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ΠΡΟΛΟΠΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δέν Είναι Ασφαλώς, δυκπόν, μέσα στά περιορισμένα πλαίσια 
ίνός προλογικοΰ σημειώματος, νά κάνουμε λόγο γιά  τό Εργο καί 
τΛν προσωπικότητα πνευματικών μορφών Οπως τοΟ Φρειδερίκου 
ΝΙτσε καί τοΟ Γκέοργκ Λούκατς, πού τό πέρασμά τους Αφησε βα- 
Ούτατα. Ιχνη στόν κόσμο των Ιδεών. Μιά τέτοια φιλοδοξία, ίζάλ- 
λου, Εχουμε τή γνώμη πώς θ* Ατοοδεικνυόταν ύπέρτερη των δυ- 
νάμεών μας καί θά κατέληγε, σίγουρα, στή στείρα έπανάληψη 
Απόψεων πού διατυπώθηκαν Από Εγκυρους μελετητές τοΟ Εργου 
τόσο τού Νίτσε, τού φιλοσόφου πού Ομνησε τή σκληρότητα κι 
Εχλεύασε βλες tic καθιερωμένες άξιες τής έποχϋς του, 6σο καί 
τοΟ Λούκατς, του κορυφαίου φιλοσόφου των χρόνων μας, πού 
θεωρείται ό μόνος πρωτότυπος μετά τό Λένιν μαρξιστής στοχα
στής. Είμαστε, συνεπώς, υποχρεωμένοι νά περιοριστούνε, κατ’ 
Ανάγκην, στήν παρουσίαση του κειμένου, πού, άέ μετάφραση, δί
νουμε στή δημοσιότητα σήμερα.

θ ά  ποέπει, νομίζουμε, κατ’ άρχήν, νά σημειωθεί βτι ό «ΝΙτσε» 
δέν Αποτελεΐ μιά μονογραφία, ένα αυτοτελές Εργο τού Λούκατς. 
Είναι τμήμα, μονάχα, ένα κεφάλαιο (τό τρίτο) τοΟ μνημειώδους 
ίργου του «Ή καταστροφή τού λογικού» (τίτλος τοϋ γερμανικού 
πρωτοτύπου: «ZERST0RUNG DER VERNUNFT»), πού πραγμα
τεύεται τήν Ιστορία τής ^ρασιοναλιστικής γερμανικής φιλοσοφίας. 
Τό βιβλίο περιλαμβάνει, άκόμα, Ενα κεφάλαιο Αφιερωμένο στή 
γερμανική κοινωνιολσγία -κι άλλο Ενα Αφιερωμένο στόν κοινωνικό 
δαρβινισμό και συνοδεύεται άπό Εναν πολυσέλιδο πρόλογο, στόν 
όποιο «ό λαός τοΰ Ντύρερ καί τοΰ Τόμας Μύνστερ, του Γ καίτε 
καί τοΰ Κάρλ Μάρξ» πρστρέπεται ν Απελευθερωθεί άπό τήν £τκή- 
σχυντη κληρονομιά τού ΙρρασιοναλιομοΟ, μιά κληρονομιά πού κο· 
ρυφώνεται μέ τΙς δολοφονικές παραφροσύνες τοΰ Γ' Ράιχ.

« Η καταστροφή τοΰ λογικού* δέν Εχει σάν σκοπό της. όπως 
γράφει ό Λούκατς, νά γίνει μιά Ιστορία, ή, Εστω, Ενα απλό Εγ
χειρίδιο τής «Αντιδραστικής» φιλοσοφίας. Αντικείμενό της Εχει τό 
φαινόμενο τοΰ ΙρρασιοναλιομοΟ, πού βασικά χαρακτηριστικά του 
είναι ή ύπστίμηση τοΰ νοϋ κα) τοΰ λσγικοΰ και ή άμετρη, άντι- 
στοίχως, ύπερτίμηση τής ένόρασης, μιά Αριστοκρατική θεωρία τής 
γνώσης, ή Απόρριψη της Ιδέας τής Ιστορικής προόδου τής κοινω
νίας, η δημιουργία μύθων. Ό  Ιρρασισναλιομός, υποστηρίζει ό Λού
κατς, Αντιπροσωπεύει τήν κυρίαρχη κατεύθυνση τής άστικής Φιλο
σοφίας καί άποτελεΐ μιάν Από τΙς θεμελιώδεις τάσεις της. Στήν 
«Καταστροφή τοΰ λογ«οΰ» δέν πρόκειται, βέβαια, νά παρακολου
θήσουμε μιά λεπτομερειακά έζαντλητική μελέτη τοΰ Ιρρασιονα- 
λκττικοΰ φαινομένου' Απλώς, μάς δίνεται στίς σελ[δ_ες της Ανά
γλυφη ή κύρια γραμμή τής Ανάπτυξής του, ιϊέσω τής Ανάλυσης 
τών πιό σημαντικών καί πιό τυπικών Εκπρόσωπων του. Ή κύρια 
αύτή νροφμή δέν είναι Αλλη Αιιό τήν Αντιδραστική Απάντηση πού 
δίνει ή Αστική φιλοσοφία στά μεγάλα Ιστορικά προβλήματα πού 
τέθηκαν Από -dc Αρχές του αΛώνα μας.

Κλασική χώρα τοΟ ΙρρασιοναλιομοΟ, γιά  τό Λούκατς, είναι 
ή Γερμανία τοΰ XIX καί τοΰ XX αιώνα. Ή Γερμανία τών δυό 
τελευταίων τούτων αιώνων είναι, κατά τό Λούκατς, ό γεωγρα-
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φΐκός χώρος δπου 6 Ιρρασισναλισιιός γνώρισε τήν πιό Ιδιόμορφτ» 
καί τήν πιό πλατειά ανάπτυξη και δπου, συνεπώς, μπορούμε νά 
τόν μελετήσουμε καλύτερα άπ ΛποιοοΒήποαε άλλη χώρα. Ξεκινών
τας Από τή σωστή αύτή θέση ό Λούκατς, μάς δείχνει τούς δρό
μους άπό τούς όποιους πέραηε ή Γερμανία, στόν τομέα τής Φι
λοσοφίας, ν ιά νά φτάσει, χειραγωγούμενη άπό τόν Ιρρασισναλι- 
ομό, στό ΧΙτλερ. Καί μας δείχνει, ακόμη, πως οί φιλοσοφικές δια
μορφώσεις, που, καθε αυτές, δεν είναι παρά οί άψηρημένες Αντα
νακλάσεις τής πραγματικής Εξέλιξης, μπόρεσαν να έπισπεύσουν 
τήν πορεία της Γερμανίας πρός τό χιτλερισμό.

Ό  Λούκατς δέν παύει νά τονίζει στο Epryo του βτι ή Ιστορία 
τής φιλοσοφίας, βπως Ακριβώς καί ή Ιστορία τής τέχνης και τής 
λογοτεχνίας, δέν είναι Απλώς μιά Ιστορία τών φιλοσοφικών Ιδεών, 
οΟτε μία Ιστορία μονάχα των φιλοσόφων. Τά προβλήματα καί ή 
κατεύθυνση των λύσεων στή φιλοσοφία, υποστηρίζει ό Λούκατς, 
δίνονται Λιτό τήν Ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, άπό τήν 
Εξέλιξη τής κοινωνίας καί άπό τό πλάτος των ταξικών άγώνων. 
ΟΙ βασικές γραμμές βλων τΟν φιλοσοφιών δέν Αποκαλύπτονται 
παρά Οστερα άπό τή μελέτη αύτων τών Αλληλοεπιδρώμενων πρω
ταρχικών δυνάμεων. Μόνο μέ τήν έπίμονη χρησιμοποίηση αυτής 
τής Ερευνητικής μεθόδου, γράφει ό Λούκατς, μπορούμε, νά ξεχω
ρίσουμε τα σημαντικά ζητήματα, πού τό ένδ.αΦερον τους είναι 
διαρκές, άπό τις άσήμαντες λεπτομέρειες, καί να φτάσουμε στήν 
Αποκάλυψη τής πραγματικής σημασίας τής φιλοσοφίας.

Βασικό σταθμό στήν Εξέλιξη του γερμανικού, άλλά καί τοΰ 
διεθνοΟς ΙρρασιοναλιομοΟ θεωρεί ό Λούκατς τό Φρειδερίκο ΝΙτσε. 
Ενδεικτικό τής Αποφασιστικής καί βαρύνουσας σημασίας τοΰ ΝΙ- 
τσε γιά τόν ιρασιοναλισμό άιίοτελεΐ τό γεγονός βτι είναι ό μόνος 
φλόσοφος στόν όποιο, δπως είπαμε στήν άρχή, Αφιερώνει ό Λού
κατς ίνα όλόκληρο κεφάλαιο καί τις περισσότερες σελίδες άπ’ 
όποιονδήποτε άλλο φιλόσοφο ή στοχαστή τοΰ άστικοϋ στρατοπέ
δου. *0 ΝΙτσε είναι, κατά τό Λούκατς, ό θεμελιωτής του ίρρα- 
σιοναλισμοΟ τής Ιμπεριαλιστικής περιόδου, πού τά σπέρματα των 
Ιδεών του Ανευρίσκονται διάσπσρτα στά έργα δλων των μετα- 
νιτσεΐκών Ιρρασισναλιστών φιλοσόφων. Πανομοιότυπες ή παραλλα
γμένες τίς Ιδέες τοΰ Νίτσε ανευρίσκει ό Λούκατς στήν «Ιδεολογία» 
τοΰ έ&νικοσοσιαλισμοΟ, πού είχε άναγάγει σέ άρθρο πίστης τής 
πολιτικής του τό νόμο τής ζούγκλας. Δέν είναι, βέβαια, ή πρώτη 
φορά που γίνεται λόγος γιά τή συγγένεια τής «Ιδεολογίας» του 
ΕθνικοσοσιοΑισμοΟ μέ τή νιτσεΐκή φιλοσοφία, παρ* βλο δτι βρέ
θηκαν συγγραφείς και στοχαστές μεγάλης άξίας καί κύρους, ό
πως, λόγου χάρη, ό Στέφαν ΤσδάΓχ, που, οΟτε λίγο οΟτε πολύ, 
όνόμαοε τό Νίτσε «παιδαγωγό τής λεφτεριάς» καί παρ* δλο βτι, 
τά τελευτοΑα χρόνια, βρέθηκαν μαρξιστές πού έπεχείρησαν νά 
συμφιλιώσουν τη ιιαρξιστική φιλοσοφία μέ τό νιτσεικό κόσμο ι
δεών, άνοοκαλύπτοντας κοινά σημεία ανάμεσα στίς δύο φιλοσοφίες. 
Ή  αξία τής μελέτης τοΟ Λούκατς γιά τό Νίτσε σονίσταται, κόπα 
τή γνώμη μας, στό δτι, πρώτος αύτός, έπιχείρησε νά ρίξει φως. 
χρησιμοποιώντας τή ιιαρξιστική μεθοδολογία καί Αντλώντας έπι- 
χειρήματα Από τό Τδιο τό Εργο τοΰ ΝΙτσε, στίς σχέσεις τής φιλο
σοφίας του μέ τήν ίθνικοσοσ ολιστική «φιλοσοφία». "Ισως θά μπο
ρούσε νά παρατηρήσει κανείς βτι τό κεφάλαιο γιά τό Νίτσε, άπο- 
κομένο άπό τό σύνολο τής Αλληλουχίας τών σκέψεων τής «Κατα
στροφής τοΰ λογικού», ύφίστσται μιά σοβαρή μείωση τής σημα
σίας του Από Αποψη λειτουργικότητας. Ή  παρατήρηση. <1στόσο, 
Εχουμε τή γνώμη Οτι είναι άβάσιμη, πρώτ* Απ’ βλα γιατί τό Ιρρα-
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σίσναλιστικό στοιχείο άποτελεΐ τό θεμέλ‘0 λίθο τής νιτσείκής φι
λοσοφίας καί δεύτερο γιατί, στήν προσπάθειά του νά τεκμηριώσει 
τΙς διαπιστώσεις του χαΐ τά συμπεράαματά του 6 Λούκατς γιά 
κάθετι πού σχετίζεται μέ τό Ιρρασιοναλιστικό στοιχείο τής φι
λοσοφίας τοΟ πίτσε, άνοτγκάζεται νά φέρει στήν έπιφάνεια δλες 
σχεδόν τις όψεις τής φιλοσοφίας του, πράγμα πού προσδίδει στή 
μελέτη του μισν άναμφισβήτητη πληρότητα.

Ό  άζέχαστος Δημήτρης Γληνός, 6 σοφός δάσκαλος πού τόσα 
τοΰ χρωστά ή διανόηση τοΰ τόπου μας, σ' Ενα λαμπρό >μ£λέτημά 
του γιά τό Νίτσε, πού προτάσσεται σάν εΙσαγωγή στη μετάφραση 
άπό τόν ίδιο στή γλώσσα μας τής «Γενεαλογίας τής ηθικής*, έπι- 
χειρώχτας νά ί/ντσπίσει τούς βασικούς παράγοντες πού διαμόρ
φωσαν τό Εργο καί τή φιλοσοφία τοΰ δημιουργού τοΰ «Ζαρατοΰ- 
στρα», διατύπωνε όριομένα καίρια καί πολυσήμαντα έ ρωτήματα: 
«01 πόθοι καί τά Ιδανικά» τοΰ Νίτσε. Ελεγε, «είταν άραγε άπλή 
νοσταλγία ένός περασμένου κόαμου άπό μιάν άριστοκρατί^ τού 
Εβλεπε τόν έαυτό της νά παραμερίζεται άπό τά έςισωτικά ϊδαν,κά 
τής μεγάλης μάζας; Είταν ή νοσταλγία τής έπιστροφής στη ψ&ου- 
δαρχία, πού παραμεριζόταν άπό τό άνέβασμα τής άστικοδημοκρα- 
τικής μάζας; Η πολύ περισσότερο είταν οί πόθοι καί τά Ιδα
νικά τοΰτα ή δυναμική προβολή ένός νέου κόσμου πού έξορ- 
μοϋσε γιά την κατάχτηση τής ζωής; Στάθηκε ό Νίτσε Ενας 
νοσταλγός ή Ενας προφήτης,» Ό  Γληνός ύπεστήριζε δτι ό και
ρός πού ίΐχε περάσει άπό τό θάνατο τοΰ ΝΙτσε ώς τήν έποχή 
πού Εγραφε τή μελέτη του, δηλαδή ώς τό 1941, καθώς καί οι 
τεράστιες πολιτικοκοινωνικές συγκρούσεις πού γέμισαν τό διά
στημα αύτό, Εδιναν άκόιιη, τότε, διφορούμενη άπάντηση στά 
έρωτήματά του. Είναι άλήθεια, συνέχιζε ό Γληνός, δτι άπό Ενα 
βιβλίο πού είχε βγάλε;, τότε, ή άδελφή τοΰ Γερμανού φιλοσόφου 
’Ελιζαμπέττα Φέρστερ - ΝΙτσε μέ τόν τίτλο «Προφητείες καί λόγοι 
τοΰ ΝΙτσε γιά Εθνη καί φυλές», φαινόταν βτι τά ιδανικά του άντι- 
στοιχοϋσαν μέ κάποια πολύ δυνατά ρεύματα τοΰ καιροΰ έκείνου 
(τά ρεύματα τοΰ φασισμού καί τοΰ ναζισμού), παρ’ βλ’ αύτά, 
όμως, «γιά τήν όριστική άπάντηση, κατέληγε ό Γληνός, χρειάζε
ται μιά βαθύτερη Ανάλυση πού δέ μπορεΐ νά γίνει τώρα καί κά
ποιο πέρασμα καιροΰ. Ώ ς τόσο τό έρώτημα μένει άκεραιο. Στά
θηκε ό Νίτσε Ενας νοσταλγός ή Ενας προφήτης;» "Αν ζοΰσε σή
μερα ό Γληνός χαΐ είχε ύπόψη του τά βσα γράφει νιά τό Νίτσε 
6 Λούκατς, θά είχε, άσφαλως, δώσει στά έρωτήματα του τή σω
στή άπάντηση: "Οχι, οί πόθοι καί τά Ιδανικά πού προέβαλε στό 
Εργο του ό Νίτσε οέν είταν ή άπλή νοσταλγία ένός περασμένου 
κόσμου άπό μιάν άριστοκρατία πού Εβλεπε τσν έαυτό της νά πα
ραμερίζεται άπό τά έζισωτικά ιδανικά τής μεγάλης μάζας, οΟτε 
ή νοσταλγία τής έπιστροφής οτή φεουδαρχία πού παραθεριζόταν 
άπό τό ά^έβασμα τής αστ-κοδημοκρατικής μάζας. Ό  Νίτσε είταν 
Ενας προφήτης, δχι, βμως. ό προφήτης ένός κόσιιοο πού έζορμθύ
σε γιά τήν κατάχτηση τής ζωής, άλλά ό προφήτης ένός κόσμου 
πού Εκλεινε μέσα του τό ζόφο καί τήν καταστροφή, τό θάνατο 
καί τόν πόνο.
’Απρίλης 1959 Ξ. I Κ





Ν Ι Τ Σ Ε

Ό  θεμελιωτής τοΰ Ιρρασιοναλισμοΰ 
τής Ιμπεριαλιστικής περιόδου

ι .—
Ή παρακμή τής άστικής Ιδεολογίας μπορούμε, ye- 

νικά, να πούμε δτι άρχίζει μέ τό τέλος τής έπανάστασης 
του 1848. Εξακολουθεί, φυσικά, να γίνεται αίοθητή, στή 
λογοτεχνία, προπάντων, και τήν τέχνη ή παρουσία μερι
κών συνεχιστών τής άνοδικής περιόδου τής άστικής τά
ξης, πού τά £ργα τους δέν έμφανίζουν κανένα στοιχείο 
παρακμής. Τέτοιες, λόγου χάρη, είναι οΐ περιπτώσεις του 
Ντίκενς και τοΰ Κέλλερ, του Κουρμπέ καί του Ντωμιέ. 
Επιπλέον, ή περίοδος που έκτεΐνιται άνάμεσα στό 1848 
καί τό 1870 είναι πλούσια σέ μεταβατικές μορφές, πού οΐ 
δημιουργίες τους παρουσιάζουν, ήδη, χαρακτηριστικά 
παρακμής, χωρίς, ώστόσο, τό βασικό μέρος τοΰ έργου 
τους νά μάς δίνει τό δικαίωμα νά τό συνθέσουμε μέ αυ
τήν, δπως συμβαίνει, λόγου χάρη, μέ τό Φλαμπέρ, ή τό 
Μπωντλαίρ. Στίς θεωρητικές έπιστημες καί Ιδιαίτερα 
στην οίκονομική έπιστήμη καί τή φιλοσοφία, ή παρακμή 
είχε άρχίσει νά γίνεται αίσθητή πολύ νωρίτερα. Ή άρ- 
χή τής παρακμής τής άστικής οίκσνομικής έπιστήμης 
μπορεΐ νά τοποθετηθεί χρονικά άνάμεσα στά 1820 καί 
1830 και έμφανίζεται μέ τή διάσπαση τής σχολής του P r 
κάρντο. Ή άρχή τής παρακμής τής άστικής φιλοσοφίας 
σημειώνεται μέ τή διάλυση του έγελειανισμου, πού πρα
γματοποιείται άνάμεσα στά 1830 καί 1850. "Υστερ* άπό 
τά γεγονότα αύτά, οϋτε ή άστική οίκονομική έπιστήμη, 
οατε ή άστική φιλοσοφία κατόρθωσαν νά δημιουργή
σουν κάτι τό πρωτότυπο ή κάτι πού νά 'χει στραμένο 
τό πρόσωπό του πρός τό μέλλον. Τώρα πιά, καί στή μιά



καί στήν <!ίλλη, βασιλεύει ή άπολογητική τοΟ καπιτα
λισμού. Παρόμοια κατάσταση γνώρισαν καί οί ιστορικές 
έπιστημες. Τό γεγονός δτι οί φυσικές έπιστημες έπιτελοΰν 
στήν περίοδο αυτή άξιόλογες προόδους — τό μέγα Ερ
γο τοΰ Ντάρβιν τοποθετείται μεταξύ του 1848 καί του
1870 — δέν αλλάζει σέ τίποτα, στό σύνολό της, τήν κα
τάσταση. Στόν τομέα των φυσικών έπιστημών έκαναν 
γόνιμες ανακαλύψεις ώς τά τελευταία χρόνια. Αύτό δέν 
μας έμποδίζει, ώστόσο, νά διαπιστώσουμε, ταυτόχρονα, 
Ενα είδος έκφυλιστικής τάσης, ή όποία παρατηρεΐται στή 
γενική έπιστημονική μεθοδολογία καί τήν άνάπτυξη μιας 
άστικής φιλοσοφίας, πού όλοένα γίνεται καί πιό άντιδρα- 
στική στόν τομέα των φυσικών έπιστημών, ένώ τά συμ
περάσματα στά όποια καταλήγουν οί έπιστημες αύτές 
χρησιμοποιούνται, μέ μιά μάλιστα αύξαιόμενη δραστη
ριότητα, στή διάδοση αντιδραστικών Ιδεών. (Δέν θά μι
λήσουμε έδώ γιά τήν Ιδεολογική έξέλιξη της Ρωσσίας. 
Στή Ρί.ϊσσΙα ή έπανάσταση του 1905 άντιπροσωπεύει αύ
τό πού γιά τή Δύση άντιπροσωπεύει τό 1848, δώδεκα, δ- 
μως, χρόνια άργότερα άκολουθεΐ, στή χώρα αυτή, ή νί
κη της σοσιαλιστικής έπανάστασης).

'Άν παρακολουθήσουμε προσεχτικά δλα αύτά τά 
γεγονότα, μπορούμε νά ποϋμε, χωρίς νά διατρέχουμε τόν 
κίνδυνο νά άλλοιώσουμε τήν πραγματικότητα, πώς τά 
χρόνια 1870 - 71 Αντιπροσωπεύουν μιά καμπή στήν Ιδε
ολογική έξέλιξη τής άστικής τάξης. Σημαδεύουν, πρώτ’ 
άπ* δλα, τό τέλος της περιόδου διαμόρφωσης τών μεγά
λων έθνικών κρατών τής Κεντρικής Εύρώπης, γεγονός τό 
όποιο ικανοποιεί πολλές άπό τΙς μεγάλες διεκδικήσεις 
πού είχαν διατυπωθι.ΐ άπό τις άστικές έπαναστάσεις. Ση
μαδεύουν, έν πάση περιπτώσει, τό τέλος τών άστικών έ- 
παναστάσεων γιά τή δυτική καί τήν κεντρική Εύρώπη. 
Είναι άλήθεια πώς στή Γερμανία καί τήν ’Ιταλία, γιά νά 
μή μιλήσουμε γιά τήν Αύστρουγγαρία, παρατηρεΐται ή 
άπουσία όρισμένων άπό τις πιό βασικές μεταβολές, πού 
άποτελοϋν τις συνέπειες μιας πραγματικής άστικής έπα
νάστασης, δπως καί μιά έπιβίωση διαφόρων ύπολειμμά- 
των φεουδαρχικου άπολυταρχισμοΰ. Στό έξης, τά προ
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βλήματα πού έμειναν άλυτα άπό τις άστικές έπαναστά- 
σεις μονάχα μιά έπανάσταση όδηγημένη άπό τό προλε
ταριάτο θά μπορέσει νά τά ξεκαθαρίσει. Άπό τήν έποχή 
αύτή ή προλεταριακή έπανάσταση άφήνει καθαρά νά 
φανεί τό πρόσωπό της κάτω άπό τά χαρακτηριστικά τής 
Παρισινής Κομμούνας. Οί ήμερες, ήδη, τοΟ Ιουνίου εί
χαν άφήσει ν’ άκουστοΰν τά ύπόκωφα τριξίματα τής έπα
νάστασης τοΰ 1848 δχι μονάχα νιά τή Γαλλία, άλλά καί 
γιά τήν Εύρώπη όλόκληρη. ’Αποτέλεσμα τής έπανάστα
σης αύτής είταν ή έπισφράγιση τής συμμαχίας τής άστι
κής τάξης μέ τις άντιδραστικές τάξεις, ή ήττα της, δμως, 
έσήμαινε καί τόν έπικήδειο τής δημοκρατικής έπανάστα
σης γι’ αύτή τήν έποχή. Ή άπατηλή έλπίδα πώς ή άστι
κή τάξη θά μπορούσε νά έπιβάλλει, γιά άλλη μιά φορά, 
κάποια όριστική «τάξη» κατέρρευσε πολύ γρήγορα. "Υ- 
στερ' άπό μιά σχετικά σύντομη, τουλάχιστον γιά 
τά μάτια τής ιστορίας, άνακωχή, τά μαζικά κινήματα 
τής έργατικής τάξης ξαναεμφανίζονται καί πάλι στό 
προσκήνιο τής ιστορίας. Υπενθυμίζουμε δτι τό 1864 είναι 
c χρόνος τής ίδρυσης τής Πρώτης Διεθνούς καί δτι τό
1871 τό προλεταριάτο κατορθώνει, γιά λίγο σχετικά 
χρόνο καί στήν κλίμακα μιας μονάχα πρωτεύουσας, νά 
καταλάβει τήν έξουσία. Πρόκειται γιά τήν Παρισινή Κομ
μούνα, τήν πρώτη δικτατορία τοΰ προλεταριάτου.

01 ιδεολογικές συνέπειες δλων αύτών τών γεγονότων 
ύπήρξαν πολύ σημαντικές. Ή έπιστημονική καί φιλοσο
φική πολεμική τής άστικής τάξης άρχισε τώρα νά στρέ
φεται, όλοένα μάλιστα καί πιό πολύ, έναντίον τοΰ νέου 
άντιπάλου της, τοΟ σοσιαλισμού. Ένώ στήν προηγούμενη 
περίοδο ή άστική Ιδεολογία καταπολεμούσε τό σύστημα 
του φεουδαρχικοΰ άπολυταρχισμοΟ καί οί διάφορες προ- 
σπάθειές της συντονίζονταν κατά τρόπο τέτοιο ώστε μο
ναδικός σκοπός τους νά είναι αύτή ή πάλη, στήν περίοδο 
πού μας άπασχολεϊ, ό κυριότερος έχθρός τής άστικής Ιδε
ολογίας είναι ή φιλοσοφία του προλεταριάτου. "Ετσι, 
δλες οι άποχρώσεις τής άντιδραστικής φιλοσοφίας κατα
λήγουν ν’ άλλάξουν θέμα καί έκφραστικές μορφές. Στήν 
άνοδική περίοδο τής άστικής τάξης, ή Αντιδραστική φι·
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λοσοφία υπερασπιζόταν τόν φεουδαρχικά Απολυταρχι- 
σμό, υστέρα, στήν περίοδο της Παλινόρθωσης, υπερασπι
ζόταν 8,τι είχε κατορθώσει νά έπιζήσει άπό τή φεουδαρ
χία. Αύτό πού κάνει τόσο πρωτότυπη τη θέση του Σσπε- 
νάουερ είναι, δπως Εχουμε δει (1) , δτι υπήρξε ό πρώτος 
πού διακήρυξε μιά Αντιδραστική καί ταυτόχρονα Απο
φασιστικά ά σ τ ι κ ή  Αντίληψη γιά τόν κόσμο.

Ό  Σοπενάουερ, ώστόσο, δέν είχε πάψει νά είναι ό 
συναγωνιστής τοΰ Αντιδραστικού όπαδοΰ της φεουδαρχί
ας Σέλλινγκ, Αν σκεφτοΰμε δτι καί ό Ενας καί ό Αλλος 
θεωρούσαν πώς δ κύριος Αντίπαλός τους βρισκόταν στίς 
προοδευτικές τάσεις της Αστικής φιλοσοφίας: τόν ύλισμό 
και τή διαλεκτική μέθοδο.

"Υστερ* Αϊτό τΐς ή μέρες τοΰ Ιουνίου κι’ Ακόμη πε
ρισσότερο ϋστερ' Από τήν Παρισινή Κομμούνα, ή Αντιδρα
στική πολεμική ΘΑ Αλλαζε όλακληρωτικΑ κατεύθυνση 
στίς έπιθέσεις της. Τώρα πιΑ δέν ύπΑρχει προοδευτική 
Αστική φιλοσοφία γιΑ νά τήν καταπολεμήσει. "Αν δημι- 
ουργουνται Ιδεολογικές συζητήσεις — καί έπιφανεια- 
κώς οί Ιδεολογικές συζητήσεις κατέχουν μιΑ μεγΑ- 

λη θέση στήν κανούργια αύτή περίοδο — δέν πρόκειται 
παρά γιά διαφωνίες πού Αφορούν, κυρίως, τήν τακτική 
γιά τόν καλύτερο τρόπο μέ τόν όποιο θά μπορούσε 
\ά  γίνει άβλαβης ό σοσιαλισμός. Δέν πρόκειται παρά μο
νάχα γιά διαφωνίες, οί όποιες χωρίζουν τις διάφορες δ- 
μάδες τής Αντιδραστικής Αστικής τΑξης. Άπό τώρα καί 
στό έξης δ κύριος Αντίπαλος τής Αστικής τΑξης διαθέτει 
μιά δική του θεωρία. ΠαρΑ τΙς προσπάθειες πού κατέβα
λε ή Αστική έπιστήμη, γίνεται κάθε μέρα πιό δύσκολη ή 
Αγνόηση τοΰ μαρξισμού. Γίνεται, έπίσης, Αντιληπτό <5πτό 
τούς κυριώτερους Ιδεολόγους τής Αστικής τΑξης, καί μΑ- 
λιστα κάθε μέρα καί περισσότερο, πώς ή βασική γραμμή 
τής Αντίστασής τους πρέπει νά όρθωθεΐ Αντιμέτωπη πρός
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τό μαρξισμό καί δτι σ’ αύτή τη γραμμή θα πρέπει νά 
συγκεντρωθεί τό σημαντικότερο μέρος τών δυνάμεών 
τους. Ή άστική φιλοσοφία παίρνει, Ιτσι, έναν χαρακτή
ρα Αμυντικό, ό όποιος έμφανίζεται καί έπιβεβαιώνεται, 
γιά νά ποΰμε τήν άλήθεια, άρκετά άργά καί ΰχι χωρίς 
άντιφάσεις. "Εναντι τοΰ μαρξισμού έκυριάρχησε, γιά με
γάλο χρονικό διάστημα, ή τακτιχή της σιωπής, ϋστερα, 
βλέπουμε νά καταβάλλονται, άπό καιρό σέ καιρό, προ
σπάθειες γιά νά άποσπασθοϋν άπό τόν Ιστορικό ύλισμό 
τά στοιχεία έκεϊνα πού φαίνονταν «χρησιμοποιήσιμα» και 
νά ένταχθεί ή θεμελιώδης αύτή μαρξιστική θεωρία, εύ- 
πρεπώς παραμορφωμένη, στά πλαίσια τής άστικής Ιδε
ολογίας. Μονάχα ϋστερα άπό τάν πρώτο παγκόσμιο Ιμ
περιαλιστικό πόλεμο καί ϋστερα άπό τή νίκη της μεγά
λης όκτωβριανής σοσιαλιστικής έπανάστασης στή Ρωσ- 
σία έπιβεβαιώνεται ξεκάθαρα αύτή ή προσπάθεια. ’Απ’ 
τήν άρχή, ώστόσο, μπορεΐ κανείς νά διακρίνει τήν έμφά· 
νιση τοΰ άμυντικοΰ χαρακτήρα τής άστικής Ιδεολογίας, 
στό γεγονός δτι ή άστική φιλοσοφία Ιφτασε στό σημείο 
νά θέτει ζητήματα καί νά περιπλέκεται σέ ιμεθοδολογικές 
συζητήσεις, οΐ όποιες δέν είχαν καμιά σχέση μέ τΙς έ- 
σωτερικές της άνάγκες, άλλά τής είχαν έπιβληθεΐ άπό 
τήν παρουσία τοΰ καινούργιου της άντιπάλου. 01 άπαν- 
τήσεις πού έδωσε σ’ δλ’ αύτά τά ζητήματα ή άστική φι
λοσοφία άνταποκρίνονται, προφανώς, καί γιά κάθε είδι- 
κή περίπτωση, στά ταξικά συμφέροντα τής μπουρζουα
ζίας.

Μέ τό Νίτσε βρισκόμαστε στό άρχικό μόνο στάδιο αύ- 
τής τής έξέλιξης. Σ' αύτό τό στάδιο, δμως, μπορούμε, ήδη, 
νά διαπιστώσουμε τήν βπαρξη όρισμένων σημαντικών με
ταβολών. 01 μεταβολές αύτές συνίστανται στό δτι οΐ Ιρ- 
ρασιοναλιστές τής προηγούμενης περιόδου, δπως ό Σέλ- 
λινγκ, ή ό Κίρκεγκααρ, μπορούσαν άκόμη νά δείχνουν, 
πότε - πότε, μέ τό δάχτυλο, στήν πολεμική πού Εκαναν 
έναντίσν τής Ιδεαλιστικής διαλεκτικής τοΰ Χέγγελ, τά 
πραγματικά του λάθη. 'Από τήν κριτική τους, ή όποία 
άναμφίβολα καμιά φορά, είτανε σωστή, δέν έβγαζαν 
παρά συμπεράσματα όλοκληρωτικά προσανατολισμένα
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■πρός μιάν έπιστροφή στό παρελθόν. Τό μικρότερο κέρ
δος πού άπομένει είναι δτι, γιά τά μάτια της Ιστορίας 
της φιλοσοφίας, διατηρεί ή κριτική τους αύτή τό ένδια- 
φέρον της. Ή κατάσταση, δμως, γίνεται έντελως διαφο
ρετική άπό τή στιγμή πού πρόκειται νά καταπολεμήσουν, 
κυρίως, τόν διαλεκτικό καί Ιστορικό ύλισμό. Τώρα πιά ή 
άστική φιλοσοφία γίνεται άνίκανη νά έπιχειρήσει μιά 
πραγματική κριτική, δέ μπορεΐ, μάλιστα, ούτε καί νά 
καταλάβει, καλά - καλά, ποιό είναι τό άντικείμενο της 
πολεμικής της. Δέν έχει νά διαλέξει παρά μεταξύ δύο 
μονάχα μέσων: ή νά πολεμήσει έναντίον της διαλεκτικής 
καί έναντίον κάθε είδους ύλισμοϋ, στήν άρχή άνοιχτά καί 
κατόπιν κάτω άπό μορφές όλοένα και πιό σκεπασμένες, 
ή νά καταφύγει σέ μιά δημαγωγία, ή όποία θά άντιπαρέ- 
τασσε στήν άληθινή διαλεκτική μιά ψευτοδιαλεκτική.

Τό ζήτημα, ώστόσο, δέν σταματά έδο: τό τέλος τών 
μεγάλων συζητήσεων άρχών, στό έσωτερικό της άστικής 
τάξης, έσημείωσε καί τήν έξαφάνιση, άπό τούς άστούς 
φιλοσόφους, μιας καλής γνώσης το® θέματός των. Ό  
Σέλλινγκ, ό Κίρκεγκααρ, ή ό Τρεντέλεμπουργκ, ήξεραν 
θαυμάσια τή φιλοσοφία τοΰ Χέγγελ. Ό  Σοπενάουερ, πρό
δρομος καί στό σημείο αύτό της άστικής παρακμής, κρι
τικάρει τό Χέγγελ, χωρίς νά Ιχει γνωρίσει τό Ιργο του, 
έ'στω καί έπιφανειακά. "Οταν, δμως, πρόκειται γιά τόν 
ταξικό έχθρό, φαίνεται πώς δλα έπιτρέπονται καί φαί
νεται άκόμη πώς ή έπιστημανική έντιμότητα δέν Ιχει, στήν 
περίπτωση αύτή, καμιά σημασία. Σοφοί, οί όποιοι, σέ 
άλλους τομείς, δέ θά τολμούσαν νά έκφράσουν γνώμη, 
παρά άφοϋ προηγουμένως θά είχαν εύσυνείδητα γνωρίσει 
τό θέμα τους, δταν πρόκειται νά πλήξουν τόν ταξικό τους 
έχθρό, έπιτρέπουν στόν έαυτό τους νά έκτοξεύει, μέ άπί- 
θανη έλαφρότητα, διαβεβαιώσεις άντιγραμμένες άιτό 
πληροφορίες τόσο πολύ άβάσιμες, δσο καί οΐ δικές τους 
πληροφορίες, καί δέν σκέπτονται, ούτε μιά στιγμή, νά κα
ταφύγουν στίς πηγές, άκόμη κι δταν πρόκειται γιά ζη
τήματα πού άφοροΰν γεγονότα. Αύτός είν' Ενας άκόμη 
λόγος, πού ύποβιβάζει τήν Ιδεολογική πάλη πιό κάτω 
-άπ’ τό σημείο στό όποιο βρισκότανε, στήν έποχή της, ή
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ϊρρασιοναλιστική και άντιδραστική κριτική της έγελει- 
ανής διαλεκτικής.

