoko filosofiarako.

Anarkismoak, nazismoak, existentzialismoak eta baita kristautasunak ere Nietzscheren
bitalismoa aldarrikatu eta bere gain hartu zuten, eta bitalismo horrek eragin handia izan zuen
XX. Mendeko filosofian eta kulturan. Margolariek zein idazleek Nietzscheren  idazkietan aurkitu
zuten inspirazioa, eta bere esapideak 1968.ko maiatzeko iraultza kontrakulturaren pintadetan
agertu ziren. Bere bizitzaren azken urteotan, erotu hiltzorian zegoelarik, Nietzschek bere
bukaera nolakoa izan behar zuen igarria zuela ematen du: «Egunen batean nire izena zerbait
erraldoiaren oroitzapenari lotuta egongo da: inoiz lurrean gertatua ez zen moduko krisialdiaren
oroitzapenari lotuta, kontzientzien arteko kontrakotasunaren oroitzapenari lotuta, konjuru baten
bidez, ordura arte sinetsi, exijitu, santifikatu egiten zen horren guztiaren kontra hartutako
erabakiaren oroitzapenari lotuta. Ni ez naiz gizaki bat: dinamita naiz.»

NIETZSCHEREN GARAIA

XIX. mendearen ezaugarri bat iraultzak dira. Frantziako Iraultzaren ondoren, ideia
liberalak zabalduz joan ziren Europa guztian. Ilustrazioaren ideiek eragina izan zuten, bai
indibidualki, bai sozialki. Zalantzan jarri zen familia dinastikoen legitimitatea estatuburu izateko;
eta jendea bere eskubideen kontzientzia hartzen hasi zen.

Industria Iraultzaren hasiera da: lurrin-makinek, motorrek, ehungailuek eta abarrek
artisauen eta nekazarien lana ordezkatu zuten. Fabrikak ugaritu ziren, eta, horrekin batera,
klase berria sortu zen: langileria. Borroka handiak izan ziren lan-baldintzak hobetu nahian (14
ordu inguruko lanaldiak izan ohi zituzten). Langileak defendatzeko sindikatuak ere sortu ziren.

Mugimendu sozialekin batera, ideia marxistak, sozialistak eta anarkistak agertzen hasi
ziren. Sufragio unibertsalaren aldeko taldeak ere izan ziren. Era berean, berrikuntza horien
guztien aurrean, tradizionalistek lehengo garaira itzultzeko borroka eraman zuten aurrera. Baina
liberalismoak aurre egin zien. Liberalak konstituzioak promulgatzeko borrokatu ziren, botere-
banaketaren, askatasun ekonomikoaren eta berdintasunaren alde, besteak beste.

XIX. mende osoan, garrantzi handia hartu zuten sentimendu nazionalistek, Alemanian
eta Italian bereziki. Napoleonek sortu nahi izan zuen inperioaren aurkako erreakzioa izan zen,
eta estatu-nazioa, herrien burujabetza eta antzeko kontzeptuak lantzen eta aldarrikatzen hasi
ziren. Alemanian, esate baterako, 1848. urtean, Frankfurteko Batzarra bildu zen, Alemania
osorako konstituzio bat ezartzeko asmoz. 1862an Bismarck Prusiako kantziler egin zuten, eta,
horrekin batera, garai espantsionista hasi zen. Prusiarrek Ipar Alemaniako Konfederazioa sortu
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zuten, baina Austria kanpoan utziz. 1871. urtean, Alsazia, Lorena eta hegoaldeko estatu
germaniarrak bereganatu zituzten, eta Reicha (alemanez, inperioa ) eratu zuten.

Bestalde, zientziaren eta teknologiaren garapenaren ondorioz, medikuntzan ere asko
aurreratu zen. Lehenengo txertoak hasi ziren, higienea eta elikadura hobetu ziren. Horren
guztiaren ondorioz, biztanleria bikoiztu egin zen Europan, batez ere XIX. mendearen azken
erdian. Dena den, koloniak presio demografikoaren irteera izan ziren: mendean zehar, 40 milioi
europar kolonietara joan ziren. Mende bukaerakoak dira garraio berriak: trena, autoa. Energia
elektrikoa kaleetara eta etxeetara iritsi zen. Telegrafoa, telefonoa eta irratia ere asmatu ziren.
Horrek guztiak bizimodu-aldaketa handia ahalbideratu zuen.

Kultura-mailan, Erromantizismoaren garaia da. Ilustrazioko arrazoimenaren
unibertsaltasunaren aurrean, sentimenduak eta pasioak jarri zituzten, norbanakoaren
berezitasuna, askatasunaren aldarrikapena. Positibismoaren garaia ere bada. Metodo
zientifikoa, enpirikoa bakarrik onartu zuten zientzia positiboek; hau da, datuen bidez demostra
daitekeenak baino ez du balio. Mende honetan idatzi zuen Darwinek Espezieen jatorria (1859),
izaki naturalen eboluzioaren teoria azaltzeko; ondorioz, ordura arteko ideia asko eta asko
zalantzan jarri behar izan ziren.

Filosofiaren arloan, Alemanian Erromantizismoan (Sturm und Drang, ekaitza eta
oldarra) erabat murgilduta zeuden. Kanten eragina nabarmena da filosofo germaniar
gehienengan.

Gehienek aldeko jarrera zuten, nahiz eta batzuk arrazionalismo kantiarraren kontra
agertu ziren. Beste batzuek, berriz, beren sistema filosofiko partikularrak eratu zituzten, Kanten
lanetatik abiatuta. Azken horien artean, Fichte (1762-1814), Hegel (1770-1831) eta Schelling
(1775-1854) dira aipagarrienak.

