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 Oinarrian Stendhalen maxima bat jarri nuen praktikan: gizartean duelu 

batekin agertzea aholkatzen zuen. 

 

 

 Nietzsche ezin da hitzez hitz hartu. Nietzsche irakurtzea lan hermeneutiko 

izugarria da, horren adierazgarri Heiderggerek hil aurreko uneetan modu misteriotsuan 

esana: “Nietzschek gainditu egin nau”. Mailuaren filosofoak berak onartzen zuen 

ezintasun hori: “Hilondokoei –ni neu, adibiderako– garaiko seme-alabei baino okerrago 

ulertzen zaie, baina ozenkiago entzuten”. Argi geratu ez bada, honako hau gaineratzen 

du Nietzschek: “Ez zaigu sekula ulertzen, eta hortxe dago gure autoritatearen funtsa”. 

Zergatik ez zitzaion ulertzen? Batetik, orduko belarriak ez zeudelako halakoak entzun 

eta ulertzeko prest eta, bestetik, kontzienteki adierazpide ez-sistematiko eta zail batez 

baliatu nahi izan zuelako, malgutasuna bermaturik ikusi nahi zuelako: traizioa. Nola 

interpretatu Nietzsche, orduan? Ba al dago interpretatzerik? 

 Gaur arteko interpretazioak asko eta asko dira, mota guztietakoak. Horien 

guztien berri ematea ez da lan honen xedea, ezta bestelako interpretazio bakar eta 

egiazko bat eskaintzea ere, inondik inora. Gure asmoa, horrenbestez, ez da 

Nietzschek benetan zer esan nahi zuen agertzea, beste interpretazio bat eskaintzea 

baizik, zeinak geroari ireki diezazkiokeen ate berriak. Nietzscherekin batera diogu: 

“Izaki labirintikoen moduan, ez dugu egia bilatzen, geure Ariadna baizik”. Horrek 

Nietzscherekin zuzena ez izatea badakar ere, ezin baita zuzena izan berarekin; 

harekin fidela izatea litzateke, hark ez baitzuen ulertua izan nahi –bai, ordea, ez 

zezatela gaizki ulertu, manipulatu–: “Adeitsua eta zuhurra da gure jakituriaren funtsaz 

irakurleari hitz egiten uztea”. Hala egingo dugu guk ere. 

 Orain, Nietzscherekin fidela izateak hura traizionatzea ere badakar 

ezinbestean, interpretazio oro nolabaiteko bortxaketa edo traizioa baita. Paradoxikoa 

dirudien arren, Nietzscherekin fidela izateko modu bakarra hura traizionatzea da; 

traizioa ez baita benetako traizioa, transmisioaren ezinbesteko baldintza baino: 

“Ezagutzaren transmisioan beti dago traizioren bat”. Transmisio egokia egin ahal 

izateko Nietzscheren mezu bakar eta ulerterraza beharko litzateke, Nietzsche bakar 
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bat; alabaina, ezin da Nietzscherekin bidezkoa izan, sekula, ez baitago Nietzsche 

bakar bat. Beti dago Nietzsche bat baino gehiago. 

 Horrenbestez, Nietzscheri jarraitzea –interpretatzen saiatzea– aniztasunari 

jarraitzea da; Nietzscheri jarraitzea, lehenik eta behin, aniztasunaren artetik Nietzsche 

jakin bat hautatzea da; baina, ez hori bakarrik, Nietzsche jakin bati jarraitzea norberari 

eta hirugarren bati jarraitzea ere bai baita. Nietzsche jakin bat aukeratuta ere, beste 

alde batetik, arazo bikoitzarekin egiten dugu topo. Batetik, zaila da bereiztea zer 

dagokion interpretatuari eta zer interpretatzaileari, interpretazio orotan inplikatu ohi 

baita interpretatzailea; bestetik, interpretazioak begirada zeiharrak izan ohi dira, hots, 

hirugarren baten bitartez eginak, zeinak Nietzsche jakin bat hautatu duen. Jarraitu, 

jarraitu barik, azkenik. Horixe da Nietzscherekin egin daitekeena.  

 Nietzscheri jarraitzeak jarraitu barik, traizionatzeak, espektroari uko egitea esan 

nahi du, espektroa justiziari baitago lotua. Nietzsche hilik dago, behin baino gehiagotan 

hil zaigu, “behin hil denak ez baitu luzaroan itxaron beharko berriz hiltzeko”. Heriotza 

bakoitzak bere mamuak uzten ditu, berriz hiltzeko gorpuzten diren mamuak. Mamuak, 

ordea, beharbada baten mende daude beti, ez baitago jakiterik zer nolako gorputza 

hartuko duten. Espektroa hilotzaren irudia da, hondakina, “berrerospenaren itxarote 

nostalgikoa”; hots, izan zenaren berraragitzea, iraganaren betierekotzea, berdin-

berdinaren etorrera; mamua, ordea, gorpu beraren hondakina izanik ere, gorputz 

ezberdinak hartzeko gai da, eta hartu ohi ditu; bestela esanda, espektroa ez bezala, 

mamua geroari zabalik dago erabat. Deleuze-ren terminologia erabiliz, espektroa 

Nietzscheren kalkoa litzateke, hostoa; mamua, berriz, tolesdura, errizoma. 

 Nietzschek ez zuen espektroaren etorrerarik nahi, zerumuga berriak irekitzeko 

aukera baizik; horrenbestez, lan honek Nietzscheren mamua konjuratzea du helburu, 

non konjurak ero nietzschetarrak aldarrikatutakoa esan nahi duen: “Sakrifizio zaharrak 

espiritu berri bati eskaintzea, arima zaharra aldatzea gorputz berriaren bidez”. 
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 Nor maita dezaket zu beste, mamu maitea! 

 

 Nigana erakarri zintudan, nigan... eta une hartatik, ia mamu bilakatu 

nintzen, eta zu ia gorputz. 

 

 Ene anaiok, nik sortu nuen jainko hori giza erokeria zen, jainko guztiak 

bezala […] Neure burua gainditu nuen, neuk eraman nuen errautsa mendira, 

neuretzat asmatu nuen sugar argitsuagoa. Orduantxe desagertu zitzaidan 

mamua. 

 

 

 1900eko abuztuaren 25ean hil zen Weimarren Friedrich Nietzsche; edo, haren 

gorputza behintzat, nahi kontzienteak izeateari hamar urte lehenago, gutxi gorabehera, 

utzi baitzion. Patuak –herentzia genetikoak– heriotza goiztiarra zuen gordea 

Nietzscherentzat, aitari gertatu bezala. Ibilbide gorabeheratsuaren ostean, 36 urte bete 

zituenean heldu zen Nietzsche bere unerik latzenera, ikuspegi bital batetik bederen, 

bere buruaz beste egiteko pentsamendu geroz eta indartsuagoak izan baitzituen 

orduan. Haatik, paradoxikoa dirudien arren, gaixotasun hark uzten zizkion argiune 

bakanetan idatzi zituen testuetan bitalistenak. Are gehiago, baliteke ahultasun 

haiengatik garatu izana bestela garatuko ez zukeen pentsamendua. Gaixotasuna 

osasun bihurtzea lortu zuen, zoriontasun; buelta eman eta perspektiba aldatzea: “Orain 

daukat eskuartean perspektibei buelta emateko aukera”. 

 Nietzsche gaixotasunaz baliatu zen osasunaren inguruan ikertzeko, baita 

alderantziz ere, gaixotasuna bitarteko bihurtu baitzuen azkenik: “Bide oro beste baten 

bukaerara heltzeko bitartekoa bilakatzen da”. Etengabe osasunetik gaixoaldira –eta 

alderantziz– pasatu izanak eskaini zion bere gorputzaren ezagutza, bere buruarena; 

ezagutza horrek, era berean, ezagutza berri baterako zerumuga eta ate berriak 

zabalduko zizkion. Gauzak horrela, esan daiteke Nietzschek osasun-nahia, bitalismoa, 

bere filosofiaren oinarri ezinbesteko bihurtu zuela. 
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 Hori guztia da osasuna Nietzscherentzat: gaixotasuna gainditzea, oztopo 

guztiak gailentzea. Izan ere, Nietzscherentzat osasuna ez zen araua, ezta gaixotasuna 

osasunaren ukazioa ere; gaixotasuna beste eufemismo bat zen, desoreka edo 

grabitazio-zentroaren galera adierazteko beste modu bat. Gaixotasunak bazuen, 

beraz, bere indar propioa, gainditzera bultzatzen duen indar bat; eta, horrezkero, 

gaixotasuna Nietzscheren bitalismoaren funtsa bilakatzen da. 

 Maiz egotzi zaio Nietzcheri hipokresia puntu bat, haren bizitzaren eta lanaren 

arteko aurkakotasuna edo paradoxa. Alabaina, Nietzschek berak garatu zuen kritika 

horientzako erantzuna, hots, ez zirela gauza bera hura eta haren lana. Bestalde, ezin 

zaio ukatu lana eta bizitza uztartzen saiatu izana, bere buruarekin saiatu baitzen 

esperimentatzen idatzietan aldarrikatzen zuena: gaixotasunetik indarra atera nahi zuen 

bere burua gainditzeko, horrek bere burua traizionatzea ekarri behar zuen arren. 

 Nietzsche ez zen gaixo bat, gaixorik egon zitekeen arren, gizabanakoa ez baita 

unean dena. Nietzscheren aburuz, izan denak, denak eta izango denak, hiru egoera 

horiek definitzen dute gizakia. Nahiak garrantzi handia zeukan, noski. Hala eta guztiz 

ere, Nietzschek ez zuen lortu desiratzen zuen hori bilakatzea, gainerako 

gizakiengandik urrun egon zitekeen arren, hilondokoa zen arren. Maiz galdetu zion 

bere buruari, eromenean erori aurretik, ea gehiegi eskatzen ote zion bere buruari: “Izan 

naitekeen baino espiritu libreagoa izan nahi ote dut?”. Kostata izan bazen ere, onartu 

behar izan zuen azkenik ez zuela lortu berak desiratzen zuena, Klossowskik esan 

bezala erabat nihilista izaten jarraitzen zuela, bere gogoaren aurka. Zer geratzen 

zitzaion? Hori edo eromena. 

 Egia da erotu aurretik bestelako formula bat pentsatu zuela: bere lanarekin 

jarraituko zuen eta bere desirak aseko zituen ikasle bat topatzea. Jakinda heriotza ate-

joka zuela, eta bere pentsamenduak berarekin gal zitezkeela, bere hitzak uler 

zitzakeen belarri txikidun ikasle bat aurkitu behar zuen. 1882an topatu zuen Lou 

Andreas-Salomé, berehala txunditu zuen neska errusiar gaztea. Horixe omen zen 

azken trena, azken aukera. Zorigaitzak harrapatu zuen behin Paul Rée filosofo eta 

laguna bien artean sartu zenean, aukera guztiak galdurik zeudela ulertu zuenean. 

Bakardadea baino ez zitzaion geratzen, beste behin ere.  

 Bakardadea eta pairamena; Nietzsche bera eta haren fantasia: “Orain bakarrik 

nago: gizakiak desiratu nituen, gizakiak bilatu nituen, eta neure burua baino ez nuen 

aurkitu. Alabaina, ez dut jada neure burua desiratzen!”. Gauzak horrela, beste behin 

ere, gaixotasunetik bizi-indarra atera zuen bezalaxe, lortu zuen bakardade mingarritik 

konpainia ateratzea. Bata zatitu eta bi agertu ziren: “bat bakarra gehiegi dira jada, bat 
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bider bat beti baita bi”. Bakardadean dagoena sekula ez dago bakarrik, beti baitauka 

mamu bat atxikita. Lagunduta egoteko premiak eraman zuen, bere ama balitz bezala, 

bere baitatik bestelako izaki bat sortzera. Halaxe sortu zen Zaratustra pertsonaia, “aita-

patuaren eta ama-irriaren semea”, Nietzscheren itxuraldatzea, berraragitzea. Orain bai, 

Nietzsche Nietzsche da –izan zena, dena eta izango dena–, benetan desiratzen zuena. 
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 “Nietzsche Nietzsche da” esaldian ez dago tautologiarik, Nietzsche bien arteko 

tarteak diferentzia adierazten baitu, Lacanek esango lukeen bezala. Nietzsche 

errepikatua den une berean bereizten dira Nietzsche biak, errepikapenean bigarrenak 

lehenengoak esan nahi duena adierazteari uzten baitio. Biek erreferente bera izan 

dezaketen arren, tartearen alde bietako Nietzsche biek ezin dute gauza bera adierazi. 

Horrenbestez, diferentzia nabarmentzeko, Nietzsche Nietzsche da edo Nietzsche 

Nietzsche bilakatu da esan beharrean, Nietzsche Nietzsche eta bere mamua da edo 

Nietzsche Nietzsche eta bere mamua bilakatu da esan beharko genuke. Nietzschek 

berak esango lukeen bezala: “Ni eta ni neu beti dira bi pertsona ezberdin”. Orduan, 

zein da ni biak bereizi dituen mamu hori? Zergatik agertzen zaio mamua? 

 Mamua Zaratustra funanbulista handia baino ezin da izan, oinaztarriaren 

iragarlea, ergelaren eta hilotzaren artekoa, atzeraturik daudenen gainetik jauzi egiten 

duen bufoia, funanbulista eta hildako guztien gainetik salto egiten duen pailazoa. 

Bufoia edo eroa ez den arren, nahiago du bufoiarena eta eroarena egin zonbien idolo 

edo ehorzle bilakatu baino, Zaratustrak bizidunak baino ez baititu nahi bere inguruan. 

Gauzak horrela, Nietzsche dugu biziduna, eta Zaratustra haren mamua, bakardadean 

bizidunari agertzen zaion aurpegidun Bestea, mamua bakardadean gaudenean soilik 

agertzen baita, ausentziaren bat sufritzen dugunean. Bestearen faltak, bakardadeak, 

bultzatzen du Nietzsche mamua asmatzera, ez beste ezerk. Horrenbestez, esan liteke 

Zaratustra mamua zubia dela, Nietzscheren eta desiratzen duen horren artean, 

orainaren eta geroaren artean. Mamuak lotzen ditu iragana –errealitate osatua–, oraina 

–errealitate osatugabea, hutsa– eta geroa –errealitate berria–; bestela esanda, mamua 

iraganetik dator, orainean agertzen zaigu berriz eta, azkenik, etorkizuna ahalbidetzen 

du. Mamua orainean dagoen errealitatearen hutsunea betetzera dator, zentzua 

ematera, geroa asmatzera, hutsunea betetzean errealitatea eraldatu egiten baita, ezin 

baita lehenagokoa izan. Mamua dugu, beraz, fantasiaren aurrekaria, ezinbesteko 

baldintza.   

 Fantasia irreala da, oraindik ez dena; mamua, kontrara, ez da errealitatearen 

aurkakoa, errealitate bat baizik. Mamua eta fantasia, horrezkero, ez dira gauza bera, 

erro eta jatorri bera duten arren. Fantasia eta errealitatea elkarren aurkakoak badira 

ere, mamua eta errealitatea, ez. Izan ere, Aristotelesek hasiera emandako tradizioaren 

arabera, ez dago errealitaterik mamurik gabe, errealitatea osagarri esipiritual batekin 
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itxi beharreko zirkulua baita. Errealitatearen zirkulua mamu batek baino ezin du itxi, 

mamuak baino ezin du bete errealitateak duen hutsunea. Horrenbestez, Zaratustra 

mamua ez da agertzen Nietzscheri errealitatea ezkutatzeko, errealitatean erreprimituta 

dagoen guztia askatzeko baizik. 

 Zaratustra ez da amets edo ilusio huts bat, Nietzscheren eta Nietzscheri falta 

zaionaren arteko zubia baizik, Zaratustra hutsetik baitator, Bestearen ausentziarekin 

agertu baita. Ume freudiarrari bezala, Nietzscheri mamua zer edo zer faltatu zaion 

unean agertu zaio, ausentziaren bat pairatzen eta hutsune jasangaitza bete nahi 

duenean. Mekanismo horri esker, mamuei esker, Nietzschek sor eta birsor dezake 

bere errealitatea; hots, Nietzscheren eta Nietzschek munduarekin duen harremanaren 

arteko zubia ahalbidetzen du. Zaratustra mamuari esker, azkenik, desiratzen duen 

horrekin jolasten bukatzen du, eduki ez baina desiratzen duen horrekin, izan ez baina 

etor daitekeenarekin. Gauzak horrela, Zaratustra ez da Nietzscheren eta 

errealitatearen arteko zubia bakarrik, arestian esan bezala, iragana, oraina eta geroa 

lotzen dituen haria ere bai baita. Zaratustrak adierazten du, zentzu horretan, “hirutasun 

santu nietzschetarra”: aita/iragana (aita), Nietzsche/unea (semea) eta fantasia/geroa 

(espiritua). 

 Zein da, baina, fantasia hori? Zer da Nietzschek horrenbeste desiratzen duen 

hori? Zer nahi du etorkizunerako? Mamuaren gorpuzte jakin bat nahiko luke 

Nietzschek, bere Fantasia Handia: supergizakia. Oraindik ez den, baina beharbada 

ager daitekeen gizakiaz haratagokoa, gizakiaren gainditzea, supergizakia. Gauzak 

horrela, azkenik, esan dezakegu Zaratustra Nietzscheren eta haren fantasiaren arteko 

zubia dela, Supergizakiaren aurrekaria; iraganaren eta geroaren arteko zubia, 

gaixotasunaren eta Osasun Handiaren artekoa. Zaratustra profeta dugu 

supergizakiaren etorreraz ohartarazten gaituena, etorrera ahalbidetzeko gertatu 

beharrekoa adierazten duena, supergizakia ezin baita besterik gabe eta bakarrik 

agertu. Supergizakia Fantasia Handia bestelako bi fantasiarekin batera agertuko zaigu, 

agertu behar bada, bestelako hirutasun santu nietzschetarra osatuz –edo, aurreko 

hirukiaren birformulazio gisa–: botere-nahia (iragana), betiereko itzulera (unea) eta 

supergizakia (geroa). 
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 Haiengandik [gizakiak] urrunegi nago oraindik, eta nire zentzumenek 

ez diete haienei hitz egiten. Gizakientzat oraindik ere ergelaren eta hilotzaren 

arteko zer edo zer naiz […] Ez dut ez artzain ez ehorzle izan behar. Ez dut 

herriarekin hitz egingo berriz, azkenekoz hitz egin diot hilotz bati. 

 

 Profeta, batetik, eta hirutasun santua, bestetik; Nietzschek Biblia bat baino ez 

zuen behar parodia osatzeko. Gianni Vattimorekin bat gatoz esaten duenean Honela 

mintzatu zen Zaratustra dela, guztien artetik, haren lanik goraipagarriena, 

garrantzitsuena, lanik fantasmatikoena, haren Biblia. Honela mintzatu zen Zaratustra 

liburuan garatzen ditu Nietzschek bere pentsamendu helduaren lau zutabe edo oinarri 

nagusiak, ideia gorenak: Jainkoaren heriotza, botere-nahia, betiereko itzulera eta 

Supergizakia. Izan ere, hasiera batean lau zati bereizitan argiratu zuen lana, 

horietariko bakoitzean aipatu ideia bat garatzen zuelarik. Betiereko itzulerari 

zegokiona, ordea, lan berri baten hasiera izateko sortu zuen –Eguerdia eta 

betierekotasuna zuen izenburua–, azkenean Honela mintzatu zen Zaratustra lanean 

sartu bazuen ere. 1883an argitaratu zuen lehenengo zatia, 1884an bigarrena eta 

hirugarrena eta, azkenik, laugarrena 1885ean. Lehendabiziko hiruren arrakasta eskasa 

ikusirik, Nietzschek berak argitaratuko zituen laugarren zatiaren 40 bat ale. Lan bakar 

gisa, lau zatiak baturik, 1892an argitaratu zen lehenengoz, orduan bai, arrakasta 

handixeagoarekin. 

 Lan horrek duen berezitasun nabarmenena, Bibliaren parodia edo antibiblia 

izateaz gain, haren izaera enigmatiko edo misteriotsua da, ez baitago batere argi 

fantasia horiek guztiek zer adierazi nahi duten benetan. Are gutxiago, fantasia horiek 

izendatzeko hitz berriak asmatu beharrean, garaian ohikoak ziren terminoez baliatu 

zenean; zentzua aldatuz, ordea. Hau da, garaiko biologiaren edo fisikaren termino aski 

ezagunak erabili zituen, baina zentzua aldatuz. Zergatik? Hitzok bazeudelako jada 

garaiko gizakien irudimen eta iruditegian, askoz errazagoa zelako hitz horiekin 

haiengana heltzea termino berri eta ezezagunekin baino. Noski, horrek bazuen arazo 

handi bat, itxuraz behintzat, jada termino horiek zentzu jakinen bat bazutelako. Itxuraz 

diogu, arraroegia iruditzen zaigulako hitzak horrenbeste mimatzen eta neurtzen 

zituelarik horrelako arazo batekin topo egin izana. Baliteke, Cragnolinik esan bezala, 

honen guztiaren atzean xede argi bat ezkutatzea, hots, metafisikari kritika egiteko 
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bestelako modu bat. Termino ezagunei zentzu ezberdina ematean, hizkuntza-jolasekin 

aritzean, alde batetik, hitzen esanahi bakarra defendatzen duten metafisikoen aurka 

jotzea dago eta, bestetik, baina aurrekoari lotuta, hizkuntzaren zein bizitzaren izaera 

perspektibista aldarrikatzea, nork bere buruari estilo berria eman ahal izateko 

askatasunaren aldarria. Gauzak horrela, gehienak botere-nahia edo betiereko itzulera 

terminoak berrinterpretatzen hasi baziren ere, gutxi batzuek izenaren eta izendatuaren 

arteko harremanari erreparatu zioten, hizkuntza-jolasei, eta jolasaren arauak ikertu eta 

interpretatzeari ekin zioten. 