Μπορούμε, λοιπόν, νά διατυπώσουμε τήν άποψη, πώς 
ολόκληρο τό Εργο τοΰ Νίτσε δέν είναι τίποτ’ άλλο <5πιό 
μιάν άδιάκοπη πολεμική έναντίον τοΟ -μαρξισμού και τοΟ 
σοσιαλισμού, drv καί δέν είχε, προφανώς, ποτέ του δια
βάσει ό Νίτσε, οϋτε μιά μονάχα γραμμή άπό τόν Μάρξ, 
ή τόν 'Ένγκελς; Νομίζουμε, δτι τό ’χουμε αύτό τό δι
καίωμα, γιατί κάθε φιλοσοφία καθορίζεται, ώς πρός τό 
περιεχόμενό της καί τή μέθοδό της, άπό τούς ταξικούς ά- 
γώνες της έποχής της. 01 φιλόσοφοι, άκριβώς βπως καί 
οί έπιστήμονες, οΐ καλλιτέχνες Kcd ol άλλοι διανοούμε
νοι, μπορεΐ, λίγο ή πολύ, νά άγνοοΟν τή σχέση πού ύπάρ- 
χει άνάμεσα στούς ταξικούς άγάχνες καί τό περιεχόμενο 
καί τή μέθοδο κάθε φιλοσοφίας, μπορεΐ, πιθανώς, νά μή 
τό συνειδοτοποιοΟν ποτέ αύτό τό γεγονός, ώστόσο, είναι 
βέβαιο, δτι ή θέση τήν όποια παίρνουν στά θέματα, τά 
όποΐα όνομάζονται «τελικά ζητήματα», καθορίζεται, πάν
τοτε, άπό τούς ταξικούς άγώνες. Αύτό πού λέει ό “Ενγ- 
κελς γιά τούς νομικούς, Ισχύει, άκόμη περισσότερο, γιά 
τούς φιλόσοφους: «Ή άντανάκλαση τών οικονομικών σχέ- 
'  σεων, ύπό τή μορφή -νομικών άρχών... παράγεται, χω- 
» ρίς αύτοί πού ένεργουν νά Εχουν συνείδηση αύτης της
* άντανάκλασης. Ό  νομικός πιστεύει πώς ένεργεΐ χρησι- 
» μοττοιώντας προτάσεις u priori, ένώ ol προτάσεις αύ- 
» τές δέν είναι τίποτ’ άλλο παρά τό άποτέλεσμα οίκονο- 
» μικών άντανακλάσεων»(ι). Αύτός είναι ό λόγος γιά 
τόν όποΐσν ό "Ενγκελς πιστεύει πώς κάθε Ιδεολογία συν
δέεται συνειδητά «μέ μιά δυνατότητα πνευματικής προσ- 
» αρμογής, ή όποία Ιχει μεταβιβασθεΐ σ’ αύτήν άπό τΙς 
» προηγούμενες Ιδεολογίες» (*). Αύτό, ώστόσο, δέν έμπο
δίζει, ώστε ή έκλσγή τών παραδόσεων, ό τρόπος της κρι
τικής καί της χρησιμοποίησής των, άκριβώς δπως καί τά 
συμπεράσματα τά όποΐα συνάγονται άπό τήν άσκούμε- 
νη κριτική, νά προσδιορίζονται, σέ τελευταία άνάλυση.
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άπό τις οίκονομικές συ\£ηκες και drrro τούς ταξικούς Α
γώνες, πού άποτελοϋν τήν Αναγκαία συνάρτηση τών οί- 
κονομικών συνθηκών. ΟΙ φιλόσοφοι yορίζουν άπό Ενστι
κτο τΐ πρόκειται νά ύπερασπίσουν, δπως γνωρίζουν και 
τή θέση στήν όποία βρίσκεται ό έχθρός των. Άπό Ενστι
κτο, έπίσης, μαντεύουν ποιές είναι οί τάσεις πού θεω- 
poCvrai «έπικίνδυνες», στήν έποχή τους, καί καταβάλ
λουν δλες τους τις προσπάθειες γιά νά καταπολεμήσουν 
αύτές τις τάσεις.

Στό προηγούμενο κεφάλαιο(*), δείξαμε τόν τρόπο 
μέ τόν όποιον όργανώθηκε ή καινούργια Αμυντική γραμ
μή της Αντίδρασης έναντίον τών προοδευτικών τάσεων 
στό φιλοσοφικό τομέα, έναντίον, δηλαδή της διαλεκτικής 
μεθόδου. Καί κατορθώσαμε νά έκθέσουμε μέ Ακρίβεια, 
στό κεφάλαιο αύτό, τΙς μορφές πού πηρε ή Αντιδραστική 
Αμυνα τοΰ νεότερου ΙρρασιοναλιομοΟ καί Από άποψη 
ούσίας καί Από άποψη μεθόδου. ΣτΙς παρατηρήσεις πού 
διατυπώσαμε παραπάνω, έπιχειρήσαμε, τέλος, νά δεί
ξουμε, σέ χοντρές γραμμές, τούς κοινωνικούς λόγους, ol 
όποιοι συνέχειναν στό να δώσουν μιά μορφή ριζικώς και
νούργια στόν Αντίπαλο, καί τόν τρόπο μέ τόν όποιο έκ- 
φράστηκε αύτή ή μεταβολή καί στή φιλοσοφία. Είναι, 
λοιπόν, φανερό, Αν προσέξουμε τήν έποχή κατά τήν όποία 
Εδρασε ό Νίτσε, ΰτι ή Παρισινή Κομμούνα καί ή Ανάπτυ
ξη τών μαζικών σοσιαλιστικών κομμάτων, Ιδιαίτερα στή 
Γερμανία, δπως καί ol μορφές πού πήραν τά κόμματα αυ
τά έξ Αφορμής της πάλης πού Ανέλαβε, δχι Ανεπιτυχώς, 
έναντίον τους, ή Αστική τάξη, παρήγαγαν βαθύτατη έν- 
τύπωση στό πνεΰμα τοΟ Νίταε. ΘΑ έπανέλβουμε Αργότε
ρα, λεπτομερώς, στίς Αποδείξεις καί τά τεκμήρια, πού 
μας προσφέρουν τό Εργο του καί ή ζωή του, ώς πρός τό 
σημείο αύτό. Πρός τό παρόν, θελήσο^ιε Απλώς νά καθορί
σουμε, μέ τρόπιο γενικό, 6η, γι’ αύτόν, δπως καί γιά 
τούς άλλους φιλόσοφους της έποχής του, ό σοσιαλισμός, 
τόσο σάν κίνημα, δσο καί οάν Αντίληψη τοΰ κόσμου, γί·
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νηκε ό κυριώτερος Αντίπαλός τους, και δτι μόνο ή γνώση 
αύτης της άλλαγής μετώπου στους κοινωνικούς Αγώνες 
καί στίς φιλοσοφικές τους συνέπειες, μας έπιτρέπει νά 
δείξουμε τή νιτσεΐκή Αντίληψη γιά τόν κόσμο.

"Αν ό ΝΙτσε κατέχει μιά ξεχωριστή θέση <πήν Ιστο
ρία τοΰ νεώτερου ΙρρασιοναλιομοΟ, αύτό όφείλεται, κατά 
tva μέρος, στήν Ιστορική κατάσταση, μέσ* στήν όποία I- 
kocve τήν έμφάνισή του, καί κατά Ενα άλλο μέρος, έπίσης, 
στό γεγονός βτι τά προσωπικά του χαρίσματα ξεπερνού
σαν, βεβαίως, τά συνηθισμένα μέτρα. Ώς πρός τό πρώτο 
σημείο — καί τό σημείο αύτό παρουσιάζει μιά περίπτω
ση ευνοϊκή γιά τήν Ανάπτυξη της σκέψης του — ό Νίτσε 
£παψε νά γράφει άκριβώς στίς παραμονές τής Ιμπερια
λιστικής περιόδου. Τοϋτο σημαίνει, λοιπόν, δτι έγνώρισε, 
κατά τή διάρκεια της Βισμαρκιανης έποχής, δλες τις 
προοπτικές τών έπερχόμενων άγώνων, δτι είδε τήν ίδρυ
ση τής Αύτοκρατορίας, καθώς καί τΙς έλπίδες, καί ϋστε
ρα τΙς Απογοητεύσεις, πού τήν συνόδευσοεν, δτι είδε, έ- 
πίσης, τήν πτώση τοΟ Βίσμαρκ καί, μέ τόν Γουλιέλμο τόν 
II, τΙς άρχές τοΰ άνοιχτά έπιθετικοΰ Ιμπεριαλισμού. Αύ
τό σημαίνει, δμως, έπίσης, δτι ύπηρξε ό σύγχρονος τής 
Παρισινής Κομμούνας, τών πρώτων βημάτων τών μαζι
κών προλεταριοτκών κομμάτων, τών Ικτακτων μέτρων 
κατά τοΰ σοσιαλισμού καί του ήρωϊκοΟ Αγώνα, πού οί 
Εργαζόμενοι ΑνέλοΛαν έναντίον τους. Ώστόσο, δμως, ό 
Νίτσε δέν Εζησε τήν Ιμπεριαλιστική περίοδο. Αύτό εΐν έ- 
κεΐνο πού γέννα τήν πλεονεκτικότητα της θέσης του: 
μπόρεσε, άνακινώντας μεγάλα προβλήματα της έπόμε- 
νης περιόδου, ή, τουλάχιστον, έκείνα πού ή Αντιδραστική 
άστική τάξη θεωρούσε σάν τέτοια, νά τά θέσει καί νά τά 
λύσει, δίνοναάς τους μιά μορφή μυθική. Αύτή ή μορφή 
εύνόησε τήν έπ[δράση πού άσκησε. "Οχι μόνο γιατί ή 
μορφή τοΟ μύθου είχε Αρχίσει νά γίνεται, όλοένα καί πε
ρισσότερο, ό εύνοούμενος έκφροοστικός τρόπος τών φιλο
σόφων της Ιμπεριαλιστικής περιόδου. *Αλλά, έπίσης, καί 
γιατί έπέτρεψε στό Νίτσε νά θέσει τά πολιτιστικά καί ή- 
θικά προβλήματα τοΟ Ιμπεριαλισμού, μέ δρους τόσο γενι
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κούς, ώστε, παρά τΙς Αλλαγές της κατάστασης καί τΙς 
άλλαγές της τακτικής, πού συντελέστηκαν άπό τήν άστι
κή τάξη, νά κατορθώσει νά μείνει 6 πρώτος φιλόσοφος 
τής Ιμπεριαλιστικής περιόδου. Είταν, ήδη, ό πρώτος, πρίν 
άπό τόν πρώτο παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό πόλεμο, κι έ
μεινε, ό πρώτος, καί ϋστερα άπό τόν δεύτερο παγκόσμιο 
Ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Ή μόνιμη έπίδραση, πού θά καθορίσουμε τά Αντικει
μενικά ένδεχόμενά της, δέ θά είχε ποτέ ύπάρξει, Αν ό Νί- 
τσε δέν είταν Ενας πρωτότυπος καί πλούσια προικισμένος 
στοχαστής. Κατέχει ένα ξεχωριστό χάρισμα λεπτής προ
αίσθησης καί είταν Ιδιαίτερα εύαίσθητος στά προβλήμα
τα μέ τά όποΐα τράφηκε ό παρασιτικός διανοούμενος κό
σμος τής Ιμπεριαλιστικής περιόδου, προβλήματα πού τόν 
συνετάρασσαν καί τόν κατεδασάνιζαν, καί στά όποΐα μά
ταια προσπαθούσε νά δώσει κάποιες Απαντήσεις, ol ό
ποιες θά μπορούσαν νά τοΰ προσφέρουν μιά Ικανοποίη
ση. "Ετσι, ό Νίτσε κατόρθωσε νά έπισκοπήσει πλατείς το
μείς τοΰ πολιτισμού και νά διαφωτίσει τά φλέγοντα προ
βλήματα πού σχετίζονται μέ αύτόν, χρησιμοποιώντας 
πνευματώδεις άφορισμούς. Μπόρεσε νά δώσει στούς πα- 
ρασιτικούς διανοούμενους πού συγκλονίζονταν Από πα- 
ρορμήσεις Ανταρσίας, ή άπλώς ότιό δυσοφέσκεια τήν I- 
καποποίηση όρισμένων χειρονομιών, έπιφαναακά ύπερε
παναστατικών, cl όποιες τούς έθελγαν, ένώ, ταυτόχρονα, 
έδινε σ’ δλα αύτά τά προβλήματα, ή, τουλάχιστον, προ
σπαθούσε νά δώσει, Απαντήσεις τέτοιες Απ’ τ'ις όποιες 
βλέπουμε ν’ Αναπήδα, μέσω δλων αύτών τών νιτσεϊκών 
λεπτοτήτων καί Αποχρώσεων, τό Αληθινό πρόσωπο τής 
μονίμως Αντιδραστικής τάξης τής Ιμπεριαλιστικής μπουρ
ζουαζίας.

Αύτός ό διπλός χαρακτήρας τοΰ νιτσεΐκοΰ έργου άν- 
ταποκρίνεται πρός τήν κοινωνική κατάσταση καί, κατά 
συνέπειαν, πρός τή διανοητικότητα καί τήν εύαισθησία 
τής άστικής τάξης τής Ιμπεριαλιστικής -περιόδου καί, μά
λιστα, κατά τρεις τρόπους. Πρώτον: ή έναλλαγή μιας 
λεπτής αΐο«3ησης τών Αποχρώσεων καί μιας ύπερευαισθη- 
σίας δύσκολου έστέτ, μαζύ μέ τΙς έκρήξεις μιας βιαιό
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τητας σχεδόν υστερικής, άποτελοΰν τό διακριτικό γνώρι
σμα δλων τών μορφών τής παρακμής. "Αλλο χαρακτηρι
στικό στενά δεμένο μέ τό πρώτο: ή βαθειά δυσαρέσκεια 
πού γεννά ό σύγχρονος πολιτισμός, αύτό πού ό Φρόϋντ ό- 
νομάζει <άρρώστεια τού πολιτισμού», μαζύ μέ τήν άν- 
ταρσία πού τήν άκολουθεϊ, άνταρσία ή όποια σέ καμιά 
•περίπτωση δέ θά μπορούσε νά όδηγήσει τόν «άντάρτη» 
στήν ορνηση τών προσωπικών του προνομίων σάν παρά
σιτου, οΟτε νά τόν άφησει νά θέσει ύπό άμφισβήτηση τΙς 
κοινω\ ικές βάσεις τοΰ καθεστώτος. 01 πρόμαχοι, έπίσης, 
αύτής τής άνταρσίας χαιρετίζουν μέ ένθουσιασμό μιά φι
λοσοφία ή όποία έπιδοκιμάζει τόν έπαναστατικό χαρα
κτήρα τής δυσαρέσκειάς των καί ή όποΐα, ταυτόχρονα, 
ξέρει νά μετατρέπει αύτόν τόν ένθουσιααμό, άπό άποψη 
κοινωνικού περιεχομένου, σέ έπίδειξη δύναμης έναντίον 
τής δημοκρατίας και τοΰ σοσιαλισμού. Τρίτον: ή έπίδρα- 
ση τοΰ Νίτσε άσκήθηκε, άκριβώς, σέ μιάν έποχή κατά 
τήν όποία ή παρακμή τής άστικής τάξης Ιχει φτάσει σέ 
βαθμό τέτοιον, ώστε ή ύποκειμενική κρίση γι’ αύτήν, άπό 
τούς ίδιους τούς άστούς, παρουσιαζότανε βαθύτατα μετα
μορφωμένη. Πράγματι, γιά £να μεγάλο χρονικό διάστη
μα, μονάχα οί κριτικοί τής άντίθετης πλευράς, ol προο
δευτικοί κριτικοί, εΤταν έκεΐνοι πού είχαν άποκαλύψει 
καί στιγματίσει τά συμπτώματα τής παρακμής, ένώ ή 
μεγάλη πλειονότητα των άστών διανοούμενων έξακολου- 
θοΰσε νά τρέφεται μέ τήν ψευδαίσθηση πώς ζοΰσε στόν 
«■καλύτερο τών δυνατών κόσμων» και υπερασπιζόταν αύ
τό πού πίστευε πώς άποτελεΐ τήν «ύγεία» τής Ιδεολο
γίας τον, τον προοδευτικό της χαρακτήρα. Στό έξής, άν- 
τίθετα, ή Ιδέα τής παρακμής, ή συνειδητοποίησή της 
γίνεται, όλοένα καί περισσότερο, τό κεντρικό πρό
βλημα τής διανοούμενης άστικής τάξης, άπ’ τή στι
γμή πού παίρνει συνείδηση τοΰ έαυτοΰ της. Ή μεταβολή 
σύτή έκφράζεται μέ τό γεγονός δτι ή διανοούμενη άστική 
τάξη άρχίζει νά στρέφεται πρός τόν ρελατιβισμό, τά παι
χνίδια τοΰ ναρκισσισμού, τόν πεσσιμισμό καί τό νιχιλισμό. 
~Ολ’ αύτά γεννοΰν συχνά στούς Εντιμους διανοούμενους 
μιάν είλικρινή άπελπισία, ή όποία ύπάρχει κίνδυνος νά
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μεταβληθεΐ σέ αυθεντικό πνεύμα άνταρσίας, (μεσσιανι
σμός κ.λ.π.).

Μέ τήν ψυχολογική Ανάλυση του πολιτισμού πού κά
νει, μέ τΙς αίσθητικές του Ιδέες καί τΙς ήθικές του Αντι
λήψεις, ό ΝΙτσε είναι, προφανώς, ό περισσότερο πνευμα
τικά προικισμένος καί ό πιό πλούσιος σέ άποχρώσεις άν- 
τιπρόσωπος της συνειδητοποίησης της παρακμής. Ή ση
μασία του ΝΙτσε, ΰμως, δέν περιορίζεται μονάχα σ’ αύτό 
τό σημείο. "Εχοντας ό ΝΙτσε πεισθεΐ πώς ή παρακμή εΐτα- 
νε τό θεμελιώδες φαινόμενο της Αστικής Ιστορίας της 
έποχής του, έπεχείρησε να βρει τούς δρόμους άπό τούς ό- 
ποίους θα μπορούσε να ξεπεραστεΐ αύτή ή παρακμή. 
ΟΙ πιό ζωντοπνοί, πραγματικά, διανοούμενοι, οΐ πιό είλι- 
κρινεΐς, άναγκάσθηκαν, μια καί εΐταν στρατευμένοι στή 
φιλοσοφία της παρακμής, νά άναζητήσουν, μέ *9έρμη, τόν 
τρόπο του ξεπεράσματός της. Ή προσπάθειά τους, λοι
πόν, αύτή, τούς Εκανε πολύ εύαίσθητους στή δύναμη ϊλ- 
ίης πού έπήγαζε άπό τούς Αγώνες της νέας κοινωνικής 
τάξης, τό προλεταριάτο. ΟΙ έντιμώτεροι άπ’ αύτούς Αν
τιλαμβάνονταν, παρακολουθώντας τόν τρόπο της ζωής 
καί τήν ήθική της νέας αύτής τάξης, τά σημάδια μιας δυ
νατής θεραπείας τής άρρωστης κοινωνίας—και συνεπώς, 
(αύτό, κυρίως, τούς ένδιέφερε) μιας θεραπείας καί τών 
δικών τους δεινών. Τό μεγαλύτερο μέρος άπ’ αύτούς 
τούς διανοούμενους, στήν πραγματικότητα, δέν είχε κα
μιά Ιδέα τής οίκονομικής καί κοινωνικής σημασίας μιας 
πραγματικής σοσιαλιστικής μεταβολής. Τήν Εβλεπε κά
τω άπό τή γωνία τής Ιδεολογίας μονάχα καί δέν είχε, 
έξ αίτιας αύτοΰ του γεγονότος, μιάν άκριβή Ιδέα τών 
συνεπειών πού μπορούσε νά Εχει ή άπόφασή τους νά 
συνδεθοΰν μέ τό καινούργιο κίνημα, συνεπειών οί όποι
ες θά είχαν σάν Αποτέλεσμα μιά ριζική ρήξη μέ τήν τά
ξη τους. "Αν έπερχόταν αύτή ή ρήξη δέ θά εΐτανε δυνα- 
τόν νά μήν είχε <5πτήχηση πάνω στήν Ιδιωτική ζωή τοΰ δια
νοούμενου γιά τόν όποιο γίνεται λόγος. Τό κίνημα αύτό 
γίνεται άκόμη πιό συγκεχυμένο, γιατ\ έκτεΐνεται σέ ση
μαντικούς κύκλους τών πιό προοδευτικών άστών διανο
ούμενων καί έκδηλώνεται, προπάντων, δπως, άλλωστε.

—  20 —

nkls
Γραμμή

nkls
Γραμμή



είναι πολύ φυσικό, μέ σφοδρότητα, σέ περιόδους κρίσε
ων. ("Ας θυμηθοΟμε τήν περίοδο κατά τήν όποία ψηφί- 
σθηκαν τά έκτακτα μέτρα έναντίον του σοσιαλισμού, τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο καί τό έξπρεσσιονιστικό κίνη
μα στή Γερμανία, τόν Μπουλανζισμό καί τήν υπόθεση 
Ντρέϋφους).

Τό «κοινωνικό αίτημα» στό όποΐο άνταποκρίνεται ή 
φιλοσοφία τοΟ Νίτσε συνίσταται στό νά «διοοσώσει», ή, 
μάλλον στό νά «Απελευθερώσει» Εναν όρισμένο τΟπο ά- 
στοϋ διανοούμενου καί στό νά ύποδείξει, στόν διανοού
μενο αύτόν, τό μέσο τό όποΐο θά μπορούσε νά κάνει πε
ριττή τή ρήξη του μέ τήν άστική τάξη καί, μάλιστα, κάθε 
σοβαρή Ενταση τών σχέσεών του μέ αύτήν. Ό  τύπος αύ- 
του του διανοούμενου προστατεύει καί Τσως μάλιστα έν- 
ισχύει τήν πολύ εύχάριστη αίσθηση πού Εχει γιά τόν έ
αυτό του δτι είναι άντάρτης, δημιουργώντας μιά γοητευ
τική Αντίθεση άνάμεσα σέ μιά «έπιφανειακή» καί «έξω- 
τερική», κατά τήν άποψή του, έπανάσταση καί μιά «βα
θύτερη», «κοσμική καί βιολογική έπανάσταση». Έξυπα- 
κούεται δτι μιά <· έπανάσταση» τέτοιου είδους είναι προ
ορισμένη νά προστατεύσει δλα τά προνόμια τής άστικής 
τάξης καί νά έπιδιώξει μέ πάθος τήν ύπεράσπιση τής 
προνομιούχου κατάστασης τών Αστών καί παρασιτικών 
διανούμενων τής Ιμπεριαλιστικής περιόδου. Πρόκειται γιά 
μιά «έπανάσταση», πού στόχος της είναι οί μάζες, γιά 
μιά έπανάσταση έμπνευσμένη άπό τό φόβο τόν όποΐο 
έχουν οί προνομιούχοι μήπως χάσουν τά οίκονομικά καί 
πολιτιστικά τους πλεονεκτήματα, Ενα φόβο έγωΐστικό 
πού τόν μεταμφιέζουν δίνοντάς του μιά παθητική καί έ- 
πιθετική Εκφραση. Ό  δρόμος πού δείχνει ό Νίτσε δέ 
βγαίνει έξω άπό τά δρια τής παρακμής, ή όποία είναι 
στενά δεμένη μέ τή διανοητική καί συναισθηματική ζωή 
αύτών τών κύκλων. Άπό τή στιγμή, δμως, πού Αποκτούν 
οί κύκλοι αύτοί μιά καινούργια συνείδηση, ή παρακμή 
εμφανίζεται στά μάτια τους κάτω άπό Ενα καινούργιο 
Φως: μέσα στήν ίδια τήν παρακμή κρύβονται τά γόνιμα 
σπέρματα μιας ριζικής Ανανέωσης της άνθρωπότητας. 
Αύτό τό «κοινωνικό αίτημα» βρισκόταν σέ προκοβορι-
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σμένη άρμονία μέ τά χαρίσματα, τις προσφιλέστερες 
πνευματικές τάσεις, μέ ύλόκληρη την προσωπικότητα τοο 
Νίτσε. "Οπως άκριβώς οί κοινωνικοί κύκλοι στούς όποι
ους Απευθυνόταν, κι* ό ίδιος ό ΝΙτσε εϊταν άπασχολημέ- 
\·ος, προπάντων, μέ τά προβλήματα τοΟ πολιτισμού καί 
ίϊδικώς μέ τά προδλήματα της τέχνης και της Ατομικής 
ήθικής. Ή πολιτική δέν έμφανίζεται ποτέ στά μάτια του 
Νίτσε παρά σάν £νας άφηρημένος καί άπατηλός όρίζον- 
τας. Στο θέμα τής οδονομίας ή άγνοιά του είναι ίδια μέ 
ιήν άγνοια τοΟ μέσου διανοούμενου της έποχής του. Ό  
Μέρινγκ έση μείωσε πολύ σωστά δτι τά έπιχειρήματα του 
Νίτσε έναντίον του σοσιαλισμού δέν ξεπέρασαν ποτέ τά 
ίπιχειρήματα έκείνα πού χρησιμοποιοΟσαν άνθρωποι 
σάν τόν Λέο και τόν ΤράΙτσκεί1). Αύτός, λοιπόν, ό γά
μος τοΟ πιό Ανόητα χυδαίου άναισοσιαλισμοΟ και μιδς 
κατώτερης ποιότητας, άλλά έπιτηδειας, κριτικής τοΟ πο
λιτισμού και τής τέχνης, πού μερικές φορές, ώστόσο, εΐ
τανε σωστή (βλ. π.χ. τΙς έπιθέσεις του Νίτσε έναντίον 
τοΰ Βάγνερ καί του νατουραλισμού) είναι ό δημιουργός 
τής γοητείας τών Ιδεών καί τής έκφραστικής μορφής του 
Νίτσε γιά τούς διανοούμενους τής Ιμπεριαλιστικής έπο
χής. θ ά  ίχουμε τήν εύκαιρία νά ΙδοΟμε τη γοητεία πού 
άσκησαν οϊ Ιδέες τοΟ Νίτσε σέ δλη τή διάρκεια τής Ιμπε
ριαλιστικής περιόδου, άρχίζοντας άπό τόν Γεώργιο 
Μπραντές, τόν Στρίντμπεργκ, όλόκληρη τη γενιά τοΰ Γε- 
ράρδου Χάουπτμαν, ώς τόν Άντρέ Ζίντ καί τόν Μαλρώ, 
Ή γοητεία αύτή, άλλωστε, δέν σταματάει καθόλου στούς 
πιό άντιδραστικούς μονάχα διανοούμενους. Συγγραφείς, 
έπίσης, καθαρά προοδευτικοί, ή συγγραφείς πού τό Ερ
γο τους Εχει Ενα προοδευτικό περεχόμενο, δπως ό Ε ρ 
ρίκος καί ό Τόμας Μάν, ή ό Μπέρναρ Σώ, έπηρεάστη- 
καν άπό τό Νίτσε. Μπόρεσε μάλιστα νά προκαλέσει Ισχυ
ρότατη έντύττωση καί σέ όρισμένους μαρξιστές διανοού
μενους. Καί Εφτασε Ενας άνθρωπος σάν τόν Μέρινγκ νά 
διατυπώσει, γι’ αΰτόν. κάποτε, τήν παρακάτω γνώμη: 
«Ό Νιτσεϊσμός είναι άκόμη πιό χρήσιμος γιά τό σοσια-
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» λισμό καί άπό μιάν άλλην άποψη. Χωρίς καμιά άμφι-
* βολία, τά έργα τοΟ ΝΙτσε Ασκούν Ιδιαίτερη γοητεία 
» σέ όρισμένους νέους προικισμένους μέ μεγάλο λογοτε- 
» χνικό ταλέντο, ol όποιοι Εχουν τή δυνατότητα νά γίνουν
* άκόμη πιο μεγάλοι μέσα στούς κόλπους της Αστικής 
» τάξης καί οί όποιοι μένουν φυλακισμένοι μέσα στίς τα-
* ξικές τους προλήψεις. ΓΥ αύτούς, δμως, ό Νίτσε δέν
* Αντιπροσωπεύει παρά μιά μετάβαση, Ενα τέρμα τοΟ
* περάσματος πρός τό Σοσιαλισμό» ( ').

Τά παραπάνω είναι άρκετά γιά νά έξηγήσουν τήν κοι
νωνική βάση καί τήν Ενταση της έπίδρασης τοΰ Νίτσε, δχι 
δμως καί τή διάρκειά της. Ή  διάρκειά της έξηγεΐται 
άπό τά Αναμφισβήτητα χαρίσματα τοΰ φιλόσοφου Νί
τσε. Άπό τόν Langbehn, (’), ώς τούς δικούς μας Κοάσ- 
λερ καί κάποιους Burnham, οί συνηθισμένοι παμφλε- 
τογράφοι της Αντίδρασης δέν μπόρεσαν ποτέ νά κάνουν 
τίποτε άλλο παρά νά Ανταποκρίνονται όπορτουνιστικά 
στίς Ανάγκες της Ιμπεριαλιστικής άστικής τάξης, χρησι- 
ποιωντας μιά λίγο ή πολύ έπιδέξια έπιχειρηματολογία. 
Ό  Νίτσε, δπως θά δοΰμε παρακάτω λεπτομερέστερα, κα
τόρθωσε νά συλλάβει καί νά διοομορφώσει στά Εργα του 
μερικά άπό τά πιό βασικά καί τά πιό μ ό ν ι μ α  χαρα
κτηριστικά της Αντιδραστικής συμπεριφοράς, πού προσι
διάζουν στήν περίοδο τοΰ Ιμπεριαλισμού, τών παγκόσμι
ων πολέμων καί τών έπαναστάσεων. Γιά νά κρίνουμε στά 
πραγματικά του μέτρα τό Νίτσε, πρέπει νά τόν συγκρί
νουμε μέ τόν σύγχρονό του "Εντουαρντ φόν Χάρτμαν, ό 
όποιος συγκέντρωσε μες στό μυαλό του τΙς χυδαίες προ
λήψεις τοΰ μετά τό 1870 Αντιδραστικού Λστοΰ, του «βο
λεμένου Αστού», δηλαδή τοΰ χορτάτου άστοΰ. Αύτό τοΰ 
έξασφάλισε στήν Αρχή μιά πολύ μεγαλύτερη άπό τό Νί
τσε έπιτυχία, μόλις, δμως, Εφτασε ή Ιμπεριαλιστική περί
οδος Επεσε στή λήθη.

Είναι Αλήθεια πώς δλα στό Νίτσε προβάλλουν μέσα
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άπό μύθους. Οί μύθοι είν’ έκείνοι πού τοΟ έπέτρεψαν να 
συλλάβει και νά προσδιορίσει όρισμένες τάσεις της 4πο- 
χής του. Γlorci Αγνοούσε τά πάντα άπό τήν κοπιιταλιστι- 
κή οίκονομία καί δέ μπορούσε, έξαιτίας αύτοΟ τοΟ γεγο
νότος, νά παρακολουθήσει παρά μονάχα τά συμπτώματα 
τοΟ ύπεροικοδομή ματος, τά όποια καί μόνο είχε περιγρά
φει. Ή προσφυγή του στό μύθο έξηγεΐται, έπίσης, καί άπό 
τό γεγονός δτι ό Νίτσε, κυριώτερος φιλόσοφος της Ιμπε
ριαλιστικής άντίδρασης, δέν έγνώρισε δσο ζοΟσε τήν Ιμ
περιαλιστική περίοδο. Είναι γιά τόν Ιμπεριαλισμό, δ,τι 
εϊταν ό Σσπενάουερ γιά τήν μετά τό 1848 Αστική Αντί
δραση: κι ό Ενας κι ό άλλος Εζησαν μιάν έποχή πού δέ 
μπόρεσε νά παραγάγει παρά μόνο τά σπέρμοττα καί τά 
προμηιύματα της περιόδου πού έπρόκςιτο νά τή διαδε
χθεί. Γιά Εναν φιλόσοφο πού δέ μπορούσε νά Αποκαλύ- 
ψει τΙς πραγματικά δρώσες δυνάμεις, αύτά τά πρό- 
δρομικά σημάδια δέν είτανε δυνατό νά συλληφθοϋν παρά 
μέ τή μορφή ουτοπιών καί μύθων. Ή φιλοσοφική ση
μασία του Νίντσε προέρχεται άπό τό δτι, παρ’ δλ’ αύτά, 
μπόρεσε νά προσδιορίσει όρισμένα μόνιμα χαρακτηριστι
κά της έπερχόμενης Ιμπεριαλιστικής περιόδου. Βεβαίως, 
βοηθήθηκε άπό τό ταλέντο τού άφοριστή καί τοΟ δημιουρ
γού μύθων, γιά τούς όποίους θά μιλήσουμε σέ λίγο. 01 
μύθοι καί οί άφορισμοι μπορούν, πράγματι, άνάλογα μέ 
τά στιγμιαία συμφέροντα της άστικής τάξης καί τΙς τά
σεις τών Ιδεολόγων της, νά συγκροτηθούν σ’ Ενα σύνολο 
καί νά έρμηνευθοΟν κατά δάφορους τρόπους καί, άνάλο
γα μέ τήν περίπτωση, κατά τρόπους άντιφατικούς. Τό γε
γονός, δμως, δτι Ανακαλύπτουμε, κάθε φορά, Εναν «και
νούργιο» Νίτσε, δείχνει δτι, κάτω άπ’ αύτές τις άλλαγές, 
ύπάρχει μιά συνέχεια: ή συνέχεια τών θεμελιωδών προ
βλημάτων του Ιμπεριαλισμού σάν περιόδου ή όποία Απο- 
τελεϊ Ενα σύνολο, Αιτό τήν άποψη τών διαρκών συμφε
ρόντων τής Αστικής Αντίδρασης, Αν τά παρακολουθήσου
με καί τά έρμηνεύσουμε, Εχοντας πάντοτε ύπόψη μας τΙς 
μόνιμες Ανάγκες τών παρασιτικών διανοούμενων της ά
στικής τάξης.

Είναι Εξω άπό κάθε Αμφιβολία δτι ό Ανθρωπος πού
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μπορεΐ και συλλαμβάνει, πριν τήν ώρα τους, σημάδια 
σαν κι αύτά πού Αναφέραμε παραπάνω, διαθέτει Ενα χά
ρισμα παρατηρητικότητας, ευαισθησίας στις Ιδέες καί εύ- 
■χέρειας Αφαίρεσης, δχι τυχαίες. ’Απ’ αύτή τήν άποψη ή 
ιστορική Θέση τοΟ Νίτσε είναι Αντίστοιχη πρός τή Θέση 
τοΰ Σοπενάουερ. Ενώνονται στενά μέσω της κύριας τά- 
σης της φιλοσοφίας τους. Δέν Θά Ανοοανήσουμε έδώ ι
στορικά καί φιλοσοφικά προβλήματα έπιδράσεων. Θεωρώ 
τις πρόσφατες προσπάθειες, πού σκοπό τους Εχουν τήν Α
πόσπαση τοΰ Νίτσε άπό τόν Ιρρασιοναλισμό τοΰ Σοπενά
ουερ καϊ τή σύνδεσή του μέ τή φιλοσοφία του Διαφωτι
σμού και του Χέγγελ, σαν παιδιαρίσματα, ή, μάλλον, 
θά μπορούσε νά πει κανείς πώς δλες αυτές ol προσπά
θειες Αντιπροσωπεύουν τά χειρότερα μπαλώματα της 
ιστορίας. Άνάμεσα στό Σοπενάουερ καί τό Νίτσε ύπάρ- 
χουν, φυσικά, πολλές διαφορές, οί όποιες γίνονται βα
θύτερες δσο προχωρεί περισσότερο ό Νίτσε καί παίρ
νει καθαρότερη συνείδηση τών τάσεόν του. Αύτές οί δια
φορές, δμως, είναι διαφορές πού έξηγοΰνται, Αν λάβου
με ύπόψη μας πώς Αλλη είναι ή ΐ,ποχή στήν όποία Εζησε 
b Νίτσε καί άλλη ή εποχήν στήν όποία Εζησε ό Σοπενά- 
:υερ. Πρόκειται γιά διαφορές ώς πρός τά μέσα πού θά 
-ρέπει νά χρησιμοποιηθούν γιά νά καταπολεμηθεί ή κοι
νωνική πρόοδος.

Ό  Νίτσε δανείστηκε άπό τό Σοπενάουερ τήν Αρχή 
τής μεθοδολογικής συνάφειας. Τήν Αρχή αύτή, δμως, τή 
μεταιμόρφωσε και τήν Ανέπτυξε Ακόμη περισσότερο γιά 
\ά  τήν προσαρμόσει στόν Αγώνα έναντίον ένός καινούρ-
> ιου Αντίπαλου. Πρόκειται γι* οώτό, πού στό δεύτερο κε
φάλαιο τοΰ παρόντος Εργου (*■) τό όνομάσαμε Εμμεση Α- 
Απολογητική του καπιταλισμού. Αύτή ή θεμελιώδης Αρχή 
παίρνει, φυσικά, μές στίς συνθήκες ένός σκληρότερου Α-
> ώνα τών τάξεων, συγκεκριμένες μορφές, πού, κατά Ενα 
τους μέρος, είναι κανοΰργιες. Στήν έποχή του Σοπενάου
ερ τό ν’ Αγωνίζεται κανείς έναντίον της Ιδέας της προό
δου κατέληγε, σέ τελευταία Ανάλυση, στήν ύποτίμηση,

1. Βλπ Προλογικό Σημείωμα, (Σημ. του μετσφρ.).
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διανοητικώς και ήθικώς, κάθε μορφής δράσης. Ό  Νίτσε, 
άντίθετα, προτρέπει στήν ένεργητική στράτευση για τή 
διάσωση της άντίδρασης καί τοΟ Ιμπεριαλισμοί). Γίνεται 
εύθύς άμέσως φανερό, δτι 6 Νίτσε γιά νά έπιτύχει τό 
σκοπό του Επρεπε νά παραμερίσει τόν σοπεναουερικό δυ
ϊσμό της παράστασης καί της θέλησης και νά άντικα- 
τοοστήσει τόν βουδδιστικό μΰθο της θέλησης μέ τό δικό 
του τό μΟθο: τό μΰθο της θέλησης γιά δύναμη. Ό  Νίτσε 
δέν είχε τίποτα πιά νά κάν«ι—κι άκόμη περισσότερο νά 
τήν άρνηθεΐ—μέ τήν ιστορία, είτε τήν άνθρώπινη είτε τήν 
άφηρημένη, δπως τήν είχε διαμορφώσει ό Σοπενάουερ. 
Φυσικά, ό Νίτσε, περισσότερο κι άπό τό Σοπενάουερ, 
δέν πιστεύει σέ μιά πραγματικότητα της ιστορίας. 'Ωστό
σο, ή άπολογία πού άναλαμδάνει υπέρ τοΟ έπιθετικοο 
Ιμπεριαλισμοί), παίρνει τή μορφή μιας μυθοποίησης της 
Ιστορίας. Τέλος, καί γιά νά περιοριστούμε στούς θεμελι
ώδεις συντελεστές, ή άπολογητική τοΟ Σοπενάουερ, ώς 
προς τή μορφή, είναι μιά έμμεση άπολογητική, ή όποία, 
δμως, δέν τόν έμποδίζει νά έκφράζει άνοιχτά τις Αντι
δραστικές του πολιτικές συμπάθειες καί, μάλιστα, μ’ Μ- 
ναν προκλητικό καί κυνικό τρόπο. Στό Νίτσε, άντίθετα, 
ή άρχή της Εμμεσης άπολογητικής έφαρμόζεται καί στά 
έκφραστικά μέσα. Ή προσκόλλησή του, έπίσης, στόν άν- 
τιδραστικό καί έπιθετικό ιμπεριαλισμό έκφράζεται μέ μιά 
στάση ύπερεπαναστατική. Ό  άγώνας κατά της δημοκρα
τίας καί του σοσιαλισμού, ό μΰθος του ιμπεριαλισμού, 
παρουσιάζονται σάν μιά παράδοξη μεταμόρφωση, μιά 
«μεταποίηση τών άξιών», ή, άκόμη, σάν τό λυκόφως τών 
θεών: ή Εμμεση άπολογητική του Ιμπεριαλισμού γίνεται 
ή ψεύτικη έπανάσταση τών δημαγωγών.