Bitalismoa ere aipatzekoa da. Mendebaldeko hazkuntza demografikoaren,
zientifikoaren, teknologikoaren eta industrialaren kontrako erreakzioa izan zen, eta baita
sistema filosofikoen (idealismoa, marxismoa, positibismoa...) kontrakoa ere. Bizitzaren
instintuak eta joerak aldarrikatzen zituen balio nagusi gisa. Dena den, ezin da esan bitalismoa
teoria edo joera organizatua izan zenik; autore batzuen artean sortutako komuntasunak biltzen
ditu. Bitalisten esanetan, bizitza ez da arrazionala soilik; zentzurik ez duena, irrazionala, askoz
ere hedatuagoa dago arrazionala dena baino. Mekanizismoa eta determinismoa ez dira
errealak; askatasuna eta logikarik eza dira bizitzaren aspektu nabarienak. Giza izaerak ez du
arrazoimenera mugatu behar.

Gizakia arrazoimena baino askoz ere gehiago da. Arrazoimena bera baino askoz ere
indartsuagoak dira instintuak, sentimenduak, gogoa...

Filosofo bitalisten artean Schopenhauer aipatu behar da. Nietzscherengan izan zuen
eragina aipatzekoa bada ere, Schopenhauerren pentsaera etsipenaren pentsaera da
(sufrimendurik jasan behar ez izateko, desio guztiak baztertu behar dira). Aldiz, Nietzscheren
bitalismoak ez du inola ere etsipenezko jarrerarik onartzen.

Eta, XIX. mendeko filosofiari buruz aritzerakoan, ezin ditugu ahaztu, besteak beste,
Marx, Comte, J.S.Mill, Kierkegaard eta Feuerbach. Aipamena besterik ez, Nietzscheren
pentsamendua garatzerakoan agertuko baita zergatik kritikatu zituen hain gogor sozialismoa,
positibismoa, utilitarismoa, kristautasuna eta demokrazia; izan ere, Nietzscheren ustez,
erregulartasuna eta berdintasuna, ahulezia eta gupida dituzte oinarri.
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BIZITZA ETA LANAK

Friedrich Nietzsche Alemaniako Rocken hirian jaio zen 1844. urtean. Bere aita eta
aitona artzain1 protestanteak ziren. Giro erlijioso baten hezitua izan zen. Beti azaldu zuen
musikarako sentsibilitatea handia. Kultura klasikoei buruzko ikasketak egin zituen.  1864. urtean
Bonneko Unibertsitatean teologia eta filologia klasikoa ikasten hasi zen. Unibertsitateetako
urteetan Schopenhauer filosofoen lanak irakurri zituen eta Wagner musikaria ezagutu zuen.
Urte askotan Wagnerren oso laguna handia izen zen. 1868. urtean Basileako Unibertsitatean
(Suitzan) katedradun izendatu zuten. Orduan bere lehenbiziko lanak idatzi zituen.

Bere pentsamenduan hiru etapa bereizten dira. Etapa horien artean erlazioa dago eta
ulertu behar da hiru etapa horiek bere bilakaeraren momentuak direla, beren artean nolabaiteko
jarraitasuna izanik:

• Periodo erromantikoa (1871-1878). Basilean irakasle zelarik. Tragediaren
sorrera Musikaren espirituan izeneko liburua idatzi zuen, bere lehenbiziko lan
inportantea. Lan horretan Bizitzaren baieztapenaren beharra planteatzen du,
tragedia grekoan gertatzen den modua eredu izanik. Etapa honetan,
Schopenhauer eta Wagnerren eraginez, Ezgaraiko gogoetak izeneko liburua
ere idatzi zuen, non Europako kulturan aintzat hartzen ziren balioak kritikatu
zituen.

• Periodo positibista edo ilustratua(1878-1883). Bere osasunarekiko
problemak larritzen hasi ziren – haurtzarotik izugarrizko buruko minak pairatu
zituen Nietzschek –. Hori dela eta, bere katedra utzi zuen. Italian eta Suitzako
alpeetan zehar bidaiatu zuen orduan. Handik urte batzuetara, Wagnerrek
Parsifal izeneko opera idatzi zuen. Opera horretan Jesukristoren nekaldiari
buruz zeuden erreferentziak zirela medio Nietzschek ikusi zuen Wagner
kristautasunerantz itzultzen ari zela, mito germaniarren aldarrikapena egin
beharrean, kristautasunaren sinboloak erabiltzen dituelako, eta horrek beren
arteko erlazioa bertan behera uztera bultzatu zuen. Wagnerren kontra, zein
Schopenhauerren kontra, Gizatiarra, gizatiarregia idatzi zuen. Periodo
honetakoak dira ere Egunsentia, Zientzia alaitsua. Lan horietan gizakiaren
autonomia, kultura eta espiritua librea goraipatu zituen, Ilustrazioko pentsalariek
egin zuten moduan, eta, batez ere Zientzia alaitsua izenekoan, balio
transzendenteetatik gizakia askatzea aldarrikatu zuen, jarrera “posibista” edo
zientifizista” batek eraginda metafisika eta erlijioa kondenatuz.