 Gure hipotesia hau da: Nietzsche Wittgensteini aurreratu zitzaion izen bakoitzak 

zentzu ezberdinak izan ditzakeela aldarrikatzean, hizkuntza-jolasen arauen arabera 

funtzionatu ohi dutela. Are gehiago, baliteke termino horiek guztiak ilusio edo fantasia 

baliokideak izatea. Izan ere, ilusioek edo fantasiek ez dute garaiko adiera bera, ez dute 

zentzu bera, hutsunea betetzera edo errealitatea eraldatzera deituak diren ilusioak 

direlako –“hirutasun santu nietzschetarra”, botere-nahia, betiereko itzulera eta 

supergizakia terminoek osatutako hirutasuna, simulakro edo fikzio handia dira, 

Nietzscheren Fantasia Handia–; ez hori bakarrik, baliokideak dira kaosaren gaineko 

oinarri edo zutabeak direlako, elkarrekin baino ezin direlako ulertu. Laclauren adierazle 

hutsaren edo Deleuzen lauki hutsaren modura funtzionatzen dute, hiru terminoek elkar 

ordezkatzen dutelako, oraindik zuzenean adierazi ezin daitekeenari egiten baitiote 

erreferentzia, gorpuztu gabeko mamuari. Eta, Nietzschek ez zuela mezu argirik igorri 

nahi jakina denez, ez ziola mamuari gorputz jakin eta momifikaturik eskaini nahi, 

terminoek ezin dute zentzu partikular, jakin eta bakarra izan; bukatugabeko artelana 

behar dute izan. Horrexegatik da hizkuntza nietzschetarra, bereziki Honela mintzatu 

zen Zaratustra lanean, zentzuren batean ez oso argia eta plastikoa; askotan 

kontraesankorra ere bai, itxuraz bederen. Itxuraz diogu berriro, kontraesanak ez baitira 

faila logiko batengatik gertatzen, interpretazioetara beti irekirik dagoen hizkuntza malgu 

eta errizomatikoa delako baizik. 
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 Behin Zaratustra, hitz horiek esan orduko, herriari begiratu eta isildu 

egin zen: “Hor daude –esan zion bihotzak–, eta barre egiten dute: ez naute 

ulertzen, ez naiz belarri horientzako ahoa”. 

 

 Honela mintzatu zen Zaratustra liburua denontzat eta inorentzat ez izan zen 

pentsatua, aldi berean ulertua eta ez ulertua izatea nahi baitzuen Nietzschek; hots, 

gutxi batzuentzat idazten zuen, artean ez zirenentzat. Idazleek ahalik eta jende 

gehienak irakur dezaten idatzi ohi duten arren, Nietzschek soberan zekien haren hitzak 

ez zirela garai horretakoen belarrientzat, inor gutxik uler zezakeela haren mezua. 

Garaian lagunik topatu ez eta, horrezkero, etorkizunean ager daitezkeen lagunei hitz 

egiten die, komunitaterik ez dutenen komunitateko kideei. 

 Aristotelesen apostrofe aski ezaguna hartu eta, tolestuz eta birtolestuz, 

bestelako bigarren zati bat atxiki eta zentzua aldatzen dio erabat: “Lagunok: ez dago 

lagunik! Etsaiok: ez dago etsairik! Diot nik, ergelak”. Mazedoniarrak bezala, Nietzschek 

bi laguntasun –eta etsaitasun– bereizi ditu: benetakoa eta arrunta. Benetako 

maitasuna litzateke benetako lagunarena, maitatua izan aurretik edo maitatua dela 

jakin barik maitatzen gaituenarena. Hala, garaian benetako lagunik edo etsai duinik 

aurkitu ez duen heinean, benetako lagun moduan, etortzear dauden horiek maitatu 

nahi ditu, etortzear dauden horiek Nietzsche maitatuko ez balute ere. Oraindik ez diren 

baina izango diren horiek maite ditu Nietzschek, etorkizuneko lagunak, bestelako 

fantasia batzuk –berriz ere mamua agertzen zaigu ausentzia baten aurrean, 

laguntasunik gabeko bakardadea osatzeko fantasia: Fantasia lagun-gabezia 

ordezkatzera dator–. Etorkizuneko filosofo horiek, beraz, lagunak dira, “anaia ausartak 

eta mamuak, zeintzuekin hitz egin eta barre egiten den horretarako gogoa dagoenean, 

eta pikutara bidaltzen diren astunak direnetan”. 

 Apostrofearen hasieran, berriz, “beharbada” bat dago: “Beharbada orduan hel 

daiteke une zoriontsua, zeinetan esango dudan: Lagunok! [...]”. Nietzsche ez denaz 

baina izango denaz mintzo zaigu, izan behar duen hori beharbada batek baldintzaturik 

dagoen arren –beharbadaren pentsamendua, Derridak esango lukeen bezala, 

pentsamendu arriskutsua da oso, ezinezkoaren gararaipena. Arriskutsua den arren, 

sortzailea ere bada, zalantzari aukera gailentzen baitzaio–. Ez dakigu noiz helduko 
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diren filosofo berri horiek, ezta nola etorriko diren ere; are gutxiago inoiz etorriko diren. 

Beti dago beharbada baten mende, ez baitago ezer jakiterik, ziur egoterik. Horregatik 

da komunitaterik gabekoen komunitatea: “Etorkizuneko filosofo horien artekoak ez gara 

oraindik, deitzen diegun horien artekoak, baina aldez aurretik gara horien lagunak”. 

Lagunak dira, ez berdin pentsatzen dutelako –ez dira inolaz ere Nietzscheren kopiak–, 

benetako “tentatzaileak” direlako baizik, etorkizunean gizakiak bide berrietatik 

zuzenduko dituzten filosofo berri eta indartsuak. Labur esanda, filosofo berriek, 

etortzear dauden horiek, ezberdinak izan behar dute, tentatzaileak, suntsitzaile-

sortzaileak, lagun-etsaiak, hots, bizitzaren maitaleak: “Bizitzea –hori adierazten du 

guretzat, garen guztia etengabe argi eta sugar bihurtzea, baita mintzen gaituena ere: 

ezin gara bestela aritu–, […] itxuraldaketaren arte hau da filosofia”. Hitz gutxitan, eta 

Nietzscheren hitzetan, “filosofo berriek bilakatu behar dute artista (sortzaile), santu 

(maitale) eta filosofo (ezagutza-gizaki) pertsona bakar batean”. 

 Nietzschek ez zuen filosofo berri horien nondik norakoa bakarrik esbozatu, 

biziko zuten garaiaren berri ere eman baitzigun. Filosofo berriek kaos atomistikoaren 

garaia bizi beharko zuten, zeinetan kaos morala eta denak denen aurka goiburua 

nagusituko baitzen. Komunitatea deskonposaturik, denak denen aurka hasten dira, 

zentzua kolokan geratzen da, dena libre da eta gizakia iparrorratzik gabe geratzen da 

kaosaren mende; komunitate modernoa deskonposaturik, batzuk, etikan oinarrituz, 

komunitate zaharrak berreskuratzen tematuko dira eta, beste batzuek, berriz, estetikan 

oinarrituz, komunitate berri baina ezegonkorrak eratuko dituzte, behin eta berriro. 

Nietzschek argi dauka irtenbidea: “Bietatik bat ere ez edo, kontrara, biak, etikoaren eta 

estetikoaren arteko konexio bat”. Zergatik ez etikoa bakarrik? Komunitateak, artalde 

bihurturik, biziraupena baino ez duelako buruan. “Komunitatea (ez artaldea)”, esango 

du Nietzschek ozenki; herriaren edo komunitatearen biziraupena, ez espeziearena. 

Hetereogeneotasunean edo aniztasunean oinarrituriko komunitatea aldarrikatzen du, 

zeinetan adostasunak eta lehiak tartekatuko diren, komunitateko kideak lagunak eta 

etsaiak baitira aldi berean. 
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ILUSIO-NAHIA 

ANIMALIA FANTASTIKOA 
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 Artista orok natura imitatzen du; amets apoliniarraren artista edo 

mozkorkeria dionisiakoarena izan, horrela kontsideratu behar da. 

 

 Mitoa, sinbolo gisa, ilusioa edo adierazpen irudikaria da, gizakiak erabilitako le-

hendabiziko adierazpen-tresna eta, horrenbestez, gizakiaren ilusio-nahiaren lehenengo 

produktua; adierazpen irudikariak bizitzarako ezinbestekoak direlako lehenengo aitor-

tza. Hala adierazten da instintua, Nietzscheren arabera, espiritu kontzientearen 

forman: irudimenezko  adierazpenetan, adierazpen ilusorioetan.  

Arrazoia du Vaihinger-ek esaten duenean ilusio-nahia kontzeptu kapitala dela 

Nietzscheren lanean, ez bakarrik Nietzschek adierazpen irudikariek bizitzan zuten 

garrantzia ikusi eta ulertu zuelako, gizakiak bizitzarako eta zientziarako kontzienteki 

etengabe erabili ohi dituela ikusi zuelako ere bai. Kostata izan bazen ere, azkenik, 

Nietzschek onartu behar izan zuen ilusioek edo adierazpenek duten garrantzia: 

“Sinesmen erabat inozoa da ilusioen mende egon nahi ez izatea”. Adierazpen 

irudikariak, ilusioak edo fantasiak, bizitzarako ezinbestekoak iruditzen zitzaizkion, ez 

baitago haietatik ihes egiterik. Ilusioak, fantasiekin gertatu bezala, gizakiak bizitzarako 

darabiltzan kontzepzio irudikariak dira, asmatuak, faltsuak. Horrenbestez, errealitatea, 

alde batetik, erreka heraklitoar baten betiereko isuria da, beti aldakor; eta, beste alde 

batetik, itxi gabeko zirkulu bat, errealitate osatugabea. Ilusioa edo fantasia da, mamua 

bitarteko, zirkulua ixten duena, errealitatea osatzen eta betetzen duena. Gauzak 

horrela, gizakia ilusioak sortzen dituen animalia sinbolikoa da, mundua interpretatzen 

eta berrinterpretatzen duen animalia fantasiaduna; gizakiak ilusio-nahia du, kaosari 

forma eman eta egonezinetik ihes egiteko beharrezkoak zaizkion metafora eta 

irudikariak sortzeko irudimena. 

Hasiera batean, Tragediaren jaiotza lanean, Nietzschek bi eratan agertzen digu 

ilusioa: ametsaren forman eta mozkorrarenean, dagozkien forma sinbolikoak Apolo eta 

Dionisos direlarik. Horiek biak (ametsa eta mozkorraldia) bi instintu dira, bi mundu 

estetiko bereizi; apoliniarra eta dionisiakoa, berriz, bi estilo. Horiek dira, beraz, ilusio-

nahiaren bi aurpegiak. Bestela esanda, animalia sinbolikoak, artistak, sortzailea den 

neurrian, bi modutara imita dezake natura: amets apoliniarraren artista gisa, edo  
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mozkorraldi dionisiakoaren artista gisa. Biak ezberdinak dira, Nietzscheren aburuz, 

izaerari eta xedeari dagokienez. 

Apolo ametsari dago loturik, “amets-nahi zoriontsuari”, ilusio-nahiari, ilusioak 

eta fantasiak sortzeko beharrari. Izan ere, Apolo forma-sortzailea zen, itxura ederraren 

jainkoa, egiarena. Bizitza duin bihurtzen duten ilusioentzat beharrezkoa den artea 

sinbolizatzen du Apolok. Hortxe dago, ordea, ilusio-nahiaren arriskua, nahiaren iruzur-

mekanismoa, gizabanakoari bere patuaren jaun eta jabe dela sinestarazten baitio. 

Apoloren irudiak badu, beraz, igaro behar ez den marra gorri bat, igaroz gero ametsa 

zer edo zer patologikoa bilakatuko litzatekeelako, eta ilusioa errealitate zakar bat. 

Marra gorriaren bestaldean ilusio kaltegarriak kokatzen dira, Nietzscheren aburuz: 

aberriarekiko maitasuna, sexuarekikoa, zientziarekikoa, nahi askearekikoa... 

Dionisosen irudia litzateke marra gorria zeharkatzeari uko egiten lagundu behar duena, 

hots, lehenengo Nietzscheren ustez, estilo bien nahasketa litzateke egokiena: “Apolo 

ezin zen Dionisos gabe bizi”. 

Egia bat zen: ametsa, mozkorkeria, edo biak batera hautatu, ez zegoen ilusioen 

eremutik ihes egiterik; izan ere, bizitzarako beharrezkoak ziren: neurosi apoliniarra, 

histeria dionisiakoa edo bien arteko nahasketa moduren bat. Esan dugu jada, “inozoa 

da ilusio-itsaso honetatik ihes egin dezakegula sinestea”. Ez hori bakarrik, ilusioak 

onartzeaz gain, ilusio-nahi kontziente bat ere aldarrikatzen baitzuen Nietzschek; 

ilusioak kontzientea izan behar du. Horra hor platonismoa buruz behera jartzearen 

arrazoia: “Nire filosofia platonismo inbertitua da […] Itxura xede gisa”. 

Horrenbestez, Nietzschek esan bezala bizitza irudiz osatua baldin badago, 

orduan “ezagutzea metafora gogokoenarekin lan egitea baino ez da” eta hizkuntza, 

ondorioz, kontzeptu-bilduma baino ez. Ilusioak baino ez dauden arren, batzuk edo 

bestetzuk aukeratzeko askatasuna dago. 
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 Zer da orduan egia? Mugitzen den metafora, metonimia eta 

antropomorfismo tropel bat, hitz gutxitan, poetikoki apaindutako giza 

harremanen batura, zeinak, erabilera luze baten ostean, sendoak eta 

kanonikoak kontsideratzen dituen herri batek. Ilusioak direla ahaztu duten 

ilusioak dira egiak; agorturik eta indar sentikorrik gabe geratu diren metaforak, 

trokelatua galdu duten txanponak, zeintzuk ez diren jada txanpon 

kontsideratzen, baizik eta metal. 

 

 Hizkuntza eta errealitateari dagokionez, bi jarrera nagusi bereizi ohi dira: 

naturalismoa eta konbentzionalismoa. Nietzsche bigarren ikuspegiaren alde agertzen 

zen edo, hobeto esanda, lehenengoaren aurka. Hau da, Nietzscheren iritziz, 

hizkuntzaren kodifikazio soziala komunitatearen beharrek sortua da; kodifikazio hori, 

horrenbestez, fiktizioa da, ilusioetan oinarritzen baita, ilusio-nahiak sortua baita. 

Kodifikazioa konbentzio soziala da, taldearen produkzioa; hots, ez dago, naturalismoak 

dioenaren aurka, harreman zuzen, estu eta naturala hitzen eta irudien artean. Are 

gehiago, ez dago inolako kausalitaterik subjektuaren eta objektuaren artean, hizkuntza 

arraro batean egindako itzulpena baino ez: “Lehenik eta behin, nerbio-bulkada bat irudi 

batean estrapolatua. Lehenengo metafora. Irudia berriro ere beste sinbolo baten forma 

hartuta. Bigarren metafora. Eta, kasu orotan, erabat ezberdinak diren esfera batetik 

besterako jauzia”.   

 Ezagutzaren jatorria, ezagutza esaterik baldin bada, ez da logika, fantasia 

baizik, ilusio-nahia. Irudiak eta horiei lotutako hizkuntza konbentzionala ilusio-nahiaren 

produktua baldin badira, ezagutzak ere irudimenaren produktua izan behar du 

nahitaez. Ezagutza deitzen dugun hori irudimenak sortutako metafora eta analogien 

bilduma baino ez da. Horregatik guztiagatik, arestian aipatu bezala, deitu zion 

Nietzschek gizakiari animalia fantastikoa –das phantastiche tier–: gizakia ez da 

benetako ezagutza errealera iritsiko, asmakuntzara baizik. Animalia fantastikoa dugu 

animalia guztien artean metafora intuitiboz osaturiko eskema sortzeko gai den bakarra, 

“irudi bat kontzeptu batean desegiteko” gai den bakarra. 
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 Dena da ilusio-nahiaren sorkuntza, dena da faltsua, beraz. Ez dago Egiarik, 

konbentzioak baizik, giza sorkuntzak eta asmakuntzak. Egia deitzen dugun hori, 

Nietzscheren iritziz, ilusioa baino ez da, noizbait asmatua izan dela ahaztu dena, 

sendotu eta egonkortu dena; hots, “indar sentikorrik ez-eta, agortuak diren metaforak”. 

Gizakiak ahaztu egin ohi du noizbait asmatu egin zituela ilusio horiek, egiak metaforak 

baino ez direla, animalia fantastikoaren sorkuntzak. Hortxe dago ahanzturaren ondorio 

arriskutsua: neurosia, ametsetan galdurik ibiltzea –horrek eskaintzen baitio gizakiari 

baretasuna, tokia, babesa, ziurtasuna–. Arrisku horren jakitun, Nietzschek oroimena 

aldarrikatzen du kasu horretan, egia deitzen ditugun horiek noizbaiteko gure 

asmakizun edo ilusioak baino ez direla jakitea eta onartzea, gogoko ditugun metaforak. 

Sortzaileak jakin behar du ilusio horiek, asmatuak izan diren neurrian, ez direla 

betidanikoak eta, zentzu horretan, ez dutela betiko zertan iraun. 

 Giza demiurgoak sortu du dena: “Munduko eraikin guztiak antropomorfismoak 

dira. Are gehiago zientzia guztiak”. Halaxe azaltzen du Nietzschek munduan nagusi 

den aniztasuna, izan ere, herri bakoitzak bere taula propioak egin ditu. Horregatik dago 

horrenbeste kosmo-ikuskera eta psikologia-ikuspegi. Kultura edo komunitate bakoitzak 

ilusioak sortuko ditu bere irudira. Gauzak horrela, ez dago Egiaz hitz egiterik, egia-

perspektibez baizik. Egiarik balego, antzemaezina litzateke, animalia fantastikoak ez 

baitaki ezagutzen, asmatzen eta sortzen baizik. Berdin gertatzen da, noski, egia 

historikoekin, Historian ere ez baitago Egiarik. Historialari inozoek narrazio 

konbentzionaletan aurkitu ohi dute egia objektiboa: “Hortxe aurkitzen dute haiek egia 

guztien kanona”. Garai historiko bakoitzak, herri bakoitzak, Foucaultek esango lukeen 

bezala, erabakitzen du zer den egia eta zer ez, zer den erreala eta zer ez, zer den 

normala eta zer ez.  

 Hala eta guztiz ere, Historia, gainerako ilusioak bezala, beharrezkoa da 

bizitzarako eta ekintzarako. Historia ulertzeko modu guztiak ez dira onuragarriak 

bizitzarako, ordea. Nietzschek Historia ulertzeko hiru modu bereizi zituen: 

monumentala, antikuarioa eta kritikoa. Lehenengo biak, monumentala eta antikuarioa, 

bizitzarako eta ekintzarako kaltegarriak dira, giza ekintzak mugatzen baititu, eta hura 

ameskeriari loturik baitago, izaera apoliniarrari. Historiaren ikuspegi kritikoak beste era 

bateko xedea dauka: Historia epaitzea eta kondenatzea, “iragan oro kondenatua 

izateko duina baita”. Sortzaile kritikoak iragana epaitu eta kondenatu egin behar du, 

bizitzarako eta ekintzarako kaltegarriak diren ikuspegiak baztertuz eta onuragarriak 

mantenduz, helburua etorkizuna baita –“etorkizuna eraiki nahi duenak soilik du iragana 

epaitzeko eskubidea”.  
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 Bi dira “sukar historikoari” aurre egiteko bideak. Batetik, bide ahistorikoa edo 

ahazteko gaitasundunaren bidea; eta, bestetik, suprahistorikoa edo erlijioari eta arteari 

begiratzen dion boterearen bidea. Labur esanda, gainasetasun historikoari aurre 

egiteko oroimen hautakorra da ezinbestekoa; hau da, gogoan izatea bizitzarako eta 

ekintzarako onuragarri zaiguna, fantasiaren etorrera, aldaketa, ahalbidetu dezakeena, 

batetik; eta, bestetik, bizitzarako eta ekintzarako kaltegarria dena ahaztea: “Botere ez-

historikoek ahanztura eta ilusioa dute izena”. Apolorekin eta Dionisosekin gertatu 

bezala, Nietzschek ahanzturaren eta oroimenaren arteko nahasketa edo oreka 

aldarrikatzen du, biak ala biak baitira ezinbestekoak. “Ahistorikoa eta historikoa modu 

berean dira beharrezkoak kultura, herri edo gizabanako baten osasunerako”. 

Oroimenik gabeko gizabanakoa betiereko iraganean biziko litzatekeen bezala, 

ahanzturarik gabeko gizabanakoa historiarekiko mendekotasunak edo haren 

gainasetasunak suntsituko luke. Horrenbestez, gizaki nagusia historia modu historiko 

eta ahistorikoan bizi duena litzateke, oroimen hautakorra duena, orainaren eta 

iraganaren ehorzlea, “bere kabuz handitzen den indarra duena, iragana onartu eta 

eraldatzeko boterea, zauriak sendatzeko indarra, galdutakoa ordezkatzekoa, 

suntsitutako formak  birsortzekoa”.  
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 Perspektibismoaren aldeko aldarria egiten du Nietzschek, zeinek ez duen 

Egiarik onartzen, munduaren balioa gure interpretazioaren mendekoa baita. Esan dugu 

jada, ez dago Egiarik, Egia deitzen dugun hori inertzia neurotikoa baino ez baita, 

hipotesi atsegin bat, aztikeria-sarea. Horrenbestez, ezagutza esaten dugunean, 

arestian esan bezala, interpretazioa esan nahi dugu, “gauzen izatea adierazten, 

pentsatzen, desiratzen eta asmatzen duten horien sorkuntza baita”. Are gehiago, 

ezagutza deitzen dugun hori da, Nietzscheren arabera, fabulaziorik handiena: 

“Naturaren antropomorfizazioa, gure araberako interpretazioa”. Ezagutza interpretazioa 

da, ez azalpena; interpretazio hori beste interpretazioren baten gainean eraiki da, eta 

aurrekoa ulertezin bihurtu.  