Στή φιλοσοφία τοΟ Νίτσε, τό περιεχόμενο καί ή μέ
θοδος εΐναι στενά δεμένες μέ τή λογοτεχνική έκφραστική 
μορφή του άφορισμοΰ. Αύτή ή λογοτεχνική μορφή έξηγεΐ 
τις παραλλαγές πού παρουσίασε ή μακροχρόνια έπίδρα- 
ση πού άσκησε ό Νίτσε. *Όταν Εγινε κοινωνικά Αναγκαία 
μιά καινούργια έρμηνεία τοΟ Νίτσε — δπως στίς παρα
μονές τοΟ χιτλερισμοί), ή, τώρα, ϋστερα άπό τήν πτώση 
του ΧίτλΕρ—ή διασκευή του μόνιμου καί σταθερού περιε-
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χόμενου τής φιλοσοφίας του δέν παρουσίασε τις δυσκολίες 
πού συναντοΰμε, δταν Εχουμε νά κάνουμε μέ στοχαστές 
οί όποιοι διατυπώσανε τις άντιλήψεις τους γιά τόν κόσμο 
μέ συστηματική μορφή. (Γιά νά πούμε τήν άλήθεκχ, ή 
μοΐρα πού γνώρισοτν ό Ντεκάρτ, ό Κάντ καί ό Χέγγελ, 
στήν Ιμπεριαλιστική περίοδο, δείχνει δτι ή άντίδραση 
δέν όπισθοχωρεΐ οϋτε μπροστά και σ* αυτές τις δυσκο
λίες). Μέ τό Νίτσε. ώστόσο, τά πράγματα εΐναι πάρα πο
λύ εΟκολα: άνάλογα μέ τις άνάγκες της στιγμής, θέτουν 
σέ πρώτο έπίπεδο καί συναρμολογούν διαφορετικά, άλ
λοτε τούτους καί άλλοτε έκεΐνους τούς άφορισμούς του. Σ’ 
αύτό -μπορούμε νά προσθέσουμε καί μιάν άλλη άκόμη πα
ρατήρηση : άν καί ol άκολουθούμ£νοι άπό τό Νίτσε βασι
κοί σκοποί συμφωνούν άπόλυτα μέ τήν Ιδεολογική θέση 
τών παρασιτικών διανοούμενων, τούς σκοπούς αύτους θά 
μποροΰσε κανείς νά τούς έκφράσει άνοιχτά καί συστημα
τικά καί άν άκόμη Εμενε μακρυά άπό τις πλατειές κοί
τες, τΙς όποιες, σέ καμιά περίπτωση δέν είναι δυνατό νά 
έγκαταλείψει ή άντίδραση. Δέν είναι, λοιπόν, έντελώς τυ
χαίο τό γεγονός, δτι ol έρμηνευτές τοΟ Νίτσε, σέ όρισμέ- 
νες περιπτώσεις (δπως, π.χ., στίς περιπτώσεις τών άμε
σων προγόνων του χιτλερισμού) άγκιστρώνονται στή νι- 
τσεϊκή κριτική τοΟ πολιτισμού καί στή νιτσεΐκή ήθική κι 
£τσι μας παρουσιάζουν τό Νίτσε σάν Εναν «άθώο» στο
χαστή, ό όποιος ένδιαφέρεται Αποκλειστικά καί μόνο γιά 
τά πνευματικά προβλήματα πού άικχσχολοΟν τούς δια
νοητικά καί ήθικά έκλεκτούς. "Ετσι εΐδοτν τό Νίτσε ό 
Μπραντές *αί ό ΣΙμμελ καί, ϋστερα, ό Μπέρτραμ καί ό 
Γιάσπερς. "Ετσι τόν βλέπει, σήμερα, καί ό Κάουφμαν. 
Άπό τήν άποψη της τάξης τους ή τέτοια θεώρηση τοΟ 
Νίταε είναι σωστή, γιατί οί πιό πολλοί Απ’ αύτούς πού 
εΐδαν μ’ αύτό τόν τρόπο τό Νίτσε, θά είναι, κατόπιν, κα
λύτερα προετοιμασμένοι, ξεκινώντας άπό μιά τέτοια Ερ
μηνεία, γιά νά πραγματοποιήσουν τις συγκεκριμένες 
πράξεις πού άπορρέουν άπό τή θεώρηση αύτή. Συγγρα
φείς σάν τόν 'Ερρίκο καί τόν Τόμας Μάν άποτελοΰν, γιά 
τήν περίπτωση πού μας άπασχολίΐ, Εξαιρέσεις.

Μιά, λοιπόν, κι αύτή είναι ή φύση τοΰ άφορισμου, άς
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τόν Αντιμετωπίσουμε δπως Ακριβώς παρουσιΑζεται. ΟΙ 
πανεπιστημιακοί φιλόσοφοι κατηγόρησαν, πολλές φορές, 
τό Νίτσε, δτι δέν είχε κανένα σύστημα καί δτι, έξαιτίας 
αύτοΟ του λόγου, δέ μπορεΐ να θεωρηθεί Αληθινός φιλό
σοφος. Ό  Νίτσε είτανε δηλωμένος Αντίπαλος κάθε είδους 
συστήματος: «Δυσπιστώ πρός δλους τούς συστηματικούς 
» στοχαστές. Τό νά θέλεις νά οίκοδσμήσεις Ενα σύστημα, 
f σημαίνει δτι σοϋ λείπει ή έντιμότητα»^). Πρόκειται 
γιά μιά γενική τάση, πού μπορούμε, ήδη, νά τή δούμε 
στόν Κίρκεγκάαρ, κι δχι γιά Ενα Απομονωμένο και τυ
χαίο φαινόμενο. Ή φιλοσοφική κρίση της Αστικής τάξης, 
πού χαρακτηριστικό της σημάδι, ύπήρξε ή διάλυση του 
έγελειανισμοΟ, Αντιπροσώπευε κΑτι παραπάνω Από τή 
συνειδητοποίηση τών Ανεπαρκειών ένός όρισμένου φιλο
σοφικού συστήματος. Έπρόκειτο γιά τήν κρίση της Τδιας 
τής Ιδέας του συστήματος, ή όποία ύπήρχε καί έδέσποζε 
στή σκέψη τών Ανθρώπων έδώ και πολλές χιλιάδες χρό
νια. Μέ τό σύστημα του Χέγγελ έξαφανίζεται μιά μεγά
λη φιλοδοξία: ή φιλοδοξία της τακτοποίησης γύρω Από 
μιά κεντρική άρχή του συνόλου του κόσμου, καί της δια
τύπωσης τών νόμων του γίγνεσθαι αύτοΟ του κόσμου μέ 
ίδεαλιστικούς δρους, της διατύπωσης, δηλαδή, μέ ίδεαλι- 
στικούς δρσίίζ,τών νόμων της Ανθρωπίνης συνείδησης. Δέν 
μπορούμε νά έκθέσουμε έδώ, Εστω καί σέ χοντρές γραμ
μές. τΙς θεμελιώδεις μεταβολές οί όποιες ύπήρξοτν τό έπα- 
κόλουθο της όριστικής διάλυσης της Ιδέας ένός Ιδεαλι- 
στικοΟ συστήματος. Ξέρουμε, βέβαια, δτι, Οστερα, προ
πάντων, Από τό Χέγγελ, παρουσιάστηκαν πανεπιστημιακοί 
διδάσκαλοι, δπως ό Βούντ, ό Κοέν, ό Ρίκερ, οί όποιοι 
οίκοδόμησαν διάφορα φιλοσοφικά συστήματα. Γνωρίζου
με, δμως, έπίσης, δτι τΑ συστήματα αύτΑ Εμειναν τελείως 
Ασήμαντα γιά τήν Ιστορία τής φιλοσοφίας. ΕΤδαμε Ακόμη 
πώς ή χρεωκοπία τής Ιδέας του συστήματος έγέννησε, 
στήν Αστική σκέψη ,Ενα ρελατιβισμό κι Εναν άβαθον Αγνω
στικισμό. Λές και ή Αναγκαιότητα τής άρνησης μιας Ιδεα-

1. ΝΙτσε, “Απαντα, τ6μος VIII, ο. 64. Έκδοση σέ δεκαεφτά 
τόμους <ποΰ Kroener Leipzig. Στδ έξης, δταν παραπέμπουμε <ττό 
ΝΙτσε, θά ύηαφέρουμε μονάχα τόν τόμο καί τήν σελίδα.
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λιστικής συστημοποποίησης υποχρέωνε τήν άστική σκέ
ψη νά Αρνηθεΐ καί τήν Αντιχειψιενικότητα της γνώσης, τή 
συγκεκριμένη σύνδεση τώνττραγμάτων μέ τήν πραγμα
τικότητα καί τή δυνατότητα να γνωρίσουμε τήν πραγμα
τικότητα. Γνωρίζουμε, δμως, έπίσης, πώς ή όριστική κα
τάρρευση του ΙδεαλιστικοΟ συστήματος Εχει σάν Αναπό
φευκτη συνέπεια τήν Ανακάλυψη των πραγματικών σχέ
σεων ol όποιες κυδερνοΰν τήν Αντικειμενική πραγματικό
τητα, τήν Ανακάλυψη, δηλαδή, του διαλεκτικού ύλισμοΰ. 
Πολεμώντας έναντίον τοΰ Εύγενίου Ντύρινγκ πού είταν 
σύγχρονος του Νίτσε, ό ·Ένγκελς χαρακτηρίζει έτσι τήν 
καινούργια κατάσταση της φιλοσοφίας: «Ή πραγματι- 
» κή ένότητα τοΰ κόσμου συνίσταται στήν ύλικότητά 
του» ( ') . Πρόκειται γιά μιά ένότητα τήν όποια πασχί
ζουν νά Αντικατοπτρίσουν ol διάφορες έπιστημες, (νά τήν 
προσεγγίζουν όλοένα καί πιό πολύ) καί νά συλλάβουν 
έννοιολογικά: ή φιλοσοφία είναι ή σύνθεση τών Αρχών 
καί τών νόμων αύτης της γνώσης. Ή συστηματική σύνθε
ση, λοιπόν, δέν έζαφανίσθηκε. Δέν έμφανίζεται, δμως, πιά 
μέ τή μορφή τών Ιδεαλιστικών «ούσιών», Αλλά πάντοτε 
σάν Αντανάκλαση πού πλησιάζει αύτή τήν ένότητα, αύτή 
τή συνάφεια, αύτό τό σύνολο τών νόμων πού ύπάρχουν 
καί δροΰν Αντικειμενικά, ΑνεζΑρτητα Από τή συνείδηση 
πού Εχουμε γι’ αύτούς, ζώντας μέσα στήν Ιδια τήν πρα
γματικότητα.

"Αν ό Νίτσε φτάνει στήν άρνηση κάθε συστήματος, 
αύτό όφείλεται στίς ρελατιβιστικές καΛ ΑγνωστιΚικττικές 
τάσεις πού έπικρατοΰσαν στήν έποχή του. ΘΑ Ιδοΰμε Αρ
γότερα πώς ύπηρξε ό πρώτος (καί μάλιστα αύτός πού 
Ασκησε τήν πιό μεγάλη έπ(δραση) Από τούς φιλοσόφους, 
ό όποιος έδημιούργησε Από τόν Αγνωστικισμό Εναν μϋ- 
θο. Δέν χωρεΐ καμιά Αμφιβολία πώς ή έχλογή της Αφο
ριστικής μορφής πού χρησιμοποίησε 6 Νίτσε είναι στενό
τατα δεμένη μέ τή θέση τήν όποια παίρνεu ΎπΑρχει, δ
μως, καί κάτι όίλλο. Μπορούμε νά διαπιστώσουμε, στήν 
ιστορία τών Ιδεολογιών, πώς δλοι ol στοχαστές πού κα

ί. "Εννκελς, ΆντΙ — Ντύρινγκ, E.S. Paris, 1950, ο. 75.
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[ορθώνουν νά παρακολουθήσουν τις άρχές μιας κοινωνι
κής έξέλιξης καί κατορθώνουν να άντιληφθοϋν άπό τήν 
παρακολούθηση αύτή τά καινούργια στοιχεία πού κλεί
νει μέσα της αύτή ή έξέλιξη, άναγκάζονται, Ιδιαίτερα 
ατά θέματα πού σχετίζονται μέ τήν ήθική φιλοσοφία, νά 
τά συλλαμβάνουν στο σύνολό τους, προτιμώντας, πάντα, 
ιά χρησιμοποιούν τή μορφή τοΟ δοκιμίου ή του άφορι- 
σμου, γιατί τό δοκίμιο καί ό άφορισμός τούς έπιτρέπουν 
νά έκφράσουν, μέ τόν πληρέστερο τρόπο, τό κράμα τοΰ 
άπλοϋ προαισθήματος του μέλλοντος, άπό τή μιά μεριά, 
καί της άκριβοΟς παρατήρησης καί στάθμισης των συμ
πτωμάτων του, άπό τήν άλλη. Αύτό θά τό διαπιστώσουμε 
στόν ΜονταΙνιο καί τόν ΜαντεβΙλ καί τούς γάλλους μο- 
ραλίστες, άπό τόν Λά Ροσφουκώ ώς τόν Βωβενάργκ καί 
τόν Σοαμφόρ. Ό  ΝΙτσε ότγάπηαε πολύ τό Οφος αύτων, ά- 
κριβως, των συγγραφέων. Ή τυπική, ώστόσο, αύτή προ
τίμηση βαδίζει παράλληλα μέ μιάν άντίθεση ώς πρός τό 
βά£ος: ;θΙ μεγάλοι μοραλίστες, οΐ όποιοι, στήν πλειονό
τητά τους, ύπηρξαν προοδευτικοί, ζώντας στήν (Απολυ
ταρχική καί φεουδαρχική κοινωνία της έτιοχής τους, I- 
δωσαν μιάν ώθηση πρός τά έμπρός στήν κριτική της ή- 
θικής του καπιταλισμού. "Αν ό Νίίσε προαισθάνθηκε τό 
μέλλον, τό πλεονέκτημα αύτό τό έχρησυμοποίησε, Αντίθε
τα πρός τούς μεγάλους μοραλίστες, γιά νά έπιδοκιμάσει 
καί νά άττοδβχθεΐ μιάν άντίδραση πολύ πιό Εντονη άπό 
τΙς προηγούμενες, τήν Αντίδραση της Ιμπεριαλιστικής πε
ριόδου. ΊΙ συγγένεια, δμως, του Νίτσε, πρός τούς μεγά
λους μοραλίστες, άπό καθαρή άποψη μορφής, περιορί
ζεται στο μοναδικό γεγονός δτι κα'ι ό Μνας καί οί άλλοι 
είχανε προΐδει τό μέλλον.

Μπαίνει, λοιπόν,τό έρώτημα: «έχουμε τό δικαίωμα 
νά μιλούμε γιά «νιτσεΐκό» σύστημα»; Πιστεύουμε πώς ό 
συστηματικός σύνδεσμος τών σκέψεων ένός φιλοσόφου 
είν’ ϊνα φαινόμενο πολύ πιό παληό άπό τά Ιδεαλιστικά 
συστήματα καί πώς έπιζεΐ καί μετά τή χρεωκοπία τών 
συστημάτων αύτών. Λίγο ένδιαφέρει τό γεγονός δτι ό 
συστηματικός σύνδεσμος δίνει μιά εΙκόνα σχεδόν άκρι- 
6ή της πραγματικότητας, ή τήν καρικατούρα της, δπως

—  30 —



διαμορφώνεται duo τά ταξικά συμφέροντα ή τις ίδεαλι- 
στικές προλήψεις: τόν συστηματικό σύνδεσμο σκέψεων 
και άπόψεων θά τόν βρούμε σέ κάβε φιλόσοφο άξιο αύ- 
του του όνόματος. Δέν πρέπει νά τόν συγχέουμε μέ τό 
σχέδιο σύμφωνα μέ τό όποιο Ενας φιλόσοφος οΐκοδομεϊ 
τό Εργο του. Ό  Μάρζ εδειζε τήν άναγκαιότητα της έρευ- 
■ ας καί του καθορισμού τοΰ πραγματικού καί τοϋ συ
στηματικού συνδέσμου ό όποιος πηγάζει άπό άποσπά- 
σματα, παίρνοντας άφορμή άπό τόν '(Ηράκλειτο κι άπό 
τόν ’Επίκουρο, καί πρόσθετε: «Άκόμη καί σέ φιλόσο-
* φους οί όποιοι, δπως ό Σπινόζα, Εδωσαν μιά σύστημα· 
« τική μορφή στό εργο τους. ή άληθινή έσωτερική διάρ· 

θρωση τοΰ συστήματος των είναι πολύ διαφορετική 
άπό τή μορφή μέ τήν όποία τό άντιλήφθηκοτν καί τό πα
ρουσίασαν» (·).

II.-

Νομίζουυε πώς τό κέντρο γύρω άπ’ τό όποΐο 
περιστρέφονται οί σκέψεις του Νίτσε είναι, άπ’ τή 
μιά μεριά, ή έπίθεσή του έναντίον τοΰ σοσιαλισμού 
κι 4πό τήν άλλη. ό άγώνας του γιά τή δημιουρ
γία μιας ιμπεριαλιστικής Γερμανίας. ’Εννοείται πώς 
αύτή ή κεντρική Ιδέα κάνει τήν έμφάνισή της βαθμιαία 
καί κατά τρόπο προοδευτικό. Γιά τό γεγονός δτι ό Νί
τσε, στά νιάτα του, είταν Ενας ενθουσιώδης πρωσσος πα
τριώτης, έχουμε πολυάριθμες άποδείζεις: ή συμπάθειά 
ίου, μάλιστα, αύτή άποτελεΐ Εναν άπό τούς καθοριστικούς 
παράγοντες της φιλοσοφίας τής νεότητάς του. Δέν είναι, 
βέβαια, κάτι τό τυχαίο, οϋτε καί άποτέλεσμα άπλής νε
ανικής παραφοράς τό δτι θέλησε, μέ κάθε τρόπο, νά λά
βει μέρος στόν γαλλογερμαΜκό πόλεμο τοϋ 1870 καί 
τό δτι, μιά καί ή Ιδιότητά του ώς καθηγητή τοΟ Πανε
πιστημίου τής Βασιλείας τοΰ άπαγόρευε νά φέρει δπλα, 
δέν έδίστασε νά καταταγεΐ στό στρατό ώς έθελοντής νο·

1. Γράμματα του Μάρζ οτσλμένα στό Λασσάλ, βλπ γράμμα 
τής 31.5.1858, Γράμματα καί "Εργα τοΰ Φέρντιναντ Λασσάλ, έκ
δοση Gustav Mayer, Berlio, 1922, 111, 123.
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σοκόμος. Είναι χαρακτηριστικά αύτά πού σημειώνει ή Α
δελφή του (πού οί διαβεβαιώσεις της ώστόσο, είναι, κα
μιά φορά, πολύ Οποπτες) έξαιτίας του πολέμου του 
1870: «Άπό αύτή τή στιγμή είχε νιώσει βαθειά πώς ή 
» υψηλότερη και αύστηρότερη μορφή της θέλησης γιά 
r ζωή δέν έκφράζεται μέ τή θρηνώδη πάλη γιά τήν (5-
- παρξη, άλλά μέ τή θέληση γιά άγώνα, τή θέληση γιά 
■> δύναμη και ήγεμονία»('). ’Εν πάση περιπτώσει, εί
ναι φανερό πώς ό ένθουσιασμός του Νίτσε γιά τόν πόλε
μο δέν είναι καθόλου Αντίθετος πρός τΙς άλλες πεποιθή
σεις πού είχε στή νεότητά του. Βρίσκουμε, π.χ., στά τε
τράδιά του τοΰ φθινοπώρου του 1873 τό παρακάτω άπό- 
σπασμα: «Τό σημείο της Αφετηρίας μου είναι ό πρωσ- 
>· σος στρατιώτης: στον πρωσσο στρατιώτη υπάρχει πρα- 
·* γμοττική τελειότητα, σοβαρότητα, είλικρίνεια καί πει- 
» θαρχία, άκόμη καί γιά 8,τι Αφορά τόν τύπο» (2) .

"Αν δοΟμε καθαρά που όδηγοΰν οί συμπάθειες του 
\·εαροΰ Νίτσε, θά ΑντιληφθοΟμε νά διαγράφεται έντελως 
καθαρά, έπίσης, καί ή φυσιογνωμία του κυριώτερου Αντι
πάλου του. ’Αμέσως μετά τήν πτώση της Παρισινής Κομ
μούνας, γράφει στό φίλο τοο τόν βαρωνο ντέ Γκέρσν- 
τορφ: «Μπορούμε νά έλπίζουμε καί πάλι! Ή γερμανική 

μας Αποστολή έξακολουθεΐ νά ύφίσταται! “Εχω περισ-
> σότερο παρά ποτέ θάρρος, έφόσον δέν καταποντίστη- 
» καν τά πάντα μέσα στή γαλλοϊουδαϊκή εύτέλεια, 
» μέσα σ’ αύτό πού όνομάζουν λεπτότητα ή μέσα στούς
> άδηφάγους σφαδασμούς τής σημερινής έποχής. Ύπάρ- 
» χει άκόμη παλληκαριά, υπάρχει γερμανική παλληκα- 
» ριά, κάτι, δηλαδή, όλότελα διαφορετικό άπό τήν περίφη. 
» μη όρμή τών Αξιολύπητων γειτόνων μας. Πάνω άπό
> τόν Ανταγωνισμό τών έθνών βλέπουμε νά κάνει τήν 
» έμφάνισή του τό κεφάλι μιας διεθνούς ϋδρας, πού ξα- 
» φνικά καί μέ τρομαχτικό τρόπο σηκώνεται δρθιο γιά

νά Αναγγείλει τούς Αγώ\ες του μέλλοντος, οί όποιοι 
» θά είναι εντελώς άλλο πράγμα·» (3) .

1. Elisabeth Forster - Nietzsche: Ή μοναξιά τοΰ Νίτοί. Leipzig. 
1914, σ. 433 κ £.

2. Τετράδια, X, 279.
3. Γράμμα στό βαρωνο ντέ Γκίρσντορφ τής 21 6.107
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Τό περιεχόμενο αύτής τής μάχης, ή όποία στρέφε
ται, πρός τό παρόν, έναντίον τοΟ κινήματος της σκέψης 
πού έμποδίζει τήν πλήρη Ανάπτυξη της Ιδεολογίας του, 
είχε καθορισθεΐ, μερικούς μήνες νωρίτερα, στό σχέδιο 
Αφιέρωσης πρός τιμήν τοΟ Ριχάρδου Ε3άγνερ ή όποία έ- 
πρόκειτο νά μπει στή Γ έ ν ε σ η  τ ή ς  τ ρ α γ ω δ ί α ς .  
Καί έκεϊ, έπίσης, τό σημείο τής Αφετηρίας του ταυτίζε
ται μέ τή νίκη τών Πρώσσων. Άπό τή νίκη αύτή πιστεύει 
δτι θά προκόψουν ol Ακόλουθες συνέπειες: «θά ίδοϋμε 
» νά παρακμάζει ή δύναμη πού μισούμε, γιατί ή δύνα- 
» μη αύτή άντιπροσωπεύει τόν πιό Αβαθο φιλοσοφικά καί 
» καλλιτεχνικά Αντίπαλα Ό  Αντίπαλος αύτός έκφρΑζει 
» μιά παθολογική κατάσταση Από τήν όποια ύποφέρει ή
* γερμανική ψυχή, κυρίως <fcrt* τήν έποχή τής .μεγάλης 
» γαλλικής έπανάστασης χαΐ ϋστερα, μιά κατάσταση 
» πού τά πάντοτε Αναγεννώμενα νευρικά της άνασκιρ- 
» τήματα θλίβουν κατάβαθα τΙς πιό προικισμένες γερ-
* μανικές φύσεις, γιά νά μήν πούμε τίποτα γιά τή μεγά-
* λη μάζα, πού μέσα στούς κόλπους της ξανο&ρίσκου-
* με αύτό τό πάθος τό όποΐο όνομάζεται μ’ Ενα ώραΐο,
* Αβυσσαλέα, δμως, χυδαίο βνομα, "φιλελευθερι-
* σμός” (>)».

Πολύ νωρίτερα βλέπουμε νά έμφανίζεται μαζύ μέ 
τόν Αγώνα έναντίον τοΰ φιλελευθερισμοί), καί ό Αγώνας 
έναντίον τοϋ σοσιαλισμοί Τό φυλλάδιο πού είναι Αφι
ερωμένο στόν F. D. Strauss, στρέφεται έναντίον τής «πο
λιτιστικής Αηδίας» των φιλελευθέρων: οί έιηθέσεις αύτές 
τοϋ Νίτσε Εχουν τόση δριμύτητα καί είναι τόσο πνευμα
τώδεις, ώστε Ακόμη κι Ενας μαρξιστής, δπως ό Μέρινγκ, 
πέφτει Εξω ώς πρός τήν πραγματική τους φύση. Ό  Μέ- 
ρινγκ πιστεύει δτι ό Νίτσε σέ αύτό τό Εργο του, «ύπεστή- 
» ριξε, Αναμφισβήτητη τα, τΙς πιό Ενδοξες παραδόσεις τοϋ 
» γερμανικοί) πολιτισμού* (*j ϊ Ό  Νίτσε, δμως, ό Ιδιος, 
γράφει στά πρόχειρα σημειώματά του γιά τό δοκίμιό

1. IX, 142.
2. Mchring, ("Απαντα) VI, 182.
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του Π ά ν ω  σ τ ό  μ έ λ λ ο ν  τ ώ ν  ’Ε κ π α ι δ ε υ 
τ ι κ ώ ν  μ α ς  Ί  δ ρ υ μ ά τ ω ν ,  (1371 -73) : «Ή 
» γενική έκπαίδευση, δηλαδή ή βαραβαρότητα, άποτελεΐ
> άκριδως τόν προάγγελο τοΰ κομμουνισμού... Ή γενική 
» έκπαίδευση μεταβάλλεται σέ μίσος έναντίον τής άληθι- 
» \ής έκπαίδευσης... Ό  Αασσάλ είπε πώς ή μεγαλύτερη
> δυστυχία γιά τό λαό είναι δτι δέν Ιχει άνάγκες. Οί 
» έργατικές 'Ενώσεις γιά τόν πολιτισμό, χρησιμοποι- 
» οϋνται — μοΰ τό έχουν σημειώσει άπό διάφορες πλευ- 
» ρές — γιά νά δημιουργηθοΰνε άνάγκες... Αύτό σημαί- 
» νει πώς ή τάση για τή γενίκευση τοΟ πολιτισμού βρί- 
» σκει τήν πηγή της στήν πλήρη έκλαΐκευση του, στήν 
?■ έξάρτησή του άπό τόν πλουτισμό, πού είναι προορισμο
ί νος νά γίνει Ενα του μέσο—δηλαδή, γιά νά μεταχει- 
» ρισθοΰμε άλλη γλώσσα, ή τάση γιά τή γενίκευση του 
» πολιτισμού βρίσκει τήν πηγή της σέ μιά πολύ βάναυ- 
' ση άντίληψη γιά τήν έπίγεια εύτυχία»(1). Τό συμπέ
ρασμα, λοιπόν, είναι πώς ή φιλοσοφική σκέψη του Νίτσε 
εΐταν, απτό τήν άρχή, προσανατολισμένη έναντίον τής δη
μοκρατίας καί τοΟ σοσιαλισμού.

Αύτή ή θέση καί τά πιθανά επακόλουθά της άποτε- 
λοΰν τή βάση πάνω στήν όποία ό Νίτσε οίκοδόμησε τήν 
άντίληψή του γιά τόν έλληνισμό. Ή άντίθεση πού παρα- 
τηρεΐται άνάμεσα στό Νίτσε καί τις έπαναστατικές πα
ραδόσεις του άστικοϋ κινήματος γίνεται, υστερ’ άπ’ δσα 
είπαμε, εύκολα άντιληπτή. Φυσικά, δέν ύπαινισσόμαστε 
■αέ αύτά πού λέμε τήν άρχή τοΰ διονυσιακού στοιχείου 
πού έκανε διάσηιιο τό πρώτο μεγάλο Ιργο τοΰ Νίτσε. 
Αύτή ή Ιδέα, πράγματι, άνήκει έπίσης, καί σέ δ,τι ό ί
διος ό Νίτσε άποκαλεΐ *ή μεταφυσική μου σάν καλλιτέ
χνη». ’Αργότερα, μονάχα, δταν, στήν ώριμη ήλικία του, ή 
ιδέα αύτή θά συνδεθεί βασικά μέ τό πρόβλημα τοΰ ξε
περάσματος της παρακμής, θά πάρει όλόκληρη τή ση
μασία της. ’Εκείνο πού κυρίως πρέπει νά έξακριβώσουμε 
είναι ή βάση πάνω στήν όποία οίκοδόμησε ό Νίτσε τήν 
καινούργια του άποψη γιά τόν έλληνισμό. Ή κυρίαρχη,

1. IX, 425.
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λοιπόν, Ιδέα του είναι πώς ή δουλεία καθίσταται άνοτγ- 
καία > ιά κάθε άληθινή μορφή πολιτισμού.

"Αν είχε περιορισθεΐ ό ΝΙτσε νά υπογραμμίσει ά- 
πλώς άπό άποψη ιστορική τό ρόλο πού έπαιξε ή δουλεία 
στον έλληνικό πολιτισμό, δέ θα είχε κάνει τίποτε άλλο πα
ρά νά διαπιστώσει μιάν άλήθεια. Παραπέμπει, άλλωστε, 
ώς πρός τό σημείο αύτό, στον F. A. Wolf, ό όποιος, ή
δη, είχε διατυπώσει αύτή τήν Ιδέα πρίν άπό αύτόνί1). 
Ή παραπάνω Ιστορική διαπίστωση είταν ευρύτατα δια
δεδομένη, βχι μο\άχα έξαιτίας της γενικής προόδου πού 
είχε σημειώσει ή ιστορική έπιστήμη, άλλά καί έζαιτίας 
μ ια ς  τάσης ή όποία ζητούσε νά θέσει ύπό Αμφισβήτηση 
τις «ήρωικές ψευδαισθήσεις* της Γαλλικής Επανάστα
σης, πού οΐ θεωρητικοί της εΤχαν Αγνοήσει τή δουλεία, 
γιά νά δημιουργήσουν, ξεκινώντας άπό τΙς δημοκρατίες 
τών άρχαίων πολιτειών, τό ύπόδειγμα μιας καινούργιας 
Επαναστατικής δημοκρατίας. (Στή Γερμανία, ή Ιδέα τοΰ 
Ελληνισμού, άπό τόν Βίνκελμαν ώς τόν Χέγγελ, είχε έ
πη ρεασθεΐ πλατύτατα άπό αύτές τΙς άντιλήψεις). Τό νέο 
στοιχείο μέ τό όποιο έμπλουτίζει τίς άντιλήψεις τοΟ Wolf 
ό Νίτσε είναι δτι χρησιμοποιεί τήν άρχαία δουλεία γιά νά 
κριτικάρει τόν νεώτερο πολιτισμό: «Λένε πώς οΐ "Ελλη-
> νες έκμηδενίσθηκαν έξαιτίας της δουλείας. Είναι πιό
> σίγουρο άκόμη νά πούμε δτι κ* έμεΐς θά έκμηδενισθοΟ- 
» με γιορτί δέν Εχουμε δουλεία» (2) .

"Οταν, λοιπόν, ό Νίτσε άντιπαρατάσσει, χρησιμοποι
ώντας μιά μέθοδο πού δέ μπορεΐ παρά νά μάς φέρνει 
στό νοΰ τόν ρομαντικό άντικαπιταλισμό, κάθε περίοδο 
τού παρελθόντος στό σύγχρονο καπιταλισμό, τόν όποιο 
ζητεί νά κριτικάρει, δέν κάνει δπως έκανε ό Σισμοντί, 
ό όποιος έπικαλεΐται τήν άπλή καί χωρίς κρίσεις κυκλο
φορία τών έιμπορευμάτων, τήν όποία άιντιπαρατάσσει 
στις κρίσεις καί τήν μαζική άνεργία. Δέ σκέφτεται, ούτε 
δπως σκεφτότανε, στά νιάτα του ό Καρλάϋλ, τήν όργανω- 
μένη καί έπινοητική έργασία τών τεχνιτών τοΟ μεσαίωνα,



πού την άντιπαρέθετε στόν καταμερισμό της έργασίας 
καί τήν άναρχία τής καπιταλιστικής περιόδου. Ό  Νίτσε 
σκέφτεται τήν δικτατορία μιας τάξης έπιλέκτων, ή όποΐα 
Ιχει πλήρη συνείδηση τοΟ γεγονότος δτι «ή έργασία είναι 
» έλάττωμα» καί στήν όποΐα ol άνέσεις τής ζωής δίνουν 
τή δυνατότητα να δημιουργήσει Εργα τέχνης άθάνατα. 
Αύτή είναι ή εΙκόνα της Ελλάδας πού άντιπαρατάσσει 
ό Νίτσε στή σύγχρονη περίοδο: «Δέν είναι, σήμερα, ό 
» άνθρωπος έκεΐνος πού άναζητεί τήν όμορφιά ή όποία
> καθορίζει τΙς μεγάλες ιδέες πού γίνονται δεκτές dm’ 6- 
» λους, είναι δ δούλος. Φαντάσματα, δπως ή άξιοπρέπεια
> τοΰ άιΟρώπου, ή Αξιοπρέπεια τής έργασίας, είναι τά 
» άθλια προϊόντα μιας δουλείας, πού κρύβεται άπό τά 
» Τδια της τά μάτια. ΤΙ άτυχη έποχή αύτή, δπου ol σκλά- 
» βοι ίχουν άνάγκη άπό παρόμοιες Ιδέες, ή πού τούς 
» σπρώχνουν νά σκέφτονται πάνω σ’ αυτές τις Ιδέες καί
* νά στρέφονται πρός σκοπούς πού βρίσκονται έξω άπό
* τό βεληνεκές των! Ταλαίπωροι διαφθορείς πού κατα-
> στρέψατε τήν άγνότητα τοΰ σκλάβου, προσφέροντάς
> του τούς καρπούς τοΰ δένδρου τής γνώσης !»(*).

Ποιά θά είναι, λοιπόν, ή τάξη τών έπιλέκτων πού θέ
λει νά έπισπεύσει τήν Ελευσή της δ Νίτσε, παλινορθώνον- 
τας τή δουλεία; Ποιά θά είναι ή τάξη αύτή ή όποία γεννά 
στό Νίτσε τή νεανική έλπίδα — τήν ούτοπική καί μυστι
κιστική — δτι θά βοηθήσει στήν άναγέννηση τοΰ πολιτι
σμού; Τό δτι ή τάξη αύτή θά είναι τό γέννημα μιας και
νούργιας βαρβαρότητας, θά μπορούσαμε, στήν άνάγκη, 
νά τό συναγάγουμε άπό τή διαπίστωση Ιστορικών γεγο
νότων. Στόν «'Ομηρικό ’Αγώνα* (1871 - 72) ό Νίτσε μας 
δίνει έναν πίνακα μέ πολύ ζωντανά χρώματα. Συνεχί
ζοντας τήν πολεμική του έναντίον τών ’Ορφικών, δ Νίτσε 
βεβαιώνει δτι γιά νά καταλάβουμε τόν έλληνικό πολιτι
σμό «πρέπει νά ξεκινήσουμε dnxo τό γεγονός δτι ή έλλη- 
» νική Ιδιοφυία άναγνώριζε τό δικαίωμα τής ΰπαρξης
* τών ένστίκτων, έστω καί &ν αύτά είταν τρομερά, γιατί 
» είχε διαπιστώσει τήν πραγματική τους ϋπαρξη καί για- 
» τΐ τά θεωρούσε νόμιμα» (2). Δέ χρειάζεται, λοιπόν»



να δαμάσουμε, νά έκπολιτίσουμε καί νά έξανθρωπίσουμε 
τά βάρβοφα Ενστικτα, άντίθετα, είναι Απαραίτητο νά τά 
χρησιμοποιήσουμε, γιά νά οίκοδομήσουμε, διοχετεύοντάς 
τα στόν κανονικό τους δρόμο, Εναν Ανώτερο πολιτισμό. 
"Ετσι πρέπει νά άντιληφθοΰμε καί νά Ερμηνεύσουμε τήν 
διονυσιακή άρχή, ή όποία δέν Εχει καμιά σχέση μέ όποια- 
όήποτε «καλλιτεχνική μεταφυσική». Ό  Νίτσε λέει, έπί- 
σης, σωστά, σ’ ενα πολύ μεταγενέστερο σχέδιο προλό
γου στό Εργο της νεότητάς του, παίρνοντας Αφορμή άπό 
τό διονυσιακό στοιχείο: «ΤΙ Αξιολύπητη δειλία νά μιλάει
• κανείς γιά Ενα πράγμα σάν σοφός, ένω θά μποροΟ-
> σε νά μιλάει γιά τό πράγμα αύτό, ξεκινώντας άπό τήν 
·* προσωπική του έμπειρία»(ι).