• Periodo kritikoa (1883-1889). Bere lan nagusienetako bat zen Honela
mintzatu zen Zaratustra izeneko lanak etapa berriaren hasiera ezartzen du.
Liburu horretan bere pentsamenduaren gai nagusiak aurkitzen ditugu: Botere-
nahia, Jainkoaren heriotza, betiereko itzulera eta supergizakia. Etapa honetako
lanak dira bere pentsamendu propioa biltzen dutenak: Ongiaz eta gaizkiaz
haraindi, Moralaren genealogia, Idoloen ilunsentia, Antikristoa, Ecce Homo. Lan
horietan erlijio eta filosofiari egindako kritika erradikala azaldu zuen eta balioen
transmutazioaren kontzeptua proposatu zuen. Bere gaixotasuna larritu zen eta
1889. urtean, 45 urte zituela, Turin hirian kolapso bat nozitu ondoren2,
medikuek garunaren paralisi progresibo bat zuela diagnostikatu zuten.
1900.urtean, eritetxe psikiatriko batean 10 urte eman ondoren, hil zen. Berak

1
Artzain: Eliza protestanteetan horrela deitzen diete apaizei.

2
1889 urtearen bukaeran erotasunaren seinaleak agertu ziren Nietzscherengan. Dirudienez, gazte garaian sifiliak jo

zuen, eta gaixotasun horrek, bilakaera atipiko baten ondorioz, garunaren paralisi progresiboa eragin zion. Basilean eta
Jenan tratamendu bat jaso ondoren, amaren etxera eraman zuten, Naumburgora. Ama hil eta gero, bere arrebarekin
bizi izan zen Weimar hirian. 10 urtez tratamendu psikiatrikoa jaso ondoren, 1900ko abuztuaren 25ean hil zen.
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utzitako aforismoak eta pasarteak bildu zituzten Botere-nahia izenburuaren
pean eta 1901. urtean argitaratu zituzten.

Nietzsche hil zenean Elisabeth bere arrebak hainbat idazlan faltsifikatu eta
testuingurutik kanpo kokatu zituen irudi antisemita bat azaltzeko asmoz. 1954. urtean
Nietzscheren lanak kritikoki berrikusi zituzten, eta ikerketa horrek agerira ekarri zuen
Nietzscheren pentsamenduari buruzko hainbat irakurketek bere pentsamendua desitxuratu egin
zutela. Esan beharra dago, Nietzscheren hainbat kontzeptu gaizki ulertzea ez dela zaila
(botere-nahia, supergizakia), bere diskurtsoa lineala ez baita eta, bestalde, metaforez eta
aforismoez beteta baitago. Izan ere, nazismoak berea egin zuen Nietzscheren filosofia,
supergizakiaren kontzeptuaren bidez arraza bat gainontzekoak baino goragokoa dela
justifikatzen zuela eta gizaki bat gainontzeko guztien gainean jartzen zuela ulertu zuelako.

SCHOPENHAUER-EN ERAGINA

Ikasle zelarik, Nietzschek Schopenhaurren liburu bat irakurri zuen: Mundua nahimen
eta errepresentazio gisa. Liburu horrek nabarmen eragin zion momentu horretan, baina
geroago bertan zeuden planteamenduetatik aldendu zen. Schopenhauer (1788-1860)
bitalismoaren aitzindaritzat hartzen dute eta pentsalari irrazionalista da. Hegelek mundua
arrazoiaren objektibazioa zela esan zuen eta hortik eratortzen da munduan bertan aurkitzen
dugun arrazionaltasuna. Horren aurrean Schopenhauerrek mundua borondate itsu baten
errepresentazioa edo irudikapena zela defenditu zuen. Kantek esana zuen guk ezagutzen
duguna fenomenoen mundua dela, hau da, guk ezagutzen duguna errepresentazioa edo
irudikapena besterik ez dela, sentimenetik eratortzen diren inpresioez baliaturik gure adimenak
eratzen duena. Schopenhauer esango zuen errepresentazio hori nahimen edo borondate baten
menpe dagoela, horren zerbitzurako dagoela: bizi-nahia, bizirik iraun nahia. Nahi hori da izaki
bizidun guztietan aurkitzen den oinarrizko errealitatea. Schopenhaurrek nahi hori printzipio
unibertsaltzat hartu zuen, hau da, mundua den bezalakoa zergatik den esplikatzen duen hori.
Nahimen edo borondate hori ez da indibiduala, eta denboraz eta espazioaz at dago, baina
bizirik irauteko borrokatzen duten borondate indibidualetan gauzatzen da – objektibatzen da –.
Bultza itsu horrek mundua oinaze eta egoismoaren leku bihurtzen du, izaki bizidun oro, gizakia
barne, esklabu bihurtuz. Mundua, fenomenoak, irudikapenak dira, “ilusioak”: Horien artean
ezkutuan dago bizitzeko borondate irrazionala. Giza-arrazoimena borondatearen zerbitzuan
dago, eta borondateak hausnarketa razionala gailentzen du. Gizakia, Schopenhauerren ustez,
borondatea asetu gabea delako kontzientzia duen izakia da. Borondate horrek beti ditu asetu ez
dituen beharrizanak, eta gizakia horren gaineko kontzientzia hartzen du. Gainera, borondate
hori zentzugabea da, xederik ez baitu. Azken batean asetugabetasun horrek oinazea eragiten
du. Ondorioz, zoriontasuna ezinezkoa da. Suizidioa askapenerako bide gisa agertzen da.
Suizidioa bizitzeko borondateari dagokion ekintza bat da: bere burua bestez egin duenak bizitza
maite du, baina ezin du oinazea jasan. Pesimismo erabatekoa da. Oinazetik askatzeko bide
bat edertasuna da – kontenplazio estetikoak momentuko askapena ematen ahal digu -, baina,
batez ere, aszetismoa3 da oinazetik askatzeko bide hoberena: Bizitzeko borondateari uko
egitea, hau da, norberak bere burua ukatzea. Gure existentzia oinazez betetzen duena
bizitzeko borondatea bada, kontua borondate hori ukatzea da. Schopenhaurrek egiten duen
proposamena Budismoaren Nirvana4 delako horren moduan munduari ihes egitea da.