 Perspektibismoa, beraz, pentsatzeko modu berria da, “hori faltsua da” dioten 

edo pentsatzen duten guztien aurkako pentsamendu berria. Izan ere, perspektibismo 

nietzschetarraren arabera, “hori faltsua da” esaldiak honako hau esan nahi du benetan: 

“Ez dut nire den ezer topatzen hor” edo “horrek niri bost”. Perspektibismoa, ondorioz, 

bizitzarako eta ekintzarako kaltegarriak diren ilusioak baztertzea da, beste ilusio batzuk 

etengabe asmatzeko; hots, aztikeriak baztertzea, zerumuga eta fantasia berriak 

asmatu ahal izateko; gauzak beste modu batekoak izan daitezen desiratzea; etorkizun 

hobea iragartzea: “Inoiz ez gauzen zentzua bilatzea, zentzua sorraraztea baizik”. 

Fantasia berriak sortu nahi dituen perspektibismo honek ez dauka idealismo 

ameslariarekin inolako zerikusirik, azken xedea ez baita ideal bat, gauzak beste modu 

batekoak izan daitezen desiratzea baizik: “Desira diot nik, ez ideala”. 

 Gauzak horrela, perspektibismo nietzschetarra tragediari dago loturik, ez 

utopiari. Izan ere, Nietzschek ez zituen utopiak gogoko, are gutxiago bere garaiko 

mugimendu utopikoak. Ez kontserbadorea edo erreakzionarioa zelako, helburu ideala 

zutelako baizik. Garapenak gizarte oso-osoarentzat zoriontasuna ekarri ezin zuelako, 

eboluzio unibertsaletan sinesten ez zuelako, espiritu homogeneizatzaile eta 

txikitzailearen aurka altxatzen zelako, edo hiru arrazoiengatik, doktrina horietan 

guztietan kristautasunaren germena ikusten zuen: giza historia bakarra balitz bezala 

ulertzea pentsamendu kristaua da erabat –zentzu horretan, arrazoia izango luke 

Camusek esatean Marx jainko historikoaren Jeremiasa eta iraultzaren Agustin 

Hiponakoa izan zitekeela–. Doktrina utopiko guztiek partekatzen dute desertuko 

mesianismoa, geroak egoera erabat ezberdina eta ezin hobea duela zain gu 
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guztiontzat, fantasiak beteko diren ziurtasuna. Garaipenaren eguna eta ordua jartzen 

zuten mugimendu mesiarren aurka aldarrikatzen zuen Nietzschek izaera mesianikoa, 

zeina, desertuari loturik egonik, espektatibarik gabeko itxaropena den, beharbada 

arriskutsuaren pentsamendua.  

 Ezaguna da, zentzu horretan, Nietzschek ez zuela bat egiten proiektu 

ilustratuarekin, are gutxiago helburuarekin; desertuko mesianismoa baitzen, azken 

batean. Haatik, bat egiten zuen oinarri batzuekin eta, hortaz, esan ohi da Nietzsche 

kontrailustratzaile zela edo ilustrazioaren ilustrazioa gauzatu nahi zuela; hots, 

Ilustrazioaz haratago joan nahi zuen, Ilustrazioaren beraren erradikalizazioa nahi zuen. 

Nietzschek ez zuen Historia bitan banatuko zuten benetako iraultzetan sinesten, 

bestelako iraultza batean baizik; hau da, helburu metafisiko jakinik ez duen aurrerapen 

batean, zeinetan kultura bakoitza gelditzen, apurtzen, atzera gelditzen eta aurreratzen 

den gutxika. Horretan berdintzen dira utopia eta tragedia, ilusio-nahiaren edo 

irudimenaren beharrean, aldatzeko premian, oztopoak gainditu eta zerumuga berriak 

ahalbidetzeko aukeran. 

 Tragedia nietzschetarra ez da itxaropen itsuan galtzen, itxaropenik gabeko 

geroan baizik, perspektiba heroiko batean. Tragedia itxaropenik gabeko itxaropena da, 

beraz, ezinezkoarekin lehiatzen den itxaropena. Fantasiari loturik dago itxaropen hori, 

hala ere; tragediaren bidez lotzen baitira perspektibismo eta betiereko itzulera 

nietzschetarrak. Tragikoa diferentziaren baieztapena eta aitortza da, betiereko itzulera 

nietzschetarrean betiere itzultzen dena diferentzia baita. Tragikoa aniztasunaren 

baieztapen dionisiakoa da, denaren baieztapena eta onespena, baita pairamena ere. 

Tragedia bizitzaren forma estetikoa da, “bai” esate santu bat. Espiritu tragikoa 

betiereko itzuleraren baieztapena da, amor fatirena: “Gizakiaren handitasuna 

adierazteko nire formula amor fati da –patua maitatzea: ezer ezberdina izaterik nahi ez 

izatea, ez iragana, ez etorkizuna, ezta betierekoa ere”. Baieztapen horretan, ordea, ez 

da berdinaren itzulera baieztatzen, itzulera bera baizik, betiereko itzulera ez baita 

historiaren ikuspegi ziklikoa, desiratzen dugun horren itzuleraren desioa baizik. 

Betiereko itzulera ez-historikoa da –inondik inora ez antikuarioa edo monumentala, 

kritikoa baizik–, oroimenaren eta ahanzturaren arteko oreka bat. Labur esanda, 

hamaika fantasia edo ilusio baliokide erabil genitzakeenez, betiereko itzulera 

nietzschetarra ilusio-nahi kontziente eta kritikoa izendatzeko beste modu bat da: 

bizitzarako eta ekintzarako ilusio egokiak mantendu eta kaltegarrienak baztertzea, 

etenik gabe.  
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Gizaki asmatuak, mamuak, zeozer beharrezkoa adierazteko desira 

du, baina gizaki erreala sinplifikazio kaskar eta antinaturaltzat duen 

jendearentzat soilik. Horregatik daude mamua gizaki erreala balitz bezala 

tratatzeko prest, gizaki errealean mamua, silueta bat, ikusten ohituak 

baitaude. 

 

 Bigarren garaian ere, artean, Nietzschek ilusio-nahia beharrezkoa zaigulako 

ideiarekin sufritzen jarraitu zuen –are gehiago, bizi guztian pairamen horrekin bizi 

behar izan zuen agian–. Bigarren garai hori Gizakia, gizatiarregia! lanak markatua izan 

zen bereziki, hots, gizakiari sufriarazten dioten ilusio banpirikoen aurkako kritikak 

markatua. Onartua zuen jada, gizakiak, animalia fantastikoa den neurrian, ilusioekin 

elikatu behar duela; orain, batzuek neurosia hautatzen duten bezala, inkontzientzia edo 

geldirik egotea, beste batzuk, kontrara, desiratzen dituzten ilusioak kontzienteki 

sortzera eta haien alde borrokatzera ausartzen dira. Azken horiek gutxi batzuk dira, 

zoritxarrez. Animalia fantastikoak bere irudira, neurrira, antolatu du mundua ilusio eta 

fantasien bidez, bestela, mundua ez bailitzateke bizitzeko egokia izango. Horregatik, 

ilusioen lehenengo kausa edo jatorria biziraupena zen, kontserbazio-nahia; eta 

kontserbazio-nahiak sortutako ilusioak, kausa eta efektua, forma eta edukia, gorputza 

eta arima, mundu sentigarri eta adigarria eta abar, eta abar lirateke. Animalia 

fantastikoak neurosia asmatu zuen.   

 Neurosiak ametsean du jatorria. Kultura, eta harekin animalia fantastikoa, sortu 

zen unetik gizakiak errealtzat hartu zituen amets, begitazio eta haluzinazioetan bizi 

izandakoak. Jatorriko animalia fantastikoarentzat, pentsa zitekeen guztia erreala zen –

horren zen ahula esna egotearen eta lokarturik egotearen arteko muga– eta, azkenik, 

bi mundu erreal bereizten bukatu zuen nahitaez. Bi mundu erreal bereizi zituenez,   

gorputza eta arima bereizten bukatu zuen, gizakiak eta jainkoak. Den denak errealak, 

baina bata bestearen ezberdinak. Haatik, dualismo hori ez da egiazkoa 

Nietzscherentzat, buruaren jukutrien ondorioa baino ez da-eta. Ametsetan burmuinak, 

irudimenaren bitartez, eguneko irudi edo inpresioak berreskuratzen ditu; horiek modu 

ilogikoan antolatu eta pentsamendu gisa agertzen zaizkigu. Izan ere, pentsamendu 

asko erabat ilogikoak dira  –eta, hala eta guztiz ere, “ilogikoa denetik ongi asko jaio 

daitezke”–: “Ametsetan pentsatu bakarrik ez dugu egiten, ametsa bera ere, izatez, 
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pentsamendu baten ondorioa da”. Irudi, inpresio edo ilusio horiei hitzak atxiki ohi 

dizkiegu eta, hitzak diren neurrian, neurotikoak uste du hitz horiei izaki errealen bat 

dagokiela ezinbestean. “Jainko” existitzen den heinean, neurotikoak uste du hitz horrek 

zer edo zer oso erreala izendatzen duela, benetan sinesmen hutsa baino ez denean; 

are gehiago, ilusio horietan sinestea antzinako garaietan mamuetan sinestearen 

modukoa iruditzen zaio Nietzscheri. 

 Ilusio-nahiak ilusioak sortzen ditu, noski, batzuk bizitzarako eta ekintzarako 

onuragarriak, kaltegarriak besteak –ez berez kaltegarri edo onuragarriak direlako, 

desirak eta ilusioak neutroak baitira, erabileragatik baizik–. Gizabanakoari dagokio alde 

batera edo bestera lerratzea, ilusio batzuen edo besteen alde egitea, bizitzaren eta 

ekintzaren alde edo kontra: beren burua engainatu eta egiak ilusioak direla ahaztu 

duten neurotikoak izan, edo nahi eta borondate anitzetatik bidaiatzen duten 

eskizofreniko/histerikoak. Zer nolakoa da gizaki modernoa? Gizaki modernoa, nagusiki 

behintzat, homo homunculusa da, neurotikoa. Eta, horrexegatik egiten du amets 

Nietzschek etorkizuneko beste modu bateko gizaki motaren batekin, arima handi 

batekin, goi-arimarekin –überseele edo oversoul–. Kontenplaziozko eta akziozko 

gizakien arteko nolabaiteko sintesia: kontenplaziozkoak akzioari uko egiten dio, 

akziozkoak besteen ideiak behar ditu ekiteko (zeri ekin jakiteko). Sintesia izan beharko 

luke beraz etorkizuneko pentsalariak, europar izaera aktiboaren eta kontenplaziozko 

izaera asiarraren arteko sintesia. Hots, mamuekin jolasten ausartzen diren 

pentsalariak, errealitatearen hutsunea mamuekin betetzen dakiten filosofoak. Helburua 

argia da, mamu handi bat bilatzea, goi-arima bat; gizakia bilatu beharra dago, gizakia 

benetan dagoeneko dena izatera ailegarazten saiatu beharra.   

 Zoritxarrez, Nietzsche gizaki berri horrengandik oso urrun dago, are urrunago 

garaiko gizartea, gizartea oraindik ere artxiespektroari loturik baitago ezinbestean, 

modu batean edo bestean. Zergatik? Esana dago jada, gehiengoa neurotikoa delako 

eta, neurotikoak diren neurrian, mamu zaharrei gorputz berriak eman beharrean, 

iragana berreskuratu nahi dutelako, espektroak konjuratu eta hildakoak berpiztu nahi 

dituztelako. Gizakia, Natura, Arima eta Morala ilusioak izan ohi dira, bizitzarako eta 

ekintzarako ilusio kaltegarriak, ilusio edo metaforak baino ez direla ahaztu delako, 

espektroaren forma edo gorpuzteak direlako, Jainkoa izeneko artxiespektroarenak. 

Artxiespektroa vs Goi-arima.  
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Hitzek iraun diraute. Gizakiek uste dute berdin gertatzen dela hitzek 

adierazten dituzten kontzeptuekin. 

 

Antitesia, badira goragalea sortzen duten egiak, materia peccans, 

zeintzuetatik aske egotea nahiko lukeen edozeinek: komunikatuz baino ezin 

da liberatu. 

 

 

 Gure ezjakituria hasten den une horretan hitz bat jarri ohi dugu, Jainkoa 

adibiderako. Hala, ezjakituriatik sortu zen, adibidez, erlijioa: behin gizakiak ilusio zindo 

bat sortu zuen, eta egun ez da aztikeria edo sorginkeria baino, magia beltzaren 

produktua, neurosiarena; hau da, bizitzarako eta ekintzarako erabat kaltegarria den 

ilusioa. Ez dezagun ahaztu arestian esandakoa, hots, badirela bi ilusio mota –fantasiak 

eta aztikeria– batetik, eta bi ilusio-nahi mota –aktiboa eta erreaktiboa– bestetik. 

Horregatik, ilusioak ez dira berez onak edo txarrak, erabilerak baino ez baititu halakoak 

bihurtzen, azken produktuak.  

 Ilusio-nahi erreaktiboak, neurotiko edo metafisiko baten ilusio-nahia den 

heinean, aztikeria eta sorginkeriak sortzen ditu, neurosiaren mesederako lan egiten 

duen magia beltza, ihesaldiaren mesederako, ezkutaketaren, inbertsioaren, 

kontserbazioaren mesederako; azken baten, kontsolamendua eskaintzen du, azalpen 

bat, gizakiaren onurarako natura antolatu eta ordenatzeko aukera. Idealismo 

neurotikoa, horrenbestez, aztikeria-sarea da, bizitzarako eta ekintzarako kaltegarria 

den ilusio-sare erreaktiboa; gezur eta perspektiba faltsuen sarea, zeinak banpirismoa 

eta fakirismoa dituen helburu.  

 Itxurazko munduaren errealitatea da demostra daitekeen bakarra, bestelako 

errealitaterik ezin baita demostratu. Paradoxikoki, kontraesan horretan oinarrituz atxiki 

zaizkio mundu adigarriari erreal eta egiazkoaren ezaugarriak –ondorioz, mundu 

adigarria erreala eta egiazkoa baldin bada, orduan itxurazko mundu sentikor edo 

lurtarra ilusio hutsa baino ez da–. Alabaina, ikusi nahi izan edo ez, onartu nahi izan edo 
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ez, bizi garen mundu honetako faltsukeria da gure begiek antzeman dezaketen 

sendoen eta egiazkoena. Horrexegatik ez genuke mundu hau ilusio huts edo gezurtzat 

hartu behar, gure afektuek duten errealitate maila bera duen mundutzat baizik. 

Nietzscherentzat, gure mundua ez den bestelako mundu batez hitz egitea zentzugabea 

da oso, bizitzaren aurkako grinaren batek zuzentzen ez bagaitu, noski. Alabaina, kasu 

horretan ere, bizitzaren kontrako mendekua hartu beharko genuke bizitza hobe baten 

alde, “bizitzaz mendekatu bizitza hobe baten fantasiarekin”, fantasien bidez 

sorginkeriari aurre egiteko, bizitzarentzat eta ekintzarentzat onuragarriak diren ilusioen 

bidez. 

 Erlijioa, horrenbestez, magia beltzak edo aztikeriaren arteak hartu duen beste 

hitz bat da, zeinak beldurrean eta pairamenean duen jatorria. Nietzscheren ustez, 

erlijioak ez du sekula egiarik izan bere baitan, ezta parabola gisa ere; are gehiago, 

“azalpen irudikari horiek guztiak egonezinen edo plazer-egoeren ondorioak dira, 

hizkuntza oker edo desegoki batera itzuliak”; hau da, “morala eta erlijioa akatsaren 

psikologiari dagozkio erabat”. Animalia fantastikoak ametsak txarto interpretatu eta 

gauza bakoitzari izena jarri zion une berean sortu zuen metafisika sendotuko zuen 

gramatika bat. Haatik, beharrak desira bat dagoela baino ez du demostratzen, ez beste 

ezer. Neurotikoak bestelako mundu erreal baten beharra izateak ez du mundu horren 

existentziarik frogatzen, neurotikoak desira hori duela baizik, “goseak ase dezakeen 

elikagaiaren existentziarik frogatzen ez duen bezala, elikagai hori desiratzen dela 

baizik”. Are gehiago, baliteke desira hori bera ere erreala ez izatea. Auskalo. Behar 

metafisiko bat balego ere, horrek ez luke esan nahiko bide bakarra denik, bestelako 

biderik ez dagoenik, ezta behar hori barik bizitzerik ez dagoenik ere: “Ez duzue 

metafisikan babestu behar; immolatu egin behar duzue garatzen ari den kulturaren 

aldarean. Horrexegatik nago ni idealismo ameslariaren aurka”. 

 Erlijioaren akatsik larriena, Nietzscheren aburuz, zutabe metafisiko, platoniko 

eta dualisten gainean eraikia izatea da, hots, idealismo ameslariaren gainean. 

Nietzschek ez dauka benetan ezer erlijioaren aurka, oinarri duen metafisikaren aurka 

baizik; izan ere, estimatu eta aintzat hartzen ditu jatorrian izaera iraultzailea duten 

erlijioak, eraldaketarako bideak baitira. Erlijioari (metafisikari) egiten dion kritika bortitz 

horren atzean, erlijio kristauaren, eta bereiziki Elizaren, kontrako eraso bortitza 

ezkutatzen da. Are gehiago, Kristautasunaren eta Elizaren artean kontraesana ikusten 

du Nietzschek, hasierako kristauek ez baitzuten Eliza batere gogoko; izan ere, iraultza 

kristaua, Jesukristo buru, Eliza juduaren aurka altxatu zen, judaismoa, Dabid buru, 

menderatzaileak ziren instituzioen kontra altxatu zen modu berean. Eliza da, azken 

batean, neurosia eta magia beltza instituzio bilakaturik. Elizaren lehen urratsetan 
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aurkitzen du Nietzschek neurosi dominatzailearen ernamuina eta, ondorioz, neurotiko 

dominatuarena ere bai. Elizarekin indartu eta sendotu zen, azkenik, artxiespektroa, 

Jainkoa, ilusioetan beldurgarriena eta pozoitsuena. 

 Ilusio-sorginkeria horren mende joan zen eratzen edo ekoizten gizaki mota jakin 

bat, zeinak den-dena sentitzen duen sentsibilitate handiegiarekin, denak zauritzen 

baitu; gehiago aurkaritu nahi ez duen gizaki bat, arriskatu nahi ez eta erresistentziei 

jarki nahi ez zaiena. Aztikeria horrek bizitza gutxiesten du, natura eta balio goren 

guztiak.  Sorginkeria handiak, Jainkoak, fedea eskatzen du, non fedea edukitzeak zera 

esan nahi duen, egia jakin nahi ez izatea; horrexegatik da sinestuna konbikzioen 

mendeko, beldurrena, akatsena. Sinestuna, neurotikoa den neurrian, mendekoa da, ez 

du bere burua xedetzat: “Sinestunak kontsumituko duen norbait behar du beti”. 

Sinestunak ez du egia santua jakin nahi, hots, ez duela inoren beharrik benetan; hala, 

ezkutaketa du nahiago, ilusio zaharretan fede itsua izatea, alegia, horrek eskaintzen 

baitio ziurtasuna eta baretasuna. Haatik, ameskerietan ibiltzeak ez du pairamenetik 

libratuko, sinestunak fakirren moduan sufritu behar baitu, banpiroen biktimei bezala 

bizitza anemiko bihurtzen zaiolarik. 

 Gizaki moderno neurotikoa, beraz, metafisikaren mendekoa da –horrek 

ezaugarritzen eta definitzen baitu– eta, ondorioz, dualismoarena: bi mundu, 

errealitatea/itxura, arima/gorputza, dominatzailea/dominatua, etab. Labur esanda, 

neurotikoa bereizketa manikeoak definitzen du, bi terminoen arteko baten 

baliogabetzeak. Neurotikoa, itxurazkoa eta kontingentea den guztiaren aurkako 

gurutzada santuan, bizitzaren eta ekintzaren aurka altxatzen den moralista dekadentea 

bilakatzen da, “dekadenteak berezkoa baitu ekintza sortzailetik mina baztertzea”, 

etengabe minera itzultzen bukatu behar badu ere. Dena dela, “bizitzaren inguruko epai 

eta balorazioak, aldeko edo kontrako, ezin dira sekula egia izan: sintoma gisa baino ez 

dute balio, eta hala baino ezin dira kontuan izan. Berez, epai horiek inozokeriak dira”. 

Inozokeriak izan edo ez, arrazoia hizkuntzan sartu zen eta Jainkoa gramatikan, azken 

lexikoan sinesten zuten guztiek sorginkeriaren mendeko izaten jarraitu zutelarik. 

Horrexegatik zen horren garrantzitsua Jainkoaren heriotza, agerian geratuko zirelako 

inozokeria, gezurra eta faltsutasuna. “Eroa” erabiltzen du Nietzschek gertakizun 

handiaren berri emateko, Jainkoaren heriotzarena –heriotza ez den heriotza, bestetik–. 

Komunikatu beharra dago, soilik horrela askatu baikaitezke sorginkeriatik eta 

aztikerietatik, materia peccansetik. 

 

 



NIETZSCHE 
Mamuak, desioak, ilusioak 

 

33 

 

 

II 

ONGI ETORRI DESERTURA 

HILOBI ARRAKALATUAK ETA MAMUAK 
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 Zera gertatzen ari da orain, bakardadea bera biguntzen eta apurtzen 

dabilela bere baitan, hildakoak edukitzen jarraitu ezin dezaketen hilobi 

arrakalatuen modura. Leku orotan ikusten dituzte berpiztutakoak. 