Τήν κοινωνική χρησιμότητα τών βαρβάρων ένστι
κτων μπορούμε νά τή δούμε, Αν πιστέψουμε τό νεαρό Νί
τσε, στον Ανταγωνισμό που Αναπτύσσεται στό παιχνίδι 
και τήν άμιλλα, (agon). Πρόκειται γιά μιάν Αντίληψη 
ή όποία Αποτελεΐ τή μυθική Εκδοση του καπιταλιστι
κού Ανταγωνισμού, δπως θά μας έξηγήσει ό Τδιος ό Νί
τσε. ’Αναφέρει, παίρνοντάς το Από τόν Παυσανία, τό χω
ρίο τοΟ Ησίοδου πού σχετίζεται μέ τΙς δυό “Εριδες: «Ή 
» Αγαθή “Ερις παρακινεί Ακόμη καί τόν Αδέξιο Ανθρω-
> πο νά έργασθεΤ. "Οταν αύτός πού δέν Εχει καμιά περι- 
' ουσία ρίχνει μιά ματιά σ’ αύτόν πού είναι πλούσιος,
• βιάζει τόν έαυτό του νά κάνει δπως κι αύτός, νά σπεί-
> ρει, νά φυτέψει καί νά γεμίσει τούς σιτοβολώνες του
* μέ σιτάρι. Προσπαθεί νά μοιάσει μέ τόν γείτονά του,
' ό όποιος ζεΐ μέσα στήν εύμάρεια. Ή άγαθή “Ερις είναι
* εύεργέτρια τών Ανθρώπων, γιατί γίνεται αΙτία ώστε 
» ό κεραμέας νά συναγωνίζεται τόν κεροεμέα, ό ξυλουρ-
> γός τόν ξυλουργό, ό ζητιάνος νά ζηλεύει τό ζητιάνο
> κι ό άοιδός τόν Αοιδό» (2) . Στήν κοττάσταση αύτή ό Νί
τσε άντιπαραθέτει τό νεώτερο έκφυλιαμό: «Σήμερα, τρέ-
> μουν τόν έγωισμό, λές καί πρόκειται γιά τό καθαυτό



> κακό, ένώ γιά τούς αρχαίους δ σκοπός τής "άγωνιστι- 
τ κής” διαπαιδαγώγησης άποδλέπει στήν έζασ^άλιση τής 
■' εύμάρειας τοϋ συνόλου της κοινωνίας καί τοϋ Κρά- 
» τους»(').

"Αν ξ,αναγυρίσουμε τώρα στήν ιδέα δτι ή δουλεία 
άποτελοΰσε τή βάση κάθε άληθινοϋ πολιτισμού, βλέπου
με πόσο αύτό τό νεανικό έργο τοϋ Νίτσε προαναγγέλλει, 
ήδη, στις μεγάλες του γραμμές, άν καί σέ μορφή ήμιτε- 
λή, τΙς μεταγενέστερες σκέψεις του. Τά πορτραΐτα τού 
Σοπενάουερ και τοϋ Βάγνερ, τά όποΐα είχε χαράζει μ’ 
έναν παθητικό ένθουσιασμό, έμφανίζονται, τώρα, μέ μιά 
μισοποιητική καί μισοφιλοσοφική μορφή, σ’ αύτή τή σει
ρά τών Ιδεών, σάν άφορμές γιά έκφραση άντιλήψεων ol 
όποιες δέν έχουν άκόμη όλότελα ώριμάσει. Ή κριτική 
τών βιβλίων της νεότητάς του που θά έπιχειρήσει αργό
τερα, Ιδιαίτερα στό «ΕχχβΗοηιο^όδηγεΐ άχριβώς σ’ αύτή 
τήν άποψη: «Κάθε τί πού δλ* αύτά τά χρόνια άκουσα να
> λένε γιά  τό Βάγνερ, έζαφορμής τής μουσικής του,
* δέν είχε καμιά άπολύτως σχέση μέ αύτόν. "Οταν πε
ι» ριέγραφα τή διονυσιακή μουσική, περιέγραφα άπλου-
* στατα αύτό πού έγώ ό ίδιος έννοοϋσα σάν διονυσιακή 
» μουσική, γιατί είχα ένστικτωδώς μεταγράψει και μετα- 
» μορφώσει τή μουσική σύμφωνα μέ τό καινούργιο πνεϋ- 
» μα πού έκλεινα μέσα μου. Αύτό τό άπέδειζα καί μπο-
* ρεΐ κανείς νά βρει μιά πολύ δυνατότερη άκόμη άπδδει- 
» ζη στό Εργο μου πού τιτλοφορείται «Ό Βάγνερ στό 
» Μπαϋρώυτ».Έκεΐ. σέ δλα τά Αποφασιστικά, άπό ψυχο- 
» λογική άποψη, χωρία, έγώ είμ’ έκεΐνος πού μιλάω—έγώ 
» μονάχα — μπορεΐ κανείς άφοβα νά βάλει τ’ βνομά μου,
* ή μοχλόν τ* όνομα «Ζαρατούστρας*·, έκεΐ δπου τό κεί- 
» μενο έχει τό όνομα «Βάγνερ». Ό  ίδιος ό Βάγνερ τό είχε 
» καταλάβει αύτό, γιατί δέν άναγνώριζε τόν έαυτό του
> μέσα στό Εργο μου»(·ί). Αύτό Ισχύει, κάπως, βέβαια, 
μετριασμένα, καί γιά τό πορτραΐτο του Σοπενάουερ πού 
Εκανε δ Νίτσε στό έργο τής νεότητάς του. Τό πραγμα



δμως, διαφέρει όλότελα, δταν άντικρύζουμε τό τρίτο 
πορτραΐτο, πού Εχει κι αύτό, έπίσης, μυθική μορφή: τό 
■πορτραΐτο του Σωκράτη. Στό Εργο toC to  της νεότητάς 
του καθορίζεται, ήδη, ή μεγάλη «Αντίθεση πού, κατά τή 
γνώμη του, ύπάρχει ««Ανάμεσα στό διο^υσισικό καί τό 
σωκρατικό στοιχείο»(*)· Ή «Αντίθεση αύτή «Αναπτύχθη
κε, σέ συνέχεια, ϋστερ’ άπό λίγο, μέ αίσθητικά πιά κρι
τήρια, σάν άντίθεση άνάμεσα στό Ενστικτο και τή λο
γική. Στό «Ecce Horn ο* βλέπουμε νά φτάνει στό τέλος της 
ή έξέλιξη αύτή: ό Σωκράτης έμφανίζεται έκεΐ σάν Ενας 
άνθρωπος της παρακμής κ’ ή ίδια ή ήθική σάν -<ενα σύμ
πτωμα παρακμής». Ό  ΝΙτσε διακηρύσσει έκεΐ δτι πρό
κειται νά κάνει «μιά «Αποκάλυψη, ή όποία άντιπροσω- 
■» πεύει μιά καινοτομία πρώτου μεγέθους στήν Ιστορία 
» τής γνώσης» (*).

Γενικά, δταν μελετούνε τούς παράγοντες πού καθό
ρισαν τή μεταγενέστερη έξέλιξη του ΝΙτσε, έπιμένουν, 
κατά κανόνα, νά υπογραμμίζουν τή διάψευση τών έλπί- 
δων του ώς πρός τό Ριχ. Βάγνερ. Αύτό πού, ήδη, είπαμε 
γιά τή θέση του ΝΙτσε σχετικά μέ τό Βάγνερ, θά Επρεπε 
\ά  μας κάνει νά σκεφτοϋμε δτι βρισκόμα«πε μπροστά 
σέ μιάν «Από τΙς σοβαρότερες ένδείξεις τής έξέλιξής του, 
ή, μάλλον, σέ μιάν «Από τΙς ένδείξεις τών σκοπών πού έπε- 
δίωκε. Ό  Νίτσε καταπολέμα στό πρόσωπό τοΰ Ριχάρδου 
Βάγνερ καί, μάλιστα, μέ όλοένα μεγαλύτερη όζύτητα, τή 
γερμανική τέχνη τής έποχής του, έν όνόματι τοΰ Ιμπερια
λισμού τοΰ μέλλοντος. Στά χρόνια πού «Ακολούθησαν τό 
1918 εΐτανε τής μόδας νά καταπολεμούν τΙς 1δέ£ς τοΟ 
XIX αιώνα («τοΰ αΙώνα τής άσφαλείας») έν όνόματι 
του XX. Ό  Νίτσε γυρίζοντας τις πλάτες στόν Ριχάρδο 
Βάγνερ καί στρέφοντας, σέ συνέχεια, τήν πολεμική του 
έναντίον του, έπε<τήμαινε, ήδη, τή μέθοδο πού θ* «Ακολου
θούσε. Τό γεγονός δτι οί έκπρόσωποι του χιτλερισμού 
συνέχισαν τόν άρχικό δρόμο πού είχε χοφάξει ό Νίτσε, μέ 
τή θεοποίηση του Ριχάρδου Βάγνερ, δέν «Αποδεικνύει ά-



πολύτως τίποτα. Άρνοϋνται τήν Ιδέα τής «άσφαλείας* καί 
ταυτόχρονα έξυμνοϋν τό Βί<^ιαρκ, τόν όποιο ό Νίτσε, 
κατά τήν τελευταία του περίοδο, τόν τοποθετεί, σχεδόν 
πάντοτε, δίπλα στό Βάγνερ γιά νά καταπολεμήσει καί 
τόν Εναν καί τόν άλλον. Σ' αύτή τήν περίοδο, πράγματι, 
ό Νίτσε θεωρεί τό Βάγνερ σαν τή σπουδαιότερη καλλι
τεχνική έκδήλωση τής παρακμής, πού ό μέγας έκπρόσω- 
πός της, στήν πολιτική, είταν ό Βίσμαρκ. Μ* Εναν κάπως 
παρόμοιο τρόπο, ό Νίτσε ξεπερνά τόν όρίζοντα τής φιλο
σοφίας τοΟ Σοπενάουερ. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε βτι, Α
ναφορικά μέ τόν άντι - ιστορικό ριζοσπαστισμό, ό νεα
ρός Νίτσε ποτέ δέν ύπήρξε όρθόδοξος όπαδός του Σο
πενάουερ. Άπό τήν άρχή, πράγματι, σχεδίαζε νά βάλει 
στή θέση τοϋ Απόλυτου άντι - ιστορισμού τοϋ δασκάλου 
του τή μυθοποίηση τής Ιστορίας, τάση ή όποία, ήδη, γί
νεται αίσθητή στή Γ έ ν ε σ η  τ ή ς  τ ρ α γ ω δ ί α ς  
κι άκόμη περισσότερο στό δεύτερο μέρος τών Π α ρ ά 
κ α ι ρ ω ν  σ τ ο χ α σ μ ώ ν .  Σ’ αύτό πρέπει νά προσ
θέσουμε δτι ό Νίτσε Αποδίδει μιά όλοένα καί πιό μεγάλη 
σημασία στόν Ακτιβισμό, 6 όποιος, φυσικά, δέ μπορεΐ 
νά είναι, γι’ αύτόν, παρά Αντεπαναστατικός. “Ετσι ό Σο
πενάουερ, μπαίνοντας στήν ίδια γραμιμή μέ τό Βάγνερ 
καί τό Βίσμαρκ, ξεγλυστράει όλοένα καί περισσότερο 
στήν παρακμή καί τοποθετείται Από τό Νίτσε στήν κα
τηγορία έκείνων πού πρέπει νά ξεπεραστοϋν. Εννοείται 
δτι αύτό δέν έμποδίζει καθόλου, ώστε ό Νίτσε νά έξακο- 
λουθίΐ, ώς τό τέλος, νά στηρίζεται στή θεωρία τής γνώ
σης τοϋ Σοπενάουερ καί τοϋ Μπέρκλεΐ), προσαρμοσμένη, 
βέβαια, στίς δικές του Αντιλήψεις.

Ποϋ πρέπει, λοιπόν, νά Αναζητήσουμε τούς πραγμα
τικούς παράγοντες τής μεταγενέστερης έξέλιξης τοϋ Νί
τσε, τά βασικά χαρακτηριστικά τής όνομαζόμενης δεύ
τερης περιόδου του; Νομίζουμε, πώς τούς παράγοντες 
αύτούς θά πρέπει νά τούς Αναζητήσουμε στά πιό σκληρά 
κοινωνικά καί πολιτικά στοιχεία πού σημάδεψαν τά χρό
νια 1875 - 1880, μέ τήν [ku]turkaiDpf(>) καί, προπάντων.

—  40 —

1. Αγώνας γιά ιόν πολιτισμό. (Σημ. τοΰ μεταφρ.).



τά Εκτακτα μέτρα έναντίον τών σοσιαλιστών. Είδαμε 
πόσο Εκδηλα Εφερναν τά σημάδια του πολέμου του 1870 
τά πρώτα Εργα του Νίτσε, που συνοδεύονταν άπό τήν 
έλπίδα γιά μιάν άναγέννηση τοΰ πολιτισμού. ΕΤδ<ψ£ ,έπί- 
σης, πόσο οΐ έλπίδες τού νεαρού Νίτσε είταν συγκεχυμένες 
καί πόσο οΐ προοπτικές του άπολιτικές. "Αν καί είχε 
πάρει θέση έναντι τής δουλείας, ή θέση του αύτή θά πα
ρέμενε πάντα μιά γενική καί άφηρημένη άποψη κοινω
νικής φιλοσοφίας καί φιλοσοφίας τής Ιστορίας. 'Ανάμεσα, 
λοιπόν, στό 1875 καί τό 1880, βλέπουμε τό Νίτσε ν’ άλλά- 
£ει κατά Εναν τρόπο πολύ ριζικό. "Οχι, δτι είχε άποχτή- 
σει σ' αύτά τά χρόνια κάποια ξεκαθαρισμένη άντίληψη γιά 
τήν πολιτική, ή, προπάντων, γιά τήν οίκονομία: θά Εχου
με τήν εύκαιρία, ϋστερ’ άπό λίγο, νά διαπιστώσουμε 
πόση άγνοια είχε πάνω στά οίκονομικά ζητήματα. Ωσ
τόσο, παρά τά δυσμενή αύτά δεδομένα καί παρά τή σύγ
χυση τών Ιδεών του, οί σκέψεις τοΟ Νίτσε πάνω στή φιλο
σοφία τού πολιτισμού καί τής Ιστορίας, Εξελίσσονται, 
τώρα, κατά τρόπο τέτοιον, ώστε νά βρίσκονται πολύ κον
τότερα πρός τή συγκεκριμένη πραγματικότητα τής έπο
χής του καί τοΰ μέλλοντος.

Μπορούμε προκαταβολικά καί μέ συντομία νά βε
βαιώσουμε πώς ή καινούργια πολιτική θέση τοΰ Νίτσε 
όργανώνεται γύρω άπό τήν Ιδέα δτι θά πρέπει νά άπω- 
θηθεΐ καί νά καταστεί άβλαβής ό άπειλητικός σοσιαλι
σμός, 6 όποιος άποτελεΐ, πάντα, τόν κατ’ έξοχή ν έχθρό, 
καί δτι ό σκοπός αύτός θά πρέπει νά έπιτευχθεΐ μέ τή 
βοήθεια τής δημοκρατίας. Αύτό, δμως, σημαίνει δτι 6 
Νίτσε θεωρεί πώς ή βισμοίρκιανή Γερμανία είναι δη
μοκρατική. 01 έλπίδες του δτι είχε Ανακαλύψει σ’ αύτοΟ 
τοΰ είδους τή «δημοκροττία* τό φάρμακο έναντίον τοΰ 
σοσιαλισμού, βρίσκονται, λοιπόν, σέ στενή σχέση πρός 
τή βισμαρκιανή πολιτική, καί έλάχιστη σημασία πρέπει 
νά δώσουμε στό &ν ό Νίτσε είχε ή δχι συνείδηση αύτοΰ 
τοΰ πράγματος. Δέν είναι χωρίς σημασία τό γεγονός, δτι 
τό πρώτο Εργο αύτής τής περιόδου, τό ’Α ν θ ρ ώ π ι 
νο,  π ά ρ α  π ο λ ύ  ά ν θ ρ ώ π ι ν ο ,  είδε τό φως 
τής δημοσιότητας Εξι μήνες περίπου πρίν ψηφισθοΰν τά
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Εκτακτα μέτρα έναντίον τών σοσιαλιστών. Τό βιβλίο, 
βέβαια, αύτό τό Εγραψε γιά να τιμήσει καί τήν έκατο- 
στή έπέτειο τοΰ θανάτου τοΰ Βολταίρου καί πολλοί Εβγα- 
λαiv όρισμένα συμπεράσματα άπό τήν Αφιέρωση τής πρώ
της του Εκδοσης. Τά συμπεράσματα, δμως, αύτά δέν είναι 
πολύ Αμφισβητήσιμα, δταν διαβάζουμε τά δσα Εγραψε ό 
ΝΙτσε γιά τό Βολταΐρο; Δέν βλέπουμε πώς κι έκεϊ, άκό
μη, δέν Εχουμε νά κάνουμε παρά μέ τόν ίδιο άγώνα πού 
τόν είχαμε χαρακτηρίσει σάν τόν βασικό άγώνα τής ζω
ής τοΰ Νίτσε; Υπάρχει, ώστόσο, μια πολύ χαρακτηρι
στική διαφορά γιά τήν περίοδο πού μάς Απασχολεί! δτι ό 
Νίτσε πιστεύει, στό έξης, πώς ή ιδέα της έζέλιζης ή Αντι
προσωπευόμενη, κατά τήν άποψή του, άπό τόν Βολταΐ
ρο, άποτελεΐ τό καλύτερο μέσο γιά τήν άποφυγή της έ- 
πανάοτασης... Ξεκινώντας άπό αύτή τήν Αντίληψη, βάζει, 
δίπλα - δίπλα, τό Βολταΐρο καί τό Ρουσσώ. Τό σχετικό 
άπόσπασμα θά φέρει Εναν τίτλο πολύ χαρακτηριστικό γιά 
τόν τρόπο της σκέψης τοΰ Νίτσε κατά τήν περίοδο αύ
τή: «Μιά ψευδαίσθηση σχετική μέ τή θεωρία της έπανά-
* στάσης: Δέν πρόκειται γιά τήν ισορροπημένη φύση 
» τοΰ Βολταίρου, τοΰ έραστή της τάξης, τών βελτιώσεων
► και τών μεταρρυθμίσεων, πρόκειται γιά τΙς παθιασμένες 
» τρέλες καί τις μισοαλήθειες τοΰ Ρουσσώ, ol όποιες
* ξεσηκώσανε αύτό τό ύπεραισιόδοζο πνεΰμα της έπα- 
» νάστασης έναντίον τηςόποίας κραυγάζω σήμερα: Συν-
* τρίψτε την τήν άτιμη! Ή έπανάσταση εΐν* έκείνη πού 
» Απώθησε, γιά Ενα μεγάλο χρονικό διάστημα, τό πνεΰ- 
» μα της φιλοσοφίας τοΰ Διαφωτισμού καί της θεωρίας 
» της προοδευτικής έζέλιζης»(*). Ό  Νίτσε θά μείνει 
πιστός σ’ αύτή τήν έρμηνεία τοΰ Βολταίρου, Εστω καί 
&ν θ* Απαρνηθεΐ, ΰστερ’ Από πολύν καιρό, τΙς ψευδαι
σθήσεις τοΰ ’Α ν θ ρ ώ π ι ν ο ,  π ά ρ α  π ο λ ύ  Αν
θ ρ ώ π ι ν ο .  Ό  ριζοσπαστισμός της τελευταίας περιό
δου του θά τόν όδηγήσει στήν πίστη πώς άν ό Βολταΐρος 
εχει μιά τόσο μεγάλη θέση στήν ιστορία τοΰ κόσμου, αύ
τό όφείλεται στό γεγονός μονάχα δτι ύπήρζε ό Αντίπα
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λος τοϋ Ρουσσώ καί τής επανάστασης. "Ετσι διαβάζουμε 
στή θ έ λ η σ η  γ ι ά  δ ύ ν α μ η :  «άπ αύτή τή στι-
* γμή μονάχα ό Βολταΐρος έμφανίζεται ώς ό Ανθρωπος
* τοΰ αιώνα του, ό φιλόσοφος, ό έκπρόσωπος τής Ανοχής 
» και τής Απιστίας (ώς τότε δέν είταν παρά Ενα ώραϊο 
» πνεύμα)» ('·)·

Άνάμεσα, λοιπόν, στά 1875 καί 1880, ό Νίτσε γίνε
ται «'δημοκράτης», «φιλελεύθερος», «όπαδός τής έζέλι
ζης», καί τοΰτο γιατί σέ δλ’ αύτά βρίσκει τό καλύτερο 
άντίβαρο τοΰ σοσιαλισμοΰ. Ό  ένθουσιασμός πού δείχνει, 
άλλωστε γιά δ,τι όνομαζόταν, άλλοτε, Αναπόφευκτη με
ταβατική φάση, παραμένει πολύ -μετριοπαθής: «Πρέπει,
* λέει, νά προσαρμοσθοΰμε στίς καινούργιες συνθήκες, 
» δπως πρέπει κανείς νά προσαρμόζεται στίς καινούρ- 
·* γιες συνθήκες ένός τόπου, δταν ό σεισμός μεταβάλλει 
» τά παληά του χαρακτηριστικά καί τά δριά του»(2). 
Λέει, δμως, ώστόσο, πώς μπορεΐ, ίσως, «οί άπόγονοί μας
* νά μας χλευάζουν μιά -μέρα γιά τούς φόβους μας καί 
» νά έγκρίνουν τή μεταβατική δημοκρατική φάση. Φαί- 
" νεται, συνεχίζει ό Νίτσε, πώς ό έκδημοκρατισμός τής

Εύρώπης Αντιπροσωπεύει Ενα στοιχείο στή συνέχεια 
» των τερατωδών προφυλακτικών μέτρων πού Αποτε- 
» λοΰν τή μεγάλη ιδέα τών νεώτερων χρόνων καί πού 
» διαφοροποιοΰν τήν έποχή μας άπό τόν μεσαίωνα. Μπαί- 
» νουμε στήν περίοδο τών κυκλώπειων δημιουργιών! ’ I - 
·> δού, τέλος - πάντων, τά άσφαλή θεμέλια, πάνω στά ό- 
» ποια θά μπορέσει νά οίκοδομηθεΐ τό μέλλον, χωρίς κιν- 
» δύνους! θ ά  είναι Αδύνατο, στό έζής, οί πλούσιοι πολι- 
» τισμοί, σάν τόν δικό μας, νά καταστραφοΰν μιά ώραία 
» ήμέρα Από τό παράλογο ζεχείλισμα τών χειμάρρων 
» τοϋ βουνοϋ. θά  φτιάζουμε πέτρινα προχώματα καί ό-
> χυρώματα έναντίον τών βαρβάρων, έναντίον τών έπι- 
« δήμιων, έναντίον τής ύποδούλωσης τών σωμάτων μας 
» καί τών πνευμάτων μας!»(3). Ό  Νίτσε τραβάει τόσο 
μακρυά Αναπτύσσοντας τις σκέψεις αύτές, ώστε φτάνει



νά καταδικάσει άκόμη καί τήν Εκμετάλλευση ώς παρά
λογη kocI  Ανώφελη: «Ή Εκμετάλλευση τών Εργατών ύ - 

ν πηρξε — Αρχίζουν, ήδη, νά τό καταλαβαίνουν αύτό τό 
» πράγμα - - μιά ήλιθιότητα, μιά σπατάλη πού Εβαλε σέ 
» κίνδυνο τό μέλλον, είναι μιά Απειλή γιά όλόκληρη
> τήν κοινωνία. Ιδού δτι, ήδη, Εχουμε σχεδόν πόλεμο. 
» "Υστερ* Από λίγο, τά Εξοδα πού θά χρειάζονται γιά 
» τήν έξασφάλιση τής εΙρήνης, τό κλείσιμο συνθηκών καί 
» τήν έδραίωση τής Αμοιβαίας έμπιστοσύνης, θά γίνουν
> ύπέρογκα καί τοΰτο γιατί ή τρέλα τών Εκμεταλλευτών
> ύπηρξε πολύ μεγάλη καί κράτησε γιά πολύν καιρό» ('). 
Ή νέα μορφή διακυβέρνησης — κι Εδω ό Νίτσε σκέφτε
ται τό Βίσμαρκ - - Αντιπροσωπεύει, βέβαια, Εναν συμβι
βασμό μέ τόν λαό, πού Από τή φύση του είναι Αντι - ιστο
ρικός, δέν παύει δμως, γι’ αύτό τό λόγο, νά εΐναι Επιδέ
ξιος και χρήσιμος, κι δλ’ αύτά μας δίνουν τό δικαίωμα 
νά Ελπίζουμε σέ μιά προοδευτική μεταρρύθμιση τών Αν
θρώπινων σχέσεων.

Ή θετική Αξία τής «δημοκρατικής Εξέλιξης* συνί- 
σταται, κατά τό Νίτσε, ό όποιος βρίσκει σ' αύτήν μιά Επι
βεβαίωση τών γενικών του Αντιλήψεων, στό γεγονός δτι 
ή δημοκρατία — Ετσι, φυσικά, πού τήν ΑντιλαμβΑνεται 
ό Νίτσε — Επιτρέπει τή διαμόρφωση μιας καινούργιας 
τάξης <>έπιλέκτων». Αποδεχόμενος τή βισμαρκιανή «δη
μοκρατία», ό Νίτσε δέν έγκατέλειψε, λοιπόν, καθόλου τις 
Αριστοκρατικές πεποιθήσεις πού είχε στά χρόνια τής νε
ότητάς του. ’Εξακολουθεί νά πιστεύει δτι ή σωτηρία τοΰ 
πολιτισμού έξαρταται Αποκλειστικά καί μόνο Από τήν 
προνομιούχο κατάσταση μιας μειοψηφίας, πού οί Ανέ
σεις της θά Εξασφαλίζονται μέ τή σκληρή φυσική Εργασία 
τήν όποία θά είναι ύποχρεωμένες νά ΕκτελοΟν οί μάζες. 
Γράφει: «"Ενας Ανώτερος πολιτισμός δέ μπορεΐ νά δη- 
» μιουργηθεΐ παρά Εκεΐ δπου ύπάρχουν δυό διαφορετι-
> κές κάστες: ή κάστα αύτών πού Εργάζονται καί ή
* κάστα αύτών πού Απολαμβάνουν δλες τις Ανέσεις τής 
y ζωής, γιατί είναι προικισμένοι Από τή φύση μέ ξεχω-
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» ριστά προσόντα. "Η, μάλλον, γιά να ποΟμε τά πράγμα- 
» τα πιό ώμά: " Ενας Ανώτερος πολιτισμός δέ μπορεΐ νά
* δημιουργηθεΐ παρά έχει #που ύπάρχει ή κώστα της 
» ύποχρεωτικής έργασίας χαΐ ή χάστα της έλεύβερης
* έργασίας» (>). Βλέπουμε, λοιπόν, πώς ό Νίτσε βρίσκε
ται πολύ χοντά πρός τόν φιλελευθερισμό, μιά χαΐ υίοθε- 
τεΐ, Εστω χαΐ προσωρινά, τήν Αντίληψή του περί Κράτους. 
Γράφει, λοιπόν:«Ή νεώτερη δημοχρατία Αντιπροσωπεύει 
» τήν ίστοριχή μορφή τής παραχμής τοϋ Κράτους». Ανα
φέρουν συχνότατα αύτή τή φρΑση, Αναφέρουν, δμως, πο
λύ σπάνια τή συνέχεια πού δίνει σ’ αύτή τή φράση ό Νί
τσε: «Ή προοπτιχή, συνεχίζει, πού Ανοίγεται έξαιτίας
* αύτής τής βέβαιης παρακμής δέ μπορεΐ νά χαρακτη- 
» ρισθεΐ, γενιχά, σάν θανάσιμη προοπτιχή. ’Απ’ δλες 
» τΙς Ιδιότητες τοΰ Ανθρώπου, ή έπιδεξιότητα χαΐ ό έγω- 
» ισμός εΐν’ έχεΐνες πού.Αναπτύχθηκαν στό ύψηλότερο 
» σημείο. Τήν ή μέρα δπου τό Κράτος δέ 6ά είναι πιά σέ
* θέση νά Ικανοποιήσει τις Απαιτήσεις τών δραστηριο- 
» τήτων του, δέ σημαίνει καθόλου βτι θ* Αρχίσει τό χάος,
* Αλλ’ Αντίθετα ή βασιλεία μιας έπινόησης πιό Ικανής 
» Ακόμη Απ’ 8,τι εϊτανε τό Κράτος, έπινόησης πού θά ό-
* δηγήσει, τελικά, σέ μιά νίκη πάνω στό Κράτος>-(2).

’Αγγίζουμε έδώ μέ τό δάχτυλο τό κίνητρο πού σπρώ
χνει τό Νίτσε στό νά υίοθετήσει παρόμοιες Ιδέες. Δέ θεω
ρεί πιά, δπως άλλοτε, βτι ό σοσιαλισμός εΐν· Ενας σύμ
μαχος τοϋ φιλελευθερισμού καί τής δημοκρατίας προο
ρισμένος νά πάρει στά χέρια του καί ν’ Αναπτύξει, Ακόμη 
περισσότερο, τήν κληρονομιά πού θά τοΰ Αφήσουν. Σήμε
ρα πιά ό σοσιαλισμός φαίνεται στά μάτια τοϋ Νίτσε σάν 
«Ενας παράξενος νεαρός Αδελφός τοΰ δεσποτισμοΰ πού 
» Εζησε τή ζωή του»(3). Καί ό Νίτσε καταλήγει μέ τόν 
παραχΑτω Αφορισμό, χρησιμοποιώντας ΰρους πού Εκ
φράζουν πολύ καθαρά τή θέση του τής έποχής έκείνης 
Εναντι τοΰ Κράτους: «Ό σοσιαλισμός μπορεΐ νά χρησι- 
» μεύσει στό νά δείξει, μέ τρόπο πολύ χονδροειδή, φυσι-



* σικά, Αλλά καί πολύ ξεκάθαρο, ώστόσο, τόν Αξεχώρι- 
ν στο κίνδυνο πού παρουσιάζει ή συσσώρευση τών έξου- 
» σιών στό Κράτος, κίνδυνο πού μπορεΐ νά Εχει σάν Απο-
* τέλεσμα τήν Ανάπτυξη δυσπιστίας Εναντι τοΟ Κράτους.
* "Οταν ό σοσιαλισμός, μέ τή δυνατή καί τραχειά φω-
* νή του, ξεσπάει στήν πολεμική κραυγή: «δσο μπορεΐ
* περισσότερο Κράτος», ή πολεμική αύτή κραυγή, στήν
* άρχή, δημιουργεί μιά μεγάλη άναταραχή, σέ λίγο, δ- 
» μως, ξεχωρίζουμε καί μιάν Αντίθετη κραυγή, πού ή δύ- 
» ναμή της είν’ Ακόμη μεγαλύτερη: «δσο μπορεΐ λιγότε-
* ρο Κράτος» ( ') .

Είναι Ανώφελο νά έπεκταθοΰμε σέ λεπτομέρειες πά
νω στή συγκεκριμένη Αντίληψη πού Εχει, κατά τήν έποχή 
αύτή, ό Νίτσε γιά τή δημοκρατία. Διαπιστώνουμε Απλώς 
τήν πολιτική του Απλοϊκότητα καί τήν άγνοιά του γιά τά 
οΙκονομικά ζητήματα. "Αν, γιά ν* Αποτελειώσουμε τήν 
είκόνα μας, Αναφέρουμε, γιά Αλλη μιά φορά Ακόμη, τις 
συγκεκριμένες Αντιλήψεις του Νίτσε γιά τή δημοκρατία, 
τό κάνουμε, μόνο καί μόνο, γιά νά φανεί, Ακριβώς, ή Α- 
πλοΐκότητΑ του πΑνω στά θέματα τής πολιτικής καί ή 
παντελής του άγνοια ώς πρός τά ζητήματα πού σχετίζον
ται μέ τήν οΙκονομία, καί, ταυτόχρονα, γιά νά γίνει Εκ- 
δηλο τό λαΐτμοτίβ πού συναντοΟμε σέ δλα τά στάδια τής 
έξέλιξης τής σκέψης του: τόν Αγώνα έναντίον του σοσια- 
λισμοΟ. Στό δεύτερο μέρος τοΟ Α ν θ ρ ώ π ι ν ο ,  π Αρ α  
π ο λ ύ  Α ν θ ρ ώ π ι ν ο ,  ό Νίτσε διατυπώνει τήν Αποψη 
δτι ή δημοκρατία ΘΑ δγεΐ πολύ κερδισμένη Από τόν γε
νικό φόδο πού νιώθουν τΑ κόμματα μπρός στό σοσιαλι
σμό καί καταλήγει: «Ό λαός βρίσκεται πολύ μακρυΑ 
» Από τό σοσιαλισμό, Αν δούμε τό σοσιαλισμό σάν τή
* θεωρία τής μεταβολής στά μέσα του σφετερισμοϋ. "Ο- 
» ταν, μιά μέρα, μέ τό μέσο των κοινοβουλευτικών πλει-
* οψηφιών, θά πάρει στά χέρια του τόν φορολογικό μη- 
» χανισμό ό λαός, τότε θά έξαπολύσει τήν έπίθεσή του,
* έφαρμόζοντας τήν προοδευτική φορολογία έναντίον τών 
» πριγκήπων τοΟ καπιταλισμού, του έμπορίου καί του
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' χρηματιστηρίου καί θά δημιουργήσει προοδευτικώς 
ν μιά μέση τάξη ή όποία θά ξεχάσει τό σοσιαλισμό, δπως
* ξεχνούμε μιάν άρρώστεια μετά τήν (Αποθεραπεία
> τηςί1). Σ’ 8λη, λοιπόν, τήν περίοδο αύτή, τό ούτοπικό 
δνειρο του Νίτσε περιστρέφεται γύρω άπό τό έξής πρό* 
βλήμα: πώς νά φτάσουμε σέ μιά κοινωνική όργάνωση 
μέσα στήν όποία ό σοσιαλισμός θά «Απολησμονηθεΐ «σάν 
» μιά άρρώστεια πού γιατρεύτηκε». Ό  δεσμός πού τόν 
δένει μέ αύτό τό δνειρο τόν κάνει νά δείχνει κάποιον ε0· 
νοια, 6χι, βέβαια, άνεπιφύλαχτη, πρός τή βισμαρκιανή 
δημοκρατία, πρός τή «δημοκρατία», δηλαδή, τών Εκτά
κτων μέτρων έναντίον τοΰ σοσιαλισμοί) καί τής λεγάμε
νης κοινωνικής πολιτικής, μέ μιά λέξη πρός τή δημοκρα
τία «πού προσφέρει Ενα κομμάτι ζάχαρη μαζύ μ’ Ενα 
? μαστίγιο*.

Μιά όλοφάνερη σχέση συνδέει Ιδέες σάν τις παραπά
νω μέ τις άντιδραστικές ψευδαισθήσεις πού έπικρατοΟ- 
σαν στό χώρο τών έκτάκτων μέτρων έναντίον τοΟ σοσι
αλισμοί). Ή άστική τάξη, είναι άλήθεια, γνώρισε, στόν 
τομέα αύτόν, πολλές διαψεύσεις, «Αντιμετωπίζοντας τή 
θαρραλέα άντίσταση, πού κάθε ήμέρα γινόταν καί πιό 
άποτελεσματική, τής γερμανικής έργατικής τάξης. Τό 
άντισοσιαλιστικό ρεϋμα Επαιρνε μορφές όλοένα καί πιό 
σκληρές, οί όποιες, στήν περίοδο πού ό Νίτσε Εγραψε τά 
τελευταία του Εργα, Εφτασαν στά άκρα. Ή χ α ρ ο ύ 
μ ε ν η  γ ν ώ σ η ,  πού δημοσιεύτηκε τό 1882, σημαδεύει 
τή στιγμή, βπου ό Νίτσε άρχισε, ήδη, νά στρέφει ξεκά
θαρα τΙς πλάτες του πρός τΙς «δημοκρατικές ψευδαισθή
σεις τής μεταβατικής περιόδου. Στό Εργο του αύτό καί 
συγκεκριμένα σ’ Ενα μέρος του πού οΐ φασίστες τό άναφέ- 
ρανε μέ χαρά ή όποία γίνεται εϋκολα κατανοητή, πολλές 
φορές, ό Νίτσε παίρνει θέση ύπέρ τής άρχής τής στρα
τιωτικής Ιεραρχίας καί τής στρατιωτικής ύποταγής, ή 
όποία χαρακτηρίζει τΙς σχέσεις στρατιωτών καί άξιωμα- 
τικών, γιά νά τήν άντιπαραθέσει στήν Ελλειψη διακρίσε
ων καί κάθε άριστοκρατικοΟ χαρακτήρα τής καπιταλι

1. I l l ,  352.



στικής Εκμετάλλευσης. Πιστεύει, μάλιστα, πώς ή Απου
σία τοΰ Αριστοκρατικού χαρακτήρα έξηγεΐ έπαρκώς 
τήν άνοδο τοΟ σοσιαλισμού: «“Αν αύτοί οί άνθρωποι,
* (ol κοπτιταλιστές, Γκέοργκ Λούκατς) είχανε τή ματιά 
» καί τήν εύγενική στάση τών έκ γενετής Αριστοκρατών, 
» είναι, Ισως, βέβαιο πώς δέ θά ύπηρχε καθόλου σοσια
λισμός τών μαζών* (*). "Αν ό τόνος Ανεβαίνει καί παίρ
νει τραχύτερη Ενταση, όφείλεται στό δτι ό Νίτσε γίνεται 
πιό σκεπτικιστής ώς πρός τή δυνατότητα τής ύποταγης 
τών έργαζομένων μέ τά μέσα πού έχρησιμοτιοιοϋντο 
ώς τότε. ΓΥ αύτό τό λόγο, τουλάχιστον τή στιγμή πού 
γράφει αύτά πού θ’ Αναφέρουμε παρακάτω, Αρχίζει νά 
φοβάται μιά νίκη τών έργαζομένων. Γράφει, πράγματι, 
στή Γ ε ν ε α λ ο γ ί α  τ ή ς  Η θ ι κ ή ς ,  τό 1887: 
«“Ας παραδεχτούμε, λοιπόν, τά γεγονότα: ό λαός Αφη- 
» νιάζει, ή, μάλλον, "οί δούλοι” , **ό δχλος,,, ή, άκόμη, 
» “ή Αγέλη,,, drv θέλετε... ΟΙ κύριοι δημιουργούν τήν 
» έποχή τους. Είναι ή ήθική τοΰ Αιβρώπου του δρόμου 
» πού υπερισχύει... Ή Απελευθέρωση τοΰ Ανθρώπινου 
» γένους (ή Απελευθέρωσή του, δηλαδή, Από τούς κυ-
> κυρίους του!) βρίσκεται σέ καλό δρόμο. Βλέπουμε, 
» κάτω Από τά μάτια μας, νά μεγαλώνει, όλοένα καί
> περισσότερο ό έκβραϊσμός, ό έκχριστιανισμός, ή λαΐκο- 
» ποίηση (τί λέξεις!) Ή δηλητηρίαση ξεχύνεται σέ δλο 
» τόν όργανισμό τοΰ Ανθρώπινου γένους καί φαίνεται
* πώς τίποτα δέν πρόκειται νά τή σταματήσει» (2) .