Nietzschek berea egin zuen bizitzeko borondate hori, baina zentzu positibo erantsi zion:
botere-nahi bihurtu zuen, bere burua ezinbestez baieztatu behar duena. Bizitzak bere burua

3
Aszetismoa: Perfekzio espirituala erdiesteko ondasun materialei uko egitea eta gorputzaren berezko joerei eustea

irakasten duen doktrina morala.
4

Nirvana: Ekialdeko pentsamenduan, budismoan bereziki, mundu honetako desio guztien desagerpena,
berraragiztapen-ziklo baten ondoren gertatzen dena eta gizakia bere sufrimendu, ilusio eta ezjakintasunetik askatzen
duena.
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ezinbestez baieztatu behar du, bere baitan dagoen oinazea onartuz, bere baitako osagaia baita:
Oinazea ukatzea, Bizitza bera ukatzea da. Artea askapenerako bide gisa ulertzea onartuko
zuen Nietzschek, baina, aldi berean, artea botere-nahi horren adierazpena izango da, ekintza
sortzailearen bidez artaldetik bereizten baita. Kontua ez da bizitzari ihes egitea, guztiz
kontrakoa da. Nietzschek, beraz, Schopenhaurren pesimismoari uko egin zion.

APOLORI DAGOKIONA ETA DIONISOSI DAGOKIONA.

Tragediaren sorrera izeneko liburuan Nietzscheren pentsamenduaren lehenbiziko
formulazioa aurkitzen dugu. Hor, errealitatea osatzen duten bi printzipio proposatzen ditu
Nietzschek: Apolori dagokiona eta Dionisosi dagokiona. Tragedia grekoan Dionisos (ardoa,
mozkorraldia, musika eta poesiaren jainkoa) Bizitza irudikatzen du – kaosa, instintua, borondate
irrazional, bizitzari berari dagozkion kontraesanak-, Apolo, aldiz, (eguzkia eta argia, arte klasiko,
harmonia eta orekaren jainkoa) Arrazoia irudikatzen du. Tragedian, elementu dionisiakoa
abesbatzak irudikatzen zuen: patu tragikoaren azpian zegoen bizitzaren indar gainditu ezina
azaleratzen zuen abesbatzak, bizitzak aurrera jo dezan oinazea onartzea beharrezkoa dela
aldarrikatzen zuen. Horrela, artean, estetikoa den horretan, errealitatea bene-benetan zer den
azaltzen zen.

Munduari ordena razional bat ezartzeko asmoak gizabanako teorikoaren garaipena
ekarri zuen, Sokrates baino lehenagoko garaian nagusitu zen gizabanako tragikoa edo
dionisiakoa baztertuz. Garaipen horrek, Sokratesek berak irudikatzen duen garaipenak
platonismo eta kristautasunean jarraituko zuen, eta horien bitartez mendebaldeko kulturaren
historia osoan.

MENDEBALDEKO KULTURARI EGINDAKO KRITIKA.

Nietzschek izugarrizko kritika suntsitzaile bat egin zion mendebaldeko kulturari, arlo
guztiak kontuan hartuz: morala, filosofia, mintzaira, zientzia. Bere ustez, mendebaldeko kultura
dogmatikoa, dekadentea eta gaixoa da, non arrazionaltasuna instintua eta bizitzaren gainean
inposatu egin den. Mendebaldeko kultura, bere buruarekin harro dagoena, fikzio batean
oinarritzen da, eta Nietzschek agerian utzi nahi zuen fikzio hori. Horretarako oso bitxia den
metodo bat erabiliko zuen: metodo genealogikoa. Metodo horretan, Nietzschek mendebaldeko
kulturaren kontzeptu nagusien jatorria ikertu zuen, kontzeptu horien azpian dauden instintuak
denon bistan uzteko asmoz. Bere ustez, arazo oinarrizkoena balioei dagokiona da eta, bere
usaimen filosofikoz baliaturik (berak  esan zuen “bere jeinua sudurrean zuela”), Mendebaldeko
balioak bizitzaren kontrako indarren menpe daudela erakutsi nahi zuen. Bere asmoa da garaiko
moralaren maskara (beraz, faltsukeria) kentzeko azterketa psikologikoa egitea. Azterketa hori
“mailukadak emanez egiten den filosofia” da, balioak suntsitzen dituena. Nietzscheren
filosofiaren barne “ezetz” esaten duen atala da.

Moralari buruzko kritika.

Moralaren genealogia izeneko liburuan, Nietzschek balioa moralaren jatorria ikertu zuen
metodo genealogiko hori aplikatuz. Hizkuntza desberdinetan kontzeptuen etimologia5 ikertu
zuen eta horren ondorioz “on” hitzak hizkuntz horietan hasiera batean esangura berbera zuela
aurkitu zuen: noblea edo aristokratikoa. “Gaizto” hitzek, aldiz, plebeioa, herri xumeari
dagokiona, arrunta esan nahi zuela aurkitu zuen. Nietzschek “schlecht” (gaiztoa) eta “schlicht”
(xumea, arrunta) hitzen arteko antzekotasuna nabarmendu zuen, eta jatorri berbera zutela
ondorioztatu zuen. Hasiera batean ona den horren eta gaiztoa den horren arteko
kontrakotasunak  estamentu sozialen arteko kontrakotasuna adierazten zuen, eta ez zegoen
inongo konnotazio moralik. Geroago balioen transmutazioa  gertatu zen, plebeioak matxinatu