  

 Jainkoa sortua izan zen une berean hil bazen, Nietzscheren iritziz, gizakia ez 

zen gertakari horren jakitun eta kontziente izan berandura arte, Ilustraziora arte, 

beharbada. Jainkoaren heriotza ez zen, beraz, Nietzscherekin etorri, lehenagotik ere 

aipatu heriotza klasikoa baitzen idazleen artean; topiko literarioa zen aspalditik. Jean 

Paul-ek Jainkoaren desagerpenaz eta desertuan utzitako umezurtzez hitz egin zigun; 

Heer ere, Jainko zaharraren heriotzaz eta hark utzitako hutsune handiaz mintzatu 

zitzaigun; De Vigny, gizaki abandonatuaz eta Nerval jainkorik gabeko gizakiaz, besteak 

beste. Nietzschek ere, ildo beretik, garaiko zenbait korronteren ildotik, eta lagun zuen 

Heine-ren pentsamenduari jarraituz, XIX. mende amaieran jarri zuen lehenengoz 

eroaren ahoan ezaguna zaigun esaldia: “Hil dugu jainkoa, zuek eta nik”. Eroaren 

inguruan bildu zirenak, ordea, ez zeuden berri hura ulertzeko eta onartzeko prest, 

inondik inora. Etsiturik, eroa eliza askotan sartu zen bere Requiem aeternam Deo 

ozenki jaurtitzen zuela eta, elizetatik kanporatua zenean, zergatik egiten zuen hori 

galdetuz gero, hauxe erantzuten zuen beti: “Zertarako balio dute elizek, Jainkoaren 

monumentu eta hilobi baldin badira?”. Jainkoa hil da, baina ezer gutxi aldatu da. 

 Jainkoa jaio bezain pronto hil zen. Zer esan nahi du horrek? Lehenik eta behin, 

Jainko kristaua jaiotzean hasi zela dena hiltzen. Kontzientzia judua saiatu bazen ere 

herri judua Kristorengandik aldentzen, lortu nahi zuenaren aurkakoa lortu zuen 

Jainkoaren semea omen zena gurutzera zuzenean bidali zuenean, Kristoren 

heriotzarekin kontzientzia juduak hil baitzuen Jainkoa; bestela esanda, Kristo, martiri 

bilakatu zuen heriotzarekin, Jainko zaharraren seme gisa agertzen da indartsuago. 

Une horretan hil zen jainko zaharra, bestelako jainko berritu eta indartsuagoari bidea 

uzteko. Mendekuaren jainkoak lekukoa utzi zion maitasunarenari, hots, Aita Handiaren 

heriotzarekin haren mamuak gorputz edo forma berriztatua hartu zuen, semearen 

irudira, noski. Haatik, jainko berri hori jaio bezain pronto hil zen, beste behin ere, 

Jainko berri bati lekua uzteko; oraingo honetan San Pablok bere irudira moldeatua, 
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berak gorpuztua –San Pablok, Nietzscheren iritziz, Kristok ekarri zuen on guztia 

zapuztu zuen. Kristo, benetan, kriminal politikoa izateagatik izan zen gurutziltzatua, 

eliza juduaren aurka matxinatu zelako–. Oraindik beste heriotza bat zuen zain, gizakiak 

berak hil behar baitzuen, gizaki txiki eta erreaktiboak, guztien artetik itsusienak, ezin 

baitzuen onartu dena ikusten zuen hark bizirik jarraitzea. Azkenik, hauxe da paradoxa: 

Jainkoa jaio bezain pronto hiltzen hasi zen arren, etengabe hil den arren, ez da sekula 

behin betiko hiltzen. Horregatik, gertakari handia den arren, ezin dugu ahaztu heriotza 

hori, horrenbestez, ez dela benetako heriotza. 

 Zer esan nahi du orduan heriotza horrek, zer edo zer adierazten baldin badu? 

Ezer baino lehen, heriotza horrek mundu adigarriak bere indar guztia galdu duela 

adierazten du; hau da, mundu adigarriak oinarri zituen balio gorenak suntsituak izan 

direla, inguratzen zuen metafisika guztiak bere garrantzia galdu duelarik. Heriotza 

horrek, beraz, berarekin ekarri zuen desertua, zentzu-gabezia, gizakia bakarrik geratu 

zelarik, ezerezari aurre egiteko iparrorratzik gabe –hedatu ahala balio zaharrak 

irensten dituen ezerezari, ate-joka dabilkigun apopilo misteriotsuari [nihilismoa]–. Ez 

hori bakarrik, heriotza horrek dena errotik aldatzeko aukera ere zabaldu zuen, balio 

guztiak aldatzekoa, aukera bat baino ez bazen ere. Nietzschek gogotsu espero zuen 

heriotza horrek zer edo zer handia ekartzea, inflexio-puntua izatea, garai berri baterako 

lehendabiziko urratsa. Alabaina, Nietzsche ez da fidatzen, Jainkoak hutsune bat utzi 

duelako, hots, Jainkoa desagertu den arren, hor jarraitzen duelako hutsuneak, nork 

bete zain. Hutsunea mamua da, noski, gorpuzte berrien zain edo berpizteko zain 

dagoen mamua. Jainkoa hil zaigun arren, bestelako moduren batean itzul dakiguke, 

aurretik ere horrela egin izan baitu maiz. Esan dugu ez dela benetako heriotza bat, 

mamuaren gorputz aldaketa etengabea baizik: “Jainkoa hil da, baina haren itzalek 

gurekin jarraituko dute hurrengo bi mendeetan zehar”. 

 Amaren ausentziarekin jolasten den ume freudiarrarekin gertatu bezala, gizakia 

umezurtz geratu zen parrizidioaren ostean, desertuan bakarrik, eta, ondorioz, Aitak 

utzitako hutsunea betetzeko mamu edo fantasiaren bat behar zuen, oraindik ere. 

Horrelakoak omen dira, Nietzscheren aburuz, gizaki modernoaren jokoak, Aitak 

utzitako hutsunea betetzeko jokoak. Alabaina, gizaki modernoak ez zuen fantasia 

berririk sortu edo asmatu behar izan, Jainkoak berak utzi baitzion bere mamua nahi 

beste gorputz eman ziezaion. Aita desagertu zen, baina seme-alabei jolasteko mamua 

utzi zien: bere mamua, artxiespektroa edo Ilusio Handia. Ausentziarik pairatu izan ez 

balu, gizaki modernoak ez zukeen mamuekin jolasteko beharrik izango, hutsunea 

betetzeko beharrik, eta, hortaz, jainkoak ez zukeen inolako mamurik utziko, baizik eta 

behin betiko desagertuko zen.  
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 Ondorioz, Jainkoa hil da eta ez da hil, hots, hil den arren oso bizirik darrai bere 

mamuaren bitartez. Horrek Lacanengana garamatza nahitaez, berriro ere. “Heriotza 

heriotza da” esaten dugunean, ez dago tautologiarik, beste behin ere hitz bien arteko 

tarteak diferentzia markatzen duelako, tartearen alde bietako terminoek ez baitute 

gauza bera adierazten. “Heriotza heriotza da” esaldiak benetan zera esan nahi du, 

beste behin ere, “heriotza heriotza eta bere mamua da”, non mamua subjektuaren eta 

subjektuak desiratzen duenaren arteko zubia litzatekeen, zubi oso erreala. 

Horrenbestez, Jainkoaren espektroa edo mamua desagertzen ez den bitartean, ez da 

benetako eta erabateko heriotzarik izango; soilik hitz bien arteko distantzia edo tartea 

desagertzen denean desagertuko da bi terminoen arteko bereizketa edo diferentzia, 

eta heriotza benetan heriotza izango. Zoritxarrez, gizaki modernoaren girgiluak horren 

ziren sendoak, non luzaroan bizi beharko dugun espektroarekin eta haren 

materializazioekin –beste mende batean gutxi gorabehera, Nietzscheren kalkuluen 

arabera–. 

 Aitaren heriotzaz geroztik, gutxi batzuek [sortzaileek] mamuekin jolasteko beste 

aukera bat ikusi zuten; gehienek [transformatzaileek], ordea, espektroa berpizteko edo 

espektroa eraldatuta berpizteko aukera ikusi zuten. Gizaki nagusi nietzschetarrak 

saiatu ziren, modu ezberdinetan mamua eraldatuz eta etengabe gorpuztuz, hutsunea 

betetzen. Hutsunea eta noraeza jasangaitz bilakatu zen eta, horrenbestez, nahiago 

zuten ezereza desiratu ezer ez desiratu baino. Edozerk bete behar zuen hutsunea, 

astoak bete behar bazuen ere, edozerk balio baitzuen. Gauzak horrela, Jainkoaren 

heriotzarekin, metanarrazioen heriotzarekin, gizaki nagusiek Jainkoaren mamua beren 

irudira eraldatu zuten, gizaki modernoaren irudira. Gizaki nagusiek balio jainkotiarrak 

giza balioez ordezkatu zituzten, eta Gizakia bera jainkotu. Haatik, aldaketa zetorrela 

iragarri zuten arren, ezer gutxi aldatu zen azkenik, esentzian Jainkoa ez baitzegoen 

benetan hilik, eraldatuta baizik. Hitz gutxitan, Deleuzerekin batera, Jainkoa izan da, hil 

da, baina berpiztuko da: Jainkoa gizaki bilakatu da; Gizakia, jainko.  
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 Doktrina bat hedatu zen, eta berarekin batera fede bat: dena 

dago hutsik, dena da berdina, dena izan zen! […] gu denok bilakatu 

gara idorrak […] putzu guztiak lehortu zaizkigu, itsasoa bera ere 

baztertu da. Lurzoru guztiek nahi dute ireki, baina sakontasunak ez 

gaitu irentsi nahi! 

  

 “Jainkoaren heriotza”rekin gertatu bezala, “nihilismo” terminoa aski ezaguna 

zen Nietzsche erabiltzen hasi aurretik; are gehiago, “nihilismo” hitzaren ibilbidea luzea 

da oso. Lehenengoz XII. mendean agertu zen teologia tratatuetan, baina denborarekin 

zeharo aldatu zen erabilera; Jacobi izan omen zen berrerabiltzen lehena XIX. 

mendean, adituak bat datoz horretan. Hasiera hartan nihilianismus hitza zenbait 

teologoren heresiak izendatzeko erabili ohi zen arren, hitzak benetako garrantzia 

Jacobirekin hartu zuen, Fichte-ri bidalitako gutun askotan erabili baitzuen zentzu 

klasikoarekin. Jacobiren arabera, nihilista errealitatearen nozioa galtzen duena da, 

behin ezerezean galdu denean. Ondoren Hegelek, ezkortasuna baztertuz, zentzu 

askoz positiboagoa atxiki zion hitzari. Hegelen iritzian, filosofiaren azken xedea 

absolutuaren ezagutza zen eta, horren arabera, nihilismoak hasiera berri bat 

adierazten zuen. Stirner-ek, ordea, bere garaiari eta garaiko ezaugarri jakin batzuei 

erreferentzia egiteko erabili zuen, bereziki kristau-zentzugabekeriari edota gizakiaren 

esklabotzari. Literaturan ere, XIX. mendean agertu zen lehenengoz Ivan Turguenieven 

eskutik, balio dekandeteei erreferentzia eginez –baita intelektual ateoei ere–; beste 

batzuen arabera, berriz, Jean Paul izan zen lehena erabiltzen, 1800. urtean, poeta 

erromantikoei erreferentzia egiteko. Horiek guztiek eragina izan zuten, modu batean 

edo bestean, Nietzscheren pentsamenduan, eta Turguenievek nabarmenena.  

 Azkenean, Nietzschek “nihilismo” hitza definitu zuen, mugak jarri zizkion, 

ezerezaren edo ez-izatearen baliokide gisara funtziona zezan. Hori da, azken batean, 

“nihil” hitzak esan nahi duena, ez-izatea, ezerezaren balioa, balio-eza; bai, hasiera 

batean, ukatu eta mespretxatzen den unetik bizitza ezerezera delako murriztua, bai, 

Jainkoaren heriotzaren ostean, baliorik gabe geratzen delako gizakia. Alabaina, hitzak 

duen zentzu negatiboa positibo bilakatzen da azken urrats batean, Nietzscherentzat 

nihilismoa ez baita gertaera historiko huts bat, mendebaldeko historiaren motorra 
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baizik; bestela esanda, nihilismoa ez da mendebaldeko dekadentziaren kausa, haren 

logika baizik. 

 Erresuminaren garaia dugu lehenengo, Grezia klasikoan du jatorria. Garai 

hartan gizakiak ezin zuen pairamena eta horrek sortzen zion mina jasan eta, 

horrenbestez, mina besteei jaurtitako erresumin bihurtu zuen: “Zeure erruz!”. Sokrates 

dekadentea izan zen, Nietzscheren aburuz, mendebaldeko nihilismoaren sortzailea, 

ukapen metafisikoaren lehenengo bultzatzailea, zeina oso baliagarria bilakatu zen 

dionisismoaren gehiegikeriei aurre egiteko. Haren pupiloak, Platonek, dekadentzia 

greziar berri baten oinarriak ezarri zituen, kristautasunetik askoz hurbilagoak. Platonek 

ezarri zituen Kristautasunak behar zituen oinarri dekadente nagusiak.   

 Erresuminaren garaiari kontzientzia txarreko garaiak jarraitu zion, 

herriarentzako platonismoak. Garai horrek aurrekoaz bestelako gizaki mota bat ekoitzi 

zuen, oraingo honetan, errua inori leporatu beharrean, bere buruari egozten dion 

gizakia delarik. “Zeure erruz!” esatetik, “neure errua!” esatera pasatu zen. Barne-indar 

erreaktiboak ez doaz jada kanporantz, barnerantz baizik, erresumina kontzientzia txar 

bilakatzen delarik. Garai berri horren ezaugarri nagusiak mina eta erruaren 

barnerapena dira, zalantza barik. 

 Hirugarren garaiak ideal aszetikoa edo perfekzio espirituala zuen ezaugarri 

nagusi, sublimazioa. Erresuminaren eta kontzientzia txarraren ostean, gizakia 

bizitzaren ukapena bilatzen hasi zen, horretarako botere-nahia ezerez-nahi bihurtu 

zuelarik. Garai horretan, balio jainkotiarrak irizpide nagusi izanik baloratzen zen dena, 

bizitzaren aurkako balioen arabera. Azpikoz gora geratu zen dena, ezer ez zen izan 

beharko zukeen bezala –esklaboari jauna deitzen zioten, eta alderantziz–. Noblezia 

zamarekin zegoen erlazionaturik, balio gorenek suposatzen zuten zamarekin. 

 Laugarrena, Jainkoaren heriotzarena, berreskurapenaren garaia da, inflexio-

puntu berria. Gertakari handiak aldaketari ateak irekitzen dizkion arren, balio-aldaketari 

eta sormenari, bi mendetan zehar hedatuko da nihilismoa, Jainkoaren heriotzak ez 

baitzuen aldatu baloratzeko modua, ez baitzen benetako heriotza izan. Jainkoa 

gizatiartu egin zen, gizakia jainkotu, gizakiak hartu zuen Jainkoaren lekua eta, 

horrenbestez, garai horretan ekoitzi zen gizakia bestelakoa zen, gizatiarragoa, 

gizatiarregia. Hala ere, gizatiarregia izanda ere, Jainkoaren heriotza ez denez sekula 

benetan gertatzen, gizaki horrek ere “gurtzen duen eta belaunikatu behar duen 

animalia” jarraitu zuen izaten. Gizaki horrek badu bere garrantzia, ordea, txanponaren 

alde baikorra ere azaltzen baitzaigu: garai horretan agertu ziren gizaki nagusiak, azken 

gizakiari eta desagertu nahi zuen gizakiari bidea ireki behar zietenak.  
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 Aipatu azken bi gizakion garaia litzateke bosgarrena eta azkena nihilismoaren 

ibilbidean (mendebaldean). Lehendabizi, gizaki nagusiek bide eman behar zioten 

azken gizakiari, horrek ahalbidetuko zuelako modu aktiboan bere buruaz beste egin 

nahi zuen gizakia, Gizakiaren heriotza gauzatu behar zuena, oso bestelako gizaki mota 

bati ateak irekitzeko: supergizakiari: “Garaiz hiltzen: horretan irakasten du Zaratustrak 

[…] Nik erakusten dizuet heriotza betearazlea, bizidunentzat eztena eta promesa dena. 

Betearazlea arrakastaz hiltzen da, zain dauden eta zin egiten duten pertsonez 

inguraturik”. Bi gizaki horiek hilez gero, nihilismoaren bukaera eta Eguerdiaren hasiera 

letozke, Osasun Handiaren garaia, garai itxaropentsua. Azken gizakiak modu pasiboan 

desagertu nahi baldin bazuen, “dena da alferrik” esanda, desagertu nahi zuen gizaki 

hori, nihilista erradikal eta aktiboa, bere armekin nihilismoari amaiera ematen ziona 

zatekeen –Nietzschek lehendabiziko eta azken nihilista perfektutzat zuen bere burua, 

dekadentea eta haren antitesia–. 

 Esandako guztiarekin, ez genuke nihilismoa zer edo zer kaltegarri edo okertzat 

hartu behar, Nietzscheren aburuz, ez baitugu zer edo zer bakar eta unitario gisa ulertu 

behar. Hondakinak bezala, dekadentzia ere beharrezkoa da bizitzarako; horregatik 

uste du Nietzschek ez dugula zertan nihilismoa suntsitzen saiatu, saiakera oro antzua 

bailitzateke, hura ere dekadentziak irentsiko bailuke. Nihilismoaren aurkako saiakera 

orok lortzen duen bakarra nihilismoa bera elikatzea da. Ezinbestekoa da, garapen edo 

gainditze orok uzten baititu zaborra eta hondakinak bidean. Nihilismoa bideratu baino 

ezin dugu egin, ea egunen batean autosuntsipenera eramaten dugun. Nihilismoak, 

azken batean, bi aurpegi elkarren aurkako ditu: aktiboa eta pasiboa. 

 Nihilismo pasiboa balio gorenen galeraren aurreko pesimismo erreaktibo gisa 

agertzen da; hau da, kosmos-ikuskera tradizionalaren suntsipenaren aurrean, nihilismo 

pasiboa beherakada, ahultasun edo neke gisa agertzen da. Nihilismo aktiboa, berriz, 

kosmos-ikuskera tradizionalari loturiko balio absolutuak suntsitu ahal izateko 

beharrezkoa den sendotasuna lortu arte igotzen eta gainditzen jarraitzen duen indar 

aktibo gisa agertzen da. Nihilista aktiboa, nihilismoaren muturreko forma, benetako 

munduaren ukapena litzatekeen neurrian, berezko gauzarik edo Egiarik ez dagoela 

onartzen duena litzateke; nihilista aktiboa metafisikan ezkutatzen ez dena litzateke, 

idealismo ameslariaren edo neurosiaren aurkakoa; mina saihestu bainoago gainditu 

beharra dagoela pentsatzen duena. 
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 […] Espirituaren hiru eraldaketa aipatu dizkizuet: zelan espiritua 

bihurtu zen gamelu, gamelua lehoi, eta lehoia, azkenik, ume. 

  

 Aipatutako hiru eraldaketa horietan lehena gamelu bihurtzea da; zamari edo 

zama-abere horrek desertuan barrena kargatura korrika dabilen gizaki astuna 

irudikatzen du. Gamelua, beraz, balio gorenen karga –hezkuntza, morala, kultura...– 

bizkarrean daraman animalia da eta, horrenbestez, izaki erreaktibo edo neurotikoaren 

metafora, benetan dena izatera ailegatzen ez den gizaki nihilista eta dekadentearena, 

zeinak ez dakien minari aurre egiten eta bizitza mespretxatzen bukatu duen. 

Nihilismoaren balioak, “dena da alferrik”, berresten dituen desertuko animalia da. 

Gameluak gorrotoaren eta erresuminaren gizakiari egiten dio erreferentzia; bere 

ahultasuna indar bilakatzeko, eta ziurtasuna eta egonkortasuna bilatzeko talde-senez 

komunitateari atxiki zaiona. Haren indarrak, minak eta erresuminak neutralizaturik 

daude eta, hortaz, haren ezerez-nahiak ez du sorkuntzarik edo suntsipenik eskatzen –

“Nik nahi dut, hala nahi dut”–, biziraupena eta ziurtasuna baizik –“Behar dut, hala egin 

behar dut”–. Gameluak sentitzen eta sinesten du gertatzen den orok beti duela 

erantzule edo errudunen bat, norbera edo bestea izan. Erruagatik da gamelua ahula 

eta zorigaiztokoa, mina eta pairamena kudeatzen ere ez baitaki, kontzientzia txarrez 

eta astuntasunaren espirituz horniturik baitago. Ahultasun hori da, hain zuzen, bizitza 

ukatzera eramaten duena, “egin behar dut” esatera bultzatzen duena, haren nahia 

ezerez-nahia baita, desertu-nahia. Alabaina, bat-batean, desertuaren bakardadean, 

lurrera botatzen du zama gameluak eta lehoi bihurtzen da. 

 Lehoia, animalia basatia den heinean, Jainkoaren heriotzaren ostean dena 

suntsitzeko premia duen gizakia da. Gamelua “bai-esale” hutsa bazen, esanekoa, 

lehoia “ez-esale” hutsa da, ez du jada “nik egin behar dut” edo antzeko formuletan 

sinesten. Lehoiak nahi du, baina oraindik ezin du; hots, tesiaren eta antitesiaren artean 

lebitatzen dabilen gizakia da, denaren eta izan nahi duenaren artean, fantasiaz beterik 

dagoen arren ez baitago supergizakia izateko prestatuta. Lehoiaren patua desagertzea 

da, hiltzea, xede gorenago baten mesederako, supergizakiaren etorrerari, gizakien 

ekoizpen berri eta hobe bati bide emateko, azken batean. Lehoia Zaratustra da –

Deleuzen arabera, lehoia da Zaratustraren ikurra, lehenengo liburua lehoiarekin hasi 

eta azkena lehoiarekin bukatzen baita–, moralaren gainditzea, moralistaren auto-
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gainditzea bere antitesian, Nietzschek esan bezala: “Zaratustraren arazo psikologikoa 

zera da, hitzekin eta ekintzekin maila izugarrian ukatzen duela orain arte baieztatutako 

guztia, nahiz eta Zaratustra bera ukazioaren espirituaren antitesia izan; izatez, paturik 

astunena daramana izan daiteke arinena –Zaratustra dantzari bat da–”. Hau da, 

gamelua izaki pisutsu eta astuna bazen, bai berezko zamagatik, bai gainean 

zeramanagatik, lehoia izaki arina da, ia-ia hegan egin dezakeena, dantzaria.  