"Ισως, Εχει κάποια σημασία νά ρίξουμε μιά ματιά 
στις παράλληλες καί ταυτόχρονα διαφορετικές έξελίξεις 
τοΰ Νίτσε καί τοΰ Φράντς Μέρινγκ, yiarl οί έξελίξεις 
τών δύο αύτών στοχαστών θά μας βοηθήσουν ν* άντιλη- 
φθοΰμε καλύτερα τή σχέση πού ύπάρχει Ανάμεσα στά 
έκτακτα μέτρα έναντίον τών σοσιαλιστών, τήν Αντίστα
ση τοΰ γερμανικού προλεταριάτου καί τήν κρίση της Α
στικής Ιδεολογίας. Καί ό Νίτσε καί ό Μέρινγκ, Λν καί 
ξεκινούν Από δυο Απόψεις έντελώς διαφορετικές καί

1. V, 77.
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άκολουθοΟν διάφορες κατευθύνσεις, έγνώριοαν, καί 6 
ϊνας καί ό άλλος, μιά περίοδο ψευδαισθήσεων: 6 Μέ- 
ρινγκ γράψει ίνα φυλλάδιο έναντίον τής σοσιαλδημο
κρατίας καί ό Νίτσε άρχίζει τή λεγόμενη δημοκρατική 
φάση του. Ή «Αντίσταση τών έργαζομένων, ή όποία κάθε 
μέρα αύξάνει καί περισσότερο καί γίνεται πιό <Αποτε- 
λεσματική, προκαλεΐ και στόν Εναν καί στόν άλλον μιά 
κρίση: τό Μέρινγκ τόν όδηγεΐ στό στρατόπεδο του σο
σιαλισμοί), ένώ τό Νίτσε τόν έζωθεΐ σ' Ενα φοβερό μί
σος έναντίον του, μίσος τό όποιο συντελεί στό νά δώσει 
όριστική μορφή σ’ £να μυθικό προμή\υμα τής Ιμπερια
λιστικής βαρβαρότητας. Ό  Νίτσε γρά«ρει στόν ' Αν τ ί 
χ ρ ι σ τ ο  του: «’Ανάμεσα σέ δλα τά σημερινά καθάρ- 
» ματα, ποιό είν’ έκεϊνο πού μισώ περισσότερο; Είναι 
» τό σοσιαλιστικό κάθαρμα, ot (Απόστολοι του Tch&ndA-
> la (1) , ol όποιοι καταστρέφουν τό Ενστικτο τών έργα- 
» ζομένων, τή χαρά τους, τήν εύχαρί«ηησή τους, οί ό- 
» ποιοι βάζουν μέσα στήν ψυχή τους τό φθόνο καί τούς
* σπρώχνουν πρός τήν έκδίκηση · ·. ‘Αδικία δέ σημαίνει 
» «Ανισότητα δικαιωμ«Ατων, σημαίνει διεκδίκηση ίσων δι- 
» καιωμ«ϊτων» (2) . Τό πιό χαρακτηριστικό γιά τήν έξέ- 
λιζη του Νίτσε είναι δτι στήν τελευταία του περίοδο, τήν 
περίοδο τοΰ «λυκόφωτος τών είδώλων», ξαναγυρίζει καί 
π«Αλι στήν «Αντίληψη δτι ή δημοκρατία είναι ή μορφή τής 
παρακμής του Κράτους: τή φορά αύτή, ΰμως, παρου
σιάζει τή δημοκρατία μέ μορφή πολύ χειρότερη <Απ’ 8,τι 
τήν παρουσίαζε πρώτα.

"Ας τελειώνουμε μέ τό θέμα τής δημοκρατίας, πα
ραθέτοντας μιά σελίδα πού «Αφιέρωσε ό Νίτσε γιά τή 
στάση του π«Ανω στό έργατικό ζήτημα καί ή όποία βρί
σκεται στό Λ υ κ ό φ ω ς  τ ώ ν  Ε Ι δ ώ λ ω ν :  «Ή
* βλακεία πού σήμερα κατέχει τήν πρωτοκαθεδρία 8- 
» λων τών άλλων βλακειών, ή βλακεία πού βασικ«Α «Απο- 
» τελεί έκφυλιστική έκδήλωση τοΰ ένστικτου, είναι 8τι 
» μπορεΐ νά ύπάρχει έργατικό ζήτημα. Υπάρχουν πρά-

1. ’Εδώ μέ τήν Εννοια τοΰ άνβρώπου πού Εχει άχρεία νοοτρο
πία.
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* γματα γιά τά όποΐα δέ θέτουν ποτέ ζητήματα, παρά- 
» δείγμα ol έπιταγές τοΟ ένστικτου. Δέ βλέπω τΐ ζη- 
» τοΰν νά κάνουν μέ τόν εύρωπαΐο έργάτη, μεταβάλ-
* λοντάς τον σέ ζήτημα. "Εχει τόσα πολλά ζητήματα
* νά άντιμετωπ(σει ό εύρωπάίος έργάτης καί, μάλιστα,
* ζητήματα πού όλοένα γίνονται πιό ένοχλητικά, γιατί,
* στό τέλος - τέλος, Εχουν ύπέρ αύτών τό πλεονέκτημα 
» του άριθμοϋ. Πρέπει νά έγκαταλείψουμε όλότελα τήν
* έλπίδα πώς θά Ιδοϋμε νά δημιουργεΐται άπό τόν εύ-
* ρωπαΐο έργάτη Ενας τύπος μετριοπαθή καί εύχαριστη-
* μένου κάπως άνθρώπου, σάν τούς Κινέζους, άς πούμε,
* κι ώστόσο, αύτό μονάχα θά εΐτανε λογικό, αύτό, πρα-
* γματικά, θά είταν Απαραίτητο. ’Αλλά, τΐ πρέπει, λοι-
* πόν, νά κάνουμε; Κάθε τΐ πού θά χρειαζότανε γιά νά
* πνίξουμε στή γένεσή της τήν Ιδια τή δυνατότητα μιας
* τέτοιας έξέλιξης. Κατέστρεψαν, στή ρίζα τους, τά Εν-
* στικτά, χάρη στά όποΐα οί έργαζόμενοι όφείλουν τήν
* ύπαρξή τους σαν κοινωνική τάξη, κατέστρεψαν τά Εν-
* στικτά πού τούς Εδιναν τή δυνατότητα νά υπάρχουν 
» γιά τά Ιδια τους τά μάτια, κι δλ’ αύτά Εγιναν μέ μιάν
* άχαρακτήριστη έλαφρότητα σκέψης. Επιβάλλανε
* οττούς έργαζομένους τή στρατιωτική ύπηρεσία, τούς
* παραχώρησαν τό δικαίωμα τοΟ συνεταιρίζεσθαι καί
* τό δικαίωμα της ψήφου: πώς μπορούμε, λοιπόν, 0-
* στερ’ άπ’ δλ’ αύτά, νά έκπλησσόμαστε πού ol έργαζό-
* μενοι αΙσθάνονται τήν ύπαρξή τους σάν άγχος, ή, γιά
* νά μιλήσουμε μέ τή γλώσσα της ήθικής, σαν άδικία; 
» Που θέλουν, λοιπόν, νά καταλήξουν; θέτω γιά άλλη
> μιά φορά τό ζήτημα. "Οποιος θέλει τό σκοπό, θέλει
* και τά μέσα. "Αν θέλουν δούλους, είναι άκατανόητο 
» νά δίνουν στούς έργαζομένους διαπαιδαγώγηση κυ-
* ρίων*(1).

Άπό τΙς παραπάνω παρατηρήσεις τοΟ ΝΙτσε, πρέ
πει νά συγκροτήσουμε δύο, κυρίως, σημεΐα. Πρώτον: 
δτι τό σύνολο τού έργατικου ζητήματος είναι, γι* αυτόν, 
ύπόθεση καθαρής Ιδεολογίας: έξαρτδται άπό τούς I-
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δεολόγους της κυρίαρχης τάξης νά προσανατολίσουν 
τούς έργαζόμενους πρός αύτήν ή έκείνη τήν k o te O O jv -  
ση. Τό δτι τό έργατικό ζήτημα μπορεΐ νά Εχει Αντικει- 
μενικές οίκονομικές βάσεις, είναι κάτι πού ούτε περνάει 
άπό τό -μυολό του. Μονάχα ή στάση πού θά τηρήσουν 
οί «κύριοι», του φαίνεται πώς είναι παράγοντας Αποφα
σιστικός γιά τήν τέτοια, ή τέτοια διαμόρφωση του έργα· 
τικοΟ ζητήματος. "Αν οί «κύριοι* δείξουν Αρκετή ένερ· 
γητικότητα, δλα είναι δυνατά γι’ αύτούς. ('Ο Νίτσε έμ- 
φανίζεται, έδώ, σάν Ενας άμεσος πρόδρομος τών χιτλε
ρικών Αντιλήψεων). Δεύτερο: τό Απόσπασμα πού παρα
θέσαμε προηγουμένως μας Αποκαλύπτει, μέ τρόπο συμ
πυκνωμένο, τήν έξέλιξη, καθώς έπίσης καί τή σταθερό
τητα τών Ιδεών του Νίτσε πάνω σ’ Ενα βασικό ζήτημα, 
δπως είναι τό έργατικό ζήτημα. Είναι φανερό πώς τό 
κοινωνικό Ιδανικό του Νίτσε εϊτανε πάντοτε ή δημιουρ· 
γία ένός τύπου δούλου πού ν’ άνταποκρίνεται στϊς συν
θήκες τοΰ καινούργιου κόσμου. Εΐναι, έπίσης, φανερό 
πώς τό μΐσος του Νίτσε στρέφεται, κυρίως, έναντίον έκεί
νων πού παρεμποδίζουν τά σχέδιά του, στρέφεται, δηλαδή 
κυρίως, έναντίον τών σοσιαλιστών. "Αλλωστε, μπορούμε 
νά ίδοϋμε, έπίσης, καθαρά αύτό πού Εχει Αλλάξει στό 
Νίτσε: δταν κριτικάρει, καί, μάλιστα, ιμέ δριμύτητα; 
τούς Ανθρώπους τής τάξης του, κριτικάρει, ταυτόχρο
να, καί τόν ίδιο τόν έαυτό του: ή κριτική αύτή Αντιπρο
σωπεύει τήν προσπάθεια ξεπεράσματος τών ψευδαισθή
σεων πού άνήκουν στήν περίοδο κατά τήν όποία είχε 
γράψει τό ’Α ν θ ρ ώ π ι ν ο ,  π ά ρ α  π ο λ ύ  Α ν 
θ ρ ώ π ι ν ο .

Έν πάση περιπτώσει, Από τή στγμή τής κατάρρευσης 
τών «δημοκρατικών» του ψευδαισθήσεων, ό Νίτσε Αρχίζει 
νά προφητεύει τήν έκμετάλλευση μιας έποχής μεγάλων 
πολέμων, έπαναστόοσεων και Αντεπαναστάσεων. "Υστερ’ 
Απ’ αύτό τό χάος, θά Ιδοϋμε νά Ανατέλλει τό Ιδανικό του: 
ή Απόλυτη κυριαρχία τών «κυρίων τής γης» πάνω σέ μιά 
«Αγέλη* έξαιρετικά ύπάκουη, πάνω σέ έξημερωμένους 
δούλους. Άπό τήν έποχή, ήδη, πού Εγραφε τή Γ ε ν ε ά -
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λ ο γ ί α  τ ή ς  ή θ ι κ ή ς,  ό ΝΙτσε έσημείωνε: «Τό πρό- 
» βλήμα: ποϋ πηγαίνουμε; Χρειάζεται μιά καινούργια
> τρομοκρατία» (>)· ΣτΙς πρόχειρες σημειώσεις πού είχε 
κρατήσει δταν έπεζεργαζόταν τό Ιργο του Ή θ έ λ η 
ση  γ ι ά  δ ύ ν α μ η ,  γράφει, έζαφορμής των «νέων 
βαρβάρων» καί τών μελλοντικών «κυρίων της γης»: «ΕΙ- 
» ναι φανερό πώς δέν θά έμφανισθοΰν καί δέ θά μπορέ- 
» σουν νά στερεώσουν τή θέση τους παρά υστέρα άπό 
» τεράστιες σοσιαλιστικές κρίσεις» (2). Επειδή δέ είχε 
μαντεύσει τά σπέρματα τοΰ μέλλοντος, τοΰ Ιμπεριαλι
στικού μέλλοντος, ό ΝΙτσε είχε ένστερνισθεΐ, στήν τελευ
ταία του περίοδο, προοπτικές αισιόδοξες: «Τό θέαμα τών 
» σημερινών Εύρωπαίων μου δίνει πολλές έλπίδες: στήν 
» Εύρώπη διαμορφώνεται μιά τολμηρή και κυρίαρχη ρά- 
*■ τσα, πού στηρίζεται πλατειά πάνω σέ μιά πολύ εύφυή 
» και άκοττέργοοοτη μάζα» (3) . ’Αφήνοντας τόν έαυτό του 
νά πλάθει όνειρα πάνω στους σκοπούς πού έπεδίωκε καί 
άτενίζοντας τό δρόμο, ό όποιος θά όδηγοϋσε σ’ αυτούς, 
ό Νίτσε βλέπει, πότε - πότε, ν’ άναβλύζουν άπό μέσα του 
διάφορα προφητικά όράμοπα, τά όποΐα δέν είναι τίποτε 
άλλο άπό Ενα πρώτο άλεσμα τοΰ χιτλερικού θρύλλου: 
«01 κυρίαρχες τάζεις, πού Εχουνε πιά σαπίσει, Εχουν πα- 
» ραμορφώσει τήν εΙκόνα τού άρχηγοΰ. Τό Κράτος, άπο- 
» δίδοντας δικαιοσύνη, διαπράττει μιάν άνανδρία, γιατί
* δέ λαμβάνει ύπόψη του τόν «μεγάλο άνδρα» πού θά 
» μπορούσε νά τόν χρησιμοποιήσει σάν μέτρο. Σέ τε- 
» λευταία άνάλυση, ή σύγχυση είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
» οί ά\£ρωποι υποκλίνονται μπρός σέ κάθε θέληση, έκτός
* άπό τή θέληση πού διατάσσει» (4).

Γιά νά χαράζουμε καθαρά τή γραμμή πού υιοθέτησε 
ό Νίτσε στά κοινωνικά καί πολιτικά ζητήματα, δέ μένει 
πιά παρά νά φωτίσουμε τή στάση πού κράτησε έναντι 
τοϋ Βίσμαρκ. Τό θέμα είναι πολύ σημαντικό. Είτε πρό
κειται, πράγματι, γιά τήν έπίδραση πού κατόρθωσε νά



Ασκήσει 6 Νίτσε σέ όρισμένους κύκλους τής άριστερας, 
είτε πρόκειται γιά τό ρόλο πού Επαιζε στήν έπεξεργασΙα 
τής (φασιστικής ιδεολογίας, ή θέση πού παίρνει Εναντι 
τοΟ Βίσμαρκ, παίζει σημαντικότατο ρόλο.

Γιά τούς κύκλους τής άριστερας πού έπηρεάστηκαν 
άπό τό Νίτσε, τό πρόβλημα τίθεται κατά τόν έξης τρόπο: 
ό Νίτσε κριτικάρει τό Βίσμαρκ σκληρότατα, συνεπώς ά- 
ποκλείεται νά είναι Αντιδραστικός. 01 άνθρωποι αύτοί 
ταυτίζουν, άδικαιολόγητα, τήν κριτική τής δεξιάς μέ τήν 
κριτική τής άριστερας. 'Όταν θά έκθέσουμ£ πιό συγκε
κριμένα τή σχέση πού ύφίσταται Ανάμεσα στό Νίτσε καί 
τό Βίσμαρκ, τότε μονάχα θά ξεκαθαρίσουν έντελώς τά 
πράγματα: θά ΙδοΟμε τότε δτι ό Νίτσε Εκανε πάντα κρι
τική έναντίον του Βίσμαρκ άπό τήν άποψη τής δεξιάς, 
γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι δέν τοΰ φαινόταν άρκετά 
Αποφασιστικά Ιμπεριαλιστής καί άντιδραστικός.

Οί θεωρητικοί του φασισμοΟ έχρησιμοποίησαν κι αύ
τοί τις Αντιθέσεις πού υπήρχαν άνάμεσα στό Νίτσε καί 
τό Βίσμαρκ. 'Ωστόσο, τό Τρίτο ΡάΙχ είχε άνάγκη άπό τή 
σύνθεση δλων τών Αντιδραστικών ρευμάτων τής γερμανι
κής ιστορίας: χρειαζότανε, λοιπόν, νά συμφιλιώσει τό 
Νίτσε καί τό Βίσμαρκ σ’ Ενα άνώτερο έπίπεδο, δηλαδή, 
σ’ Ενα έπίπεδο πιό Αντιδραστικό. "Ετσι, π.χ., ό Franz 
Schanwecker μίλαγε γιά τήν άνάγκη τής συμφιλίωσης 
του Νίτσε καί του Βίσμαρκ πρός χάριν τής Ιδέας τής 111 
Αυτοκρατορίας. «Ή Τρίτη Αυτοκρατορία θά φέρει στόν
> κόσμο τήν δριστική τάξη. Σ’ αύτή τήν Αύτοκρατορία 
■> θά ίδοϋμε ένωμένους τόν πρώσσο Φρειδερίκο καί τό 
■* Γερμανό Γκαΐτε. Ή συμφιλίωση τοΰ Βίσμαρκ καί τοΰ 
» Νίτσε, ή όποία δέν κατορθώθηκε ποτέ, θά γίνει τότε 
» μιά πραγματικότητα Ικανή ν* άντισταθεΐ σέ δποιαδή- 
■» ποτε έπίθεση τών έχθρικών δυνάμεων» (>). Ό  έπίσημος 
φιλόσοφος του Χίτλερ, ό Alfred Baeumler,' χρησιμοποίησε, 
μέ τό δικό του τρόπο, τήν κριτική πού είχε κάνει ό Νίτσε 
έναντίον του Βίσμαρκ, γιά νά δείξει, παροομένοντας πι
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στός στό πνεύμα τοΟ Mein Kampf, την Ανωτερότητα τοΟ
111 Ράιχ έναντι της Αυτοκρατορίας τοΟ Βίσμαρκ καί 
τών Χοεντζόλλερν. Γιά νά τό -πετύχε ι αύτό, έπρεπε ν* άφή- 
σει στήν άκρη δλες τΙς άλλαζοπκπίες καί τΙς ταλαντεύ- 
σεις του Νίτσε. Καί συνόψιζε κατά τόν άκόλουθο τρόπο 
τή γνώμη του: «Ή Ιστορία τής Αύτοκρατορίας ύπηρξε 
» ή ίστοοία της ήθικής ήττας τοΟ Βίσμαρκ. Ή Αύτοκρα- 
» τορία κυνηγήθηκε μπρός στά έκπληκτα μάτια τού άλ- 
» λου μεγάλου ρεαλιστή αύτης της έποχή ς (τοϋ Νίτσε,
* Γκέοργκ Λούκατς) . . .  *5 Αύτοκρατορία είναι άλήθεια 
» πώςάνθοΰσε, ή εύημερία της, δμως, είταν άπατηλή καί 
» ή φιλοσοφία πού Αναπτυσσόταν μαζύ μ* αύτήν (ό ήθι- 
» κός Ιδεαλισμός) είταν κι αύτή μιά φιλοσοφία άπατηλή. 
» Ό  παγκόσμιος πόλεμος είδε νά καταρρέει σέ συντρίμια 
» τό πολυτελές αύτό οίκοδόμημα πού είχε δημιουργηθεΐ 
» μέ άρκετό ρομαντισμό και φιλελευθερισμό, άποκαλύ- 
» πτόντας, ταυτόχρονα, τούς δυό μεγάλους Ανταγωνιστές 
» τοΟ παρελθόντος» (*). "Ας ρίξουμε, λοιπόν, μιά ματιά 
στήν κριτική τοΟ Νίτσε γιά τό Βίσμαρκ. Καί ό Μνας καί 
ό άλλος άνήκουν στήν κατηγορία τών λεγομένων «μον
τέρνων* Αντιδραστικών, ύπό τήν έννοια δτι δέν είναι καθό
λου εύχαριστημένοι άπό τό συνηθισμένο δπλο της κατα
πίεσης, τήν κτηνώδη τρομοκρατία — πού, ώστόσο, τήν 
έπικροτοΟν καί ό £νας καί ό άλλος»: δέν παραλείπουν, 
έπίσης, νά καταφεύγουν σέ όρισμένα μέτρα, ή θεσμούς, 
λεγόμενους δημοκρατικούς, πού μπορούμε νά τούς χρη
σιμοποιήσουμε, μιά χαρά, έναντίον του κυρίου άντιπάλου, 
τοΟ προλεταριάτου, δπως Ικανέ ό Βίσμαρκ μέ τήν καθο
λική ψηφοφορία. Ό  Βίσμαρκ, δμως, δέν είταν, κατά βά
θος, παρά ίνας διπλωμάτης της βοναπαρτιστικής έποχής 
πού τό κίνημα γιά τή γερμανική ένότητα τόν άνάγκασε, 
γιά λίγον καιρό, νά ζεπεράσει τά στενά δρια της πρωσ- 
σικής Αντιδραστικής πολιτικής. Δέ μπορούσε νά κατα
λάβει τούς θερμούς Ιμπεριαλιστικούς πόθους, πού ένέ- 
πνεαν τή γερμανική άστική τάξη, ή όποία είχε ένισχυθεΐ
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1. Λ. Baaumler. «Ό ΝΙτσε, φιλόσοφος καί πολιτικός στοχα
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τεράστια άπό τή δημιουργία τής Αύτοκρατορίας. Ό  Νί
τσε, άντίθετα, ύπηρξε, Ακριβώς, ό θεωρητικός, ό Προφή
της αύτης της τάσης. Μόνο δταν Εχουμε αύτό τό πράγμα 
ύπόψη μας. μπορούμε \ά  έζηγήσουμε τήν συχνά πικρή 
καί εΙρωνική κριτική του Νίτσε έναντίον του Βίσμαρκ καί, 
στά τελευταία χρόνια της φωτεινής του ζωής, τήν Απο
φασιστική στροφή του ύπέρ του Γουλιέλμου του 11. “Ετσι, 
γράφει στό τέλος ’Οκτωβρίου του 1888 στήν άδελφή του: 
*Ό καινούργιος μας αύτοκράτορας μου άρέσει όλοένα 
» και πιό πολύ.. .  Ή θέληση γιά δύναμη σάν άρχή, νά, 
» κάτι πού θά είταν ικανός, νά καταλάβει»( ’). Ό  ΝΙτσε 
λυπόταν πού δέν τόν καταλάβαινε ό Βίσμαρκ: αυτό ό- 
φζίλεται, δπως Ελεγε, στό δτι, στήν ϋλη της φιλοσοφίας, 
δέν καταλάβαινε περισσότερα πράγματα άπό Εναν χωρι
κό, f| Εναν άρχάριο σπουδαστή.

Μέ δσα είπαμε παραπάνω έδείζαμε Ενα άπό τά χα
ρακτηριστικά της πολεμικής του ΝΙτσε. Ή βάση της έπί- 
θεσης έναντίον του Βίσμαρκ περιλαμβάνει δυό στοιχεία: 
πρώτα - πρώτα, γιά δ,τι άφορα τήν έσωτερική πολιτική, 
ό ΝΙτσε άπαιτεΐ μιά άποφασιστική ρήζη μέ δλες τις ύπο- 
κριτικές έκδηλώσεις τής δημοκρατίας καί τό σταμάτημα 
του δημαγωγικού παιγνιδιού του κοινοβουλευτισμού, δ
πως τουλάχιστον τό έννοοϋσε ό Βίσμαρκ. Γιά τό ΝΙτσε, 
τό Αποφασιστικό πρόβλημα είναι τό έξης: «ή άνοδος τοΟ
* τύπου του δημοκρατικού Ανθρώπου καί ή Αποκτήνωση 
» πού φέρνει σάν ύπιοτέλεσμα ή άνοδος αύτή, σ' δλη τήν
* Εύρώπη, καί, ταυτόχρονα, ή σμίκρυνση τοΰ εύρωπαίου 
» Ανθρώπου». Τό συμπέρασμα πού συνάγεται Από τή δια
πίστωση αύτή είναι δτι καθίσταται Αναγκαία «ή διακοπή
* κάθε σχέσης μέ τήν Αγγλική Αρχή της λαϊκής Αντί- 
» προσώπευσης: Εχουμε Ανάγκη Αντιπροσώπευσης τών 
» μεγάλων συμφερόντων* (2). ‘Εδώ ό ΝΙτσε σκιαγραφεί, 
πολλά χρόνια πιό μπροστά, τό φασιστικό « σ υ ν ε ρ γ α 
τ ι κ ό  Κρ ά τ ο ς » .  Ή δεύτερη κατηγορία έναντίον του 
Βίσμαρκ Αφορα τήν παγκόσμια πολιτική. Στό Π έ ρ α ν

. .  1·, ' °  ΝΙτσε πρός τήν Αδελφήν του. Τέλος 'Οκτωβρίου 1888. 
Ανα|*ρεται άπό τήν Elisabeth Ffcrstcr · Nietzscbe, οελ. 512.
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τ ο ϋ  κ σ λ ο ϋ  κ α ί  τ ο ϋ  κ α κ ο ϋ ,  ό Νίτσε έξηγεϊ, 
μέ πολύ ένδιαφέροντα τρόπο, καί Αντίθετα πρός τήν πο
λιτική τοϋ Βίσμαρκ αυτής τής περιόδου, δτι πρέπει νά 
ένοθεϊ ή Εύρώπη έναντίον τής Ρωσσίας: <Ό καιρός τής 
» μικροπολιτικής έ'χει περάσει. Στόν προσεχή αΙώνα θά 
» Ιδοϋμε νά γίνεται ή μάχη γιά τήν παγκόσμια ήγεμονία :
. τότε θά ύποχρεωθοϋμε νά κάνουμε μεγάλη πολιτι- 
» κή»('). Αύτή τήν έποχή, πού ό Νίτσε κατηγορεί τό Βί- 
ομαρκ δτι δέν τήν είχε καταλάβει, είναι ό αΙώνας τών 
μεγάλων πολέμων. Ιδού, τί λέει ό Νίτσε στό Esse Hommo: 
«θά γίνουν πόλεμοι πού ποτέ ώς τώρα δέν Εγιναν στόν 
.» κόσμο. Ξεκινώντας άπό μένα, μονάχα, θά εχουμε στή 
» γή μεγάλη πολιτική* (2). Αύτός είναι ό λόγος γιά τόν 
όποιο, στά μάτια τοϋ Νίτσε, ό Βίσμαρκ δέν είναι Αρκετά 
μιλιταριστής. Ό  Νίτσε βλέπει τή σωτηρία τής Γερμανίας, 
δπως Ακριβώς καί ό Χίτλερ, σέ μιάν Αναγέννηση τών 
πρωσσικών στρατιωτικών παραδόσεων: «Ή ύποστήριξη 
» τοϋ στρατιωτικού Κράτους Αποτελεΐ τό Οστατο μέσο 
» τής έπανάληψης, ή τής ένίσχυσης τής μεγάλης παρά- 
» δόσης, γιά νά δημιουργηθεϊ και πάλι ό ύπέρτατος τύ- 
» πος τής Ανθρωπότητας, ό τύπος τοϋ δυνατού Ανθρώ- 
'> που» (3). Τά άποσπάσματα πού παραθέσαμε δείχνουν 
μέ Αρκετή σαφήνεια δτι ή κριτική τοϋ Νίτσε γιά τό Βί
σμαρκ βασίζεται αποκλειστικά και μόνο πάνω στό έξής 
γεγονός: ό Νίτσε κατηγορεί τό Βίσμαρκ δτι δέν είχε κα
ταλάβει τσ προβλήματα τής έπερχομένης Ιμπεριαλιστι
κής περιόδου, τόν κατηγορεί δτι δέ μπόρεσε νά τούς δώ
σει μ·.ά λύση. χρησιμοποιώντας τά μέσα τής έπιθετικήο 
αντίδρασης. Τό συμπέρασυα είναι δτι Εχουμε νά κάνουμε, 
στ.|ν περίπτωση τής κ ρ ι τ ι κ ή ς  τοΟ Βίσμαρκ άπό τό Νίτσε, 
μέ μιά κριτική τής δεξιάς



I I I -

Μονάχα μια Ανάλυση σαν κι αυτή που χρησιμοποιή
σαμε παραπάνω θά μας έπέτρεπε νά καταλάβουμε, τόσο 
τήν ένότητα της φιλοσοφίας τοΰ Νίτσε, βσο καί τΙς έπανει- 
λημένες μεταβολές της: ό νιτσεϊσμός Αντιπροσωπεύει μιά 
συστηματική Ιδεολογική Αντεπίθεση έναντίον τής έργα- 
τικής τάξης καί τοϋ σοσιαλισμού, ol όποιοι θεωρούνται 
ώς ol μεγαλύτεροι έχθροί τοϋ καπιταλισμού. Ή φιλοσο
φία τού Νίτσε Αναπτύχθηκε σέ μιάν έποχή κατά τήν όποία 
ή πάλη τών τάξεων Επαιρνε όλοένα όξύτερες μορφές, σέ 
μιάν έποχή, έπίσης, κατά τήν όποία πολλές ψευδαισθήσεις 
είχαν Αρχίσει νά καταρρέουν. Χαρακτηριστικό σημάδι τής 
νιτσεΐκής φιλοσοφίας είναι δτι κλείνει μέσα της τά προ- 
μηνύματα τών Αντιλήψεων οί όποιες έπεκρΑτησαν κατά 
τήν Ιμπεριαλιστική περίοδο τοΰ καπιταλισμού. Μονάχα 
ένα Αποφασιστικά έπιθετικό Αντιδραστικό Κράτος, τό 
όποΐο θά Εμπαινε στήν ύπηρεσία της Ιμπεριαλιστικής ά
στικής τάξης, θά μπορούσε, κατά τή γνώμη τοΰ Νίτσε, νά 
Αμυνθεί Αποτελεσματικά έναντίον τοΰ σοσιαλιστικού κιν
δύνου. Μονάχα ή άνοδος τών δυνάμεων έκείνων πού θά 
ύποδεικνύονταν Ικανές νά έίασφαλίσσυν αύτή τήν Αμυνα, 
δίνει στό Νίτσε τήν ίλπίδα πώς θά μπορούσαν, κάποια 
μέρα, οί δυνάμεις αύτές, νά θέσουν όριστικά έκτός μά- 
χης τήν Εργατική τάξη. "Αν είναι τόσο δριμύς έναντι της 
Γερμανίας της έποχής του, αύτό όφείλεται στό δτι δέν 
παίρνει τά μέτρα πού εύχεται νά πάρει, ή, τουλάχιστον 
γιατί διστάζει νά τά πάρει.

Οί τάοεις γιά τις όποιες μιλήσαιιρ προηγουμένως 
έμφανίζονται καθορότερα στήν ήθική τοΰ Νίτσε. Τό πρά
γμα είναι ευεξήγητο: Αν λάβουμε ύπόψη μας τήν ταξική 
τοποθέτηση τοΰ Νίτσε, τήν Αγνοιά του πάνω στά οίκονο- 
μικά ζητήματα, καθώς έπίσης κο:ί τό γεγονός βτι Εζησε 
πρίν Από τήν έμφάνιση τοΰ Ιυπεριολισμού, καταλαβαί
νουμε πώς είταν πολύ φυσικό νά μή μπορούσε νά προ- 
βλέψει τις οίκονοαικέο και κοινωνικές έΕελίίεκ: τοΰ Ι|ΐ- 
περιαλισμοΰ.Ή ήθική, βμως, της Ιμπεριαλιστικής άστικής 
τάξης δεσπόζει σαφέστατα πάνω-σ’ όλόκληρο τό Εργο
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του. Στόν τομέα αύτόν είναι Αναμφισβήτητο δτι ό ΝΙτσε 
•περιέγραψε έκ τών προτέρων ποιά θά εϊταν ή πραγμα
τική μορφή τής έξέλιξης πού θά έπακολουθοΰσε. Τό με
γαλύτερο υέρος τών άζιωμάτων της ήθικής του Εγινε, 
μέ τήν έπικράτηση του χιτλερισμού, μιά φοβερή πραγμα
τικότητα. Διατηρούν δέ κάποια έπικαιρότητα, τά Αξιώ
ματα αύτά, Αν τά παραβάλουμε μέ τήν ήθική του όνομα- 
ζομένου «άμερικανικοϋ αΙώνα».

ΜελετοΟν συχνά τό ΝΙτσε συσχετίζοντάς τον μέ τούς 
ρομαντικούς. Ό  συσχετισμός αύτός περιέχει Ενα μέρος 
άλήθειας, γιατί πολλά θέματα του ρομαντικού Αντικα- 
πιταλισμοΰ παίζουν, γιά τή σκέψη τοΰ Νίτσε, Εναν 6χι 
Ασήμαντο ρόλο, δπως, λόγου χάρη, ό Αγώνας έναντίον 
του καταμερισμού της καπιταλιστικής έργασίας καί οί 
συνέπειές του γιά τόν πολιτισμό και τήν ήθική τής άστι- 
κής τάξης. Τό γεγονός, έπίσης, τής προτίμησης άπό τό 
Νίτσε, μιας περιόδου του παρελθόντος ώς Ιδανικού πού 
Οά μποροϋοε νά πραγματοποιηθεί κα· πάλι. Εχει τήν πηγή 
ίου, άσφαλώς, στήν καπιταλιστική ρομαντική Αντίληψη. 
Ό  Νίτσε, δμως, Εγραψε κατά τήν περίοδο πού Ακολού
θησε ϋστεο’ Από τήν πρώτη κατάληψη της έξιουσίας άπό 
τό προλεταριάτο, δηλαδή, ϋστερ* Από τήν Παρισινή Κομ
μούνα. Ή κρίση, δμως, καί οί συνέπειές της ύπηρχαν, 
ήδη, πριν άπό αύτήν. Ή άνάπτυξη τού ρομαντικού Αντι- 
καπιταλισμοϋ καί ή μεταμόρφωσή του σέ Απολογητική 
τού καπιταλισμού, ή περίπτωση τού Καρλάϋλ τών έτών 
τής έπανάστασης τού 1848 και κατόπιν, εΐταν, ήδη, γιά 
τό Νίτσε, ξεπερασμένα ιστορικά φαινόμενα. Ένώ ό νεα
ρός Καρλάϋλ άντιπαραθέτει τό Μεσαίωνα — πού τόν 
θεωρεί σάν μιά έποχή ευημερίας γιά τό λαό καί εύτυχία 
γιά τούς έργαζομένους — πρός τήν άπάνθρωπη σκληρό
τητα του καπιταλιαμού, ό Νίτσε άρχίζει νά Ανυψώνει σέ 
’δανικό τήν Αρχαία δούλο κτητικ?» οικονομία, θεωρεί τήν 
Αντιδραστική ούτοπία τού Καρλάϋλ, ή όποία έιινοήθηκε 
στήν περίοδο πού Ακολουθεί τήν έπανάσταση του 1848, 
σάν μιά άπλοϊκή καί Από πολΰν καιρό ξεπερασμένη θεω* 
ρία. Ό  Αριστοκρατισμός καί του ένός καί του άλλου θε
μελιώνεται, φυσικά, πάνω σέ παρόμοιες κοινωνικές βά*
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σεις, σέ μιά προσπάθεια, δηλαδή, πού σκοπό της Εχει νά 
ένισχύσει τήν ήγετική θέση τών άστών διανοουμένων καί 
νά της δώσει μιά φιλοσοφική δικαίωση. Ή διαφορά, δμως, 
τών σφαιρών έφαρμογης, δίνει στό νιτσεΐκό άριστοκρα- 
τισμό Ενα περιεχόμενο βασικά άλιώτικο κι Ενα χρώμα 
πολύ διαφορετικό άπό τό περιεχόμενο καί τό χρώμα τοϋ 
ρομαντικού άντικαπιταλισμού. Βέβαια, βρίσκει κοπείς, 
άκόμη, στό νεαρό ΝΙτσε, κατάλοιπα ρομαντισμού καί 
Αναμνήσεις άπό τό Σοπενάουερ καί τό Ριχάρδο Βάγνερ. 
Ή σκέψη του, ώστόσο, άργότερα θά έξελιχθεΐ πρός μιάν 
άλλη κατεύθυνση, γιά νά μπορέσει νά ξεπεράσει αύτόν 
τό ρομαντισμό. "Αν καί σέ δ,τι Αφορα τή μέθοδο, λόγου 
χάρη — τήν έμμεση Απολογητική του κοπτιταλισμοΟ — 
ό ΝΙτσε δέν Επαψε ποτέ νά είναι Ενας μαθητής τοΟ Σοπεν
άουερ καί διατήρησε σάν άρχή του τήν Ιρρασιοναλιστική 
Αντίληψη τοΰ διονυσιακού πνεύματος (πού Αντιτάσσει 
τό Ενστικτο στό λογικό) στήν ίποΐα είναι σωστό νά πού
με δτι έπέφερε όρισμένες μεταβολές, τις όποιες κάθε άλλο 
παρά .μπορούμε νά μήν τις λάβουμε ύπόψη μας. "Οσο, 
λοιπόν, προχωρεί ό Νίτσε, τόν βλέπουμε νά Απομακρύ
νεται όλοένα καί περισσότερο άπό τό ρομαντισμό. Ταυ
τίζει, και μάλιστα μέ αυξανόμενο πάθος, ρομαντισμό καί 
παρακμή (θεωρεί τό ρομαντισμό σάν μιά κακή παρακ
μή I) Τό διονυσιακό πνεύμα γίνεται, μέ τό Νίτσε, τό Αντί
δοτο τοΰ ρομαντισμού, γίνεται ό νικητής τής παρακμής, 
τό σύμβολο του καλού, γίνεται, δηλαδή, μιά παρακμή ή 
όποία διεκδικεΐ τό δικαίωμα νά γίνει Αποδεκτή άπ* δλους.