5
Etimologia: 1. Hitzen jatorriaz eta jasandako eboluzioaz aritzen den filologiaren adarra. 2. Hitz baten jatorria, etimoa.
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zirenean: Orduan plebeioek onak zirela eta nobleak gaiztoak aldarrikatu zuten. Eta ordutik
aurrera, kontzeptu horiek esanahi morala hartu zuten. Transmutazio hori judaismoak egin zuen
hasiera batean, baina geroago kristautasunak indartu zuen. Kristautasunak herri xumea
doktrinatu zuen, gogoaren sendotasunaren aurrean ahulezia goraipatuz, eta herri xumean
erresumina piztuz. Erresumin hori gertaera baten aurrean  herri xumeak duen erreakzioa da:
Ahulak eta pobreak bere ezintasunez jabetzen dira, beren aurrean indartsu eta aberatsen
arrakasta ikusten dutelarik. Ahulek eta pobreek ezin dute eskuratu hainbeste baloratzen duten
hori. Erresuminak, porrotak eraginda barnean sentitzen den erredurak, balioak eraldatzera
bultzatzen ditu eta erresumina “balioen sortzaile” bilakatzen da. Orduan ikuspegia eraldatzen da
eta moral tradizionala sortzen da, esklabuen morala, jaunen moralaren balioei buelta ematen
diena.

• Jaunen morala. Antzinako gizartetako aristokraziari dagokion morala da. Norberaren
burua baiezten duenaren morala da, hau da, autoafirmazioaren morala da, bizitzari
“baietz” esaten dion ekintza sortzaile batetik eratortzen den morala. Jaunei dagokiona,
bizitzari baietz esaten diotenei dagokiona, botere-nahia da. Eta botere-nahi hori  hobetu
nahia, bizi-indar irrazionala, hedatu nahi duen energia sortzailea da. Botere-nahi hori ez
da bizirik irauteko sena bakarrik, Schopenhauerrek ulertu zuen moduan. Ez da zerbait
biologiko hutsa – Indartsuenaren lege darwinianoak azaltzen duen moduan -.
Nietzscheren pentsamenduan, botere-nahia bizitzak bere baitan duen bultza da, bizi-
indar hori azaleratzeko bultza. Eta botere-nahi hori ez da ulertu behar herri batek beste
herri bat menperatzeko duen nahi gisa. Nietzscheren sutez, botere-nahia gizabanakoari
dagokio, eta balioak sortzeko indar gisa ulertu behar da batez ere. Jaunen moralak
indarra, handitasuna, harrotasuna, norbere buruaren jabetasuna, sen eta desioak
asetzea, balio estetikoak eta halakoak bultzatzen ditu.

• Esklabuen morala. Gizaki arruntari, herri xumeari, morrontzan bizi den gizakiari
dagokion morala da. Erresuminak eragindako morala da, balio nobleen kontrako
erreakzio gisa. Espiritu ahulei dagokiona berdintasuna bultzatu nahi duen nahia da, eta
horren ondorioz, artaldearen kide izan nahia, antzinako aristokraten bikaintasunaren
aurrean mediokritatea zabalduz. Esklabuen moralak ahulezia, koldarkeria, etsipena,
taldeko bizitza, gorputzaren mesprezua, edertasun estetikoen mesprezua eta
horrelakoak goraipatzen ditu; eta indartsuari gaiztoa esaten dio.

Historikoki Mendebaldeko kulturan esklabuen morala nagusitu da: artaldeak
berdintasuna errotzeko borondatea inposatu egin du eta Mendebaldeko balioak sortu ditu,
bizitzaren etsaia den zibilizazioa sortuz. Bere garaian indartzen ari diren sozialismoan eta
demokrazian Nietzschek kristautasunak bultzatu dituen balioak ikusten ditu, balio horiek
justifikatzeko Jainkoarengana jo beharrik ez badago ere. Berriz ere, artaldearen morala
aurkitzen dugu, berdintasunaren kontzeptuan oinarritzen dena, gizabanakotasunaren kontra,
botere-nahiaren kontra, bizitzari berez dagokion hierarkiaren kontra dagoena. Naturaren kontra
dagoen moral horrek platonismoan eta kristautasunean du oinarri. Bere ustez, jarrera moral
horiek munduaz eta bizitzaz at dagoen ordena morala aldarrikatzen dute.

Metafisikari buruzko kritika.

Nietzscheren esanetan, filosofiaren historia oker baten historia da. Oker horrek
Sokratesen pentsamenduan du hasiera. Sokratesek pentsamendu logikoa eta arrazionala
inposatu zuen, eta Platoni esker pentsamendu mota hori errotu zen. Platonek sentimenezko
munduaren balioa gutxiagotu zuen – Heraklitok bilakaera huts gisa ulertu zuen mundua -, eta
sentimenez haraindiko mundua, egonkorra, aldaezina eta betierekoa dena, sortu zuen, mundu
horretan berez ona den hori, berez den ongia kokatuz. Nietzscheren ustez, sentimenezko
munduaz haraindiko mundua planteatzeak bizitzari uko egitea dakar berekin. Bizitzari aurre



ASKATASUNA BHI 2013-2014
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA IKASTURTEA
FILOSOFIAREN HISTORIA
XIX MENDEA: F. NIETZSCHE

7

egiteko gai ez direnez gero, espiritu ahulek “benetako munduaren ilusioa” asmatu zuen,
Nietzschek izendatu zuen moduan, eta errealitatea lege logikoen eta kontzeptuen menpe jarri
zuten. “Mailukadak emanez” egiten den filosofiak metafisikaren kontzeptuen kontra jo zuen –
substantzia, kausa, xedea, bere baitan den hori -, itxura eta zerizana bereizi dituzten
kontzeptuen kontra. Nietzscheren ustez, itxura da existitzen den gauza bakarra, eta kontzeptu
metafisikoek benetako errealitatetik aldentzen gaituzte.