 Noski, arestian Zaratustra Nietzsche dela esan badugu, esan beharko dugu 

orain lehoia ere Nietzsche bera dela, Zaratustra bezala. Lehoiak diren neurrian, bai 

Nietzschek eta bai Zaratustrak, biek ezagutzen dute beren zoria, beren patua, hots, 

direna izatera heltzea; lehoia Historia bitan banatu dezakeen egia izugarriaren jakitun 

da, gezurraren ezagutarazlea. Lehoia dugu mezulari alaia, zeinaren ostean ezin den 

itxaropen berriaz aparte besterik egon. Hori adierazten du lehoiak beraz, balio guztien 

aldaketa, suntsipen/sorkuntza, hilezkortasuna eta krimena. Haatik, hor ez da dena 

geratu behar, oraindik ere lehoiak beste eraldaketa bat pairatu behar baitu, ume 

bilakatu, zindotasun. Gizakiak desagertu egin behar du supergizakia ager dadin.  

 Nietzschek soberan zekien bere fantasia maitea, supergizakia, ager zedin, 

ezinbestekoa zela Jainkoaren itzal guztiak desagertzea, hots, artxiespektroa 

desagertzea behin betiko –Jainkoa hilik badago ere, Nietzsche ez da fidatzen, ez baita 

benetako heriotza–. Baina, noski, Jainkoaren itzalek desagertu behar badute, haren 

itzal modernoenak ere, Gizakiak, desagertu beharko luke, “landarearen eta mamuaren 

arteko zubia” baita, bitartekoa. Derridak esan zuen bezala, Gizakia ere (letra larriz 

idatzia) bestelako artxiespektro bat da, mamu kapitala; orokortasun abstraktua, 

zeinaren ordezkariak diren gizaki(moderno)ak. Gizakia artxiespektroa “Aita” den 

neurrian, gizateria espektro-bilduma da, espektro nagusiaren itzalak, espektroaren 

gorpuzte berdin-berdinak. Era berean, ez dezagun ahantzi, Gizakia Jainko 

espektroaren bestelako gorpuzte bat da, Jainkoa haragituta. Jainkoaren hiltzaile zen 

Gizakiak ere hil behar zuen arren, ez zen hala gertatu, eta Jainkoaren gorpuzte edo 

itzal gisa aritu zen ordutik. Paradoxikoa dirudien arren, Jainkoaren heriotzak ahalbidetu 

zuen Gizakiaren agerkundea, haren jainkotzea –une horretan gizaki-jainkoak 

Jainkoaren lekua hartzen baitu–, Jainkoaren heriotzak Gizakiaren heriotza ekarri behar 

zuenean, Jainkoaren heriotzak izate jainkotu guztien heriotza ekarri behar baitzuen. Ez 

dago, beraz, inolako paradoxarik, hildakoen eta bizidunen arteko anabasa baizik. 

 Foucaultek demostratu bezala, Gizakia ez da beti izan, bestelako gizaki-formak 

egon badira ere. Garai klasikoan, gizaki mugatua mugagabeak diren kanpo-indarrekin 

jartzen da harremanetan, gizaki-formak lekua uzten diolarik jainko-formari. 
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Modernitatean, ordea, gizakiaren barne- eta kanpo-indarrak mugatuak diren kanpo-

indarrekin erlazionatzen dira, gizakiak mugagabearen kontzientzia lortu duelarik. Muga 

horien kontziente izanik soilik lor dezake gizakiak Gizaki bihurtzea. Labur esanda, 

jainko-forma den bitartean ezinezkoa da gizaki-forma agertzea. Jainko-forma 

desagertzean, ordea, gizaki-forma agertzen den arren, Jainkoarekin hil zen Gizakia 

ere, heriotza ez den heriotza batean, noski. Bestela esanda, Gizakiaren heriotza 

gertatu den arren, haren itzalek gurekin jarraitzen dute. Gizakiaren heriotzak dakartza 

berarekin haren espektroaren agerkundea eta, noski, espektroaren gorpuzteak. Behin 

Jainkoa hilik, Gizakiak haren lekua hartzea desiratzen zuen, baina, Gizakia jaio bezain 

pronto hil zenez, gizaki modernoa espektroari zenbait gorputz ematen tematu zen, ezin 

baitzuen Gizakiaren heriotza onartu, Jainkoarena onartu ez zuen bezala: “Non da 

itotzeko itsasorik? Gizakian. Oihu horrek durundi egiten du gure garaian zehar”. 

Gauzak horrela, gizaki modernoa Gizakiaz kezkaturik bizi izan zen eta, hortaz, 

Modernitateak Gizaki espektroaren gorpuzte asko eta asko ezagutu zituen. 

 Zeintzuk dira gorpuzte horiek? Gizaki nagusiak, Jainkoaren heriotzarekin agertu 

ziren gizakiak, “eguerdi handian jaun bilakatu behar dutenak” –bilakatu egin behar 

zuten, oraindik ez baitziren, Zaratustrak ondo ikusi bezala–. Gizakia landarearen eta 

mamuaren arteko zubia bada, gizaki nagusi nietzschetarrak gizaki erreaktiboak jaun 

gisa agertzeko duen irudia lirateke, iraganeko indar erreaktiboei zein etorkizuneko 

aktiboei berdin loturik baitaude. Mespretxatzaile handienak dira, eta Jainkoaren 

heriotzaren jakitun izan arren, ume izatetik oso urrun daude. Ez dute Gizakiagatik 

sufritzen, beren buruengatik baino ez baitira kezkatzen; beren mina baino ez dute 

onartzen/ikusten. Zaratustrak haien oihua entzun bezain pronto daki ez daudela prest, 

oraindik jainkotzeko irudi berrien bila baitabiltza Jainkoaren heriotzaz geroztik. Ardatz 

bat behar dute oraindik, iparrorratz bat; eta, horregatik, nahiago dute asto bat gurtu 

ezer ere ez baino. Nahiago dute Jainkoa gurtu, edozein itxura duela ere –astoarena 

izan arren–, ez gurtzea baino. Beraz, “astoaren festa” fede zaharrean berriro ere 

erortzea da, gizaki nagusiak bufoiarengandik baitaude hurbilago, azken batean, 

Zaratustrarengandik baino. Zaratustrak hori badakienez, bi modutara tratatu ohi ditu: 

batzuetan, Zaratustra bidetik aldentzen duten etsaiak balira bezala, eta, beste 

batzuetan, Zaratustraren xedea partekatzen duten lagunak balira bezala. Modu batean 

edo bestean, oihu bat dira, laguntza eske baitabiltza, oraindik ere galdurik, oraindik ere 

ume bilakatu barik. Baina ez da edozelako oihua, singular-plurala eta plural-singularra 

baita. Honela mintzatu zen Zaratustra lanean, oihua anitz eta bakar gisa agertzen 

zaigu, ahots askokoa eta ahots bakarrekoa aldi berean; hots, aho bakar batetik 

ateratzen diren ahots ugarikoa. Bat dira, azken batean, mamu edo espektro bakarra 
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delako eta, bestetik, ahots anitz, espektroaren gorpuzteak direlako; bestela esanda, 

maskara anitz erabili ohi badituzte ere, maskara guztien atzean aurpegi bera dago, 

ahots horien atzean ahots bakarra ezkutatzen delako: kristautasuna, sozialismoa edo 

humanismoa izan, den denak dira Gizakia/Jainkoa espektroaren itzalak, ilusioak. 
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 Haren prozedura gizakia gauza guztien neurritzat hartzean datza; 

baina orduan akats batetik abiatzen da, aurrean dituen gauzak bereak dituela 

uste duelako, objektu puru gisa. Ordurako ahaztua du jatorrizko metafora 

intuitiboak metaforak baino ez direla eta berezko gauzatzat hartzen ditu. 

 

 Bi erregeak gizaki nagusi nietzschetarrak dira, Jainkoaren heriotzaren berri 

baitute. Bi errege horiek garaiko gizakia eta haren demokrazia-eredua mespretxatu 

egiten dituzte, horregatik aldentzen dira demokrazia adierazten duen zentrotik               

–eskuineko eta ezkerreko errege funtzioan– eta masatik ere horregatik aldentzen dira 

gizaki goren baten bila. Erregeek egoera berriaz baliatu nahi dute gizaki mota berri bat 

modelatu eta ekoizteko. Beraiek dakarte astoa festara, beraiek jartzen dute gizakia 

Jainkoaren tokian, beraiek irudikatzen dute “ohituren moralitatea”, politika egiteko 

modu berria. Gizakia bihurtu dute gauza guztien neurri, baina, Zaratustrak ikusi bezala, 

porrota izango dute zain, aurrean dituzten gauzak objektu puruak balira bezala hartzen 

jarraituz gero. Horrenbeste ohitura asmatu dituzte, horrenbeste konbentzionalitate, 

ezen sinetsi egin baitituzte beren buruak ere engainatuz. Aldatu egin nahi dute, gehiegi 

aldatzerik ez duten arren, gizaki mota berria ekoitzi eta, noski, hizkuntza, arau eta taula 

berriak sortu. Balio-hierarkia berria ezarri nahi dute, ongiaren eta gaizkiaren definizio 

berriak, ilusio berriak –metafora direla ahaztu badute ere–, egia berriak. 

 Gizaki itsusiena, bi erregeak bezala, bestelako gizaki nagusi nietzschetarra da, 

berak ere bai baitaki Jainkoa hilik dela. Zelan ez du jakingo, berak hil badu? Bere gain 

hartzen du gertakari izugarri horren zama, mendekuz hil zuela onartzen du, haren 

errukia ezin izan zuelako gehiago jasan. Horregatik aukeratzen dute bera, gizakietan 

itsusiena, astoaren letania zuzentzeko. Berak hil zuen Jainkoa, eta berak berpizten du, 

asto itxuran bada ere, gizakietan itsusienak ere nahiago baitu zerbaitetan sinestea 

ezertan ez sinestea baino. Alabaina, berari dagokio astoaren festan jainko zaharra 

hiltzea ere. Nor da gizaki hori? Masa-gizakia da, behin Jainkoa hil zuen gizaki moderno 

neurotikoa, zeinak beti behar duen bere gainetik norbait, astoa bada ere. 

 Azti zaharra ere gizaki nagusietariko bat da, goragalea esperimentatu duen 

dekadentea, sakon esperimentatu ere, okada ahora itsatsita baitauka; horren sakon, 

non gorrotoa, erresumina eta kontzientzia txarra adierazten dituen. Aztiak badaki 
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Jainkoa hil dela, baina ezin du onartu eta, horrenbestez, haren baitan jarraitzen dute 

bizirik aipatu sentimenduek, ez baitu jakin ahazten eta mendeku-nahia baztertzen. 

Horren lotua dago iraganari, horrenbestekoa da lotsa, non ezin baitu gertatutakoa 

inolaz ere ahantzi. Denak mintzen du, dena da mingarria berarentzat; are gehiago, ez 

daki minaz libratzen, oroimen historikoa baitauka oraindik, iraganean bizi baita 

oraindik. 

 Azken Aita Santua ere, aurrekoak bezala, gizaki nagusia zen, hark Jainkoaren 

heriotzaren berri izan zuen. Horrenbeste ezagutzen zuen Jainkoa, ezen, alde batetik, 

inork baino hobeto ezagutzen zituen Jainkoaren akats edo alde ilun guztiak eta, beste 

alde batetik, inor baino lotuago zegoen Jainkoari, harengatik eta harentzat bizi baitzen. 

Jauna hil zaion arren, ez da askea, aztia bezala iraganari loturik baitago, iraganean bizi 

baita. Haatik, Aita Santu zaharrak ez du ahantzi nahi, ez du aldatu nahi, izan ere, 

Jainkoari loturik jarraitu nahi du, esanekoa eta mendekoa izan nahi du. Aitaren etxera 

itzuli nahi lukeen arren, badaki hilik dagoela eta ez dagoela itzultzerik eta, horregatik, 

bestelako jaunen bat bilatu beharko du, astoak izan behar badu ere.  

 Izainaren gizakia dugu hurrengo gizaki nagusia, balio zaharrak zientzian eta 

ezagutzan oinarrituriko balio berriez ordezkatu nahi dituen hori –gizaki zientzialaria 

aditu harroa da, eta izaina zientzialariari odola xurgatzen dion izaki pozoitsua, 

“zientziaren bizi-ukapenaren izaera”–. Bi erregeek bezala, izainaren gizakiak Egia 

ezagutu dezakeela uste du, zientziaren bitartez, ordea. Alabaina, izainak ez dio 

zientziari jainko berri bilakatzen utziko, bizitzaren aldeko indarren aurka egiten baitu. 

Gizaki horrek defendatzen duen ezagutza zientifikoak irizpide gorena nahi du izan, 

bizitza epaitu eta, azkenik, bere burua xedetzat hartu; bestela esanda, izainaren 

gizakiak bizitzarentzat kaltegarria den –zientzia bizitzaren mende jarri beharrean, 

alderantziz egin ohi baitu– ateismo zientifikoa sinbolizatzen du; hots, Jainko hilaren 

lekua bete nahi duen zientzia ordezkatzen du gizaki horrek. 

 Eskaleak, beste gizaki nagusi bat izanik, Jainkoaren heriotzaren ostean, 

ezagutzari ere egin dio uko. Ez du itxaropenik Jainkoarengan, zientzian, politikan edota 

erlijioan. Haren xede bakarra zoriontasuna da, ez beste ezer. Zoriontasuna, berriz, ez 

du jainkozko eremu edo mundu jainkotiarrean bilatuko, gizaterian baizik, 

gizakiengandik urrun bizitzea hautatu duen arren. Eskaleak ez du moralaren aurka 

egiten, ez du morala jada kontuan hartzen, besterik gabe; bere zoriontasuna bakarrik 

hartzen du kontuan. Dena dela, bilaketa antzua da, eskalea sekula ez baita asetzen. 

Azken gizakiarengandik hurbil dagoen arren, eskaleak ez du oraindik ulertu zer den 
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zoriontasuna, eta ezinegonean bukatzen du frustraturik etengabe. Zoriontasuna edo 

plazera jainkotzea ere, beraz, antzua da oso.  

 Itzala dugu gizaki nagusi guztien artetik beti Zaratustrarekin batera dabilena, 

izan ere, Zaratustraren itzala baita. Horrenbestez, itzala dugu Zaratustrarengandik 

hurbilen dagoen gizaki nagusia. Hurbilen egon bai, baina ez da Zaratustra, horretarako 

leku berean egon beharko luketelako une oro, eta itzala unerik garrantzitsuenetan 

desagertzen da hain justu: eguerdian eta gauerdian. Une garrantzitsu horietan ez da 

egon eta ez da egongo, ezin du eta. Horregatik, itzalak antzutasuna, ezintasuna eta 

etsipena adierazten du; Jainkoaren heriotzaren osteko nihilismoa, desertua. 

Aldaketatik oso hurbil dagoen arren, esperientzia handiko ibiltaria baita, ez du sekula 

lortuko, une garrantzitsuetan ezin baita egon. Bada, gizaki guztien artetik, ordea, 

aldaketatik itzala baino hurbilago dagoen beste bat; itzala Zaratustrarengandik inor 

baino hurbilago egonik ere, aztia da benetan aldaketatik hurbilen dagoena, berak 

iragartzen baitu nihilismoaren azken fasea, azken gizakiaren etorrera, desagertu behar 

duenarena. 
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III 

NAHIAK ASKATUKO ZAITUZTE 

SUNTSITZAILEAREN ONTASUN SORTZAILEA 
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Iragangaitza den oro sinboloa baino ez da […]. Nigan dagoen 

sentikortasunak sufritzen du eta presondegietan dago: baina nire nahia beti 

dator nigana nire askatzaile eta zorion-eramale gisa. 

  

  

 Jainkoaren heriotzarekin eta nihilismoarekin gertatu bezala, Nietzsche garaiko 

beste termino aski ezagun batez baliatu zen, baina ohiko zentzua aldatuz, berriz ere: 

botere-nahia(1). Zer adierazi nahi du Nietzschek, ordea?  

 Has gaitezen ohiko kritikatik. “Borondatea”, “nahia”, “nia”, “subjektua” edo 

“arima”  terminoak ilusioak baino ez dira, intentzio edo asmo batekin eraikitako 

artefaktu fantasiazkoak, zeintzuek ezer gutxi adierazten duten benetan; hitz-jokoak edo 

metaforak dira, ez beste ezer. Subjektua eta nia, adibiderako, nahi-aniztasuna 

ezkutatzeko asmatuak izan dira, gure pentsamenduak ezarritako fikziozko 

orokortasuna dira. Horregatik, Nietzschek cogito kartesiarraren aurka egin zuen, 

gezurra baita pentsamenduaren jatorria subjektua dela. Pentsamenduak ez ditu Ni 

batek sortzen, are gutxiago Niak berak nahi duenean eta modu kontzientean. 

Pentsamenduak gainezka egin ohi du eta Niari gailentzen zaio nahi duenean. 

Horrenbestez, ez dago pentsamendu arrazionalik Nietzscheren aburuz, beste 

abstrakzio bat baino ez da eta; kategoria linguistikoa, komodina, Judith Butler-ek 

esango lukeen bezala: “Pentsatzen dut, beraz izakiren bat badago, cogito ergo est; 

izaki pentsatzailea ni naizela, pentsatzea Niaren ekintza bat dela, ez da egia: are 

gutxiago nik pentsatzen dudan guztia”. Gauzak horrela, Nietzschek termino horien 

guztien erabilera salatu eta borrokatuko du, subjekturik gabeko indibidualismo batetik 

birpentsatzeko; hots, terminoen zentzua aldatu nahi du, gizabanakoa esentzialismo 

orotatik aldentzeko eta esperientzia aldakor bati ateak irekitzeko. 

 Askatasunerako lehenengo urratsa zintzotasun handiagoarekin hitz egitea da, 

ikastea eta gorputzari eta lurrari omenaldia egitea –arimaren eta jainkozkoaren 

kalterako–. Horregatik egiten die kritika gorputzaren eta lurraren mespretxatzaileei,  

(1) Darwinismoari lotua izan den arren, Nietzscheren liburutegian Lamarcken liburuak baino ez ziren 

topatu; badirudi frantziarrak eragin zuela harengan eboluzionismoari dagokionez.  
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ilusio edo aztikeriak sortu zituzten gaixoei, zuloak betetzeko aztikeriaz baliatu ziren 

haiei. Gorputz-mespretxatzaileak ez dira gizakia izatera heldu, zer edo zer 

beldurgarriagoa baizik, bizitzaren ukapena aldarrikatzen baitute mina eraman 

ezinagatik –eta, hala ere, bizitzatik alde egitea predikatzen duten arren, inor gutxik 

ematen du beharrezkoa den azken urratsa–. Haien ustez, bizitzari loturik jarraitzen 

duten horiek ergel hutsak dira, bizitza honetan mina baino ez baitago; eta, hala ere, 

beraiek ez dute sekula uzten: “Hauxe da gauzetan tontoena. Ken daitezela beraiek 

erditik!”. 

 Gizakia ez dute gorputz eta arima banak osatzen, arima ilusioa den neurrian, 

ilusio hori kenduta gorputza baino ez baitzaio geratuko. Hori da gizakia ezer baino 

lehen: gorputza; barne-mugimendua duen gorputza, aniztasuna den gorputza. 

Pentsamendu eta sentimenduen atzean nolabaiteko Nia dagoen arren, subirano 

boteretsua gorputza baino ezin da izan. Eta, ondorioz, arima gorputzak sortutakoa 

litzateke, izatekotan. “Gorputzak arimaren kontura egin behar du barre, ez alderantziz”, 

Nietzschek itzultzen dio, azkenik, gorputzari dagokion estatusa, grabitate-zentroa 

bihurtzen du berriz. Hortaz, Nietzschek naturara itzultzea aldarrikatuko du gogotsu; 

“itzulera ez den itzultze bat, ordea, igoera bat”. Naturara itzultzeak naturarekiko 

harremanak indartzea esan nahi du, gorputza eta lurra berriz lotzea, animaliatasunaren 

nolabaiteko aldarrikapen berria. 

 Zer da gorputza Nietzscherentzat, beraz? Kaosa. “Gorputza kaos bat da, 

gizabanakoa aniztasun gisa”. Elkarren artean borrokan dabiltzan indarren bilduma da 

gizakia, pentsamendu-indarrak, ezkutuko ni ezberdinak. Pertsona bakarraren irudipean 

ezkutatu nahi izan arren, gizakiak berak uste baino pertsona gehiago ditu bere baitan. 

Gauzak horrela, gizakia ez da subjektu pentsatzailea, pentsamenduek gainezka egiten 

dioten izaki-bilduma baizik, pertsona ezberdinen arteko erlazio soziala. Gorputza, 

hortaz, eratzen eta deformatzen den elementu malgua da, tolestu eta birtolesten dena, 

betiere barne-indarren arteko borrokaren araberakoa; gudu-zelaia da zeinetan 

pertsonalitate guztiak, barne-subjektu guztiak, elkarren kontra lehiatzen diren. Eta, hala 

ere, gorputza ezin liteke aniztasun hutsera murriztu; are gutxiago neurgarriak diren 

zenbait bulkada eta baldintza biologikotara.    

 Zentzua ere bada, aniztasuna izanik ere kaosak zentzu bakarra baitu, Ni deitu 

ohi den zentzua. Baliteke, alde horretatik, egokiagoa izatea “Ni”ren ordez “Gu” esatea, 

zentzu bakarra izanik ere, aniztasuna garelako nahitaez; labur esanda, Jean-Luc 

Nancyk esango lukeen bezala, singular-plurala eta plural-singularra, nahi 

nietzschetarra ez baita zatitutako jatorrizko unitate bat, ezta kaos homogeneizatu eta 
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batu bat ere, unitate anitz bat baizik. Niaz edo subjektuaz hitz egiten dugunean 

quantum bat duen indar-kontzentrazioari egin ohi diogu erreferentzia eta, 

horrenbestez, botere-nahiaz hitz egiten dugunean gizakia bere burua gainditzera 

etengabe bultzatzen duen nahiaz mintzatzen gara, non quantumak erabakitzen duen 

zer izan daitekeen gainditua. Haatik, indar guztiek ez dute izaera bera, eta, hortaz, ezin 

izango genuke botere-nahi bakar batez hitz egin. Hitz gutxitan, Nietzschek indar 

aktiboak eta erreaktiboak bereizi ditu, bizitzarako eta ekintzarako onuragarriak 

lehenengoak, kaltegarriak azkenak. Horrelakoxeak izan daitezke botere-nahiak ere, 

aktiboak eta erreaktiboak, ondorioz. Gizabanakoa aktiboa izango da haren botere-

nahia halakoa denean, hots, barne-indar aktiboak erreaktiboei gailentzen zaizkienean; 

kontrara, gizakia erreaktiboa izango da indar horiek aktiboei gailentzen zaizkienean. 