Βλέπουμε, λοιπόν, τό Νίτσε νά καταφεύγει γιά δ,τι 
άφορα τόν τομέα της φιλοσοφίας της Ανθρώπινης συμ
περιφοράς (κατά τήν άποψή του, ή ήθική, ή ψυχολογία 
καί ή κοινωνιολογία Αλληλοεμπλέκονται άδιάκοπα) στήν 
περίοδο της προπαρασκευής της Αστικής Ανόδου καί νά 
Αναζητεί τούς προγόνους του στήν ’Αναγέννηση, τόν γαλ
λικό κλασσικισμό καί τή φιλοσοφία τοΰ Διαφωτισμού. 
Τέτοιες συμπάθειες Εχουν τή σημασία τους, γιατί οί συμ
πάθειες αύτές Εδωσαν τή δυνατότητα στούς Αστούς όπα- 
δούς του της άριστερας νά βρουν Ενα σημείο προσέγγι
σης πού τούς όδήγησε στή σκέψη του. Αύτές ot συμπά-
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θείες, έπίσης, τοΰ Νίτσε, κάνουν τή σκέψη του έπίκαιρη 
και παρέχουν τήν ευχέρεια της χρησιμοποίησή της στήν 
Ιδεολογική προπαρασκευή τοΟ τρίτου Ιμπεριαλιστικού 
πολέμου. Ό  ΚΑουφμαν, λόγου χάρη, βλέπει στό Νίτσε 
τό στοχαστή πού θά μπορούσε νά Αποτελέσει τήν κορωνί
δα στήν έξέλιξη της μεγάλης φιλοσοφίας πού Αρχίζει μέ 
τήν έποχή τοΟ Ντεκάρτ καί, άκόμη πιό μπροστά, μέ τήν 
έποχή του Άριστοτέλη.*Έβλεπε στό Νίτσε τόν κληρονόμο 
τών παραδόσεων τής φιλοσοφίας του Διαφωτισμού(ι). 
Αύτό σημαίνει πώς άφοΟ Εκαναν τό Νίτσε νά διακινδυ
νεύσει τή φήμη του μέ τήν ένθουσιώδη προσχώρηση τών 
χιτλερικών στις ίδέες του, έπιχειρουν, τώρα, νά τόν Απο- 
ναζιστικοποιήσουν, δπως Ικαναν μέ τό Σάχτ και τό στρα
τηγό Γ κουντέριαν.

"Οσον Αφορά τήν Επιστημονική άξία παρόμοιων 
προσπαθειών, νομίζουμε πώς ό άναγνώστης μπόρεσε, 
ήδη, νά κρίνει άπό τό άπόσπασμα γιά τό Βολταΐρο καί 
τό Ρουσσώ πού παραθέσαμε παραπάνω. Ό  Βολταΐρος, 
πού τό Εργο του Αντιπροσωπεύει τό μεγάλο κέντρο άπό 
τό όποΐο ξεκινούσαν οί προοδευτικές δυνάμεις τής έπο- 
χής του, μεταβάλλεται Αϊτό τό Νίτσε σέ πνευματικό Αρ
χηγό τής άμυνας έναντίον κάθε έπανάστασης. Τό στοι
χείο πού καθορίζει θαυμάσια τή «σχέση» του Νίτσε πρός 
τή φιλοσοφία τοΟ Διαφωτισμού είναι τό έξής: Αναζη
τώντας ό Νίτσε κάτι ΑνΑλογο πρός τή ζωή τοΟ Βολταί
ρου, τό βρίσκει στή ζωή τοϋ Σοπενάουερ, ό όποιος θά 
μπορούσε νά είναι, άν πιστέψουμε τό Νίτσε, «τόσο καθα- 
» ρός, δσο κανένας άλλος γερμανός φιλόσοφος πρίν άπό 
» αύτόν, πού Εζησε καί πέθανε σάν όπαδός τοΰ Βολ- 
» ταίρου*(2). "Ετσι, ό Βολταΐρος πού έχρησιμοποίησε 
τήν παγκόσμια δόξα του γιά νά καταπολεμήσει Αποτελε
σματικά τόν φεουδαρχικό Απολυταρχισμό, ό Βολταΐρος 
πού διακινδύνευσε τή ζωή του γιά νά σώσει τά Αθώα θύ
ματα τής κληρικαλιστικής καί Απολυταρχικής Αντίδρα
σης, ή, τουλΑχιστον, τή μνήμη τους, έμψανίζεται Από τό



ΝΙτσε πώς είχε ζήσει σαν τό Σοπενάουερ, 6 όποιος δέν 
είχε ποτέ του καθοδηγήσει άλλους Αγώνες έκτός Από 
μιάν οίκογενειακή φιλονικεία, πού αίτία της εΐχε κάποια 
κληρονομιά, ό όποιος τό 1848 δάνεισε τά κιάλια πού χρη
σιμοποιούσε στό θέατρο στούς άντεπαναστάτες Αξιωμα
τικούς, γιά νά μπορέσουν νά ρυθμίσουν καλλίτερα τη 
βολή τους έναντίον τών άγωνιστών τών όδοφραγμάτων, 
καί ό όποιος έκληροδότησε £να μέρος της περιουσίας του 
γιά νά ύποστηρίζει τούς άναπήρους πού χτυπήθηκαν πο
λεμώντας την έπανάσταση. Δέ νομίζουμε πώς άζίζει τόν 
κόπο νά συνεχίσουμε τήν παράθεση Αποδείξεων γιά νά 
άντικρούσουμε τό έπιχείρημα τών ύποτιθεμένων σχέσεων 
πού ψάχνουν νά βρουν Ανάμεσα στήν προοδευτική παρά
δοση καί τό ΝΙτσε: θά εΐταν πάρα πολύ εΰκολο νά τό 
κάνουμε, θ ά  ΑρκοΟσε, γιά νά τελειώνουμε, νά Αναφέρου
με μιά διακήρυξη τοΟ ϊδιου του Νίτσε πάνω στις σχέσεις 
τής Αρχαίας φιλοσοφίας του Διαφωτισμού καί της Απο- 
καλούμενης καινούργιας φιλοσοφίας τοΰ Διαφωτισμού, 
γιατί ό Νίτσε, Αντίθετα πρός τούς σχολιαστές του, έκ- 
φρΑσθηκε παραπάνω μέ δλη τήν έπιθυμητή σαφήνεια. 
Γράφει: «Ή καινούργια φιλοσοφία τοΰ Διαφωτισμού: ή
* παληά είχε τή νοοτροπία της δημοκρατικής Αγέλης, 
r έξίσωνε. Ή καινούργια θά δείζέι μέ τή φωνή της στις 
» κυρίαρχες φύσεις, πώς γι’ οώτές — δπως καί γιά τό 
» Κράτος — τά πάντα έπιτρέπονται, ένώ Απαγορεύονται 
? γιά τούς άνθρώπους τής Αγέλης» (*).

’Εντελώς Αντίθετα πρός τούς έρμηνευτές τοΰ Νίτσε, 
οί όποιοι έπιχειροΟν νά τόν συνδέσουν μέ τή φιλοσοφία 
τοΰ Διαφωτισμού, διαπιστώνουμε, πώς, ϋστερ’ Από μιά 
λιγόχρονη Απόπειρα (φυσικώτατη, άλλωστε) συνδιαλλα
γής του μέ τή φιλοσοφία αύτή, ή όποία Εχει βάλει τή 
σφραγίδα της στή λεγόμενη «δημοκρατική του περίοδο», 
ή θέση τοΟ Νίτσε είναι καί παραμένει ή θέση ένός 
σταθερού καί Αποφασιστικού Αντίπαλου βλων τών έ- 
mγόνων της φιλοσοφίας τού Διαφωτισμού, δπως εί
ναι ό Μίλλ, ό Γκυγιώ καί άλλοι. Ό  άγώνας αύτός, ό 
όποιος καθοδηγείται Από τό Νίτσε, έκφράζει τις άντιθέ-

—  61 —

Γ Τ ίν , 321.



σεις της άστικής Ιδεολογίας, οί όποιες είναι συμφυείς μέ 
τήν περίοδο της παρακμής της. Τρέφοντας τήν ψευδαί
σθηση δτι θά κατόρθωνε νά δημιουργήσει τόν αΙώνα της 
Λογικής, ή φιλοσοφία του Διαφωτισμού έπολέμησε τή θεο
λογία καί τόν Ιρρασιοναλισμό τών φεουδαρχικών παρα
δόσεων. Ή νίκη της μεγάλης Γαλλικής Έπανάστοοσης 
έπραεγματοποίησε τά Ιδανικά της φιλοσοφίας του Διαφω
τισμού, άλλά φαίνεται — καί δέ μπορούσε νά γίνει δια
φορετικά — βτι, δπως λέει ό *Ένγκελς(ι), ή βασιλΐία 
της λογικής δέν είτανε τίποτ’ άλλο άπό τήν έξιδανικευ- 
μένη βασιλεία της άστικής τάξης, άλλά καί τών άλυτων 
άντιθέσεών της. Ό  Μάρξ ύπογράμμισε σωστά τή δια
φορά πού ύφίσταται άνάμεσα στόν Έλβέτιο καί τό Μπέν- 
θαμ. «Ό Μπένθαβμ δέν Ικανέ τίποτε άλλο παρά νά άπο- 
» μιμείται, χωρίς εύφυΐαΕ, δμως, τό πνεύμα του Έλβέτιου 
» καί άλλων γάλλων στοχαστών του XVI11 αΙώνα* (2). 
Ή άντίθεση μεταξύ έκείνου πού είναι εύφυής καί έκείνου 
πού τοϋ λείπει ή εύφυΐα, δέν εΐναι μόνο ζήτημα διαφο
ράς ταλέντων, άλλά κσΐ διαφοράς άνάμεσα σέ δυό στά
δια έξέλιξης τοϋ καπιταλισμού καί συνεπώς καί της 
άσιικής Ιδεολογίας. Ό  Έλβέτιος μπορούμε νά βεβαιώ
νουμε πώς είχε πνεΰμα, γιατί στή σκέψη του Ιδινε φτερά 
τό συνετό καί δικαιολογημένο μΐσος του έναντίον της 
φεουδαρχικής άπολυταρχικής κοινωνίας, πού βρισκό
τανε σέ διάλυση, τοϋ θρησκευτικού καί κληρικαλιστικοϋ 
σκοταδισμού καί τής ύποκρισίας τών κυρίαρχων τάξεων. 
Ό  Μπένθαμ, άντίθετα, δέ μπορούσε νά Εχει πνεΰμα, γιατί 
υπερασπιζότανε μέ κάθε μέσο Εναν νικητή, ήδη, καπι
ταλισμό, πού δέν εΐτατνε δυνατό νά τόν ύπερασπισθεΐ 
παρά μονάχα άγνοώντας τά βασικότερα κοινωνικά γε
γονότα, ή δίνοντας σέ αώτά μιάν έξιδανικευμένη εΙκόνας 
Στούς έπίγονους τού έπιγόνου Μπένθαμ, στούς θετικι- 
στές φιλοσόφους, δπως ό ΜΙλλ καΛ ό Σπένσερ, ό Κόντ 
καί ό Γκυγιώ, ol τάσεις αύτές, ol όποΤες χαρακτηρί
ζονται άπό μιά πνευματική εύτέλεΐα πού καθημερινά με·
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γαλώι^ι περισσότερο, γίνονται δλο καί πιό Ικδηλες, δσο 
•προχωρεί ή -παρακμή της Αστικής τάξης. Ό  ΝΙτσε είχε 
καί πάλι τή δυνατότητα vcd είναι πνευματώδης, γιατί ή 
μέθοδος πού άκολουθοΰσε καί ή όπο(α δέν εΐταν άλλη 
άπό τή μέθοδο της έμμεσης Απολογητικής τοΰ καπιτα
λισμού, άνοιγε μπροστά του, προπάντων στόν τομέα του 
πολιτισμοΟ, Ενα πλοττύ πεδίο δράσης, μέσα στά πλαίσια 
του όποιου μπορούσε νά ύσκήσει μιάν Ανελέητη κριτική. 
Ή κριτική του κατά βάθος, είναι κριτική ένός έστέτ, ή 
Ιδιότητά του δέ αύτή έξηγεΐ τΙς προτιμήσεις τοο -  · προ
τιμήσεις αίσθητικές — γιά όριαμένους Απομονωμένους 
στοχαστές της έποχής του Διαφωτισμού, Ιδιαίτερα γιά 
τούς γ  άλλους μοραλίστες. Ή £λξη πού αίσθανόταν ό 
συγγραφέας Νίτσε πρός τούς γ  άλλους μοραλίστες δέν 
πρέπει νά μας κάνει νά ξεχνούμε τήν Ιδεολογική Αντί- 
θεση πού έχώριζε τούς συγγραφείς αύτούς καί έκεΐνον. 
Συμβαίνει, άλλωστε, \ά  διατυπώνει, καμιά φορά, τήν 
άντίθεσή του αύτή πολύ καθαρά, δπως, λόγου χάρη, δταν
— κατά τήν περίοδο πού ίγραφε τό ’Α ν θ ρ ώ π ι ν ο ,  
π ά ρ α  π ο λ ύ  ά ν θ ρ ώ π ι ν ο  — Ανακαλύπτει στήν 
ήθική κριτική τοΰ Λαροσφουκώ Εναν σύμμαχο του χρι
στιανισμού ( ').

Τό σημείο στό όποιο συνανταται ή ήθική του Νίτσε 
μέ τή φιλοσοφία τοΰ Διαφωτισμού καί των γάλλων μο- 
ραλίστ είναι τό έξης: όλοι τους ΘεωροΟν τόν έγωϊσμό 
του «καπιταλιστικού* Ατόμου σάν τό βασικό γεγονός της 
κοινωνικής ζωής. Ή Ιστορική, δμως, έξέλιξη της πάλης 
των τάξεων φανέρωσε διάφορες περιόδους αύτών τών 
στοχαστών, οι όποιες συνοδεύονται Από διαφορές ποιοτι
κές καί μάλιστα Από Αντιθέσεις Απόψεων καί τάσεων. 
01 φιλόσοφοι τοΟ Διαφωτισμού, οι όποιοι έβοήθησαν στήν 
Ανάπτυξη της προοδευτικής Ιδεολογίας της περιόδου 
κατά τήν όποια προετοιμαζότανε ή Αστική δημοκρατική 
έπανάστοοση, έξιδανικεύουν τήν Αστική κοινωνία καί, 
κατά πρώτο λόγο, τΙς κοινωνικές λειτουργίες του έγωϊ- 
σμοϋ. Τις περισσότερες φορές, χωρίς νά Ιχουν ύπόψη
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τους — γιατί τήν Αγνοούσαν — τήν κλασσική Αγγλική 
■πολιτική οίκονομία, όρισμένοι, μάλιστα, φιλόσοφοι τοϋ 
Διαφωτισμού καί πριν Από αυτήν, έξέφρασαν στήν ήθική 
τους τήν οίκονομική Αρχή τοϋ Σιμ(θ, ή όποία υποστηρίζει 
δτι ή έπιδίωξη, στόν οίκονομικό τομέα, άπό τό άτομο, 
σκοπών έγωϊστικών, Αντιπροσωπεύει τό πιό Αποτελε
σματικό μέσο τής έξέλιξη ς τών παραγωγικών δυνάμεων 
καί δτι αύτή ή έξί.λιίη θά όδηγήσει, σέ τελευταία Ανά
λυση, Αναγκαστικά, στήν άρμονία τών μεγάλων όμαδι- 
κών συμφερόντων τής Κοινωνίας. (Οί πολύπλοκες Αντι
φάσεις πού διαπιστώνονται στούς μεγάλους στοχαστές 
τοϋ Διαφωτισμού, έξαιτίας της «θεωρίας της χρησιμό
τητας* καί τής ήθικής τού «λογικευόμενου έγωισμού», 
δέν είναι δυνατό νσ άναλυθοϋν έδώ). Είναι φανερό, δμως, 
πώς ϋστερ* Από τήν έκμηδένιση τής θεωρίας της άρμο- 
νίας, πού διετύπωσε ό Σμίθ καί ή όποία δέ μπορούσε νά 
συμβιβασθεΐ μέ τήν πραγματικότητα τοϋ καπιταλισμού, 
δέν είτανε δυνατό πιά νά ύποστηριχθεΐ στόν οίκονομικό 
τομέα ή θεωρία αύτή, παρά μονάχα μέ τή μορφή ένός 
χυδαίου οίκονομισμοϋ, (Say) κσί στόν ήθικό καί κοινω
νιολογικό τομέα, μέ τή μορφή της Αμεσης Απολογητι
κής τοϋ καπιταλισμού (σημείο Αφετηρίας της ό Μπέν- 
θαμ). Ή εύτέλεια καί ό έκλεκτικισμός τών θετικκπών 
γίνονται Ικδηλες, έκτός άλλων, Από τό γεγονός δτι βρί
σκονται σέ τέλεια Αδυναμία νά πάρουν μιά θέση ξεκά
θαρη πάνω στό ζήτημα τοΰ έγωϊσμοϋ. Ή σύγχυση καί 
ή διστακτικότητά τους είναι τά χαρακτηριστικά στοιχεία 
τών Αλλοπρόσαλλων άντιλήψεών τους, ol όποιες χτυποϋ- 
νε μιά στό καρφί καί μιά στό πέταλο. Χρησιμοποιώντας 
τή μέθοδο της Εμμεσης Απολογητικής τοϋ καπιταλισμού, 
δ Νίτσε τάσσεται ύπέρ τής Αποδοχής τής Αρχής τοϋ 
έγωϊσμοϋ. Άπό τήν έποχή τής νεότητάς του, τό ζήτημα 
αύτό παίζει σημαντικό ρόλο γιά τό Νίτσε και τόν έζωθεϊ 
στό νά έπαναφέρει στήν έπικαιρότητα τόν «Αγώνα* καί 
τήν «Αγαθή "Εριδα», Από τούς όποίους δημιουργεί διά
φορους μύθους. Γιά τό Νίτσε, δμως, δέν πρόκειται πιΑ 
νά έξιδανικεύσει τήν Αστική κοινωνία, ή όποία διανύει 
τήν Ανοδική καί προοδευτική της φάση καί μάλιστα τήν
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έπαναστατική της φάση, Αλλ’ άντίθετα, πρόκειται νά έξ- 
ιδανικεύσει τις έγωΐστικές τάσεις της παρακμάζουσας 
πιά άστικής τάξης, τΙς τάσεις, δηλαίδή, έκεΐνες πού Ανα
πτύχθηκαν κατά τή διάρκεια της Ιμπεριαλιστικής περιό
δου. Πρόκειται, λοιπόν, ό ΝΙτσε νά έξιδανικεύσει τόν 
έγωϊσμό μιας καταδικασμένης Αϊτό τήν Ιστορική έξέλιξη 
τάξης, ή όποία καθοδηγεί £vocv Αγώνα Ανέλπιδο έναντίον 
του νεκροθάφτη της, του προλεταριάτου, Εναν άγώνα 
γιά τόν όποΤο κινητοποιεί δλα τά βάρβαρα Ινστικτα πού 
ύπάρχουν στόν άνθρωπο, γιά νά άποτελέσουν τό θεμέ
λιο μιας «καινούργιας ήθικής*.

Είναι γεγονός γνωστό ότι ό ΝΙτσε, κατά τή διάρκεια 
της όνομαζόμενης βολταιρικής περιόδου του, συνδέθηκε 
μέ λιγόχρονη, Αλλά στενή, φιλία μ* Εναν θετικιστη έπί- 
γονο της ήθικής φιλοσοφίας της έποχής του Διαφωτι
σμού, πού όνομαζόταν Πώλ Ρέ. Γιά £να διάστημα, μά
λιστα, είχε ύποστεΐ Εντονη τήν έπίδρασή του. Γιά τό 
πρόβλημα πού μας Απασχολεί, τά κίνητρα της διχόνοιας 
του ΝΙτσε καί του Πώλ Ρέ, καθώς έπίσης καί της με
ταξύ των πολεμικής, είναι πολύ διδακτικά. Ό  ΝΙτσε έκ- 
φράζεται άρκετά καθαρά γιά ν’ Αποφύγει κάθε παρε
ξήγηση : «Καταπολεμώ τήν Ιδέα κατά τήν όποία ό έγωΐ- 
·· σμός θεωρείται βλαβερός καί Αξιοπεριφρόνητος: θά 
» προσπαθήσω νά κάνω τόν έγωϊσμό εύσυνείδητον» (').

Ή ώριμότητα του Νίτσε εΐναι κι αύτή, έπίσης, Αφιε
ρωμένη σ’ £να κεντρικό κοΛηκον: στό νά οίκοδαμήσει τήν 
ήθική, τήν ψυχολογία καί — Αν πιστέψουμε τόν ίδιο — 
τήν ψυχολογία του καινούργιου έγωΐσμοΰ. ΣτΙς πρόχει
ρες σημειώσεις του μιας συνέχειας τοΰ Ζαρατούστρα, 
βρίσκουμε Ενα Απόσπασμα πού μπορεΐ νά θεωρηθεί, πι
θανώς, ώς ή πιό είλικρινής διατύπωση του προγράμμα- 
τός του. Μέ τρόπο πολύ Αποκαλυπτικό, ξεκίνα Αττό τόν 
όρισμό πού δίνει στή «νέα περίοδο τοΰ Διαφωτισμού». 
♦Τίποτα δέν είναι Αληθινό, δλα έπιτρέπονται. Ό  Ζαρα- 
» τοόστρας λέει: σας πηρα τά πάντα, τό θεό, τό κοβθή-
> κον καί τώρα θά πρέπει νά δώσετε τήν ύψηλότερη ά-
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1. XIII, 111. Αύτό τό άπδσπασμα προηγείται της κριτικής 
πού κάν» έναντίον τοΰ Γκνγιώ (σελ. 112). ^



* Απόδειξη μιας ευγενικής πράξης. Γιατί, κυταξτε, τώρα
* Ανοίγεται, μπροστά .μας, ό δρόμος τών χωρίς πίστη
* καί χωρίς νόμο Ανθρώπων, τώρα Αρχίζει ή μάχη γιά
* τήν κυριαρχία, ϋστερ’ άπό αύτήν ή Αγέλη θά γίνει Α- 
» κόμη πιό πολύ Αγέλη καί ό τύραννος πιό τύραννος
> παρά ποτέ.—Καμιά μυστική Επικοινωνία μεταξύ τουςΙ
* ΟΙ συνέπειες της νέας θεωρίας θά είναι τρομερές, Ανα-
* ρίθμητοι, δμως. Ανθρωποι θά πεθάνουν έξαιτίας αύτης
* της θεωρίας. Κάνουμε Ενα πείραμα πάνω στήν άλή- 
» θεια! "Ισως, νά καταστραφεΐ ή Ανθρωπότητα Απ' αύ-
* τό τό πείραμα! "Ε, λοιπόν, Ιστω, Ας κατΜττραφεϊ»^)·

Γι* αύτή τήν Ανατροπή, αύτή «τή μεταποίηση δλων 
τών Αξιών», θά χρειαστούν καινούργιοι άνθρωποι. Ή ή
θική τού Νίτσε θά δώσει τή δυνατότητα νά διαλεχτό Ον, 
νά έκπαιδευθούν καί νά δημιουργηθοϋν ol καινούργιοι 
αύτοί άνθρωποι. Γ ι* αύτό τό πράγμα, θά χρειαστεί, πρώτ’ 
Απ* δλα, νά δοθεί Ελεύθερος δρόμος στά ένστικτα. Ό  Νί
τσε πιστεύει πώς, ώς τήν έποχή του, δλες ol θρησκείες, 
δλα τά φιλοσοφικά συστήματα, δλα τά συστήματα ήθι
κής, είχαν σάν ρόλο τους νά περιορίσουν, νά πνίξουν, νά 
μαράνουν τά Ενστικτα. Μέ τήν ήθική τού Νίτσε Αρχίζει 
τό Εργο της Απελευθέρωσης: «ΚΑΘε ύγιής ήθική κυριαρ- 
» χεΐται Από κάποια μορφή τοΰ ζωτικού ένστίκτου... Ή 
» άντιφυσική ήθική, δλων, δηλαδή, σχεδόν, τών είδών ol 
» ήθικές, δλες, δηλαδή, ol ήθικές σάν κι αύτές πού ΐσχυ-
> σαν, κηρύχθηκαν καί τιμήθηκαν ώς τά τώρα, έπιτίθεν- 
» ται, Αντίθετα, έναντίον τών ζωτικών ένστίκτων καί 
» Απαγγέλλουν, άλλοτε μυστικά καί άλλοτε πιό ύψηλό- 
» φωνα καί δημόσια, τήν καταδίκη τους»(2). Ό  Νίτσε 
Εμφανίζεται, λοιπόν, έδώ, σάν Ενας Ανελέητος κριτής της 
σύγχρονης ήθικής καί της ήθικής τού παρελθόντος, δχι 
μονάχα της χριστιανικής ήθικής, άλλά καί της ήθικής 
τών φιλοσόφων, Ιδιαιτέρως δέ της ήθικής τοΰ Κάντ. "Αν 
δούμε τά πράγματα κάπως Επιφανειακά, θά μποροΟαε 
νά πιστέψουμε (πρόκειται, φυσικά, γιά μιά σύνδεση Εντ&-



λώς τυπική) δτι ό Νίτσε έπιχειρεΐ νά συνδεθεί μέ τΙς με
γαλύτερες καί Αρχαιότερες ήθικές θεωρίες, λόγου χάρη 
μέ τή θεωρία των παθών τοΰ Σπινόζα. Αύτή ή σύνδεση, 
δμως, μέ τή σπινοζική θεωρία παίρνει τή μορφή μιας 
Απατηλής ψκυδαί(£ησης. Ή διαλεκτική τής αύτοκυριαρ- 
χίσς τών παθών, δπως τή διατύπωσε ό Σπινόζα, έκφρΑ- 
ζει τή θέληση τής κυριαρχίας (καί δχι της παρεμπόδί
σης, δπως συμβαίνει μέ τόν Κάντ) πάνω στά ένστικτα 
καί τά Αντικοινωνικά πάθη. γιά νά δημιουργηθεΐ Ενας 
κοινών κος Ανθρωτος άρμονικός, Ανθρωπιστής καί κύ
ριος τοΰ έαυτοΰ του. Στό Νίτσε, ξέρουμε, καί θά Ιδοϋμε 
Ακόμη πολύ καλύτερα παρακάτω, σέ τί Ακριβώς Απο- 
βλέπει, στήν πραγματικότητα, ή Αντίληψή του γιά τήν 
Απελευθέρωση τών ένστικτον: ή Αστική τάξη, στήν 
παρακμή της, Εφτασε στό σημείο νά Απελευθερώσει κα
θετί κακό καί κτηνώδες πού ύπάρχει μέσα στόν Ανθρω
πο, γιά νά δημιουργήσει μαχητικούς Ακτιδιστές, Ικανούς 
νά διασώσουν τήν κυριαρχίά της.

Αύτός είναι ό λόγος πού ό Νίτσε δίνει τόσο μεγάλη 
σημασία στήν υπεράσπιση του τύπου τών Ανθρώπων πού 
Αντιπροσωπεύουν οί έγκληματίες. Κι έδώ, έπίσης, θά 
μπορούσαμε νά διαπιστώσουμε κάποια σχετική συγγέ
νεια μέ όρισμένες προγενέστερες τάσεις της λογοτε
χνίας τής περιόδου τής Ανερχόμενης Αστικής τάξης, π.χ., 
μέ τούς Λ η σ τ έ ς  τοϋ Σίλλερ, τόν Μ ί κ α  ε λ Κ ό 
λ α ς  του Κλάΐστ, τόν Ν τ ο υ μ π ρ ό β σ κ υ  τοΟ 
Πούσκιν, ή τόν Β ω τ ρ έ ν του Μπαλζάκ. ΤΑ πρά
γματα, δμως, στήν περίπτωση αύτή, είναι έ ντε λώς δια
φορετικά. Στήν Ανοδική περίοδο τής Αστικής τάξης ύ- 
πήρχαν Ανθρωποι ύψηλής ήθικής Αξίας, πού οί Αδικίες 
του φεουδαρχικοΟ καθεστώτος τούς είχαν Αναγκάσει νά 
γίνουν ληστές, καί τό χρονικό τών έγκληματικών τους 
πράξεων εϊταν Ενας πόλεμος έναντίον τής φεουδαρχικής 
κοινωνίας. 'Υπάρχει, βέβαια, πόλεμος καί στό Νίτσε, ό 
τόνος, δμως, είναι όλότελα διαφορετικός, μιά καί ό Νί
τσε θέλει νά δείξει πώς πρέπει νά μεταβληθεΐ Ενας όρι
ο μένος τύπος Ανθρώπου, γιά νά παραχωρήσει τή θέση 
του σ’ Εναν Αλλον τύπο Αντιπροσωπευόμενο Από τούς
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έγκληματίες. ’Εκείνο πού ένδιαφέρει τό ΝΙτσε είναι νά 
προικήσει τόν έγκληματία μέ άγαθη συνείδηση, ώστε μέ 
τόν τρόπο αύτόν νά άντισταθμίσει τήν κακή διασκευή 
του καί νά δημιουργήσει άπό αύτόν ένα μέλος της και
νούργιας τάξρως τών «έπιλέκτων». Στό Λ υ κ ό φ ω ς  
τ ώ ν  Ε Ι δ ώ λ ω ν ,  ό Νίτσε γράφει: «Ό έκληματίας 
ν είναι ό τύπος τοΰ δυνατού άνθρώπου πού μεγάλωσε
* μέσα σέ δυσμενείς συνθήκες, είναι Ενας δυνατός άν- 
» θρωπος πού άρρώστησε. Του Ελειψε ή άγρια ζωή. τ°0 
» Ελειψε μιά πιό έλεύθερη φύση, δπου θά μπορούσε νά 
» ζήσει μιά ζωή πιό έπικίνδυνη, μέσ’ στήν όποία κάθε
* τί πού είναι δπλο καί άμυνα γιά τό ένστικτο του δυ- 
» νατοϋ άνθρώπου, θά μπορούσε νά καρποφορήσει. 01 
» άρετές του Εχουν άφορισθεϊ άπό τήν Κοινωνία, τά πιό 
» ζωντανά Ενστικτα πού Εκλεινε μέσα του άπό τή γέν- 
» νησή του ύποχρεώθηκαν ν’ άνακατευθοϋν καί ν* άντι- 
» κατασταθοϋν άπό σκ£πασμένα πάθη, τήν καχυποψία, 
» τό φόβο καί τήν άτίμωση»(1). Υπάρχει στενός σύν
δεσμος, όργανικός, μάλιστα, και άναγκαΐος, άνάμεσα 
σ’ αύτό πού ό Νίτσε όνομάζει μεγαλείο καί τήν έγκλη- 
ματικότητα, δηλαδή τόν τύπο του έγκληματία άνθρώ
που. Ό  Νίτσε τό διατύπωσε αύτό πολύ καθαρά στό Ερ
γο του Ή θ έ λ η σ η  γ ι ά  δ ύ ν α μ η :  «Βλέπουμε 
» στόν πολιτισμένο μας κόσμο, σχεδόν πάντα, έγκλη-
* ματίες άδυνάτου τύπου, έγκληματίες συντριμένους ά- 
» πό τό βάρος της κατάρας καί της περιφρόνησης της 
» Κοινωνίας, έγκληματίες πού δέν Εχουν έμπιστοσύνη 
» στόν έαυτό τους, πού συχνά μειώνουν τις πράξεις των
* καί συκοφαντούν τόν έαυτό τους, με μιά λέξη έγκλη-
* ματίες πού ή Κοινωνία τούς φέρεται μέ κάκιστο τρό- 
» πο, κοΛ δέν τολμούμε νά παραδεχτούμε πώς δλοι οΐ
* μεγάλοι άνθρωποι ύπηρξαν έγκληματίες, έγκληματί-
* ες, δμως, μεγάλου στύλ, και δχι ένός άξιου οίκτου 
» στύλ' δέν έννοοΰμε, μ’ άλλα λόγια, νά παραδεχτούμε 
» πώς τό Εγκλημα είναι άξεχώριστο άπό τό μεγα-
* λε ίο ...» (»).



Βλέπουμε, ήδη, Εδώ, νά τίθεται Ενα κεντρικό πρό
βλημα γιά τή φιλοσοφία της ώριμότητας τοΟ ΝΙτσε. Τό 
πρόβλημα της «ύγείας* καί της «άρρώστειας». Μπορού
με νά συμπληρώσουμε τήν άπάντηση πού θά εϊτανε δυ
νατό νά δώσουμε σ’ αύτό τό πρόβλημα μέ μερικές άλλες 
άπόψεις τοΰ ΝΙτσε βναλμένες άπό τΙς πρόχειρες σημειώ
σεις τών τελευταίων Εργων του. Δέ θά τό κάνουμε, Ομως, 
αύτό, μονάχα γιά νά συμπληρώσουμε τήν άπάντηση πού 
θά εϊτανε δυνατό νά δοθεΐ στό κεντρικό πρόβλημα της 
φιλοσοφίας τής ώριμότητας τοΰ Νίτσε, γιατί θά μπορού
σε κανείς νά γεμίσει πολλές σελίδες μέ άποσπάαματα 
τέτοιου είδους, άλλά θά τό κάνουμε, κυρίως, γιατί πολ
λοί άπό τούς Ερμηνευτές τοΰ Νίτσε, Ιδιαίτερα στά τελευ
ταία χρόνια, έχρησιμοποίησατν τά άποσπάαματα αύτά, 
συχνότατα, γιά νά Εξαλείψουν άπό τό Εργο του κάθε τί 
πού άποβλέπει στήν άναγέννηση της βαρβαρότητας, στήν 
Εξαρση τής λευκής τρομοκρατίας καί τήν ήθική έπιδο- 
κιμασία τής σκληρότητας καί τής κτηνωδίας. Διαβάζον
τας αύτούς τούς συγγραφείς Εχει κανείς, συχνά, τήν Εν
τύπωση πώς τό < ξανθό κτήνος», παραδείγματος χάρη, δέν 
άποτελεΐ παρά μιά άπλή μεταφορική Εννοια, χωρίς Επι
κίνδυνες συνέπειες, πού τόν ύποβοηθεϊ στή λεπτή κριτική 
τοΰ πολιτισμού πού κάνει. Μπροστά σέ τέτοιες παραμορ
φώσεις, πρέπει νά ξανσγυρίζουμε πάντα στόν Ιδιο τό 
Νίτσε, ό όποιος είτοτν Ενας καλόπιστος στοχαστής καί 
κάθε άλλο παρά Ενας ύποκριτής, ή Ενας κόλακας, καί 
ό όποιος έκφράσθηκε, πάντα, πολύ άνοιχτά καί κυνικά. 
Στό άπόσπασμα πού άναφέραμε πιό πάνω λέει: «Τά ύπό- 
» ζανθα κτήνη καί τό παρθένο δάσος άποδεικνύουν Βτι 
» ή κακία μπορεΐ νά είναι ύγεία καί Βτι μπορεΐ νά εΰ- 
» νοήσουν θαυμάσια τήν φυσική άνάπτυξη. "Αν τό Ενστι-
> κτο τής λείας συνοδευόταν άπό Εναν Ενδόμυχο πόνο, θά 
» είχε άπό πολύν καιρό μαραθεί, θά είχε Εκφυλισθεΐ. Ό  
» σκΰλος πού θρηνεί και όδύρεται 8λο τόν καιρό είναι

Ενα κτήνος Εκφυλισμένο. Ή γάτα τό Ιδιο. Πλήθος όλό-
> κλήρο ά\£ρώπων, κολών καί κοποοδυνοοστευόμενων,
» δείχνει πώς ή καλοσύνη είναι δεμένη άρρηκτα μέ τήν 
» Εξάντληση τών φυσικών δυνάμεων: αύτούς τούς άν-
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* θρώπους τούς κυριεύουν διάφορες Αγωνιώδεις συγκι* 
·> νήσεις, ct όποιες προσδιορίζουν και τήν Ανάπτυξη τοΰ
* όργανισμοΟ των»(·). "Οπως θά Ιδοΰμε, ή γλώσσα της 
βιολογίας ταιριάζει στήν έντέλεια στίς θεμελιώδεις Ιδέες 
της ώριμότητας τοΰ Νίτσε. Δέν τήν χρησιμοποιεί, δμως, 
παρά μόνο γιά νά διατυπώσει τούς μύθους του — γιατί, 
προφανώς, ή «κακία* τοΰ κτήνους είναι ό μΰθος πού έκ- 
φράζει τήν Ιμπεριαλιστική δικαίωση των κοτκών ένστί- 
κτων.

Kcrra βάθος, μέ δλα δσα είδαμε παραπάνω, διακη
ρύσσεται Ανοιχτά ή Ιδέα της έπανόδου στήν έποχή τής 
βαρβαρότητας σάν μέσου σωτηρίας της Ανθρωπότητας. 
(Στά £ργα της νεότητάς του και καμιά φορά καί πολύ 
άργότερα, συμβαίνει νά μιλα ό Νίτσε μέ τρόπο Αποδοκι- 
μαστικό γιά τή βαρβαρότητα. Αύτό, δμως, δέν Ιχει κα
μιά σχέση μέ τό ζήτημα τό όποιο μας Απαχολεΐ, γιατί 
στίς περιπτώσεις πού ό Νίτσε άποδοκιμάζει τή βαρβαρό
τητα, Εχουμε νά κάνουμε μέ άστειότητες καί γενικά μέ 
έκδηλώσεις της Αστικής εύτέλειας καί μέ καθετί πού 
<Α>νδέεται μέ αύτήν). Στις πρόχειρες σημειώσεις πού, 
ήδη, Αναφέραμε, 6 Νίτσε προσθέτει πώς « σ ή μ ε ρ α  
ε ί μ α σ τ ε  κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ι  ά π ό  τ ό ν  π ο λ ι 
τ ι σμ ό »  (2) . Αύτό σημαίνει πώς ό Νίτσε πιστεύει δτι στόν 
πολιτισμό μσς ύπάρχει κάποια κατάσταση χάους καί 
παρακμής. Πρέπει, δμως, νά παρατηρήσουμε πώς γιά δ,τι 
άφορα τό μέλλον — κατά τόν τρόπο, βέβαια, πού φαν
τάζεται αύτό τό μέλλον ό Νίτσε — ό όπτιμισμός του δέν 
Επαψε ποτέ νά αυξάνει. Πώς θά βγοΟμε άπό τό χάος; 
Κι έδω ή Απάντηση τοΰ Νίτσε διατυπώνεται χωρίς περι
στροφές: ό αιώνας της «μεγάλης πολιτικής», τών π ο υ 
μών καί τών έπαναστάσεων, θά παρασύρει Αναγκαστικά 
τήν Αιβρωπότητα, (δηλαδή τήν ήγέτιδα τάξη), στήν ένέρ- 
γεια μιας Αναστροφής τών Αξιών, καί τά Αποφασιστικά 
συμπτώματα αύτης της σωστικής μεταμόρφωσης, αύτης 
τής νίκης πάνω στήν παρακμή, έμφανίζονται, Ακριβώς



στήν Αναγέννηση της βαρβαρότητας. Στήν παράγραφο 
πού προηγείται, δώσαμε, ήδη, μερικά σημαντικά Αποαπά- 
σματα τοΰ ΝΙτσε πού Αναφέρονται πάνω σ’ αύτό τό θέμα.