Platonek sentimenez haraindiko mundu ilusiozko batean kokatu zuen benetako
errealitatea, benetakoa den mundu bakarra “itxurazko mundua” dela esanez. Kristautasuna,
Nietzscheren esanetan, “herriarentzako platonismoa” da: oinazea eta heriotza justifikatzen du,
erru baten ondorioa dela aldarrikatuz, bizitzari lotuta eta bizitzaren alde dagoen guztia
pekatutzat hartuz: sentimenak, instintuak, gorputza. Kristautasunean, salbamena bizitzari uko
egitean datza: balioak dira artaldean nagusitzen diren sentimenduak, besteak beste,
obedientzia, sakrifizioa eta umiltasuna: «“Denontzat eskubide berdinak” aldarrikatzen duen
doktrinaren pozoia doktrina hori ahalik eta modu erradikalenean zabaldu duen kristautasuna da
[...] masen erresuminez baliaturik gure kontra jotzen duen arma nagusia forjatu du,
aristokratikoak, alaiak eta eskuzabalak diren izaki guztien kontra. Sentimenduen
aristokratismoa ahuldu dute arimen arteko berdintasuna aldarrikatzen duen gezurraren bidez»
(Antikristoa)

Uko egitean oinarritzen den moralak bizi-instintuen kontra jotzen du, eta gizaki konkretu
eta mundu errealetik ihes egitea proposatzen du. Horrela, ideal aszetikoa sortu zen. Ideal
horren ezaugarriak egiarenganako fedea, bizitzari uko egitea eta ezerezerako borondatea dira,
hau da, artaldean disolbatzeko borondatea. Ideal aszetiko horren beste adierazpena zientzia
da: egia aurkitzea posiblea dela sinesten duena, itxuratik bereiziz. Eskema platonikoa, beraz,
kristautasunean errepikatzen da: Bizitzaren zentzua mundu honetaz haraindi kokatzen da, non
benetako bizitza dagoen. Baina platonismoa eta kristautasuna ez dira bizitzaren zentzua
azaltzen duten jarrera bakarrak: Arrazoiak, aurrerapenak, historiak, Ilustrazioaren eskutik
gizakia erlijiotik askatzen hasi zenetik, Jainkoaren lekua hartu dute. Gizakiak berez
existentziaren zentzua aurkitu beharra du, baina, egia esan, bizitza berez xederik gabeko zoria
da.

Mintzaira eta zientziari buruzko kritika.

Mintzaira gizakiak errealitatea ezagutzeko erabiltzen duen tresna da, eta mendebaldeko
kulturak beti onartu du tresna horrek munduari buruzko ezagutza objektiboa eskuratzea
ahalbidetzen digula. Metodo genealogikoak mintzaira gizabanakoaren bizi-esperientzia
adierazteko modua dela erakutsiko zuen. Esperientzia hori aldakorra denez, gizakiak
kontzeptu batean bildu eta finkatu nahi izan du. Kontzeptu hori metafora bat besterik ez da, ez
baitu errealitateari buruzko ezagutza  adierazten, orokortzea, ilusioa eta itxura baizik.

Beraz, mintzairaren mugak onartu beharra ditugu, eta Nietzschek planteatzen du gure
ezagutza muga horien barne gauza daiteke soilik: «Mintzairaren kartzelaren barne pentsatu
nahi ez badugu pentsatzeari utzi behar diogu». Horrela hitzegiten du Botere nahia izeneko
liburuan. Liburu horretan ere definitu zuen zer den egia:«Oker mota bat, baina hori gabe izaki
bizidunen espezie jakin batek ezin du bizi». Kontzeptuan bildutako metafora amankomuneko
bihurtzen denean egia deitzen dugun hori agertzen da: kontzeptuak antzekoak diren sentipenei
abstrakzio-prozesu baten bidez metafora bat esleitzen die, eta kontzeptu hori orokortzen da
paktu baten bidez, eta horrek mundua “etxekotzea” ahalbidetzen digu, hau da, gure modura
egokitzea. Paktu hori espiritu taldekoiari dagokio, horrelako espirituak beldur baitio aniztasunari
eta errealitatea den kaosari aurre egiteari.

Egia eta gezurra izeneko liburuan, Nietzschek aipatzen du «animalia zuhur batzuek
ezagutzea asmatu zuteneko momentua. Horixe izan zen gezur gehienez eta harrokeria
handienez jantzitako minutua historia unibertsal osoan». Logika gizakiak egin duen
asmakuntza bat da, bizirik irauteko borrokan erabilgarria dena: gizabanakoa den hori



ASKATASUNA BHI 2013-2014
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA IKASTURTEA
FILOSOFIAREN HISTORIA
XIX MENDEA: F. NIETZSCHE

8

unibertsala den horren menpe jartzen du, eta horrela ziurrago sentitzen gera, gure esperientzia,
berez kaotikoa eta anitza dena, antolatzen baitu, eta horrek gizarte-bizitza eta zientziaren
garapena ahalbidetzen ditu, baina horien oinarriak ez dira printzipio objektiboak. Filosofiaren
historia oker filologiko baten historia da: mintzaira eta errealitatea nahastea, kontzeptuak duen
izaera metaforikoa ahaztea.