Hori bai, aktiboa edo erreaktiboa izan, botere-nahi oro saiatzen da bere boterea 

hedatzen ahalik eta gehien. 

 Zer da, beraz, botere-nahi nietzschetarra? Ez da, nahiz eta eragin handia izan, 

Schopenhauer-en bizi-nahia, gizabanako batek bizitza baino gehiago desiratu 

baitezake gauza asko; ez da nahi hedonista edo eudemonista ere, zoriontasuna edo 

plazer-metaketa ez baitira azken xedeak; ez da nahi darwinista bat, zeinak subjektua 

bizirautera soilik bultzatzen duen, gizabanakoak bere patuaren jaun eta jabe izan 

behar baitu; botere-nahi nietzschetarra ez da nahi hobbesiar batekin nahasi behar, 

ezta hegeliarrarekin ere, horientzat botere-nahia boterea metatzeko bitartekoa baino ez 

da-eta, eta Nietzschek ez du ez botererik ez menderakuntzarik bilatzen –ez zentzu 

politiko, ez ekonomiko edo militarrean–; botere-nahia ez da ospea, ohorea edo 

bestelako titulu sozialak lortzeko bitartekoa, gainditze-nahia baizik, aldaketa-nahia. 

Laburbilduz, botere-nahia, hizkuntza-jolas nietzschetarraren arabera, beste fantasia 

baliokide bat litzateke, ezer baino lehen: norberaren gainditzearen aldarrikapena, 

zeinak supergizakiaren etorrera izan beharko lukeen azken xede. 
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 Nahia sortzailea da. “Izan zen” guztiak zatiak dira, enigma bat, zori 

beldurgarria –nahi sortzaileak hauxe esan arte: Baina nik hala nahi izan nuen! 

  

 Matxinada da esklaboaren jarrera nobleena. 

  

  

Hegelekin, esan ohi den bezala, beste mundu baterako jauzia eman zen 

politikoki zein psikologikoki Modernitatean; hark ezarri zuen gizakion arteko 

menderakuntza harremanen oinarri teorikoa. Haren aburuz, bi kontzientziak topo 

egiten dutenean, elkarren artean lehiatzen dira. Borrokan, batak arriskatzea erabakiko 

du, eta besteak ez dio uko egingo. Garaile atera dena bilakatuko da jaun, eta esklabo  

bestea. Menderatuak, ordea, gutxika ikusiko du ez duela zertan jaunaren mendeko 

izan, bere buruaren jabe ere izan baitaiteke, jaunaren beharrik gabe; aske izateko 

aukera du orain, arriskatzeko prest baldin badago. Jaunak, berriz, esklaboa behar du 

jauna izaten jarraitzeko, esklaboa benetan bera dela ohartzen delarik. Hegelen ustez, 

harreman hori Historiaren amaieran bukatuko litzateke, Gizaki-sintesiaren, gizaki 

askearen, etorrerarekin. Sintesia ez zen sekula agertu, ordea. Modu batean edo 

bestean, Modernitate hegeldar horretan bi psikismo bereizi ziren, azkenik: batetik, 

gizaki moderno neurotikoa edo erreaktiboa, izateko menderakuntza harremanen 

batean egon behar duena eta, bestetik, gizaki moderno histerikoa edo aktiboa, aske 

izan nahi duena, menderatu eta menderatzaile izan barik. Sloterdijk-ek esan bezala, 

Modernitateak gizaki neurotikoak ekoitzi zituen nagusiki, baina ez horiek bakarrik, 

bestelako gizaki auto-espresibo eta histerikoak ere ekoitzi ohi zituelako, oso gutxi 

baziren ere –espiritu askeak, gaixoak, kriminalak, anormalak, eroak, desertuko 

nomada bakartiak–. Gizaki histerikoari, beraz, gutxiengo izanik eta kriminalizatua, 

erotzea edo eroarena egitea baino ez zitzaion geratzen, mundutik at geratzea. 

Hegel ez zen Nietzscheren kritikatik libratu, beraz. Are gehiago, Nietzschek 

jaunen eta esklaboen arteko dialektika hegeliarra gainditu nahi zuen, esklaboek 

margoturiko antzeztokia baino ez zen eta. Eskema hegeliarrean nagusi zen dialektika 
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platonikoaren aurka egiteaz gain, bestelako moduren batean ikusten zuen berak 

harreman hori. Hegelekin bat zetorren honako honetan, “gizakietan ausartenari ere 

falta dakioke, benetan jakin arren, onartu nahi ez duen horri aurre egiteko beharrezko 

duena” eta, horrenbestez, esklaboak uler dezakeela den hori izateko ez duela jauna 

behar. Alabaina, Nietzschek harago joan nahi du esatean Hegelek ez zuela jakin 

ikusten egia hau, hots, ez jaunak ez esklaboak ez dutela bestearen beharrik, 

horietariko bakoitzak duela dialektikari amaiera emateko beharrezkoa den barne-

indarra. Izan ere, Nietzscherentzat, jauna esklaboa bezain erreaktiboa (mendeko) izan 

daiteke, baldin eta haren botere-nahia erreaktiboa bada, goian zein behean egon. 

Laburbilduz, Nietzscheren aburuz, jaun eta esklabo hegeliarrak berdin-berdin dira 

ahulak eta dekadenteak, biak erreaktiboak, esklaboak, Nietzscheren terminoetan. 

Esklaboa, beraz, ez da behean dagoena, menderatua, erreaktiboa, ahula eta 

dekadentea baizik. Kontrara, jauna edo esklaboa izan, goian edo behean egon, gizaki 

histerikoa litzateke aktiboa den bakarra, dialektikatik at geratu nahi duena, 

menderakuntza harremanari amaiera eman nahi diona. 

Modernitateko gizaki neurotikoa, beraz, erreaktiboa da, esklaboa Nietzscheren 

terminologian, jaun eta esklabo hegeliarren moduan. Gizaki horrek menderatzaile-

menderatu erako harremanen batean egon behar du, beharrezko du, ezin baita 

bakarrik egon; horregatik, gizaki neurotikoaren azken xedea biziraupena da, 

kontserbazioa. Menderatu neurotiko esklaboak edozer gauza egiteko prest agertzen 

dira bizirauteko, horretarako sumisioetan umiliagarriena eta lotsagarriena pairatu behar 

badute ere; menderatzaile neurotiko esklaboek, zentzu berdintsuan, edozer egingo 

lukete harremana apur ez dadin, ez baitira bakarrik bizitzeko gai, bakardadeak 

suntsipena bailekarkie. Are gehiago, rolak aldatzeko eta harremana iraultzeko prest 

ere agertu ohi dira menderatu bilakatzeko, beti ere horrek harremana bizirik 

mantentzeko balio badie. Hitz batean, menderatua edo menderatzailea izan, gizaki 

neurotikoa, esklabo nietzschetarra, edozer gauza egiteko prest dago bizirauteko. 

Haatik, noble bilakatuko lirateke esklabo horiek guztiak, menderatu edo  

menderatzaile izan, baldin eta ausardiaz jokatuko balute, egoera gainditzeko 

matxinatuko balira; izan ere, guk guztiok daukagu barne-borroka hori zeinetan indar 

korrelazioak alda daitezkeen eta erreaktiboa den botere-nahia aktibo bilakatu. Oso 

gutxi dira, Nietzscheren zoritxarrerako, harremana eten nahi duten botere-nahi 

aktibodunak, gizaki moderno histerikoak. Oso gutxi dira bere garaian lagun izenda 

ditzakeenak. Horregatik dei egiten zien Nietzschek etorkizuneko filosofoei, gizaki 

histeriko handi horiei, jaun eta esklaboen arteko orduko oreka apurtu nahi zuelako. 

Soilik horrela ager zitekeen etorkizunean jauna, umea, supergizakia.  
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IV 

EGUERDIA ETA ETERNITATEA 

PENTSAMENDU GUZTIEN GAITZ ITZELA 
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1 

  

  

 Pentsamenduen pentsamendua asimilatzen duzunean, berak 

aldatuko zaitu. Egin nahi duzun guztiaren inguruko galdera, etengabe egin 

nahi izateko modukoa da? Pisurik handiena da. 

  

  

 “Nihilismo”arekin edo “botere-nahi”arekin egin bezala, “betiereko itzulera” 

terminoaz baliatzen da pentsamendu itzelena izendatzeko, kontzienteki pentsatu barik 

etorri zitzaion pentsamendu hura. Aurreko biekin gertatu bezala, “betiereko itzulera” 

nietzschetarraren inguruko hamaika interpretazio egin ziren. Arazoa, berriro ere, 

termino aski ezagunaz baliatu zela izan zen eta, ondorioz, garaiko pentsalariek 

terminoak garaian zuen zentzuarekin lotu ohi zutela maiz. Horri Nietzschek Grezia 

Klasikoari buruz zuen ezagutza gehitu zitzaion, garai hartan uroborosak edo betiereko 

itzulerak bazuelako zentzu jakin bat, Nietzschek erabil zezakeena. Modu batean edo 

bestean izan, interpretazio gehienek historiaren ikuspegi ziklikoa ikusi nahi izan zuten 

betiereko itzulera nietzschetarrean. Ikuspegi historiko horrek garrantzia hartu zuen, are 

gehiago, matematikari eta zientzialari askok –Poincaréren moduan– betiereko 

itzuleraren oinarri zientifikoa garatu zutenean, zeinaren arabera, batetik, energia 

kantitate mugatu bat bolumen espazial mugatu batean dagoenez, uneren batean 

denak itzuli beharko lukeen jatorrira, hasierara; eta, bestetik, materia mugatua denez, 

konbinazio posible guztiak bukatzerakoan berriz ere denak agertuko liratekeen. 

Horrekin guztiarekin ere, ezin zen baztertu, oraindik ere, betiereko itzuleraren ikuspegi 

erromantikoa edo bitalista, zeinaren arabera betiereko itzulerak bizitzaren baieztapena 

goraipatzen duen. Gauzak horrela, aniztasun hori bi ikuspegi nagusitara murriztu 

zitekeen: lehenengoa, betiereko itzulera inperatibo etiko-praktikoaren edo barne-

indarraren froga gisa –bizitzaren baieztapen tragikoa–, eta bigarrena, betiereko 

itzulera-bilakaeraren lege edo hipotesi enpiriko gisa –behin konbinazio posible guztiak 

bukatuta, berriz hasi beharko lukete errepikatzen–. 

 Ez da harritzekoa ikuspegi horien guztien defendatzaileak oraindik ere 

topatzea, Nietzscheren idazteko modu metaforikoak horretarako aukera eskaintzen 

baitu; are gehiago, idazkera –sarri– kontraesankorraren ondorioz, ikuspegi guztien 
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defentsarako hitzez hitzeko erakusleak topa baitaitezke haren lanetan. Ez da 

harritzekoa, Heideggerrek esan bezala, garaiko pentsalariek ikuspegi zientifikoa 

nabarmentzea ere; lehenego, horixe baitzen garaiko ikuspegiarekin bat zetorrena, 

bigarren, inor gutxik ikusi nahi baitzuen betiereko itzulera Nietzscheren kapritxo poetiko 

gisa, eta, azkenik, Lou Salomek iradoki baitzuen Nietzsche bere betiereko 

itzulerarentzat oinarri zientifikoa bilatzen ari zela. Alabaina, Montinarik esan bezala, 

hiru arrazoi horietatik batek ere ez du frogatzen Nietzcheren nahia hori izatea. Ikuspegi 

horren aurkako galderak ez ziren gutxi izan: zer zentzu dauka Nietzschek teoria bakar 

bati, eta soilik bakar-bakarrari, oinarri zientifikoa bilatzeak –are gehiago garaiko 

zientzia bera ere kritikatzen zuenean–? Edo botere-nahiari eta supergizakiari ere bilatu 

zien oinarri zientifikoa? Zer zentzu izango luke bilakatzearen teoria enpirikoak 

Nietzscheren pentsamenduan? Zelan ager zitekeen supergizakia betiereko itzuleran 

lehenago egon ez bazen? Zertan eta zergatik aldatuko ginateke pentsamendu itzel hori 

izanik? Zer nolako balio-aldaketa ekarriko luke pentsamendu horren jabe izateak? 

 Ezin da ziurtasunez esan Nietzschek berdinaren betiereko itzulera enpirikoan 

sinesten zuenik, baina modu berean ezin da ziurtasun osoz baieztatu betiereko 

itzuleraren ideiaren atzean bitalismoa ezkutatzen denik. Vattimoren moduko zenbait 

pentsalariren arabera, horren da zaila eta enigmatikoa betiereko itzuleraren 

pentsamendu hori, ezen Nietzsche berak ere ez zuen behar bezala eta osotasunean 

ulertuko. Gu ikuspegi horretatik urrun gaude zeharo, eztabaidari amaiera erraza 

emateko saiakera baino ez dirudi eta. Gure uste apalean, betiereko itzulera bitalismoari 

dago loturik erabat, ezin baita bestela ulertu Nietzscheren pentsamendua osotasunean 

hartuz gero; baina, ez hori bakarrik, betiereko itzulerak ez baitu fundamenturik izan 

behar, ez baitu erabat definiturik zertan egon, Nietzschek artelan bukatugabearekin 

bezala nahi baitzuen irakurlearen parte bilakatzea, hark berea egitea. Horregatik eman 

zizkigun pistak, betiereko itzulerak zentzua hartzen baitu beste bi ilusio edo fantasia 

handiekin lotuz gero, botere-nahiarekin eta supergizakiarekin. Hiru ideiak, arestian 

esan bezala, ilusio baliokideak diren neurrian, botere-nahiaren eta supergizakiaren 

inguruko ikuspegiek baldintzatuko lukete betiereko itzulerarena, elkarrekin ordezka 

baitaitezke. Zer da gure aburuz, beraz, betiereko itzulera? Has gaitezen zer ez den 

azaltzen, nonbaitetik hastearren. 

 Betiereko itzulera ez da berberaren itzulera, Nietzsche sortzaileak zeruertz eta 

zentzu berriak aldarrikatzen dituen neurrian, betiereko itzulerak zerbait etengabe 

desberdina ekarri beharko luke eta. Ikuspegi zientifikoak ukatu egingo luke berrikuntza, 

diferentziaren etorrera. Nola azal daiteke desberdinaren etorrera behin eta berriro 

itzultzen dena berdina bada? Nietzschek historiaren ikuspegi linealari kritika egin dion 
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arren, ez du esan nahi beste muturrean lerratu behar duenik, ikuspegi ziklikoa onartu 

behar duenik besterik gabe. Zaratustrak aztiarekin (Schopenhauerrekin) duen 

hizketaldi batean, aztiak doktrina bati buruz hitz egiten dio, zeinak fede bat duen: 

“Dena dago hutsik, dena da berdina, dena izan zen”. Ikuspegi hori interpretazio 

historiko edo zientifikoarekin bat etor bazitekeen ere, Zaratustrak/Nietzschek ez du 

pesimismo horren alde egiten, doktrina hori zaharkitua baita harentzat. Zaratustrak ez 

ditu doktrina zaharrak gogoko, pentsamendu ezberdin eta itzela baizik. Hasiera batean 

aztiak bezala pentsatu bazuen ere Zaratustrak, etsiturik bizitzari uko egin bazion ere, 

hilobien zaindari bihurturik bizi bazen ere, ametsetan agertu zitzaion hilobi batetik irri 

egiten zion zer edo zer. Amesgaiztoengatik penitentzia egin eta, azkenik, aztiari 

itotzeko itsaso bat erakutsi zion, pentsamendu berria.  

 Zein da, azken batean, pentsamendu berri eta itzel hori? Nietzschek hala 

esaten digu berriro: “amor fati, patua maitatzea. Ezer ezberdina nahi ez izatea”. Izan 

ere, ukapenaren atzean bizitzaren baieztapen tragikoa ezkutatzen da, bizitza 

maitatzea: “Zer gertatuko litzateke gau eta egun deabru batek jarraituko balizu 

bakardadeen egarri bakartian esanez: bizitza hau, egun bizi duzun moduan, bizi izan 

duzun moduan, behin eta berriro bizi izan beharko duzu, eta bizitza horretan ez da 

ezer berririk egongo; kontrara, kolore eta irri bakoitza, pentsamendu eta arnasa 

bakoitza, infinituki handia eta infinituki txikia dena bizitzan, zuretzat izango dira 

erreproduzituak ordena eta jarraipen berean; baita armiarma eta ilargi izpi horiek ere, 

baita une hau ere, baita ni ere. Existentziaren betiereko hareazko erlojua hankaz gora 

jarriko da eta berarekin zu, hautsaren hautsa? […] zenbat maitatu beharko zenituzke 

bizitza eta zeure burua, gorena eta betierekoa den baieztapen hau beste ezer ez 

desiratzeko?”. 

 Nietzscherentzat unibertsoa grabitate-zentro anitza da, indar anitz elkarrekin 

borrokan, eta, ondorioz, zentzugabea dirudi Nietzschek xede komunaren ideia 

defendatu zuela pentsatzeak, unibertsoko indar guztiak xede komun horretara 

zuzenduko liratekeela alegia. Unibertsoaren indarrak finitua eta plurala izan behar du 

nahitaez, indar guztiek mugatuak izan behar baitute, elkar mugatzen baitute 

borrokatzen diren neurrian. Horrenbestez, muga edo xede komun bakarrik ez badago, 

munduaren bilakaeran zoria edo adurra dira nagusi, non adurrak betiereko lege 

unibertsalik ez egotea esan nahi duen. Unibertsoa ez da, ondorioz, organismo bizidun 

bat, ezta makina perfektua ere, inondik inora kosmos ordenatua: kaosa baino ez dago, 

aniztasuna, anabasa. Zentzu horretan, kaosa den heinean, lege unibertsalik ez dagoen 

neurrian, betiereko itzulera ezin liteke berdinaren etengabeko etorrera izan, bizitzaren 

baieztapena baizik; baieztapen tragiko bat zeinaren bitartez dena den moduan 
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desiratzen dugun, gauza on eta txar guztiekin, bestelako mundu ideal baten 

etorreraren zain egon barik; maitasuna ere bada, horrezkero, bizitzarekiko zein 

norberarekiko maitasuna. Dena modu berdinean etor dadin desiratzea metaforikoa da, 

beraz; benetan diferentzia desiratzen baita, zentzu eta zeruertz berriak; are gehiago, 

norbere burua maitatu beharra dagoela esatean, nolabait, nork bere buruaz beste 

egiteari eta zer edo zer berriari ireki behar dizkiola ateak esan nahi da: filosofo berriak, 

politika berria, supergizakia, Osasun Handia. Betiereko itzuleraren pentsamenduaz 

jabetzean, gizabanakoa itxuraldatu egiten da, errautsetatik berpiztu, aldaketa bat, irri 

bat da. Baieztapen tragiko hori egiten duen une beretik, gizabanakoa ez da 

lehenagokoa, sekula ez da izango lehenago zena, izan nahi duena baizik: umea, 

zindotasuna, saiakera eta esperimentazioa. 

 Amor fati dugu “betiereko itzulera” ilusioa beste biekin batzen duena; amor fatik 

zera esan nahi du, patua (supergizakia) desiratzea (botere-nahia), hots, botere-nahi 

aktiboaren bitartez supergizakiaren etorrera desiratzera heltzea. Maitatu esaten 

duenean zera esan nahi du Nietzschek, dena den moduan desiratzen dugula, baita 

iragana eta etorkizuna ere; hots, horrenbeste maite dugula bizitza, non den moduan 

biziko genukeen infinitu aldiz. Hor lotzen da maitasuna botere-nahiarekin, maitatzeak 

desiratzen den hori (fantasia-ilusioa) baieztatzea edo desiratzea adierazten baitu; 

maitatzea errepikapena desiratzeko moduko desiratzea da. Hala ere, maitasuna beti 

da erlatiboa, denok ez baititugu gauza berberak maitatzen, ezta modu berean ere; 

baita hautagarria ere, baieztapena etortzeko moduan desiratu behar baitugu, hots, 

bizitzarako eta ekintzarako onuragarria dena baino ez, gurpil baten antzera, betiereko 

itzuleraren indar zentrifugoak gauza kaltegarriak kanporatu behar dituelako, indar 

zentripetoak onuragarriak barnera jaurti behar dituelarik. Betiereko itzulera, 

horrenbestez, nihilismoaren pozoitik babesteko pentsamendu itzela litzateke, 

baieztapen tragikoa, dionisiakoa(1), pesimismoaren antitesia. Hori da betiereko 

itzuleraren izaera estetiko eta fantasmatikoa, maitatu behar dugun hori mamua baita, 

gure patua, izan behar dugun hori –eta, izatez, bagarena–, ez unean garena. Amor 

fatik suntsipena esan nahi du, sortzeko beharrezkoa den suntsipena, gorantz abiatzea, 

itxaropen eta zeruertz berriak irekitzea, patua bilakatzea: “Hauxe zen bizitza? Ongi! 

Berriz ere bai”. Gauzak horrela, gizakia pentsamendu itzelaz jabetzen denean, une 

horretan, dena izateari uzten dio gizabanako plastiko bilakatzeko, edonor izan 

daitekeen norbait: “Ni naiz, benetan, historiako izen guztiak”. 

(1)  Greziar dionisiakoek aurre egiten zioten pairamenari ihes egin barik, pesimismoan erori 

barik, “dena da alferrik” pentsamendua barneratu barik, artearen bidez gustuko ez zuten hura 

eraldatzen saiatuta. 
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2 

  

 “Geldi, nanoa!” esan nuen. “Ni ala hi! Baina neu nauk biotan 

indartsuena: ez duk ezagutzen nire pentsamendu abismala! Hori ez huke 

jasan ahal izango!”       