ΟΙ όπαδοί μιδς «Εκλεπτυσμένης» Ερμηνείας τοΟ νι- 
τσεϊκοΰ Εργου βρίσκουν κάποια δυσκολία στό νΑ Εναρ
μονίσουν τήν Απολογία της βαρβαρότητας καί τήν κρι
τική τοΰ πολιτισμοΟ τήν όποία Επιχειρεί 6 Νίτσε, καί ή 
όποία, συχνά, πρέπει νά όμολογήσουμε πώς είναι ΑρκετΑ 
έξυπνη και Επιδέξια: αύτή ή δυσκολία είναι εύκολο νά 
ξεπεραστεΐ. Πρωτ’ Απ’ δλα 6 Νίτσε δέν είναι ό μόνος πού 
έπεχείρησε νά συνδυάσει τή λεπτότητα μέ τήν κτηνωδία. 
Στήν περίπτωση, δηλαδή, του Νίτσε, δέν Εχουμε νά κά
νουμε μ’ ένα Ιδιαίτερο ψυχολογικό στοιχείο πού χαρακτη
ρίζει τό Εργο του καί τό όποιοι θά πρέπει νά τό λάβουμε 
Ιδιαιτέρως ύπόψη μας, άλλά μέ τόν γενικό χαρακτήρα 
πού διέπει όλόκληρη τήν Ιμπεριαλιστική παρακμή. Είχα 
τήν εύκαιρία νά δείξω, σέ κάποιο Αλλο Εργο μου, τή 
συνύπαρξη παρόμοιων Αντιθέσεων πού παρουσιάζει ό 
Ρίλκε, ό όποιος, καί αύτός, χαρακτηρίζεται άπό μιά λε
πτότητα, μεγαλύτερη, μάλιστα, άπό τή λεπτότητα πού 
παρουσιάζει ό Νίτσε ( '). "Υστερα, ό Νίτσε δίνει, στή Γε - 
ν ε α λ ο γ ί α  τ ή ς  ή θ ι κ ή ς ,  μιά περίφημη περι
γραφή του προτιμώμενου άπό αύτόν τύπου Ανβρώπου, καί 
αύτό τό Απόσπασμα, ένω τά προηγούμενα δέν Αφορούσαν 
παρά μόνο τήν ψυχολογία και τήν ήθική, διαφωτίζει Εντε
λώς καθαρά τό θεμέλιο τοΰ δυϊαμοΟ του ό όποιος μας 
όδηγεΐ, καί πάλι, πρός τήν ένότητα μέσω ένός ταξικού 
φαινομένου. Ό  Νίτσε, στό Απόσπασμα αύτό, Αναλύει τά 
Αντίθετα ζεύγη τής ήθικής. Έξαφορμής τής Αντίθεσης 
«καλός - κακός», πού είναι Αριστοκρατική, καί τής πλη- 
βειακής μορφής της «καλός - μοχθηρός», πού ύπαγορεύε- 
ται Από τή μνησικακία, λέει, γιά νά δώσει μιά Εξήγηση 
στή γέννηση τής δεύτερης Αντίθεσης: «Γιά νά είναι κα
ί νείς συνεπής, πρέπει νά πει πώς ή καλω<*>νη τής Αλλης

1. Βλπ. τά βιβλία μου: Karl Marx und Friedrich Engels als 
Literatur · blstoriker, Auf m u  — Verlag, Berlin 1952, p. 31 et Skizze Emer 
Gcscbichte der neueren deutschen Literatur, Ansbau — Verlag, Berlin 
1953, p. 115 et auivaDtes.
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ήθικής, δέν είναι παρά ή διάκριση, ή δύναμη, ή κυριαρ
χία, Ανεστραμένες, χρωματισμένες μ' £να άλλο χρώμα, 
παραμορφωμένες άπό τό δηλητηριασμένο βλέμμα της 
μνησικακίας. Πρόκειται έν πάση περιπτώσει, γιά κάτι 
πού δέ θά προσπαθήσουμε νά τό άρνηθοΟμε: αύτός πού 
θά Ιχει Απέναντι του, σάν έχθρούς, αύτούς τούς «κα
λούς» Ανθρώπους, δέ θά βρει, σέ μιά τέτοια περίπτωση, 
παρά μονάχα έχθρούς μοχθηρούς, καί οί ίδιοι Ανθρω
ποι πού κρατούνται Απόμερα έζαιτίας τών συνηθειών, 
τοΰ σεβασμού, τών έθίμων, της εύγνωμοσυνης, Ακόμη 
περισσότερο έζαιτίας της Αμοιβαίας επαγρύπνησης καί 
της ζήλειας ή όποία έπικρατεΐ Λνάμεσά τους, οΐ ίδιοι 
άνθρωποι, οΐ όποιοι στις μεταζύ τους σχέσεις μπορεΐ νά 
καταγίνονται μέ τήν έπινόηση διαφόρων περιποιήσεων, 
μέ έκδηλώσεις αύτοκυριαρχίας, εύγένειας, πίστης, ύπε- 
ρηφάνειας, φιλίας, οΐ ίδιοι αυτοί άνθρωποι δέν είναι, 
δταν τούς δοΟμε στραμένους πρός τά Ιζω, καί άπό τή 
στιγμή πού θά Ιρθουν σέ έπαφή μέ 8,τι τούς είναι ζένο, 
καθόλου καλύτεροι άπό τά άγρια ζώα τά όποια Εχουνε 
ζεφύγει άπό τό κλουβί τους. 'Όταν βρεθούν οΐ άνθρω
ποι αύτοί σέ μιΛ τέτοια κατάσταση, τότε θά αίσθαν- 
θοϋν τόν έαυτό τους άπελευθερωμένον άπό κάθε κοινω
νικό καταναγκασμό, ή Αγριότητα θά γίνει, γι’ αύτούς, 
μιά Αντιστάθμιση της πίεσης πού τούς είχε έπιβληθεΐ 
στή διάρκεια μιάς μακρόχρονης κάθειρζης. κατά τήν ό
ποία φυλακισμένοι μέσα στούς νόμους μιας εΙρηνικής 
κοινωνίας, θά ζαναβροΰν, τότε, τήν άθώα συνείδηση τοΰ 
ζώου πού κυνηγά τή λεία του, θά γίνουν, καί πάλι, τά 
ζωηρά τέρατα, τά όποια, ίσως, Οστερα άπό μιά φρικώ- 
δη σειρά φόνων, πυρπολήσεων, βιασμών καί βασανιστη
ρίων, θά συνεχίσουν τό δρόμο τους, μέ Ανάλαφρο βήμα 
καί μέ τήν εΙρήνη μέσα στήν ψυχή τους, σάν νά ζανα- 
γυρίζουν άπό καμιάν όμορφη φάρσα σπουδαστών καί 
μέ τήν πεποίθηση δτι πρόσφεραν άζιόλογο ύλικό, γιά 
πολύν καιρό, στά τραγούδια καί τούς Ομνους τών ποιη
τών. Κατά βάθος, σέ δλες αύτές τις Αριστοκρατικές 
φυλές ύπάρχει τό ζώο πού κυνηγά τή λεία του, ύπάρ- 
χει — μπορεΐ κανείς νά τό Αναγνωρίσει Αμέσως — τό
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- ύπέροχο ξανθό κτήνος, τό άκόρεστο γιά λεία καί νίκη... 
 ̂ Πρόκειται γιά τις Αριστοκρατικές ράτσες, οΐ όποιες, <3nt* 

» δπου καί &ν πέρασαν, άφησαν τήν όνάμνηση «βαρβά-
* ρων». Οΐ υψηλές, δμως, μορφές πολιτισμού πού άφησαν, 
y δείχνουν πώς Εχουν συνείδηση τοΰ προορισμού τους καί
* γι’ αύτό τό λόγο είναι ύπερήφανες» (*).

Τό συμπέρασμα, λοιπόν, είναι τό έξής: λεπτότητα αΐ- 
σθητική, λεπτότητα ήθική και πολιτιστική, δσο τά μέλη 
τής διευθύνουσας τάξης είναι άναμεταξύ τους, κτηνωδία, 
σκληρότητα καί βαρβαρότητα έναντίον τοϋ «ξένου», έναν
τίον, δηλαδή, τών καταπιεζομένων, ή έναντίον έκείνων που 
είναι ένδεχόμενο νά ύποστοΰν τά δεινά της κατοπιίεσης. 
Βλέπουμε έδώ, δτι ό ένθουσιασμός τοΰ νεαρού Νίτσε γιά 
τήν άρχαία δουλεία παροομένει, αυξημένος, μάλιστα, καί 
τονισμένος στό Επακρο, δσο περνάει ό καιρός, τό σταθερό 
καί μόνιμο κίνητρο της φιλοσοφικής του σκέψης. Τό γεγο
νός, βέβαια αύτό, εισάγει στά προφητικά όράματα τοΰ 
Νίτσε, γιά τό μέλλον του Ιμπεριαλισμού, Ενα ρομαν
τικό στοιχείο. Ό  τύπος του ήγέτη πού πλάθει μέ τή 
φαντασία του ό Νίτσε — κάτι πού μοιάζει μέ τόν Πε
ρικλή — Εναν Περικλή πολύ λεπτόν και Ιδιοκτήτη 
σκλάβων — δέ θυμίζει παρά άπό πολύ -μακρυά μο
νάχα τό Χίτλερ και τό Γκαίρινγκ. Ή άγνοια τών οίκονομί- 
κών καί κοινωνικών διαφορών πού χωρίζουν δυό περιό
δους όδηγεΐ άναγκαστικά — χωρίς νά κάνουμε λόγο καί 
γιά τούς Απολογητικούς σκοπούς πού έπιδιώκει ό Νί
τσε — σ’ αύτόν τόν ίδεαλιστικό ρομαντισμό. Δέν είναι, 
ώστόσο, τυχαίο τό γεγονός, δτι αύτή τή στιγμή μεταβάλ
λεται ό Νίτσε σέ όνειροπόλο καί ρομαντικό, άν είναι, βέ
βαια, σωστό τό πράγμα αύτό. Έδώ, Εχουμε νά κάνουμε 
μέ τό κεντρικό πρόβλημα πού άπασχολεΐ τή σκέψη του Νί
τσε. Ή μέριμνα πού δείχνει ό Νίτσε γιά τόν πολιτισμό δέν 
είναι Ενα άπλό δέλεαρ τό όποιο προσφέρεται στήν παρα- 
κμάζουσα ίντελλιγκέντσια, είναι, άντίθετα, αύτό τό όποιο, 
πάντα, κατείχε μιά κεντρική θέση στή ζωή του, στήν εύαι- 
σθησία του καί στή σκέψη του: δταν ό Νίτσε άγωνίζεται
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εναντίον της παρακμής τοΰ πολιτισμού, δταν πασχίζει νά 
μας πείσει γιά τή μελαγχολική του Ανάπτυξη, είναι, βε
βαίως, ειλικρινής, άν καί, δπως είναι φανερό, ή είλικρί- 
νειά του πηγάζει άπό μιά ταξική θέοη άκρως Αντιδραστι
κή. Τό ρομαντικό δνειρο ένός ήγετικοΰ στρώματος Ιδιαι
τέρως καλλιεργημένου που δίνει κατευθύνσεις, Αλλά καί 
Αντιπροσωπεύει, ταυτόχρονα, μιά βαρβαρότητα θεωρού
μενη Αναπόφευκτη, βρίσκεται έδω φωτισμένο Από Ενα φως 
ξεχωριστό. Αύτή ή ύποκειμενική είλικρίνεια, ή όποία περι- 
βΑλλει μιά ψεύτικη προφητεία, άποτελεΐ Ενα Από τά στοι
χεία τής γοητείας τήν όποία κατόρθωσε νά Ασκήσει ό 
ΝΙτσε πάνω στούς παρασιτικούς διανοουμένους της Ιμπε 
ριαλιστικής περιόδου. Είναι ή γοητεία πού τούς έπέτρεψε 
\ά  καλύψουν, πίσω άπό τή μέριμνα «της διάσωσης τοΟ 
πολιτισμού», τή δειλία τους, τήν προσαρμογή τους στις 
πιό Αηδιαστικές μορφές τοΰ ίμπεριλιαομοΰ καί τόν πανι
κό τους γιά τήν προλεταριακή έπανάσταση.

"Αν, τώρα, δούμε τά πράγματα κάτω Από μιά διαφο
ρετική όπτική γωνία, θά διαπιστώσουμε δτι φτάνουμε, καί 
πάλι, στό κέντρο της φιλοσοφίας τοΰ Νίτσε. Γιά Εναν έπι- 
πόλαιον έρμηνευτη τοΰ Εργου του, ό «ύπεράνθρωπός» του 
θεωρείται ώς ό καρπός της βιολογικής Εξέλιξης τοΰ Αν
θρώπινου είδους, και πρέπει νά όμολογήσουμε πώς όρι- 
σμένα ΑποσπΑσματα τοΰ Ζ α ρ α τ ο ύ σ τ ρ  α δίνουν κά- 
ποια λαβή σέ μιά τέτοια έρμηνεία Στόν Ά  ν τ I χ ρ ι - 
σ τό  του, δμως, ό Νίτσε σαφώς Αντιτίθεται έναντίον αύτης 
της έρμηνείας: «Τό πρόβλημα πού θέτω δέν είναι νΑ μά- 
» θουμε ποιό είδος θά διαδεχθεί, στήν ιστορία τών δν-
* των, τό είδος τών Ανθρώπων. Ό  Ανθρωπος είναι Ενας
* σκοπός, τό πρόβλημα, δμως, είναι νά μάθουμε ποιόν 
» τύπο Ανθρώπου θά πρέπει νά δημιουργήσουμε, ποιόν
* τύπο άνθρώπου θά πρέπει νά φτιάξουμε. Ό  τύπος 
» αύτός θά πρέπει νά είναι Ενας Ανθρωπος πού νά Εχει 
» μιάν Αξία ύψηλότερη, Ενας άνθρωπος πού νά είναι πιό 
» Αξιος νά ζεΐ, που νά είναι πιό σίγουρος γιά τό μέλλον. 
» Αύτός ό Ανώτερος τύπος άνθρώπου Εχει, ήδη, γίνει, συ- 
» χνά, ζωντανή πραγματικότητα, κατά τό παρελθόν, Απο- 
» τελοΰσε, δμως, πάντα, μιάν έξαίρεση όπότε δημιουργή-
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» θηκε, πάντοτε, κατά τύχη και ποτέ έπειδή τόν 
» θελήσαμε». Στήν παραπάνω, λοιπόν, περίπτωση, ό 
^υπεράνθρωπος» είναι ταυτόσημος .μέ τόν «κυρίαρχο 
^ης ŷ Q» μέ τό «ξανθό κτήνος», πού Αναλύσαμε, ήδη, 
τή βάρβαρη ήθική του. Αύτός ό τύπος παρουσιάστη
κε, στήν Ιστορία της Ανθρωπότητας, σάν μβμονωμένο άτο
μο, τώρα μονάχα πρόκειται συνειδητά νά Αποτελέσει ή 
έκπαίδευσή του τήν πρωταρχική μέριμνα της κοινωνικής 
θέλησης τής διευθύνουσας τάξης.

Έπεξεργαζόμενος αύτές τΙς Ιδέες ό Νίτσε, προφη
τεύει μέ τόν πιό συγκεκριμένο τρόπο τό χιτλερικό φασι
σμό σάν τήν ήθική Ιδεολογία τοΟ «Αμερικάνικου αΙώνα». 
Τό δτι ή βαρβαρότητα καί ή κτηνωδία εΐναι Αξεχώριστες 
στήν ούσία Από αύτούς τούς «ύπεράινθρωπους», ό Νίτσε 
τό λέει, χωρίς περιστροφές καί διφορούμενα, στή θ έ λ η 
σ η  γ ι ά  δ ύ ν α μ η :  «ό Ανθρωπος είναι τέρας καί 
.* ύπερ - ζώον, ό Ανώτερος άνθρωπος θά είναι ΑπΑνθρω-
* πος καί υπεράνθρωπος. "Οταν ό Ανθρωπος Αναπτύσσε- 
ν ται σέ ΰψος καί σέ μεγαλείο, Αναιττύσσεται, ταυτόχρο- 
» να, καί Από Αποψη βάθους και φρικαλεότητας: δέ μπο- 
» ροΟμε νά θέλουμε τό Ενα καί νά ιμή θέλουμε τό άλλο, 
» f| μάλλον: μπορούμε νά ποΟμε πώς δσο πιό έπίμονα 
» ι}άχνουμε νά βρούμε τό Ενα, τόσο περισσότερο πετυχαί- 
» νουμε και τό όέλλο»(ι).

Αύτό πού ό Νίτσε προσφέρει έδώ είναι ή ήθική πού 
είχαν άνάγκη ή μπουρζουαζία γιά τήν πάλη τών τά
ξεων, καί ή μπουρζουάζικη Ιντελλιγκέντσια κατά τήν 
ϊιιπεριαλιστική περίοδο. ΚοΛ στό σημείο τοϋτο, έπίσης, 
ή Ιστορική θέση του Νίτσε εΐναι μοναδική. Πάντα, φυ 
σικά, ύπήρχε μιά ήθική της πάλης τών τάξεων στή 
μπουρζουάζικη Ιδεολογία. Στήν έπσχή, δμως, της πά
λης έναντίον του φεουδαρχικοί; αύταρχισμου, είχε Εναν 
πλατειά Ανθρώπινο καί Ανθρωπιστικό χαροτκτήρα. Ό  ρό
λος της στήν Ιδεολογία, είταν βασικός, καί προοδευτι
κός* καί ή Αφηρημένη γενίκευση, πού, συχνά, νοθεύει 
Αντικειμενικά τά προβλήματα, είχε, έπίσης, τήν κοινω-
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νική της δικαίωση' είταν ή Αντανάκλαση — ή Αντανά
κλαση αύτή, πρέπει νά σημειωθεί, δέν είταν ποτέ έντε- 
λώς συνειδητή — τών σχέσεων πού ύφίσταντο άνάμεσα 
στίς διάφορες τάξεις. Πραγματικά, σ’ αύτή τήν περίοδο, 
ή άστική τάξη είταν 6 ήγέτης δλων τών τάξεων πού 
Αγωνίζονταν έναντίον τοΰ Απολυταρχία μου και τών κα
ταλοίπων του φεουδαρχισμοϋ. Μπορούσε, λοιπόν, δικαιο
λογημένα, νά ταυτίζει τά δικά της ταξικά συμφέροντα 
μέ τά συμφέροντα της γενικής έξέλιξης της κοινωνίας. 
Αύτό δέν είναι σωστό, βέβαια, παρά ώς ένα όρισμένο 
σημείο: οί Αγώνες, λόγου χάρη, πού παρατηρούνται 
Ανάμεσα σέ διάφορες τάσεις της όμάδας τών φιλοσόφων 
τοΰ Διαφωτισμού, δείχνουν, έπΐ πλέον, — και τοΟτο είναι 
Ενα γεγονός χαρακτηριστικό της κοινωνικής κατάστα
σης της έποχής — δτι μιά μονάχα άπό τις ύπάρχουσες 
τάσεις Αντιπροσώπευε τό γενικό συμφέρον της κοινω
νίας (Ντ’ Όλμπάχ, Έλβέτιος, Ντιντερώ, Ρουσσώ), &ν 
και είμαστε ύποχρεωμένοι νά παραδεχτούμε τήν ύπαρ
ξη κάποιας διαφοροποίησης, τουλάχιστον Ιδεολογικής, 
της Τρίτης Τάξης καί πρίν άκόμη Από τή Γαλλική Έπα
νάσταση. Άπό μιάν άλλη άποψη, ol ίδιοι Ιδεολόγοι πού 
έκπροσωποΰσαν τά κοινά γιά δλους τούς καπιταλιστές 
συμφέροντα καί ol όποιοι είχανε διακηρύξει, μέ είλικρί- 
νεια καί έγκυρότητα, τήν εύγλωττη άφοσίωσή τους στήν 
όμαδικότητα — πού τήν έταύτιζαν μέ τήν Κοινωνία — 
κατόρθωσαν νά ξεπεράσουν τΙς στενόκαρδες έπιδιώξεις 
όρισμένων καπιταλιστών ή όρισμένων καπιταλιστικών 
στρωμάτων (παράδειγμα ό Ρικάρντο καί ol μοραλίστες, 
δπως ό ΜαντεβΙλ ή ό Φέργκυσον).

Αύτή ή σχετική έγκυρότητα και ό παθητικός ύπο- 
κειμενισμός, μέ τά όποΐα έκφραζόταν ό καπιταλισμός, 
έξαφανίζονται μέ τόν δέκατο Ενατο αΙώνα. Βέβαια, ol 
Ιδεολόγοι τοΰ καπιταλισμού έξακολουθοΰν νά λένε μ* 
πάθος δτι άγωνίζονται γιά τά κοινά συμφέροντα της Κοι
νωνίας καί γιά τΙς γενικές Αρχές της προόδου καί τοΰ 
Ανθρωπισμού, τά λόγια τους, δμως, άρχίζουν νά παίρ
νουν δλο καί πιό πολύ Ενα τόνο Απολογητικό, ή ύπσκρι- 
σία τους μεγαλώνει καί Αναγκάζονται, κάθε μέρα καί
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περισσότερο, νά περνούν σιωπηλά δίπλα άπό τις άληθι- 
νές πραγματικότητες της κοινωνικής ζωής καί τίς μόνι
μες Αντιθέσεις της, νά μπερδεύουν τά πράγματα, νά τά 
πλαστογραφούν. Βλέπουμε, προπάντων, νά έξαφανίζεται 
ό Ανταγωνισμός, ό όποιος Εθετε άντιμέτωπα τά ταξικά 
συμφέροντα τής άστικής τάξης πρός τά ταξικά συμ
φέροντα τοΰ προλεταριάτου, διαπιστώνουμε τήν όλο- 
κληρωτική άπουσία του άπό αύτά πού γράφουν οι Ιδεο- 
λόγοι τής άστικής τάξης καί δλ’ αύτά τή στιγμή άκρι- 
βώς κατά τήν όποία ή ταξική άντίθεση τής άστικής τά
ξης καί τοΟ προλεταριάτου βρίσκεται, στήν πραγματι
κότητα, στό έπίκεντρο τής κοινωνικής Ιστορίας.

Ή ήθική τοΰ ΝΙτσε Εχει μιά Ιστορική σημασία ύπό 
τήν Εννοια δτι εΐναι άποκλειστικώς καί μόνο ή ήθική τής 
κυρίαρχης τάξης, τής τάξης τών καταπιεστώ ν καί τών 
έκμεταλλευτών, γι* αύτό δέ καί τό περιεχόμενό της, δ
πως καί ή μέθοδός της, καθορίζονται άπό αύτή τή μαχη
τική της στάση. Εξετάζοντας τήν ήθική αύτή, διαπι
στώνουμε τή συμβολή τοΰ Νίτσε στήν πρόοδο τής άπο- 
λογητικής προσπάθειας τοΰ καπιταλισμού, σέ δύο κυρίως 
σημεία. Πρωτ’ άπ’ δλα ό Νίτσε ύπερασπίζεται τόν καπι
ταλισμό, άναλαμβάνοντας θαρραλέα τή συνηγορία τών 
λεγάμενων «κακών πλευρών» του. Ένώ οί σύγχρονοί του, 
οί όποιοι άκόμη έξακολουθοΰν νά χρησιμοποιούν τή χυ
δαία άπολογητική μέθοδο, μδς παρουσιάζουν Ενα έξιδα- 
νικευμένο πορτραΐτο τοΰ καπιταλιστικού άνθρώπου καί 
καταβάλλουν μιάν έπίμονη προσπάθεια γιά νά μας κά
νουν νά ξεχάσουμε 8λες τίς σκοτεινές ΰψεις καί τίς Αντι
θέσεις του καπιταλισμού, ό Νίτσε τοποθετεί στό κέντρο 
τών άπασχολήσεών του καί του ένδιαφέροντός του τά 
προβλήματα τής καπιταλιστικής κοινωνίας καί δλες τίς 
κακές πλευρές αύτών τών προβλημάτων. ’Εννοείται πώς 
καί ό Νίτσε δέν έγκαταλείπει τήν προσπάθεια τής έξιδα- 
νίκευσης. Ωστόσο, δέν παύει άπό τοΰ νά ύποβοηθεΐ τήν 
προώθηση τών Ιδιοτήτων έκείνων πού σχετίζονται μέ τόν 
έγωϊσμό, τή βαρβαρότητα καί τήν κτηνωδία τοΰ άνθρώ
που ό όποιος ζεΐ μέσα στήν καπιταλιστική κοινωνία, χρη
σιμοποιώντας τήν κριτική είρωνία καί τόν παθητικό λυ
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ρισμό. Βλέπουμε, μάλιστα, στίς Ιδιότητες σύτές, τά χα
ρακτηριστικά στοιχεία πού προσδιορίζουν τόν Ανθρώπι
νο τύπο στόν όποΐο, κατά τό Νίτσε, όφείλουμε νά τείνου- 
>με ήθικώς, άν θέλουμε νά σώσουμε τό Ανθρώπινο γένος, 
δηλαδή τόν καπιτθ(λισμό. Ό  Νίτσε μιλάει, λοιπόν, κι’ αύ
τός, γιά τά συμφέροντα τοΰ Ανθρώπινου γένους καί τά 
συμφέροντα αύτά τά ταυτίζει μέ τόν καπιταλισμό.

Ώστόσο— καί αύτό άποτελεΐ τό δεύτερο σημείο τό 
όποΐο Αξίζει νά ύπογραμμισθεΐ — ό Νίτσε δέ ζήτησε 
ποτέ νά γίνει ό ιδρυτής μιας ήθικής πού νά ισχύει γιά 
βλους τούς Ανθρώπους, δπως θέλησαν νά κάνουν οι νεο- 
καντιανοί ή οι θετικιστές. Ή νιτσεΐκή ήθική Απευθύνεται, 
συνειδητά καί θαρραλέα, μονάχα στή διευθύνουσα τάξη. 
Δίπλα στήν ήθική αύτή καί κάτω Απ’ αύτήν, ύπάρχει 
μιά άλλη ήθική, διαφορετικής ύφής, ή ήθική τών κατα- 
πιεζομένων, πού ό Νίτσε τήν κατοτπολεμα καί τήν Αρνιέ- 
ται μέ πάθος. Ή πάλη άνάμεσα στά δυο ήθικά συστή
ματα, πάλη, φυσικά, πού Αλλάζει μορφή, Ανάλογα μέ 
τΙς Ιστορικές συνθήκες, πάλη, δμως, ή όποια παραμένει, 
στήν ούσία της, ή πάλη τών δυό αιώνιων τύπων της ήθι
κής φιλοσοφίας, καθορίζει, άν πιστέψουμε τό Νίτσε, δλα 
τά μεγάλα ιστορικά ζητήματοΕ. Ό  Νίτσε παραδέχεται, 
λοιπόν, κατά κάποιον τρόπο, τήν ϋπαρξη της πάλης τών 
τάξεων καί τό γεγονός αύτό τόν ξαναφέρνει καί πάλι 
σέ Απόλυτη Αντίθεση μέ τούς πρόμαχους της άμεσης 
Απολογητικής τοΰ καπιταλισμού, μιά καί αύτοί ζητούν 
νά καταργήσουν μέ τή σκέψη τήν πάλη τών τάξεων, ή, 
τουλάχιστον, νά μετριάσουν ήθιχά τά άποτελέσματά της, 
χρησιμοποιώντας Ακριβώς τό δπλο μιας ήθικής πού θά 
είταν δμοια καί θά ίσχυε αΙώνια γιά δλους τούς Ανθρώ
πους. Αύτοΰ τοΰ είδους ή μειλιχιότητα δέν άρεσε στό 
Νίτσε, ό όποιος. Ακριβώς, στήν κριτική πού Εκανε γιά 
τήν έποχή του, κατηγορούσε τή δημοκρατία δτι είχε 
καταφέρει νά ώραιοποιήσει τήν πάλη ή όποία θέτει Αντι
μέτωπους τούς κυρίους καί τόν δχλο καί δτι είχε ύπο- 
χρεώσει τήν ήθική τών κυρίων νά κάνει πάρα πολ
λές παραχωρήσεις στήν ήθική τών δούλων. Κάνοντας τό 
σοσιαλισμό τόν κυριότερο έχθρό του, ό Νίτσε παραδε
χόταν, κατά Ενα όρισμένο μέτρο, τήν ϋπαρξη της πάλης
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τών τάξεων σάν θεμέλιο της φύσης καί τών μεταβολών 
κάθε ήθικής.

Αύτ6, δμως, κάθε άλλο παρά σημαίνει πώς 6 ΝΙτσε 
είχε ξεκαθαρισμένες Ιδέες πάνω στά προβλήματα τών 
τάξεων καί τοΰ άγώνα των τάξεων. Στό ΝΙτσε, ή πάλη 
τών τάξεων παίρνει τή μορφή της άντίθεσης άνάμεσα 
στίς άνώτερες φυλές και τΙς κατώτερες φυλές. Αύτή ή 
άπλή φόρμουλα θυμίζει, ήδη. τόν έκφασισμό της άστι
κής Ιδεολογίας. “Ολοι δσοι προσπαθούν νά «καθαρί
σουν» τό Νίτσε άπό τήν κατηγορία της συγγένειάς του 
μέ τό Χίτλερ, έπιμένουν νά ξεχωρίζουν τή νιτσεΐκή άντί- 
ληψη της ράτσας άπό τήν Αντίστοιχη άντίληψη γιά τή 
ράτσα, δπως τή διατύπωσαν ό Γκομπινώ, 6 Τσάμπερ- 
λαιν καί 6 Ρόζεμπεργκ. 'Υπάρχει, πράγματι, άνάμεσά 
τους κάποια διαφορά πού δέ μπορούμε νά τήν παρα
γνωρίσουμε. Ό  Νίτσε προσπαθεί νά άιτοδείξει δτι οΐ κοι
νωνικές τάξεις Ιχουν μιά βάση βιολογική. Ή ήθική του 
ξεκινά άπό τό άξίωμα μιας αιώνιας άνισότητας άνάμεσα 
στούς άνθρώπους και έπιχειρεΐ νά άποδείξει τήν ύπαρξη 
αύτης της άνισότητας. Ή θεωρία περί φυλών, τόσο κατά 
τήν άποψη του Νίτσε, δσο καί κατά τήν άποψη τοΰ Γκσμ- 
πινώ, όδηγεΐ σέ ήθικά καί κοινωνικά συμπεράσματα τά 
όποια είναι έντελως ταυτόσημα. Παραμένει, ώστόσο, 
άνάμεσά τους μιά διαφορά: ό Νίτσε δέ δίνει ούτε τή μι
κρότερη σημασία στήν ύπεροχή της «άρείας» φυλής, γε
νικά, δέ γνωρίζει — γιά νά χρησιμοποιήσουμε τήν άγα- 
πημένη του μέθοδο τοΰ μύθου — παρά μονάχα φυλές κυ
ρίων καί φυλές δούλων και δέ διατυπώνει παρά μόνο 
κοινωνικές καί ήθικές άπόψεις στά Ιργα του. "Αν τόν 
δοΰμε τό Νίτσε άπ’ αύτή τή σκοπιά, είναι, μάλλον, Ενας 
πρΑδρομος του Σπένγκλερ, παρά του Ρόζενμπεργκ. 
’Εκείνοι, ώστόσο, πού σήμερα τονίζουν αύτή τή δια
φορά, είναι οΐ Ιδιοι πού άγωνίζονται νά άποναζιστικο- 
ποιήσουν τό Νίτσε. Ό  Νίτσε, λοιπόν, κατόρθωσε νά συν 
αγάγει άπό τή θεωρία του γιά τΙς φυλές συμπεράσματα 
έξίσου βάρβαρα καί Ιμπεριαλιστικά μέ τά συμπεράσμα
τα στά όποια κατέληξε ό Ρόζενμπεργκ, άφοϋ προηγου
μένως διάβασε τόν Τσάμπερλαιν. Σ’ αύτό θά πρέπει νά
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προσθέσουμε, πώς άν είναι Ολοφάνερη μια κατάσταση 
σύγχυσης πού έπικρατεΐ στόν τομέα της κοινωνιολογίας, 
κατά τήν Ιμπεριαλιστική περίοδο, αύτό συμβαίνει, προ
πάντων, δταν Αρχίζουν νά μιλούν γιά φυλές (άντί νά μι
λούν γιά τάξεις), στή δημιουργία δέ τοΰ σκοταδιστικοΰ 
Ιρρασιοναλισμοΰ, στόν τομέα αύτόν, Επαιξε σημαίνοντα 
ρόλο ό Νίτσε, δσο, τουλάχιστον, καί ό Γκομπινώ καί ό 
Τσάμπερλαιν.

Ή ήθική τοΰ Νίτσε διακρίνεται άπό τήν ήθική των 
έπιγόνων τοΰ Ιδεαλισμού και τοΰ θετικισμού άπό τό γε
γονός δτι συνδέει στενότατα τά άτομικά προβλήματα 
μέ τά κοινωνικά προβλήματα. Ζητήματα πού εΤταν Απο
φασιστικής σημασίας γιά τούς νεοκαντιανούς, δπως τά 
ζητήματα της νομιμότητας καί τής ήθικότητας, οϋτε κάν 
μνημονεύονται άπό τό Νίτσε. Δέ θά βροΰμε, βέβαια στό 
Νίτσε Ενα Αληθινό καί αύθεντικό συμπέρασμα γιά τήν 
Ατομική ήθική, πού νά συνάγεται συλλογιστικώς άπό 
συγκεκριμένους κοινωνικούς προσδιορισμούς. Στό Νίτσε 
θά διαπιστώσουμε, μάλλον, Εναν ένορατικό καί Ιρρασιο- 
ναλιστικό σύνδεσμο άνάμεσα στά ψυχολογικά καί τά ή- 
θικά προβλήματα, πού τά διαπραγματεύεται μέ Ενα Ιδι
αίτερο Ατομικιστικό πνεΰμα, καί μιάν Αντίληψη γιά τήν 
κοινωνία και τήν Ιστορία, ή όποία δέν βλέπει τίποτε 
άλλο σ’ αύτές έκτος άπό μύθους. Αύτός Ακριβώς, ώστό
σο, ό αυθαίρετος καί πνευματώδης τρόπος μέ τόν όποιο 
διατυπώνει τΙς Αποφάσεις του καί ό όποιος εύνοεΐ ιδιαι
τέρως τά μόνιμα συμφέροντα τοΰ πιό Αντιδραστικού κα
πιταλισμού, Λποτελεΐ Εναν Από τους κυριότερους λό
γους της μεγάλης καί σταθερής έπίδρασης πού άσκησε 
ό Νίτσε κατά τή διάρκεια της Ιμπεριαλιστικής περιόδου. 
Ό  νεοκαντιανισμός, δπως καί ό νεοεγελειανισμός, δα
νείζουν τά προβλήματα τους στήν έποχή της «άσφα- 
λείας*. ’Επιδιώκουν άνοιχτά τή σταθεροποίηση τοΰ κα
πιταλισμού, εις τρόπον ώστε νά καταστεί Ικανός νά 
έξυπηρετήσει πραγματικά τά συμφέροντα της Αντιδρα
στικής άστικής τάξης στόν αΙώνα τών μεγάλων παγκό
σμιων καταστροφών, τών κρίσεων καί τών Επαναστά
σεων. ’Από τήν άλλη μεριά, ρεύματα, πού συχνά cwy-
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γενεύουν μέ τό Νίτσε, καί τά όποΐα, άλλοτε περισσό
τερο και άλλοτε λιγότερο, έπηρεάσθηκαν άπό αύτόν, 
ρεύματα πού έκκολάφθηκαν άπό τούς διανοούμενους της 
παρακμής (δπως ή θεωρία της «Αναίτιας πράξης» τοΰ 
ΖΙντ ή ό ύπαρξισμός), είναι προορισμένα, καί μάλιστα 
κατά τρόπο Αποκλειστικό και μονόπλευρο, νά Ανταπο- 
κριθοϋν στίς Ιδεολογικές άνάγκες μιας Ατομικιστικής 
καί παρασιτικής Ιντελλιγκέντσιας. ’Εκφράζουν, βέβαια, 
τά ρεύματα αύτά Ενα νιχιλισμό, ό όποιος βρίσκεται 
πολύ κοντά στό νιτσεΐκό νιχιλισμό, έξωθοΟν, μάλιστα, 
τό νιχιλισμό τους αύτόν στόν Οψιστο βαθμό τοΟ έσωτερι- 
κοΟ σπαραγμού, τά προβλήματα, δμως, πού θέτουν καί 
ol Απαντήσεις πού δίνουν παραμένουν πολύ πιό στενά 
καί πολύ πιό έξειδικευμένα Από τά προβλήματα τά ό
ποΐα θέτει καί τΙς Απαντήσεις τις όποιες δίνει ό Νίτσε. 
Ταιριάζουν μέ μιά φιλοσοφία «τρίτης φωνής», παρά μέ 
τή φιλοσοφία της Αντιδραστικής πρωτοπορίας. Ό  Νίτσε 
κατόρθωσε, Ακριβώς, νά προσδώσει τό στοιχείο της ένό- 
τητας, μιας ένότητας πλούσιας σέ παραδοξότητες καί 
τάσεις, σ’ Εναν πνευματικά παρακμασμένο Ατομικισμό 
καί σ’ Ενα κοινωνικό περιεχόμενο Αντιδραστικό - Ιμπε
ριαλιστικό. Τό στοιχείο αύτό της ένότητας είναι έκεΐνο 
πού καθόρισε, πέρα Απ’ δλες τις λεπτομέρειες, τή διάρ
κεια της έπίδρασής του.