Egiari buruzko teoria horretan, egia konbentzio edo hitzarmen baten emaitza da, eta
horren arabera gezurra da hitzarmen horren kanpo gelditzen dena, denon artean adostu duten
horren kanpo gelditzen dena. Beraz, Nietzschek balio absolutuak existitzen direla ukatu zuen,
eta berak egiari buruz defendatzen duen kontzeptua pragmatikoa da: gizabanako
bakoitzarentzat egiazkoa da bere botere-nahia handiagotzen duena.

Zientziak ahalegin guztiak egiten ditu lege mekanizisten eta positibisten bidez bizitza
esplikatzen. Bizitza ustezko erregulartasunean oinarritzen dela sinesten du zientziak. Baina
Nietzschek ez zuen oinarri hori onartzen. Haren aburuz, bizitzan ez dago erregulartasunik;
espontaneotasuna, mugimendua eta desordena dira bizitzaren ezaugarri nagusiak.
Erregulartasuna gure adimenaren behar bat da, mundu kaotikoa ulertzerik ez dugulako; era
logikoan ordenatutakoa bakarrik uler dezakegulako. Zientziaren determinismoa6 gizakiaren
ideia bat da, gure arrazoimenak mugikorraren eta aldakortasunaren aurrean sentitzen duen
izuaren ondorioz sortutakoa. Baina egia bakarra da determinismo hori ez dela erreala. Zientziak
gure bizitza mundu arrazionalean hertsi nahi du, eta hori salatu beharra dago, bizitzaren
potentzialtasun guztiak garatzen utzi nahi badira.

Mekanizismoak eta positibismoak defendatu zuten errealitatea gertaera objektiboez
osatuta zegoela, eta, beraz, enpirikoki egiaztagarria. Zientzia positiboaren kontra, Nietzschek
esan zuen «gertaerak ez daudela, interpretazioak baizik». Beraz, posiblea den ezagutza
norberaren ikuspegitik eratortzen dena da: norberak egiten duen interpretazioa, bere botere-
nahia asetzeko. Interpretazio jakin bat ezartzen duten hitzen aurrean -«hitz oro aurreritzi bat
da», esaten du Bidaiaria eta bere itzala izeneko liburuan-, Nietzschek perspektibismoa
proposatu zuen: interpretazioen pluraltasuna, eta guztiak balio berekoak: «Egia batzuk
existitzen dira eta, beraz, ez da egia bakar bat ere ez», esan zuen Botere nahia izeneko
liburuan. Gizabanakoaren ikuspegia onartzeak hitzak jatorriz zuen balio metaforikoa
berreskuratzea ekarriko du, filosofia eta poesia uztartuz. Hortaz, Nietzschek metafora eta
aforismoa etengabe erabili zituen, hitzen balio metaforiko hori berreskuratzeko asmoz.

JAINKOAREN HERIOTZA ETA NIHILISMOA.

Nietzschek bere maskara kendu dio mendebaldeko kulturari. Beharrezkoa da
Jainkoaren heriotza aldarrikatzea, baina ez bakarrik modernitatearekin batera larri zauritu
gertatu zen kristauen Jainkoa, baita bizitza menperatzeko asmoz Jainkoaren lekua hartu duen
ororen heriotza ere: arrazoia, Estatua, aurrerapena edota zientzia. “Jainko hil da” esaerak
jainkotasunean eta sentimenez haraindiko munduan oinarritzen diren balio moralak zein egia
nagusiak bildu nahi ditu ere. Gizakiak Jainkoa hil du, eta Jainkoa hiltzean zentzu transzendente
oro ere hil da.«Nora joan da Jainkoa? – galdetzen du Nietzschek Zientzia alaitsua izeneko
liburuan-. Nik esango dizuet! Guk geuk hil dugu! Zuek eta biok! Denok hiltzaileak gara [...] Ez
duzue Jainkoa lurperatzen ari diren hobiratzaileen zarata entzuten?[...] Jainkoa hil da! [...] Nola
arinduko dugu gure bihotza, gu hiltzaileen artean hiltzaileak garenok?». Jainkoaren heriotza
aurkitzean, gizaki artaldekoia noraezean geratzen da, bere balioak eta bizitzaren zentzua galdu
baititu. Ondorioa nihilismoa dela iragarri zuen Nietzschek.  Nihilismoak (latinez Nihil: ezereza)
balioen ukazioa adierazi nahi du. Hitz horrekin, Nietzschek izendatu nahi zuen Jainkoaren
heriotzatik aurrera gizakiaren kontzientziak burutu behar duen prozesua. Kontzeptu honek bi
esanahi ditu:

6
Determinismoa: dena lege natural iraunkorren araberakoa da.
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• Nihilismo pasiboa. Jainkoarengan oinarrituta zeuden balio tradizionalen
erortzearen aurrean, botere-nahia txikiagotzen da: Jainkoaren heriotza eta
balioen ukazioari buruzko kontzientziatik angustia eta desorientazioa sortzen
dira.

• Nihilismoa aktiboa. Jainkoaren heriotza onartzearekin batera eta balio
zaharrak erori baino lehen, horien erortzea bultzatzea balio berriak sortuz eta
horrela bizitzari zentzua emanez.  Botere nahiaren adierazpena da, suntsitzen
ari den bitartean sortzen ari dena.

ZARATUSTRA: SUPERGIZAKIA ETA BETIEREKO ITZULERA.