 Orduan, lasaitu ninduen zerbait gertatu zen: zeren nanoak nire 

sorbaldatik salto egin zuen, begiluzeak! Eta harri baten gainean pikotxean jarri 

zitzaidan aurrean! Gelditu ginen toki hartan sarbidea zegoen. 

 “Begiraiok ate handi honi, nanoa!” esan nion: “bi aurpegikoa duk. Bi 

bide biltzen dituk hemen, inork azkeneraino ibili gabeak. 

 Atzerantz doan karrika luze horretatik, betiera batek itxaroten dik. Eta 

beste karrika luze horretatik, beste betiera batek. 

 Elkarren kontrakoak dituk bi bide hauek; elkarri kontrajarriak dituk eta 

sarbide honetan bat egiten ditek. Sarbidearen izena goian zegok idatzia: 

“Aldiunea”. 

 “Baina haietako batetik ibiliko balitz norbait, eta gero eta urrunago 

joango balitz, sinesten al duk, nanoa, bide hauek betiera bata bestearekiko 

kontraesankor liratekeenik?” 

“Zuzena den orok gezurra dio”, marmar egin zuen nanoak destainati. 

“Egia oro makurra da, denbora bera zirkulu bat da”. 

 “Oi, astuntasunaren espiritua!” ihardetsi nion haserre, “ez esan 

arinkeriarik! Bestela hagoen tokian pikotxean utziko haut, txankerrea, neuk 

gora jasoa baihaiz!” 

 “Begira,” esan nion gero, “aldiune honi! Aldiune deritzon sarbide 

honetatik atzerantz karrika luze bat betikoa zihoak, gure atzean betiera bat 

zegok”. 

 Agian ez ote da lasterka egiteko gauza den oro noizbait karrika 

honetan barrena lasterka egina izango? Agian ez ote da gertatua izateko 

gauza den oro, noizbait gertatua, egina, igaroa izango? 

 Eta dagoeneko dena gertatua bada: zer uste duk hik aldiune honetaz, 

nanoa? Sarbide hau ere ez ote da dagoeneko izana izango? 
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 Eta ez al daude gauza guztiak hain gogor korapilaturik, non aldiune 

honek etortzekoak diren gauza guztiak beregana erakartzen dituen? Beraz, 

baita bere burua ere? 

 Zeren, lasterka egiteko gauza den orok, baita karrika luze honetan 

aurrera ere, oraindik beste behin ere lasterka egin behar baitu! (1) 

  

  

 Zaratustrak marinelei kontatzen dien enigma ezagunean, haren oinek gorantz 

egiten dute, geroz eta gorago, nanoak –astuntasunaren espirituak– beherantz tiratzen 

dion bitartean, uneren batean erori beharko duela belarrira xuxurlatuz, gora egiten 

duen orok erori behar duelako uneren batean. Borroka horretan, bere buruaren eta 

nanoaren arteko auzian, Zaratustrak ausardiarekin bere buruaren alde egitea 

erabakitzen du. Zaratustrak hegan egin nahi du, bere burua maitatu eta Lurra Arina 

izenez bataiatu; astuntasunaren espiritua den nanoari, aldiz, zeina erdi nano erdi 

satorra den, bizitza eta Lurra astunegi zaizkio –eta hala nahi ditu–. Astuntasunaren 

espiritua, beraz, beherantz tira egiten digun hori da, geure burua maita dezagun nahi 

ez duena, zeinak esaten digun bizitza zama astunegia dela, bakoitzak bere burua 

ezagutu dezan galarazi nahi duena.          

 Nanoak Zaratustraren gainetik jaistea erabakitzen duen une berean ikusten du 

Zaratustrak “Aldiune” deitzen den ate handia. Atea bi bideren elkargunea da, bi bide 

aldentzen dira handik, kontrako noranzkoan, eternitaterantz. Bide batek iragana 

adierazten du eta, besteak, geroa. Iragana eta geroa, bide biak, atean elkartzen dira, 

aldiunean: “Gauza orok ditu bi aurpegi; izanarena bata, bilakatuko denarena bestea”. 

Zelakoak dira bide bi horiek? Zuzenak ez, nanoaren aburuz, egia oro baita ez-zuzena 

eta denbora, zirkularra. Erantzunaren aurrean, Zaratustrak isiltzeko agintzen dio 

nanoari, gauzak arinkeriaz eta sinpleki hartzeagatik –“egia guztiak sinpleak direla 

gezur biribila da”–. Baliteke, hortaz, Vattimok dioen bezala, nanoa ez izatea 

astuntasunaren espiritua bakarrik, dena sinplifikatu eta orokortu nahi duten doctoen 

kasta ere izan baitaiteke. Izan ere, Nietzschek berak kontatzen digu zelan atera zen 

doctoen etxetik, unibertsitatetik, ateari danbatekoa emanez, haiekin bizi zenean 

Nietzscherekin haserretu baitziren beste maila batean zegoelako.  

 

(1) “Pentsamenduaren klasikoak” biduma, Honela mintzatu zen Zaratustra, Nietzshe. Xabier 

Mendiguren Bereziarturen itzulpena (moldatua). 
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 Modu batean edo bestean izan, betiereko itzulerak zera adierazten du, batetik,  

denbora linealaren eta Modernitateko garapenaren ideiaren ukazioa. Eta bestetik, 

izaera fantasmatiko, moral eta perspektibistaren baieztapena ere bai, historiak aukera 

anitz onartzen baititu. Iraganerako bideak zenbait historiatara eramaten gaitu; gerora 

garamatzanak, berriz, beste zenbait historia posible anitzetara eraman gaitzake. 

Betiereko itzuleraren ideiak, hautakorra eta perspektibista den neurrian, gizakia beste 

nolabaitekoa izateko aukera jasotzen du; hau da, betiereko itzulerak desberdina 

denaren itzulera ere kontenplatzen du, eraldaketarako aukera, aldatzeko aldarriak 

“dena aldatzea eskatzen baitu, baita gertatu dena ere”. Pentsamendu itzelaren jabe 

denak karramarro bihurtzeari uko egin behar dio atzerantz ez ibiltzeko, dena aldatu 

dezakeen gerorantz joan behar baitu: “Hauxe da nire bidea. Non da zuona?, hala 

erantzuten nien nik bideaz galdetzen zidatenei. Bidea, noski, ez da existitzen!”. Ez 

dago gizaki guztiontzako bide bakarra, hala balitz helmugara aspaldi ailegatuta izango 

ginen. “Betiereko bilakaera berriak aurresuposatzen du: indarra nahiaren arabera 

ekoiztea, asmoez gain bitartekoak ere eduki ditzala errepikapenaz babesteko, forma 

zahar batean ez jausteko”.  

 Betiereko itzuleraren ideia pasarte enigmatiko horretan garatu arren, Honela 

mintzatu zen Zaratustra lanean bada bestelako bihozkada bat: “Orduan gorantz begira 

geratu zen, buru gainean txori baten oihua entzun baitzuen. Horra hor non arranoak 

zerua zeharkatzen zuen zirkuluak marraztuz eta suge bat zintzilik zuela, ez harrapakin 

gisa, lagun moduan baizik, arranoaren lepoan baitzegoen kiribildurik”. Animalia bi 

horiek Zaratustraren animaliatasuna sinbolizatzen dute, haren harrotasuna eta 

zuhurtzia, Zaratustrak pentsamendu itzela ulertu ahal izateko behar dituen ezaugarriak 

(1). Horren da arriskutsua eta itzela pentsamendua, Zaratustra gaixotu egin baitzen 

etorri zitzaionean. Ahotik sartu zitzaion nihilismoaren eta dekadentziaren sugea, eta 

Zaratustra itolarrian jarri eta gaixotu; haatik, ausardiarekin, sugeari kosk egin eta burua 

moztea otu zitzaion eta, une horretantxe, irri egin zuen. Nihilismoaren zama handiaz 

liberatu zen arren, kosk egitera eraman zuen pentsamendu itzelak beste zama bat 

ezarri zion gainean, eta berriz ere gaixotu egin zen. “Gizakiaren gogaitze handia –

horixe zen itotzen ninduena, zintzurretik barrena sartu zitzaidana, eta aztiak iragarri 

zidana: dena da berdina, ezerk ere ez du merezi, ezagutzak ito egiten du–“; gogaitze 

handiak itotzen zuen arren, behin sugearen burua haginkaturik eta liberaturik, 

betiereko itzuleraren pentsamendu handiak ahultzen eta arduratzen zuen ondoren.  

(1) Edonor hiltzeko edo zanpatzeko moduko pentsamendua den arren, animaliatasunaren bidez 

onartzen duenarentzat erabat askatzailea izan daiteke. 
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Alabaina, erabat ahul eta nekaturik egon arren, Zaratustrak betiereko itzuleraren 

maisua bilakatu behar du, horixe du patu, doktrina errukiorraren jabe izatea –errukiorra 

da ez baitu infernu edo mehatxurik sinesten ez dutenentzat–. 

 Bi irudien arteko antzekotasunak agerikoak diren arren, horrenbeste 

interpretazio dira oraindik posible, ezen Nietzschek bestelako irudi edo amets batera 

eramaten duen Zaratustra jauzi batez: “Honela hitz egin nuen gero eta emeago: zeren 

beldurra bainien nire pentsamendu eta atzepentsamenduei. Orduan, bat-batean, txakur 

baten zaunka-hotsa entzun nuen aldamenean. Inoiz entzun al nuen txakur bat hala 

zaunka egiten? Pentsamenduak atzera lasterka egin zuen. Bai! Haur nintzela, 

urruneko haurtzaroan: orduan entzun nuen txakur bat honela zaunka egiten. Eta ikusi 

ere egin nuen, ilea lazturik, burua gora altxaturik, ikaratan, gauerdi isilenean, txakurrek 

ere mamuetan sinesten duten une horretan”. 
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 Baina han gizon bat zetzan lurrean! Hantxe bertan! Txakurra saltoka 

zebilen, ilea lazturik, intzirika –orduan, hurbiltzen ikusi ninduen– eta berriz 

zaunka egin zuen, alarau egin zuen: inoiz entzuna al nuen txakur bat hala 

alarau egiten, laguntza eske? 

 Eta, zinez, orduan han ikusi nuena bezalakorik inoiz ikusi gabea 

nintzen. Artzain gazte bat ikusi nuen bihurritzen, itolarrian eta dardaraka, 

aurpegi itxuragabearekin, ahotik sugetzar beltza zeriola. 

 Inoiz ikusi ote nuen hainbesteko nazkarik eta izularririk inoren 

aurpegian? Lokartu egin ote zen? Orduan sugea sartu zitzaion zintzurrean, 

eta gogor tinkatu hozka eginez. 

 Eskuaz tira eta tira egin nion sugeari: alferrik! Nire eskuak ezin izan 

zuen sugea zintzurretik atera! Orduan oihuak ihes egin zidan: “Hozka egin! 

Hozka egin! Ken burua! Hozka egin!” Halako oihua atera zen nigandik, nire 

izuak, nire gorrotoak, nire nazkak, nire errukiak, nire on eta txar guztiak oihu 

egin zuen oihu bakar batez nire baitatik. 

 Inguruko bipilok! Zuok bilatzaileok, idorotzaileok, eta bela maltzurrekin 

itsaso ikerrigabeetara untziratu zaretenok! Zuek igerkizunzaleok! 

 Orduan, igerridazue nik orduan begietsi nuen igerkizuna, adieraz 

iezadazue gizonik bakartienaren ikuskaria! 

 Zeren ikuspena izan baitzen eta aurreikuspena: zer ikusi nuen nik 

orduan sinbolotan? Eta nor da oraindik egunen batean etortzekoa? 

 Nor da sugea zintzurrean sartu zitzaion artzaina? Nor da gauzarik 

astunena, beltzena zintzurrera sartuko zaion gizona? 

 Baina artzainak hozka egin zuen, nire oihuak aholku eman zionez; 

koskada bikaina egin zion! Urrunera ttu egin zuen sugearen burua: eta salto 

batez zutitu zen. 

   Jadanik ez zen artzaina, jadanik ez zen gizona! Barre egiten zuen 

itxuraldatu, argiztatu bat baizik! Inoiz ez zuen lurraren gainean gizonak hark 

bezala barre egin! 

 Oi, senideok, nik entzun nuen barrea ez zen giza barrea! Eta orain 

egarriak erretzen nau, inoiz aseko ez den irrikak. 
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 Barre horren irrikak erretzen nau: nola jasango dut oraindik bizi izatea! 

Eta nola jasango nuke orain hiltzea! (1) 

  

  

“Ikuskariaz eta igerkizunaz”, Heideggerren aburuz, garrantzi handiko kapitulua 

da, zeinetan Nietzschek batzen dituen ideia edo ilusio handi bi, betiereko itzulera eta 

botere-nahia. Hala da, baina ez hori bakarrik, aipatu kapituluak askoz gehiago 

kontatzen baitigu: nihilismoaren gainditzeaz hitz egiten digu, botere-nahiaz, betiereko 

itzuleraz eta, noski, supergizakiaz; are gehiago, baliteke Nietzscheren bizitzaz ere 

aritzea, artzaina bera Nietzscheren bestelako irudia edo ilusioa izan baitaiteke. Batetik, 

txakurraren oihua entzutean, Nietzschek atzera egiten du haurtzarora arte, aita hil 

zitzaionean txakur baten oihu (alarau) antzeko bat entzun omen zuelako artzain txikiak, 

Zaratustrak entzun zuen oihuaren pareko; bestetik, baina aurrekoari lotuta, Zaratustrak 

artzain txiki bat ikusten du bat-batean, haitzen artean, itotzear zegoela –aski ezaguna 

da, Nietzscheri artzain txikia esaten ziotela apaiz izateko hezia izan baitzen, aita eta 

aitona bezala–; eta, azkenik, Nietzschek aurreikusi zuen, lana idatzi aurretik, 

Zaratustra izan zitekeela sugeak itotzen zuena, hots, Nietzsche bera. Halaxe dio 

baztertutako testu zahar batean: “Zaratustra: zuon morala nire gainean zintzilik 

zegoelarik, itolarrian hartzen nuen nik arnasa. Horrenbestez, ito egin nuen sugetzarra. 

Nik bizi egin nahi nuen, eta horregatik hil behar zuen berak”. 

Sugea, besterik gabe, zuhurtziaren edo inteligentziaren sinboloa bada, eta 

kiribildutako sugeak pentsamendu pisutsuena den betiereko itzulera sinbolizatzen 

badu, orduan suge beltz pozoitsuak betiereko itzuleraren forma narkotizatzaile eta 

kaltegarria adierazten du, nihilismoaren zama, “dena alferrik da”; suge beltz pozoitsua 

lokarturik zauden bitartean harrapatu eta itotzen zaituen nihilismoa da. Zaratustra, 

behin irudi beldurgarria ikusirik, sugea ateratzen saiatzen da gogotsu, baina dena da 

alferrik, nihilismoa eta dekadentzia ezin baitira erraz erauzi, zamaraino heldu baitzizkio; 

are gehiago, nihilismoa sakoneneraino sartzen da, gizakiaren barreneraino. Zelan 

askatu? Artzaina mugitu ezinik dago, Zaratustrak ez daki zer egin eta sugeak gero eta 

gehiago itotzen du. Horrela sartu ohi da gizakion barruan nihilismoa, lokarturik 

gaudenean, ametsetan: “Antzina esferen armonian sinistu zuten gizaki jakintsu eta 

  

(1) “Pentsamenduaren klasikoak” biduma, Honela mintzatu zen Zaratustra, Nietzshe. Xabier 

Mendiguren Bereziarturen itzulpena (moldatua).  
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nobleak egon ziren; oraindik badira existentziaren moralaren balioan sinesten duten 

gizaki jakintsu eta nobleak. Haatik, hurbil da harmonia hori atzeman ezin izango dugun 

eguna. Itzartuko dira eta zera ulertuko dute, belarriak amestu duela”. Hori bera da, 

azken batean, ametsa, nihilismorako eta dekadentziarako sarrera, eta horiek garatzeko 

egoera hobezina. 

Azkenean, Zaratustrak hozka egiteko oihukatzen dio artzainari, itotzear 

zegoena Zaratustra bera balitz bezala, berak pairatu balu bezala. Aldiunean, une jakin 

horretan, artzainak hozka egin dio sugeari eta ahotik jaurti du. Zaratustrak abisatu du 

lehendik ere, nihilismoari barnetik soilik egin dakioke aurre, kanpo-laguntzarik gabe, 

norberak hartu beharreko erabakia baita. Horrela, hozkada, istant hori, artzainak 

pentsamendu itzela ulertu eta onartzen duen unea da. Une horretatik aurrera, 

artzainari bidegurutzean bide bakar bat aukeratzea baino ez zaio geratzen, 

etorkizunera doan bidea, bere historia propioa eraiki dezan, bere burua gainditu dezan. 

Heideggerrek esan bezala, nihilismoaren atzaparretatik askatzeko modu bakarra 

betiereko itzulera onartzea da, norberaren gainditzea. Une horretan lotzen dira, beraz, 

betiereko itzulera eta botere-nahia, horrela nahi izan behar baitu nahi aktiboak; baita 

supergizakiaren ideia ere, behin ahotik jaurtita, aurpegia aldatu egiten baitzaio 

artzainari, ez baita lehenagokoa, irri egiten baitu. Laburbilduz, hozkada horrek “Bai” 

santua sinbolizatzen du, betiereko itzuleraren baieztapena; hozkadak gizabanakoaren 

erabakitze-askatasuna adierazten du, unea: bera izatea, ametsetatik ateratzea 

erabakitzen duen unea.    

Zer adierazten du betiereko itzulerak, beraz? “Eguerdia eta eternitatea. Bizitza 

berri baten zantzuak”. Argiago oraindik: “Esperimentazioa, doktrina berriaren sekretuak 

ezagutzen dituen horren aldaketa, artelan plastiko bilakatzea; desiratzen duen hori 

etengabe errepikatzeko desira amorratua; norberaren gainditzea, zer edo zer sortzeko 

nahia, behin eta berriro esperimentatu nahiko genukeen zer edo zer handia”. Arrunta 

ez bada ere Nietzscheren pentsamenduan, mailuaren filosofoak ideiaren nolabaiteko 

sistematizazio edo laburbilduma egin zuen. Ideia etorri zitzaionean, Sils Marian han 

zegoen, eta bost puntutan laburtu zuen betiereko itzuleraren pentsamendua, hilondoko 

testu batean jasoa: 

1. Akats handiak asimilatzea. Betiereko itzuleraren ideia etengabe biraka 

dabilen zirkulua da, zeinaren indar zentrifugoek kaltegarria den oro kanporatzen duten; 

indar zentripetoek, ostera, akats handietatik onuragarria zaiguna gordetzen dute, 

geroan berriz errepikatu ez daitezen. Doktrina hau oroimen hautakorrarena da, 

ahanztura eta oroimena orekatzen dituena, beti ere geroari begira. 2. Pasioak 
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asimilatzea. Betiereko itzuleraren ideia ez zaio gizabanakoari etorriko, aurretik energia 

histerikoaren eztandarik gertatu ez bada, indar guztiarekin desiratzen ditugun fantasia 

edo ilusioak ez ditugun bitartean, zentzua sortu eta bizitzari estiloa eman nahi ez 

diogun bitartean. Gizabanakoak bere burua gainditzea desiratu behar du, etengabe 

errepikatzea merezi duen zer edo zer handia sortzea. 3. Ezagutza asimilatzea. Estilo 

bat asimilatzea, izaera bat; izaera izanez gero, etengabe itzultzen den barne-

esperientzia lortzen baita. 4. Zindotasuna. Partikularra esperimentu gisa. Pentsamendu 

abismalaren etorrera desiratzen duen sortzaileak ume zindoa bilakatu behar du, 

dadoekin eta etortzear dauden mamuekin jolastu ahal izateko, ilusio berriak sortu ahal 

izateko. Sortzaileak, artista eta artelan bilakatu behar du aldi berean, esperimentu 

malgu eta eskizoa, bidaia bat historiako izen guztietan barrena; hots, Dionisos bezala, 

erabat berriturik agertu behar duen izakia behar du izan: “Egoteari utzi behar zaio 

berriz agertu ahal izateko, egun batetik bestera. Metamorfosia mila arimen artean, 

horixe izan bedi zure bizitza, zure patua. Eta bukatzeko: ibilbidea beste behin ere 

desiratzea”. 5. Grabitate-zentro berria: berdinaren betiereko itzulera. “Zer egingo dugu 

geratzen zaigun bizitzarekin? Doktrina irakatsi, horixe bera da guk geuk ondo 

asimilatzeko modu indartsuena. Zoriontsuak izateko gure modua, doktrinen arteko 

handiena irakastea”.             

Nola jasan daiteke pentsamendu itzel hori, “helbururik gabeko joko etengabe 

hori”? Hilondoko beste testu batean aurki daiteke aztarnaren bat: moralaren aldetik 

askea izatea da beharrezkoa, minari aurre egiteko modu edo bide berriei heltzea, 

saiakeren alde egitea eta, azkenik, fatalismoaren aurkako jarrera baikor eta bitalista 

izatea; Nietzscheren hitzetan, “gizakiaren indarren kontzientziaren igotze maximoa, 

supergizakia sortzen duenaren modukoa”. Bestela esanda, pentsamendu hori jasateko 

modu bakarra balio guztiak aldatzea da, “pentsamendu hau are indartsuagoa da balio-

aldaketa gertatuz gero: ziurtasunean plazer gehiagorik ez, ziurgabetasunean baizik; 

kausa-efektu gehiagorik ez, etengabeko sorkuntza baizik; kontserbazio-nahi gehiagorik 

ez, boterearena baizik, etab. <Dena da subjektiboa> umilik ez, baizik eta <gure 

ekoizkina da>, harro egon behar baitugu”. 

Dena dela, bide-orriaren zirriborroa egina zeukan arren, pentsamendu hori 

jasatea izugarrizko lana zen, are gehiago bakardadean. Zaratustra/Nietzschek soberan 

daki garaikideon belarriak ez daudela halako egiak entzuteko prest eta, hortaz, 

etortzear dauden horiei egiten die hots, Supergizakiari. Doktrina partekatzeko lagun-

arerioak behar ditu, baina horiek denak etortzear daude oraindik, etortzekoak badira. 

Sortuz baino ezin du Nietzschek jasan bizitza, “supergizakiaren irudia, zeinak bizitza 

baieztatzen duen”, bere mamu handia. Hor gurutzatzen dira, horrenbestez, betiereko 
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itzuleraren eta supergizakiaren ideien bide biak, betiereko itzuleraren doktrina 

supergizakiaren doktrinari hertsiki lotua baitago, “mamuaren doktrinari, zeinentzat 

ezinbestekoa den balio guztien balio-aldaketa, Jainkoaren eta Gizakiaren heriotza, 

hilketa sakratua”. Bestela esanda, eta aurrerapen gisa, Zaratustrak hil egin behar du 

supergizakia ager dadin, “betiereko itzulera jasan ahal izango duen eta horren 

araberako gizaki berriak sortuko dituen hori”. 
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V 

FANTASIA 

UGALTZEAREN ETA HERIOTZAREN FESTA 
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 Ondo da! Aurrera! Zuok, gizaki nagusiok! Orain biratzen da 

gizateriaren etorkizuneko mendia! Jainkoa hil da: orain guk supergizakia bizi 

dadila nahi dugu. 

  

  

 Supergizakiaren ideia 1882 eta 1883 urte-tartean kokatu behar dugu, 

Zaratustraren aurreko testuetan ez baita ageri. Horregatik lotu behar da 

supergizakiaren ideia, batetik, beste bi ideia gorenekin (botere-nahiarekin eta betiereko 

itzulerarekin) eta, bestetik, Nietzscheren orduko osasunarekin eta egoera 

animikoarekin. Are gehiago, badirudi ideia hori antidoto gisa agertzen dela, datorkiola, 

bizitza jasateko beharrezkoa zuen fantasia edo ilusio gisa. Hortaz, supergizakia 

Nietzscheren fantasia handia da, etortzear dagoen mamua, botere-nahiaren eta 

betiereko itzuleraren ilusioekin batera hirutasuna osatzen duen fantasia edo ilusioa. 

Hots, supergizakiaren ilusioa beste hitz-baliokideekin edo ilusioekin ordezka liteke, bai 

Nietzschek ez zuelako figura hori erabat definitu nahi izan, artelan bukatugabe eta beti 

ireki gisa imajinatu zuelako, bai ezin zuelako jakin ziurtasun osoz nolakoa izango zen 

etortzear zegoen supergizakia, itxaropenik gabeko itxaropena izaki. Terminoaren 

anbiguotasuna, beraz, ez da kasualitatea, ez da anbiguoa/iluna Nietzschek 

pentsamendu itzela erabat ulertu ez zuelako, horrelaxe nahi zuelako baizik. Behin 

aurpegia jarriz gero, mamuak gorputz jakin bat izango zukeen eta betiko erabat 

definiturik geratuko zatekeen; Nietzschek, ordea, aurpegirik gabe utzi zuen, definitu 

gabe; pintzelada edo zirriborro huts bat baino ez zuen eskaini, etortzear zeuden 

filosofoek nahi bezala joka zezaten mamuarekin. Alabaina, supergizakia zer den 

esatea aski zaila egiten zaigun arren, badakigu, batetik, zer ez den, eta, bestetik, zer 

nolako oinarriak dituen. 

 Zer dakigu supergizakiari (Übermensch) buruz? Hitzak berak esaten digun 

bezala, supergizaki hitzak Gizakiaz haratagokoa izendatzen du, Gizakiaren gainditzea; 

horrenbestez, “balio-aldaketa” hitz baliokidearekin izan daiteke ordezkatua, gizaki berri 

hori sentitzeko, pentsatzeko eta baloratzeko bestelako modu batek definitzen baitu, 

azken batean; supergizakia ez da, hortaz, inbertsio dialektiko hutsa, aldaketa eta 
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transbalorazio bat baizik; hau da, Osasun Handia izateko modua edo bidea, 

supergizakia baita, esan bezala, pentsamendu abismalaren jabea, betiereko 

itzulerarena. Zentzu horretan, supergizakiaren fantasia betiereko itzuleraren 

fantasiarekin edo ilusioarekin ere ordezka daiteke, betiereko itzuleraren eta bilakaera 

aktiboaren maisua baita, Ariadnaren eta Dionisosen semea, baieztapena itzularazten 

duena. Unea bizi nahi duen gizakia da, unea izan nahi duena, subjektuaren erabateko 

aldaketa edo transformazioa, zeinetarako iraganarekikoak egin behar dituen, burua 

etengabe askatuz; etengabeko auto-sorkuntza da supergizakia.    

 Gauzak horrela, supergizakiaren ilusioa “suprahistoriko” terminoarekin ere izan 

daiteke ordezkatua. Noski, arestian aipatu bezala, ilusio suprahistorikoa eta betiereko 

itzuleraren ilusioa beste batek ordezka ditzake: “tragediak”. Horrenbestez, supergizakia 

indar erreaktiboak neutralizatzen dituen heroi tragikoa litzateke, negatiboa den guztia 

kanporatu eta bere buruari estilo berria ematen diona; aldi berean artista eta arte-lana 

izan behar du supergizakiak, benetako kultura-gizakia, zeinak estiloa ematen dion bere 

buruari modu aktiboan barne-aniztasuna armoniaz bateratuz. Tragedia, zentzu 

nietzschetarrean, ez da pesimismoa, ausardia, baieztapena eta nolabaiteko indar 

gehiegitasuna baizik, aurrera joan nahi izatea, errealitatea onartzea, gauza on eta txar 

guztiekin: sorkuntza eta gainditzea –“tragiko kontzeptua aurkitu nuen […] filosofo 

pesimistaren antitesi eta antipoda handiena”–. Beste behin ere, tragedia-ilusioa 

“dionisiako” terminoarekin ordezka daiteke, oinarrian bizi-nahia baitago, baieztapena, 

indar aktiboen eztanda bat.   

 Zerrenda amaigabearekin jarraituz, dionisiako terminoa “birnaturalizazioak” 

ordezka dezake. Birnaturalizazio horrek, ordea, ez du naturara itzultze rousseautarra 

adierazi nahi, gorputzarekiko eta lurrarekiko benetako harremana baizik; ez da 

immoraltasunaren edo animaliatasunaren aldarrikapen huts bat ere, transbalorazioa 

baizik, unibertsala ez den eta propagandarik egiten ez duen moral berri bat; 

birnaturalizazioa, hortaz, pairamenetik ihes egin nahi ez izatea da –eta, zentzu beretik, 

bizitzatik ihes egin nahi ez izatea–, bizitza baieztatu eta sinboloak edota ilusio berriak 

sortzea, zentzua sortzea. Vattimok esan bezala, supergizakia sinbolo-sortzailea da, 

bere buruari estiloa ematen dion hori; Nietzscheren hitzetan: “Beharrezkoa den 

lehenengo gauza bizitza da: estiloak bizi behar du”. Une horretan batzen dira etika eta 

estetika nietzschetarrak –eta ez da ordezkatze soil bat, estetikak ez baitu etikaren 

lekua hartzen–, birnaturalizazio hitza “estetika” edo “estilo” hitzekin ordezka 

dezakegularik: “Pikutara adierazpen sakonak! Pikutara egia gorenak! Gora izena! Gora 

zarata eta kea! Gora soinua eta irudia! Gora itxura, sinbolo autonomoa, espektakulu 

absolutua! Adierazpenek, Egiek, abismoek, jainkoek, ez dute jada garrantzirik guretzat, 
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garrantzia duen guztia itxura baita –jasangarria dena, itxura, adierazpena, irudia, 

soinua, gorputza, keinua, gustua–”. Horrenbestez, esan genezake estiloa eta botere-

nahia ere bat datozela eta, ondorioz, “aristokrazia” edo “Politika Handia” terminoez ere 

ordezka daitezkeela. Gizakia, gizabanakoa izateaz gain, aniztasuna ere bada, “zuzen 

jakin baten baitan bizitzen jarraitzen duen zera organikoen bilduma da”, historiako izen 

guztiak, “besteek esan, egin eta sinetsi dutena, esan, egin eta sinesten baitut nik ere”.  

 Nietzsche nolabaiteko indibidualismo egoista batekin erlazionatu izan ohi den 

arren, Nietzschek komunitatea sortzea zuen buruan, “nolabaiteko herri motaren bat 

sortzea”; artaldea ez den komunitatea, gizabanakoa bitarteko gisa erabiliko ez duen 

komunitatea, “jaunen arraza sortzea helburu duen aliantza internazionala eratzea” 

ahalbidetuko lukeen komunitatea. Hori guztia ezinezkoa liteke Politika Handirik eta 

aristokrazia berririk ez balego, noski; eta, era berean, Politika Handia ezin liteke 

aristokrazia barik ulertu, haren oinarria baita ezinbestean. Aristokrazia horrek ez dauka 

jaun hegeliarren aldarrikapenarekin inolako zerikusirik, hor aristokraziak beste zer edo 

zer adierazi nahi baitu. Beste behin ere, garaian aski ezaguna den terminoaz baliatzen 

da Nietzsche, zentzu berria eskainiz. Zer da, beraz, aristokrazia nietzschetarra? Zer ez 

den, bederen, argi dago, ez baita Aristotelesen garaitik hona erabili izan den teoria 

politikoaren araberako gobernu mota, gobernu mota hori Jainkoaren heriotzarekin 

batera desagertu baitzen, orduan hil baitzen noblezia zaharra; beste alde batetik, odol-

purutasunarekin ere ez du zerikusirik, puru eta noble horiek guztiak, esan bezala, 

Jainkoaren heriotzarekin zendu baitziren; aristokrazia hori masa-gizartean zein 

demokrazia liberalean formulatutako teoria elitista ere ez da, aristokrazia horrek ez 

baitauka autoritarismoekin inolako zerikusirik. Nietzschek ez du gizakien artean 

bereizketarik egin nahi jaiotzan, botere-politikoan, aberastasunean edo merituetan 

oinarrituz, botere-nahian eta indarrean oinarrituta baizik; horrenbestez, aristokrazia 

horren atzean ez dago arraza arioaren gailentasunaren aldarrikapenik –Nietzschek argi 

utzi zuen maiz horren inguruan zuen iritzia: “atzerritar odola mespretxatzen duena ez 

da oraindik gizabanakoa, giza protoplasma bat baizik”–; azkenik, mugaren bat jarri 

behar baitugu, gainditutako iraganeko hierarkien nostalgiaz ere ez zaigu ari Nietzsche, 

ez da horiek berreskuratzen saiatzen: Espektrorik ez! Aristokraziak gizaki berezien 

talde baten etorrera aldarrikatzen du –ez gizateriaren parte moduan, haren gaineko 

baizik–, osotasunarekiko tartea behar dutenen taldea. Gizateria anitza izango da, 

halaxe izan behar du, eta, horrenbestez, Nietzschek ez zuen nahi gizaki bat beste 

gizaki berezi batek ordezkatzerik, gizaki berezi horren agerkundea baizik: “Mendean 

hartu? Hori izugarrikeria! Nik ez dut nire tipoa inposatu nahi. Aniztasuna da nire 

zoriontasuna”. Sekula ez du gizateriaren aldaketa oso eta utopikorik aldarrikatu, 
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betiereko itzuleran beti baitator bueltan gizakietan nanoena ere; ezta gizakia berriro 

bezatzea ere, ez baitu esaten gizakiak modu jakin batekoa izan behar duenik, nola edo 

hala ekoitzi beharra dagoenik. Sanchez Mecak dioen bezala, bezatzeaz hitz egiten 

duenean heziketaz ari zaigu benetan, hots, gizaki mota berri baten formazioaz. Politika 

Handiak hori esan nahi du, aristokrazia ezarria dela azkenik, hezitzaile handiak eta 

txikiak elkarren aurka ari direla borrokan; aristokrazia ez dabil esklabutzaz edo 

menderakuntzaz, diferentziaz baizik, diferentziaren aldarria eta defentsa da, 

supergizakiak nahitaez bizi beharko baitu gizaki nanoenarekin ere.  

 Hitz gutxitan, eta supergizakiaren zirriborroa are irekiago uzteko, supergizaki 

nietzschetarra zazpi bakardadeak gainditu dituena litzateke: bakardadea lagunik gabe 

bizitzea, mendian luzaroan bizitzea, edo lagunak sakrifikatzen ditugulako kontzientzia 

izanik; kontsolamendu-arrazoi zahar oro galdu dituen bakardadea, taula zaharrak 

apurtzeko eta hausnartzeko eliza suntsituen gainean jesartzen den bakardadea; 

gaixoaren bakardadea, sakontasun ilunetan igerian ibiltzea, ondoren txoriaren jakituria 

lortu ahal izateko; tentazioen bakardadea, dantzariaren astuntasunaren espirituaren 

kontrako borroka; pentsamendu handi batekiko isiltasunaren eta lotsaren bakardadea; 

eternitatearen bakardadea, moralaz haratagokoa; esperimentazioa eta sorkuntza 

suposatzen duen ardura gorenaren bakardadea.  

  

  

  



NIETZSCHE 
Mamuak, desioak, ilusioak 

 

79 

 

 

2 

  

 “Horixe da nire bidea, non da zuona?” horrela erantzuten nien nik 

bideagatik galdetzen zidatenei. Bidea, hala da, ez da existitzen! 

  

  

 Behin bakardadea gainditua, xedea komunitaterik gabekoen komunitatea da, 

hezitzaile handien eta txikien Politika Handia, bakardadea ez baita helmuga, bidea 

baizik. Supergizakia ezin liteke bakardadean bizi, gizartean bizi behar du halabeharrez, 

besteekin batera. Nietzschek, horrenbestez, aniztasunaren alde egiten du, 

diferentziaren alde, “beti ere arau bihurtzen ez den bitartean”. Gizartean, ondorioz, 

supergizakiak aniztasunean bizi beharko du, bere helburua adostasun baketsua ez den 

arren; Nietzschek berdinen (diferenteen) arteko komunitate internazionala osatu nahi 

du, mugez haratago, beti bestelako harremanei irekirik; eta, horrenbestez, politikaz 

gehiegi mintzatu ez zaigun arren, ezin zaio muturreko indibidualismo egoista hutsa 

leporatu. Anbiguoa izan daitekeen arren, Nietzscheren pentsamenduan, hilondoko 

testuetan bereziki, ikusten dira izaera etiko-politikoren baten zantzuak;  haren proiektu 

bitalistak, bizitzan gertatu bezala, harremanak behar ditu, lagunak, etortzear badaude 

ere, mamuak badira ere; aristokratikoa ez den eredu aristokratiko bat, “demokrazia 

nietzschetarra” deitzen dio Nancyk, zeinetan klase, mota edo bizi-estilo ezberdinak 

dauden, botere-nahi eta indar ezberdinak. Gizarte bat zeinetan kultura anitz, bizi-estilo 

ezberdinak dauden, diferenteak berdinak diren, bereizketan eta gainditzean 

oinarriturako gizartea; gizakiak aske izan daitezkeen gizartea, non askatasuna ilusio 

nietzschetar baliokide bat gehiago den. Zer da askatasuna Nietzscherentzat? 

“Askatasuna: zer da askatasuna? Gizabanako gisa erantzuteko nahia izatea, 

distantziak mantentzea, nekearekiko indiferente bilakatzea, gogortasunarekiko, 

pribazioekiko, baita bizitzarekiko ere. Askatasunak zera esan nahi du, giza grinak 

borrokatzen eta garaitzen disfrutatzen duten horiek, zoriontasunaren gisakoei 

gailentzen zaizkiela […] Gizaki askea borrokalaria da. Zelan neurtzen da askatasuna 

gizaki eta herrietan? Garaitu beharreko erresistentziagatik, goian mantentzeak behar 

duen esfortzuagatik […] Askatasuna eduki ezin daitekeen zer edo zer bezala 

desiratzen dela, konkistatzen dela”. Askatasuna, beraz, ez da bakardadean lortzen, 
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besteen artean baizik, bestearekin batera, bestearen aurka. Komunitatearen barruan 

baino ezin liteke gizabanakoa askea izan, paradoxikoki. 

 Askea izateko lehenengo urratsa, baita bizi-estilo berria izateko ere, jarkitzea 

da, sugeari burua mozteko ausardia nahikoa izatea, irri egitea. Gizakia, gameluaren 

modura, kanpo-indarren baten mende hazi ohi da, kanpo-indarrek subjektua gaindik 

behera zapaltzen baitute eta mendekotasunera bultzatu, gizabanakoaren nortasuna 

definitzen duen forma psikiko jakin bat bere eginez. Menpeko gizabanakoak, 

gehienetan, zigorraren bidez heltzen dira auto-ezagutzara, eta erreflexibotasunera 

eraman dezakeen kontzientzia garatu ohi dute; hau da, beren buruaren aurkako nahi 

bilakatzen dira, beren girgiluen egile, beren desiren aurkako. Kasu horietan guztietan, 

gizabanakoa kanpo-indarrei loturik geratzen delarik garatzen da psikea; hots, 

mendekotasunaren bitartez eratzen da subjektua. Haatik, subjektuak ez ditu kanpo-

indar horiek gehiago behar benetan, bere buruari hala esan ohi dion arren, bere burua 

konbentzitu arren. Hori da egia; eta, mendekoak egia horretaz konturatzen direnean, 

izateko menderatzailearen beharrik ez duela jabetzean, orduan hasten da zailena, izan 

ere, girgiluak apurtu eta bere buruaz beste egiteaz gain, ondoren bere burua asmatu 

eta sortu egin behar du, bakardade guztietatik pasatu eta gero. Subjektuak bere 

errautsetatik biziberriturik eta indarturik itzuli behar du, aldaturik, artelana eta artista 

bilakaturik, esperimentatzeko asmo irmoarekin, zindotasunarekin. Azken batean, 

komunitateko kide izateko nahitaezko baldintza nork bere burua sortzea da, estilo bat 

aukeratzea –zeinetarako, lehendabizi, bereizi behar duen, menderatzailearekiko 

ezberdin gisa agertu behar duen, ondoren zer edo zer berria sortu ahal izateko–. 

Askea izan nahi duenak, laburbilduz, etengabe bere burua perfekzionatzen jardun  

behar du, tolesten eta birtolesten, suntsitzen eta sortzen, matxinatzen eta jarkitzen: 

borrokan bizitzen. 

 Aske direnen komunitatea bilatzen du Nietzschek jendartean, komunitatea ez 

den komunitatea. Komunitate nietzschetarra, beraz, ez da komunitate modernoaren 

berdina, lur zati jakin bati loturik bizi diren ezagunen komunitatea, ezta lotura esturik ez 

duen tribu motaren bat ere, harreman estetikoetan oinarritutako horietariko bat. Batetik, 

ez da komunitate etiko, moderno, klasikoa, komunitate hori fundamentu edo oinarri 

gabea delako; eta, bestetik, ez da komunitate estetiko hutsa, fundamentua baduelako: 

fundamenturik gabeko fundamentua, plural/singularra eta singular/plurala izateko modu 

bakarra. Soberan dago esatea Nietzschek gorroto zuela komunitate modernoa, 

fundamentuduna, etikoa, artaldearen gisara modu erreaktiboan aritzen dena, 

mendekoa. Komunitate horrek bere funts guztia galtzen du behin Jainkoa hil denean, 

heriotzarekin egia eta fundamentu guztiak hil baitziren. Alabaina, fundamentu edo 
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oinarri guztiak desagertu arren, estetikak ez du etikaren lekua hartu erabat eta, 

ondorioz, komunitate nietzschetarra ez da estetika hutsa, etika gabekoa. Nietzschek 

estetika justifikazio moralarekin apurtzen duen dimentsio gisa ikusten badu ere, ez du 

esaten etika edo morala baztertu behar denik; kontrara, estetikaz baliatzen da morala 

gainditu beharra dagoela esateko, morala etengabe hobetu daitekeela aldarrikatzeko. 

Are gehiago, lanean zehar aldarrikatu bezala, Nietzschek etika eta estetika batzen eta 

harremanean jartzen ditu tragediaren bitartez. Etikak [elkarrekin egoteak] tragedian 

oinarritu behar du, hots, etikak ez du soilik apolineoa edo soilik dionisiakoa izan behar, 

bien arteko oreka moduren bat baizik. Apolineoa balitz, ametsetan eroriko litzateke 

komunitatea, ilusio eta fantasien artean, errealitatetik urrun; dionisiako hutsa balitz, 

berriz, komunitateak kideak irentsiko lituzke, kolektiboak gizabanakoa, eta unitatea 

osatu. Komunitate nietzschetarrak biak behar ditu, fikzio apolineoak eta gehiegikeria 

dionisiakoa. Indar dionisiakoak beharrezkoak dira, batetik, ilusio apolineoak metafora 

asmatuak/sortuak direla ez ahazteko eta, bestetik, indar apolineoak ere beharrezkoak 

dira komunitate izaten jarraitzeko, gehiegikeriak irentsita ez itotzeko edo elkartze 

estetiko hutsa ez bilakatzeko. 

 Komunitateak ezin badu fundamenturik izan, eta fundamentua behar badu 

komunitatea izaten jarraitzeko, komunitate horren funtsa, esan bezala, fundamenturik 

gabeko funtsa da, unitatea ez den unizitatea, lotzen gaituen baina erabat 

determinatzen ez gaituen zer edo zer. Mamua gorpuzten den unean, aurpegia jartzen 

zaion unean, taulak eratu eta dena arautzen da, dena mugatzen da, baita komunitatea 

bera ere; mamua desagertzen bada, berriz, gizartea edo komunitatea ezerk lotzen ez 

badu, desagertu egiten da mamuarekin batera. Horregatik, fundamenturik gabeko 

fundamentu hori mamua da: fantasiak, ilusioak, desirak. Horiek biltzen dituzte 

komunitateko kideak.  
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