Honela mintzatu zen Zaratustra izeneko liburuan Nietzschek bere filosofia berria azaldu
zuen. Zaratustra pertsonaia historiko bat zen, K.a. VII. mendean bizi zen profeta bat. Izen hori
hartu zuen Nietzschek profeta baten moduan mendebaldeko kulturaren dekadentziari aurre
egin behar zion bere filosofia aldarrikatzeko. Nietzscheren filosofiaren alderdi positiboa dugu
hemen: supergizakiaren etorrera eta betiereko itzulera.

Supergizakia.

Zaratustra Jainkoaren heriotzaren pregoilaria da, eta «azken gizakiaren» garaian
gaudela aldarrikatzen du, balio tradizionalen erorialdia eta gizakia nihilismo pasiboan erori dela
ikusi du. Nietzscheren ustez, «azken gizakiak»  bere garaiko gizakia irudikatzen du. Azken
gizakia noraezean dago eta ez da gai bere balio propioak ezartzeko. Zaratustrak dioen bezala,
“azken gizakia” «gizaki mespretxagarriena da, bere burua mespretxatzeko gai ez dena».
Supergizakiak etorri behar du, Jainkoaren heriotza onartzeko eta bere moral propioa sortzeko
gai den gizaki berria.«Nik supergizakia erakusten dizuegu – dio Zaratustrak -. Gizakia gainditu
beharreko zerbait da. Zer egin duzue gizakia gainditzeko? [...] Zer da tximinoa gizakiaren
aldean? Barregarria den zerbait, mingarria den lotsa. Horixe da gizakia supergizakiaren aldean:
Barregarria den zerbait, mingarria den lotsa» Supergizakiak balioen transbalorazioa burutuko
du –bizitzari uko egiten dioten balioei buelta ematea -, eta hori egingo du hasierako
errugabetasuna berreskuratuz, «Ongiaz eta gaizkiaz haraindian» bere burua kokatuz, beraz
moralaz haraindian (zentzu horretan dio Nietzschek bera “inmoralista” dela).

Gizakiarengandik supergizakia etor dadin, hiru eraldaketa gertatzea beharrezkoa da,
eta hiru eraldaketa horiek hiru irudiren bidez azaltzen ditu Nietzschek:

• Gamelua. “Egin behar du!” horren zama astuna onartzeko belaunikatzen den
animalia da. Gameluak Jainkoaren eta lege moralaren aurrean makurtzen den
gizakia irudikatzen du. Hala ere, gamelua lehoi bilakatuko da.

• Lehoia. Lege morala eta balio arrazional zaharren zama onartzeari uko egiten
dion animalia da. Lehoiak dio “Nik nahi dut!” eta horrela bere askatasuna
irabazten du. Hala ere, lehoia ez da bere balio propioak sortzeko gai.
Horretarako lehoiak haur bilakatu behar du.

• Haurra. Bizitzari ematen zaion “baietza” irudikatzen du, balio berriak sortzeko
gai den gizakia irudikatzen du, moralaz at kokatzen den gizakia – ongiaz eta
gaizkiaz haraindian -, berriz ere hastea ahalbidetzen duen errugabetasunean
kokatzen dena. Haurrarentzat – supergizakiarentzat – bizitza sormena eta
jolasa da: «Errugabetasuna da haurra, eta ahanztura, sorrera berri bat, berez
mugitzen den gurpila, lehen mugimendu bat, “baietz” esate santua.»
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Supergizakiak Nietzscheren filosofiaren balioak hezurmamitzen ditu: gizakia gainditzea
da, bere botere-nahia garatzen duen izaki askea. Berekin dakar desberdintasuna, arriskua, eta
artaldeko moral kristauaren amaiera.

Betiereko itzulera.

Betiereko itzuleraren kontzeptua oso zaila da interpretatzeko, Nietzschek, bere estiloan,
poesiaren bidez adierazten den sententzia gisa planteatu baitzuen, azalpen sistematiko gisa
baino gehiago. Uler daiteke betiereko itzuleraren kontzeptua mendebaldeko kulturan denbora
ulertzeko moduaren kontrako intuizio bat dela. Mendebaldeko kulturan denbora ulertzeko modu
tradizionala marra baten bidez irudikatu izan da, horren arabera, denborak badu bilakaera lineal
bat eta marra horretan iraganaldia, orainaldia eta geroaldia bata bestearen atzean kokatzen
dira, halaber, horrela adierazi nahi izan da denborak baduela nolabaiteko xedea. Horren
aurrean, Nietzschek denborari buruzko ulertze ziklikoa proposatu omen zuen, eta horrek
denboraren betierekotasuna dakar berekin eta, beraz, denboran gertatzen diren gertakizun
guztien betierekotasuna ere bati. Hala ere, dirudienez Nietzschek ez zuen pentsatu denbora
errealitate objektibo bat dela. Kontzeptu horren bidez Nietzschek adierazi nahi omen zuen
supergizakiak nola interpretatzen duen errealitatearen bilakaera. Horrela ulertzen bada,
betiereko itzulera bizitzaren baieztapen handia da, xederik gabeko bilakaeraren baieztapena
(bizitza bera ziklikoa baita). Hortik ateratzen den ondorioa da supergizakiak oso ongi hautatu
behar duela zer nahi duen, momentu bakoitza betierekoan errepikatzea nahian bizi behar
duela. Jarrera horrek amor fati («patuarekiko maitasuna») eskatzen du: «Gizakiaren
handitasuna adierazteko nire formula amor fati da: Ezer desberdina izatea nahi ez izatea, ez
iragana, ez etorkizuna» dio Ecce Homo izeneko liburuan. Supergizakia, beraz, bere botere-
nahiak libreki nahi izan duena betiereko itzuleran egonkortzea nahi eta onartzen duena da. Hori
nahi izan du, horixe izatea  nahi du betiereko itzuleran.