Γιά παρόμοιους λόγους, ό Νίτσε βρίσκεται πολύ μα- 
κρυά Από τούς Αντιδραστικούς πού διακρίνονται, δπως 
καί αύτός, γιά τήν τόλμη τους, Αλλά χρησιμοποιούν πιό 
άμεσες, Ακόμη, μεθόδους, δπως ol πανγερμανιστές καί 
ol Αντιδραστικοί τύπου Τράΐτσκε. Αύτοί ξεκινούν Από 
τόν τύπο του λεγάμενου όμαλοΟ μικροαστού. Ό  Νίτσε 
διαλέγει γιά δικό του μοντέλο τόν διανοούμενο της 
παρακμής. Ή ήθική Αποσύνθεση τού ΑστοΟ καί τοΰ μι
κροαστού, πού μεγάλωνε δλο καί πιό πολύ, δσο Ανα
πτυσσόταν ή Ιμπεριαλιστική οικονομία καί ή Ιμπερια
λιστική πολιτική, Επιβεβαίωναν τήν προφητική Αξία τών 
προβλέψεων αύτης της ήθικής. "Αν ή έπίδραση τού Νί
τσε υπήρξε τόσο διαρκής, αύτό όφείλεται, έπίσης, στό

6
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γεγονός δτι κατόρθωσε νά Ανταποκριθεΐ πλατύτατα στίς 
Ιδεολογικές Ανάγκες της παρακμής, γιατί κατόρθωσε 
νά θέσει τά ζητήματα πού κινούσαν τό ένδιαφέρον τής 
παρακμής καί γιατί μπόρεσε νά δώσει σ' αύτά τήν ίδια 
λύση τήν όποία θά έδινε καί έκείνη. Καί προπάντων 
γιατί έπιδοκίμασε καί εύνόησε τά ένστικτα τής παρα
κμής, διακηρύσσοντας ύψηλόφωνα δτι βασική του έπι- 
δίωζη εΐτανε νά τά ξεπεράσει... Αύτό πού θά μπορούσε 
νά όνομασθεΐ διαλεκτική τοΰ Νίτσε συνίσταται, λοιπόν, 
στό δτι διαβεβαιώνει καί άρνιέται, ταυτόχρονα, τήν ϋ- 
παρξη τής παρακμής καί θέτει τά Αποτελέσματα τών 
ένεργειών του στήν ύπηρεσία τής μαχητικότερης άντί
δρασης. Ό  ίδιος ό Νίτσε έπιδοκιμάζει μιά παρόμοια 
«διαλεκτική». Γράφει στόν ’Α ν τ ί χ ρ ι σ τ ο :  «Χωρίς 
» νά λαβαίνω ύπόψη μου πώς είμαι ένας άνθρωπος τής 
» παρακμής, είμαι έπίσης καί τό Αντίθετό του» (■>).

Αύτή ή Αντίθεση, Ακριβώς, Αντιπροσωπεύει τήν ήθι
κή τής βαρβαρότητας πού περιγράψαμε παραπάνω. Ό  
Νίτσε, χωρίς άλλο, θέτει άνάποδα τό πρόβλημα τής παρα
κμής, δταν μας διαβεβαιώνει δτι ή ουσία τοΰ προβλή
ματος βρίσκεται συμπυκνωμένη στή φόρμουλα: « Νι ώ
θ ω  Α η δ ί α  μ έ  τ ή ν  Ι δ έ α  π ώ ς ε ΐ μ α σ τ ε  
έ γ  ω ΐ σ τ έ ς» (2) . Είναι, πράγματι, όλοφάνερο, δτι έκεΐ 
δπου οΐ Ατομικιστικές καί έγωΐστικές ροπές ύπερισχύουν 
πάνω στις κοινωνικές ροπές, έμφανίζεται ένα Από τά 
ούσιώδη συμπτώματα τής παρακμής. Ό  Νίτσε, ϋ μ ^ · ^  
μπορεΐ — Αν θέσει τό πρόβλημα μέ τόν τρόπο πού άνα- 
φέραμε — νά «θεραπεύσει» τούς Ανθρώπους τής παρα
κμής, δέ μπορεΐ, δηλαδή, νά τούς Αφήσει νά έχουν τήν 
ψυχολογική καί ήθική διάρθρωση πού έχουν, καί νά 
τούς δώσει ταυτόχρονα, τήν αίσθηση τής Ανεπιφύλακτης 
κατάφασης τοΰ έαυτοΟ των, νά τούς προσφέρει μιάν Α
γαθή συνείδηση, έδραιώνοντας μέσα τους τήν πίστη δτι 
δέν είναι, οΟτε πάρα πολύ έγωΐστές, οΟτε κάν άρκετά 
έγωΐστές, καί δτι πρέπει, χωρίς μάταιους φόβους, νά 
γίνουν Ακόμη πιό πολύ Απ’ δ,τι είναι έγωΐστές.



Βλέπουμε νά έμφανίζεται καί πάλι, έδω, ή κοινω
νική Αποστολή τοΟ νιτσεΐσμου, ή όποΐα συνίσταται στό 
να Απο μακρύνει Από τό σοσιαλισμό τούς δυσαρεστημέ- 
νους Από τήν έποχή τους διανοουμένους και νά τούς έξω- 
θήσει πρός τήν πιό άκρα Αντίδραση. Ό  σοσιαλισμός, 
πράγματι, άπαιτεΐ μιάν έξωτερική καί μιάν έσωτερική 
μεταβολή τοϋ Ατόμου (ρήξη μέ τήν τάξη του καί Αλλαγή 
της ύποκειμενικής του συμπεριφοράς), ένώ γιά νά ξε- 
περάσει κανείς τήν παρακμή μέ τόν τρόπο πού ύποδει- 
κνύει ό Νίτσε, δέν ύπάρχει καμμιά Ανάγκη νά Αλλάξει: 
μένει αύτό πού είταν, (βάζει στήν άκρη τά συναισθή
ματα μειονεκτικότητας πού τόν βασανίζουν, Αποκτώντας 
μιάν Αγαθή συνείδηση), κι Ετσι Εχει τήν ψευδαίσθηση 
δτι είναι πολύ πιό έπαναστάτης Από τούς Ιδιους τούς σο
σιαλιστές. Σ’ αύτό μπορούμε νά προσθέσουμε Ακόμη, 
δτι ol προτεινόμενες Από τήν ήθική τοΰ ΝΙτσε λύσεις 
Εχουν Εναν όρισμενο κοινωνικό καί Ιστορικό χαρακτήρα. 
'Ο ΝΙτσε διαπιστώνει σωστά τις έξωτερικές έκδηλώσεις 
της παρακμής: «Τί σ η μ α ί ν ε ι  ν ι χ ι λ ι σ μ ό ς :  
Σ η μ α ί ν ε ι  π ώ ς  ol  π ι ό  Α ν ε π τ υ γ μ έ ν ε ς  
Α ξ ί ε ς  κ ά ν ο υ ν  δ λ η  τ ο υ ς  τ ή ν  ά ξ ι α .  Α ύ 
τ ό  π ο ύ  λ ε ί π ε ι  ε ί ν α ι  ό σ κ ο π ό ς ,  ή ά 
π ά ν τ η σ η  σ τ ό :  γ  ι α τ (;»('). Αύτός είναι ό λόγος 
πού ό νιτσεΐκός ύπεράνθρωπος καί οί κύριοι της γης 
προσφέρουν στό διανοούμενο της παρακμής της Ιμπε
ριαλιστικής περιόδου τούς άναγκαίους όρίζοντες οί ό- 
Ίΐοΐοι τοΰ Ελειπαν ώς τώρα. Αύτά τά λίγα παραδείγμα
τα άρκοΰν γιά νά δείξουν τή μέθοδο πού κατευθύνει τΙς 
σχέσεις τοΰ Νίτσε μέ τούς διανοούμενους: ή μέθοδος 
αύτή άποτελεΐ μιάν άπό τΙς έξηγήσεις της διάρκειας 
της έπίδρασής του. Μέ τό νά μπει στήν ένεργητική ύπη- 
ρεσία της άκρας Ιμπεριαλιστικής άντίδρασης (Χίτλερ), 
ή Ιδια ή παρακμή «ξεπεράστηκε* καί «θεραπεύτηκε*, χω
ρίς νά καταβάλλει καμιάν άλλη προσπάθεια έκτός άπό 
αύτήν πού συνίστατο στό νά δώσει έλεύθερο δρόμο στά 
χειρότερα Ενστικτά της, τά όποια είταν ώς τώρα, λίγο 
ώς πολύ, περιορισμένα.
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IV

Μονάχα ξεκινώντας άπό τήν ήθική του, μπορούμε νά 
κατανοήσουμε τή θέση του ΝΙτσε πάνω στά λεγάμενα 
«μεγάλα ζητήματα» τής φιλοσοφίας, τή θρησκευτική πί
στη καί τόν άθεΐσμό. Είναι πασίγνωστο τό γεγονός δτι 
ό Νίτσε πάντα διακήρυσσε, καί μάλιστα δχι χωρίς πά
θος, πώς εΐταν άθεος, πώς καταπολεμούσε, μέ τήν ίδια 
όρμή, κάθε μορφή θρησκείας καί Ιδιαίτερα τή χριστια
νική θρησκεία. Αύτό τό γεγονός έξηγεϊ, κατά Ενα μέ
ρος, τή μεγάλη έπίδραση πού άσκησε ό Νίτσε στούς δια
νοούμενους κύκλους, οΐ όποιοι, σέ μιάν άναλογία πού 
συνεχώς μεγάλωνε, έγκαταλείπανε τίς παληές θρησκευ
τικές πίστεις. Άφότου, δμως, γεννήθηκε αύτό τό κίνημα, 
πήρε, δπως μπορέσαμε νά ίδοϋμε, ήδη, μέ τό Σοπενά
ουερ, πολλές καί διαφορετικές κατευθύνσεις. Στήν 
άρχή, πήρε τήν κατεύθυνση ένός άθεΐσμοϋ πραγματικά 
ύλιστικοϋ καί θεμελιωμένου πάνω στήν άνάπτυξη τών 
φυσικών έπιστημών. Αύτό τό ρεϋμα ένισχύθηκε σέ με
γάλο βαθμό μέ τόν Ντάρβιν (δπως μας δείχνει τό παρά
δειγμα του Χαϊκελ), ή άνίατη, δμως, άνικανότητά του 
γιά μιάν ύλιστική έξήγηση τών κοινωνικών φαινομένων 
καί συνεπώς καί τών ήθικών καί πολιτικών φαινομένων, 
παρέμεινε ή μεγαλύτερή του άδυναμία. Μή μπορώντας 
νά ξεπεράσει τό κίνημα τών διανοουμένων πού άναφέ- 
ραμε, Εναν όρίζοντα στενά άστικόν, άμφιταλαντεύεται 
συνεχώς άνάμεσα στόν πεσσιμισμό καί τήν άπολογητική 
του καπιταλισμού. Δέ μπορούμε, φυσικά, νά μιλήσουμε 
γιά μιά πλατειά έπίδραση του διαλεκτικού καί ιστορι
κού ύλισμοϋ πάνω στήν άστική τάξη. Άκόμη καί στά 
έργατικά κόμματα — έξαίρεση άποτελεΐ τό ρωσσικό μο
νάχα κόμμα — ή έπίδρασή του άδιάκοπα λιγόστευε, στή 
διάρκεια τής ιμπεριαλιστικής περιόδου, έξαιτίας του φι- 
λοσοφικοΰ ρεβιζιονισμοΰ. ’Από μιάν Αλλη πλευρά, βλέ
πουμε νά ένισχύεται τό ρεϋμα τοΰ «θρησκευτικού άθεϊ-



σμοΟ», πού σάν άποστολή του είχε νά Ικανοποιήσει τίς 
θρησκευτικές άνάγκες τών κύκλων έκείνων οί όποιοι 
είχαν διακόψει τίς σχέσεις τους μέ τις θετικές θρησκείες, 
ΰστερα, μάλιστα, άπό μιά ζωηρή πολεμική έναντίον 
τους. “Ετσι, αύτοί πού εϊτανε στρατευμένοι κάτω άπό 
τις σημαίες τοΰ «θρησκευτικοΟ άθεϊσμοΰ», μπορούσαν νά 
Εχουν τήν ψευδαίσθηση δτι τηρούν μιά στάση «Ανεξάρ
τητη», «άντικονφορμιστική» καί μάλλον «έπαναστατική». 
Ταυτόχρονα, ή θρησκευτικότητα, πού ή ύπαρξή της άπο- 
τελεϊ τόσο σημαντικό παράγοντα γιά τήν ύποστήριξη τοϋ 
καπιταλιστίκοΟ καθεστώτος, θά κατόρθωνε νά διασωθεί. 
ΓΥ αύτόν δέ άκριβώς τό λόγο ό «θρησκευτικός άθεΐ* 
σμός» έπαιρνε μιάν άπό τίς μορφές της Εμμεσης άπολο- 
γητικής του καπιταλισμοΟ.

Στήν Ιστορία τής έξέλιξης τοϋ θρησκευτικοΰ συναι
σθήματος ό Νίτσε κατέχει μιά ξεχωριστή θέση. “Εσπρω
ξε τόν «θρησκευτικό άθεΐσμό» πολύ πιό πέρα άπό τά 
δρια πού τόν είχε άφήσει ό Σοπενάουερ. Ή δουλειά του 
είναι, προ πάντων, άρνητική: περισσότερο άκόμη καί, 
άπό τόν Σοπενάουερ, ό όποιος Εθεσε στήν ύπηρεσία τής 
άθεΐστικής φιλοσοφίας τό Βουδδισμό, ό Νίτσε μεταμορ
φώνει τήν άθεϊστική φιλοσοφία τοΰ Σοπενάουερ σ* Εναν 
μΰθο. Προχωρώντας πιό πέρα άπό τό Σοπενάουερ, κό
βει κάθε δεσμό μέ τίς φυσικές έπιστημες καί τίθεται 
άντιμέτωπος, άκόμα πιό συνειδητά άπό τό Σοπενάουερ, 
στόν λεγόμενο «χυδαίο» άθεΐσμό, δηλαδή, στόν ύλιστικό 
άθεΐσμό, πού βασίζεται πάνω στις φυσικές έπιστήμες. 
Σ* Ενα περίφημο άπόσπασμα τής Χ α ρ ο ύ μ ε ν η ς  
Γ ν ώ σ η ς ,  λέει δτι ό θεός Εχει πεθάνει καί δτι δολο
φόνοι του είναι οί άνθρωποι(ι). Υπήρχε, λοιπόν, άλλοτε, 
Ενας θεός καί μονάχα σήμερα δέν ύπάρχει πιά. Άπό 
αύτό συνάγεται, δτι ό άθεΐσμός δέν είναι μιά άναπόφευ- 
κτη συνέπεια τής άσυμβίβαστης άντίθεσης άνάμεσα στήν 
Ιδέα τοϋ θεοϋ καί τήν εΙκόνα του κόσμου πού μας δίνουν 
οί έπιστημες (στήν περίπτωση πού μας άπαοχολεΐ, οί 
γνώσεις πού κατέχουμε τώρα θά είχαν μιάν άναδρομική
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άξΙα γιά τό παρελθόν), Αντιθέτως, ή ήθική συμπεριφο
ρά των Ανθρώπων της έποχής μας είναι έκείνη που Απο
κλείει τήν ϋπαρξη τοΟ θεοΟ, ένώ μέχρι τώρα τήν παρα
δεχόταν καί εϋρισκε, μάλιστα, στό θεό, ό άνθρωπρς 
μιά προστασία (ύπαινιγμός, σύμφωνα μέ τό νιτσεΐκό 
πνεΰμα, γιά τή μακρόχρονη βασιλεία τοΰ χριστιανισμού 
καί της «ήθικής τοΰ σκλάβου» που είχε καθιερώσει). Ό  
Αθεϊσμός τοΰ Νίτσε, λοιπόν, έπιχειρεϊ, μέ τόλμη άνυπέρ- 
βλητη, να θεμελιώσει τή βάση του πάνω στήν ήθική, ή 
όποία, γι’ αύτόν, είναι, δπως είδαμε, μιά φιλοσοφία της 
Ιστορίας καί, ταυτόχρονα, μιά φιλοσοφία της κοινωνίας. 
“Οταν βρίσκει ευκαιρία, ό Νίτσε λέει τά πράγματα πολύ 
καθαρά: «Ά ν α ί ρ ε σ η  τ ο Ο  Θ ε ο Ο :  σ τ ή ν  
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  μ ο ν ά χ α  ό θ ε ό ς  τ ων  
ή θ ι κ ο λ ό γ ω ν  ε ί ν α ι  έ κ ε ΐ ν ο ς  π ο ύ  μ π ο 
ρ ε ΐ  ν ά  ά ν α ι ρ ε θ ε ΐ ι ( ' ) .

Σέ μιά τέτοιου είδους Αντίληψη Ανακαλύπτουμε, χω
ρίς Αμφιβολία, Αναμνήσεις Από τό Φόϋερμπαχ. 01 Αντι
θέσεις, δμως, πού1 ύπάρχουν Ανάμεσα στό Νίτσε καί τό 
Φόϋερμπαχ είναι πολύ σοβαρότερες Από τΙς όμοιότη- 
τες. Ό  Φόϋερμπαχ είναι ύλιστής. Γ ι* αύτόν, ή παράσταση 
τοΰ ΘεοΟ — κατά τό Φόϋερμπαχ, ό θεός δέν είναι τί
ποτε άλλο Από μιά παράσταση — Αποτελεΐ Ενα συμπέ
ρασμα στό όποιο καταλήγει ό άνθρωπος ξεκινώντας Από 
τΙς Αρχές τής αίτιότητας. Ό  Νίτσε, Αντίθετα, δέχεται 
πώς Ανάμεσα σέ όρισμένες έκδηλώσεις της ήθικής συμ
περιφοράς τών Ανθρώπων καί τών θεών τους ύφίσταται 
μιά άλληλενέργεια, ή όποία ποτέ δέν πρόκειται νά έκ- 
λείψει. Δέ ζητεί νά διαφωτίσει τό ζήτημα της Οπαρξης 
τών θεών άνεξάρτητα άπό τΙς παραστάσεις πού έχουν 
γι’ αύτούς οί άνθρωποι, ή, μάλλον, δέ ζητεί νά Ιδεϊ μή
πως ol θεοί δέν είναι τίποτε άλλο έκτός Από συνοπτικές 
εΙκόνες, προβολές αύτών τών παραστάσεων. Ό  Νίτσε, 
δπως βλέπουμε, μένει, ώς πρός τό σημείο αύτό, πιστός 
στή μυθοπλαστική του μέθοδο. 01 δεσμοί, βέβαια, πού 
συνδέουν τούς θεούς πρός τούς Ανθρώπους δέν είναι δε
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σμοί πραγματικής συνύπαρξης καί τό θέμα αύτό όφεί- 
λουμε νά παρατηρήσουμε ΰτι δέν έπεχείρησε νά τό δια
φωτίσει ό ΝΙτσε. ’Από τή φιλοσοφία τοΟ Φόϋερμπαχ έ- 
πηρε ό Νίτσε τήν άσθενέστερή της άποψη: τήν Ιδέα δτι 
οΐ μεταμορφώσεις τών θρησκευτικών παραστάσεων άπο- 
τελοϋν τήν ούσιώδη άποψη της Ιστορίας. Έν τούτοις καί 
ώς πρός τό σημείο τοϋτο ύπάρχει μιά σημαντική δια
φορά άνάμεσα στό Νίτσε καί τό Φόϋερμπαχ. Γιά τό 
Φόϋερμπαχ, ή σχέση τοΰ άνθρώπου πρός τό θεό άνα- 
βλύψει άπό τή ζωή, παραμένει, δμως, κυρίως, καρπός 
της σκέψης καί τοΰ στοχασμού. Γιά τό Νίτσε, άντίθετα, 
ό βασικός συντελεστής ό όποιος καθορίζει τή φύση αυ
τής της σχέσης πρέπει νά άνσζητηθεΐ στίς κοινωνικές 
πράξεις τών άνθρώπων, σέ τελευταία άνάλυση, δηλαδή, 
στήν ήθική.

Ό  Νίτσε καθορίζει μιά σχέση άνάμεσα στόν άθεΐσμό 
(ό Ζαρατούστρας στέρησε τόν άνθρωπο άπό τόν θεό 
του!) καί τή νεώτερη ήθική, πού τό Εμβλημά της είναι 
Ενα «δλα έπιτρέπονται». Ό  θάνατος τοΰ θεοΰ δέν εϊτανε 
παρά Ενα μέσο γιά τήν άπελευθέρωση τών άνθρώπων 
άπό τά διάφορα συναισθήματα μειονεκτικότητας πού 
τούς βασάνιζαν καί πού μεταβιβάζονταν άπό γενεά 
σέ γενεά, μέσω της έκπαίδευσης, έδώ καί χιλιάδες χρό
νια, καί άπέβλεπε στή δημιουργία αύτών τών immoraliatea, 
οί όποιοι θά γίνονταν ή τυραννική άρίστοκρατία τοΰ μέλ
λοντος πού θά έδέσποζαν πάνω στήν άγέλη. "Αν &>μα- 
ται καμιά φορά ό Νίτσε τό θέμα τής «έπιστροφής στή 
φύση», δέν παραλείπει, ώστόσο, νά σημειώνει πάντα εύ- 
θύς άμέσως αύτό πού τόν χωρίζει άπό τό Ρουσσώ. Γ ιά 
τό Νίτσε ή «έπιστροφή στή φύση» δέ μπορεΐ νά Εχει παρά 
μιά μονάχα Εννοια: «ή φύση:  δ η λ α δ ή  τ ό  ν ά  Εχ ε ι  
κ α ν ε ί ς  τ ό  θ ά ρ ρ ο ς  ν ά  ε ί ν α ι  i mmo r a l  
δ π ω ς  κ α ί  ή φ ύ σ η !»ί 1) . θ ά  εϊταν έπίσης λάθος νά 
θεωρήσουμε αύτά τά άποσπάσματα ταυτόσημα μέ τήν 
περιγροοφή της φυσικής κατάστασης τοΰ άνθρώπου, δπως 
τή διατυπώνει ό Χόμπς: ό Χόμπς, κάνοντας λόγο γιά
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τή φυσική κατάσταση, τή θεωρεί σάν τό σημείο Αφετη
ρίας της έξέλιξης της Ανθρωπότητας — άπαντά στό έρώ- 
τημα: Από ποϋ Ερχεται ή ά\£ρωπότητα; — ένώ, στήν πε
ρίπτωση τοϋ Νίτσε, Εχουμε νά κάνουμε μέ τήν πραγμα
τοποίηση ένός σκοπού' ή έρώτηση, δηλαδή, πού θέτει ό 
Νίτσε είναι έντελως διαφορετική: που πηγαίνει ή Ανθρω
πότητα; Βλέπουμε, λοιπόν, καθαρά, έδω, αύτό πού χω
ρίζει τό Νίτσε Από τή φιλοσοφία τοϋ Διαφωτισμού. 01 
φιλόσοφοι της έποχής τοϋ Διαφωτισμού, δπως ό Bayle, 
έπιχειροΰσαν νά Αποδείξουν πώς ή πίστη στό θεό δέν 
εύνοεΐ τήν πρόοδο της ήθικής καί δτι μιά Αθεϊστική κοι
νωνία θά μποροϋσε νά έξασφαλίσει τό σεβασμό των ήθι- 
κων νόμων έξίσου καλά δοο καί μιά κοινωνία πού θά 
είχε θρησκευτικές κατευθύνσεις.Ό Νίτσε, Αντίθετα, θέλει 
νά Αποδείξει δτι ή έξαφάνιση της ιδέας τοϋ θεοϋ (ό θά
νατος τοϋ θεοϋ I) θά έχει σάν συνέπεια μιάν ήθική Ανα
γέννηση, δπως, βέβαια, τήν έννοεΐ ό Ιδιος αύτή τήν Ανα
γέννηση. "Ετσι, λοιπόν, διαπιστώνουμε πώς έκτός Από 
τή μεγάλη Αντίθεση πού ύφίσταται Ανάμεσα στίς ήθικές 
φιλοσοφίες της «παληας» καί της «νεώτερης» έποχής τοϋ 
Διαφωτισμού, ύπάρχει και μιά δλλη Αντίθεση, ή όποια 
Αφορά τόν κοινωνικό καί ήθικό ρόλο της θρησκείας. Γιά 
τούς στοχαστές της «παληας» έποχής τοϋ Διαφωτισμού, 
ol θρησκευτικές ιδέες δέν είχαν καμιά σχέση μέ τήν 
ήθική, τή δράση, τή νοοτροπία τών Α\£ρώπων: αύτά 
έξηγοϋνται έπαρκώς Από τήν κατάσταση τής Κοινωνίας, 
άπό τή μιά μεριά, καί Από τήν άλλη, μέ τή λογική. Ό  
Νίτσε, Αντίθετα, τονίζοντας μέ τήν Ιδεαλιστική του φιλο
σοφία της Ιστορίας δλες τΙς Αδυναμίες τοΰ Φόϋερμπαχ, 
θεωρεί τήν Ελευση τοΰ Αθεϊσμού σάν μιά στροφή στήν 
ιστορία της ήθικής. (Μπορούμε νά παρατηρήσουμε, μέ 
τήν εύκαιρία αύτή, δτι ή θεώρηση τοϋ κόσμου άπό τό 
Νίτσε ταυτίζεται έδω μέ όρισμένες τάσεις τοΰ Ντοστο- 
γιέφσκυ. Δέν ξέρω άν ό Νίτσε, έκτός άπό τΙς ’Α ν α 
μ ν ή σ ε ι ς  ά π ό  τ ό  σ π ή τ ι  τ ω ν  π ε θ α μ έ ν ω ν ,  
είχε διαβάσει άλλα Εργα τοΰ Ντοστογιέφσκυ: έν πάση 
περιπτώσει, είναι γεγονός δτι άγνοοΰσε όλόκληρο τό 
Εργο του κι Ετσι ό παραλληλισμός πού θά μποροϋσε
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κανείς νά κάνει άνάμεσα στό Ντοστογιέφσκυ καί τό Νί
τσε. γιά δ,τι άφορα τις σχέσεις τοϋ θρησκευτικού άθΐ'ι- 
σμοϋ καί τής ήθικής δέν είναι καί τόσο πολύ έντυπω- 
σιακός).

Ό  άθίΐσμός τοϋ Νίτσε είναι ένας άκρος ίδεαλιστι- 
κός ύποκειμενισμός. Πρόκειται γιά ενα σημαντικό χα
ρακτηριστικό τοϋ νιτσεικοϋ άθεϊσμοΟ, πού θά πρέπει 
Ιδιαίτερα νά τό τονίσουμε, γιατί ό ίδεαλιστικός ύποκει- 
μενισμός πολέμησε πάντοτε, καί μάλιστα μέ πάθος, σέ 
δλα τά μεγάλα φιλοσοφικά προβλήματα, τόν ιδεαλισμό. 
"Οταν, παρακάτω, θά μιλήσουμε γιά τή στενή συγγέ
νεια τής νιτσεϊκής γνωσιοθεωρίας μέ τή θεωρία τοϋ Μάχ 
καί τοϋ Άβενάριους, θά ίδοϋμε δτι ό Νίτσε, άκριβώς 6- 
-πως καί αύτοί, προσπάθησε νά καλύψει, σχεδόν πάντα, τό 
βασικό του άγώνα έναντίον τοϋ ύλισμοϋ κάτω άπό ψεύ
τικες καί προσποιητές, σφοδρότατες δμως, έπιθέσεις έ
ναντίον τοϋ Ιδεαλισμού, καί δτι πάντα ήθελε νά δίνει 
τήν έντύπωση πώς ή φιλοσοφία του ά^τιπροσώπευε κάτι 
τό καινούργιο, Ενα «tertium datur», πού στρεφόταν, τόσο 
έναντίον τοϋ Ιδεαλισμού, δσο καί έναντίον τοϋ ύλισμοϋ. 
Πρέπει, έπίσης, νά ύπογραμμίσουμε τή χτυπητή συγγέ
νεια πού υπάρχει άνάμεσα στό Νίτσε, άπό τή μιά μεριά, 
καί τό Μάχ καί τόν Άβενάριους, άπό τήν άλλη, πάνω 
στό θέμα τής ύπαρξης τοϋ θεού. Στούς ρώσσους μαχι- 
στές, στό Λουνατσάρσκυ, λόγου χάρη, είδαμε νάάναπτύσ- 
σεται μιά τάση πού ζητοϋσε νά έρμηνεύσει τό θρησκευ
τικό άθεΐσμό, «ψάχνοντας νά βρει Εναν καινούργιο θεό». 
Αύτό έσήμαινε δτι, έφόσον ό θεός είχε πεθάνει (Νίτσε) 
Αά μπορούσαμε καί πάλι νά τόν άναστήσουμε. Τήν προσ
πάθεια αύτή μπορούμε, ήδη, νά τή διαπιστώσουμε καί 
στό Νίτσε. Καί στό σημείο αύτό, δμως, ή θέση πού ύπο- 
στηρίζει ό Νίτσε είναι Αμφιλεγόμενη. "Εχουμε νά κά- 
\ουμε μέ μιά θέση γεμάτη άπό μεγαλοπρεπείς καί άντι- 
φατικές άπόψεις. Μποροϋμε, άπό τή μιά μεριά, νά δια
βάσουμε στις πρόχειρες σημειώσεις πού μάς άφησε γιά 
τό Ζ α ρ σ τ ο ύ σ τ ρ α :  .«Μιλάτε γιά τό ξέσχισμα 
» τοϋ θεοϋ άπό τόν Ιδιο τό θεό. Στήν περίπτωση αύτή, 
» ώστόοο, πρόκειται μονάχα γιά μιάν άπλή άλλαγή:



* 6 θεός άλλάζει δέρμα, ήθικό δέρμα! Σέ λίγο θά τόν 
» δοϋμε νά άνασταίνεται καί πάλι, καί αύτή τή φορά 
» θά βρίσκεται πέρα άπό τό καλό καί τό κακό»(ι). ’Αρ
γότερα, βρίσκουμε στό Ιργο του: Ή θ έ λ η σ η  γ ι ά  
δ ύ ν α μ η :  «’Ακόμη μιά φορά: μπορεΐ άκόμη νά έμφα-
* νισθεΐ Ενα πλήθος άπό καινούργιους θεούς!» Γιά νά 
πούμε τήν άλήθεια, ό Νίτσε έκφράζει έδω τΙς προσωπι
κές του άμφιβολίες, έν όνόματι τού Ζαρατούστρα. Ό  Νί
τσε είταν «Ενας άθεος παληοΰ τύπου πού δέν πίστευε, 
ούτε στούς άρχαίους, ούτε στους καινούργιους θεούς». 
'Ωστόσο, τελειώνει αύτές τις σκέψεις του μέ τήν Ακό
λουθη φράση: «τύπος θεού: σύμφωνα μέ τόν τύπο των 
» δημιουργικών πνευμάτων, των μεγάλων άνδρών*(2). 
Αύτές ol άπλές παρατηρήσεις μας έπιτρέπουν νά τοπο
θετήσουμε Ιστορικά τόν άθεϊσμό τοΰ Νίτσε. ’Από τήν 
άλλη μεριά, δμως, ό άντίπαλος πού, στά τελευταία του 
Εργα, βάζει άντιμέτωπο στό χριστιανισμό καί τόν ’Ε
σταυρωμένο, δέν είναι ό Απελευθερωμένος άπό κάθε θεό 
κόσμος, έν πάση δέ περιπτώσει, δ έ ν  ε ί ν α ι  μ ο 
ν ά χ α  αύτός: είναι, έπίσης, καί ό καινούργιος θεός, 
ό Διό\υσος.

Είναι όλοφάνερο, λοιπόν, δτι ό νιτσεΐκός άθεΐσμός, 
ό όποιος διατείνεται πώς είναι ριζοσπαστικός, έκμηδε- 
νίζει παντού τά σύνορα της θρησκείας, ύπό όρισμένες 
προϋποθέσεις, μάλιστα, άφήνει τήν πόρτα άνοιχτή σέ 
πολύ διαφορετικές θρησκευτικές τάσεις. Στό νιτσεϊκό 
άθεϊσμό βρίσκεται Ενα άπό τά μυστικά της έπίδρασης 
τοΰ ΝΙτσε: Ό  Νίτσε κοττόρθωσε χρησιμοποιώντας τόν 
άθεϊσμό, νά δημιουργήσει μιάν έκλεκτική Ιδεολογία, δ
που συναντώνται δλες ol άντιδραστικές τάσεις της Ιμπε
ριαλιστικής έποχής. Ό  μύθος πού έδημιούργησε ό Νίτσε 
Εχει μιάν Εννοια ξεκάθαρη, &ν τόν δούμε άπό άποψη κοι
νωνική και συνεπώς και άπό άποψη ήθική. "Αν τόν δοΰμε, 
δμως, τόν μύθο αύτόν άπ’ όποιαδήποτε άλλη άποψη, θά 
διαπιστώσουμε πώς είναι γεμάτος άπό άσάφειες καί



βτι μπορεΐ να έρμηνευθεΐ μέ βλους τούς τρόπους. Πρέ
πει δέ νά παραδεχτούμε πώς ή Απουσία ξεκαθαρισμένων 
όροθεσιών στίς νιτσεϊκές Απόψεις δέν έξαλείφεται Από 
τή δύναμη τής όλοψάνερης ύποβλητικότητας τών συμβό
λων πού χρησιμοποιεί! Πρέπει, έπίσης, νά σημειώσουμε, 
πώς μπορεΐ να φτιάξει κανείς, δπως κάνει ό Baenmlerl1) ,  
ξεκινώντας Από τό νιτσεΐκό μύθο, τό πρόπλασμα τοΰ 
(φασιστικού) ρατσιστικού μύθου πού Αντιτάσσεται στό 
χριστιανισμό καί ταυτόχρονα νά συμφιλιώσει καί συν
διαλλάξει τό «ριζοσπαστικό? Αθεϊσμό αύτοϋ του μύθου 
μέ τό χριστιανισμό! Ή Αδελφή του Νίτσε έπεχείρησε Από 
τήν Αρχή, μέ πανγερμανιστική βαναυσότητα, νά κάνει 
αύτή τή δουλειά. Τό Ιδιο έπεχείρησαν νά κάνουν, μέ λε
πτότερο τρόπο, ϋστερ’ Από αύτήν, καί άλλοι. Γιά παρά
δειγμα Αναφέρουμε τόν Γιάσπερς, ό όποιος γράφει γιά 
τή σχέση του Νίτσε πρός τό χριστιανισμό: «"Οσο καί
> νά κατηγορούν τό Νίτσε γιά τόν Αθεϊσμό του καί 
» βσο καί νά μάς θυμίζουν τόν Άντίχριστό του, αΐ- 
» σθανόμαστε τήν ύποχρέωση νά σημειώσουμε πώς
* ό άθεΐσμός τοϋ Νίτσε δέν Αποτελεΐ Απόλυτη ν άρ- 
» νηση τοϋ θεοϋ, οΟτε είναι ταυτόσημος μέ τήν Α- 
» διαφορία έκείνου γιά τόν όποιον βρίσκεται πολύ μα- 
» κρυά ό θεός, έκείνου γιά τόν όποιον δέν ύπάρχει ό 
» θεός, γιατί δέν ψάχνει νά τόν βρει. Ό  τρόπος μέ τόν 
» όποΐο διοπτιστώνει, μαζύ μέ βλους τούς Ανθρώπους τής 
» έποχής του, ό Νίτσε, βτι «ό θεός έχει πεθάνει», δείχνει 
» τί τρομαικτική συμφορά ύπήρξε γι’ αύτόν ή διαπί-
* στωση πού έκανε!.. Καί. . .  άκόμη καί βταν . . .  μέ δι-
* καιολογημένη αύστηρότητα, φτάνει ώς τό σημείο νά
* Αρνηθεΐ κάθε είδους πίστη στό θεό, καί τότε Ακόμη 
» ό Νίτσε παραμένει, περιέργως, κοντά στό χριστιανι- 
» σμό: «ό χριστιανισμός, λέει ό Νίτσε, Αποτελεΐ τό κα-
* λύτερο κομμάτι Ιδανικής ζωής πού γνώρισα, Από τΑ
* παιδικά μου χρόνια’ τόν παρακολούθησα σέ βλες του 
» τις έκδηλώσεις καί νομίζω πώς ποτέ δέν ύπηρξα, στό

βάθος τής καρδιάς μου, Ανειλικρινής Απέναντι του».

1. Baeomkr, β.π. σελίς 99.
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(Γράμμα στόν Πέτερ Γκάστ της 21.7.1881) ( '). Κατά τόν 
’Αμερικανό Κάουψμαν, αύτό που φέρνει τό ΝΙτσε κοντά 
στό χριστιανισμό, ταυτόχρονα τόν άπομακρυνει άπό αύ
τόν καί τόν κάνει Αντίθετόν του.

“Ολες αύτές οΐ φαινομενικά όξύτατες Αντιθέσεις έξ- 
ομαλύνονται, Αν προσέξουμε τόν κοινωνικό καί ήθικό χα
ρακτήρα της Αντιχριστιανικής πολεμικής τοϋ ΝΙτσε. Καί 
στό σημείο αύτό, δμως, θά πρέπει νά φυλαχτούμε μήπως 
πάρουμε σάν κριτήριο της νιτσεϊκής πολεμικής τόν τόνο 
της καί τό υφος της. Σέ μιά τέτοια περίπτωση θά κιν
δυνεύαμε κι έμεϊς, δπως ό IWnmler, νά ποΰμε δτι: «Ό 
» ΝΙτσε Αντιλαμβανότανε καλά πώς ή θέση του εϊτανε 
» πολύ πιό τολμηρή καί πολύ πιό έπικίνδυνη άπό τή 
» θέση τοϋ τολμηρότερου Αντικληρικαλιστη ρασιοναλι- 
» στη τοΰ XVIII αιώνα(2). Ή διαφορά Ανάμεσα στό 
ΝΙτσε καί τούς Αντικληρικαλιστές φιλοσόφους τοΰ XVI11 
αιώνα γίνεται εΰκολα Αντιληπτή. “Οταν οΐ φιλόσοφοι τοΰ 
Διαφωτισμοΰ — Ακόμη καί ό Βολταΐρος πού δέν είταν 
άθεος — Αγωνίζονταν έναντίον τοΰ χριστιανισμού, πο
λεμούσαν τά πραγματικά στηρίγματα τού φεουδαρχικοΰ 
Απολυταρχισμοϋ. Μπορούμε, έπίσης, νά ποΰμε πώς, στόν 
Αγώνα τους αύτόν, πολεμούσαν σέ δλους τούς τομείς 
της ζωής καί της Ανθρώπινης σκέψης, Αρχίζοντας Από 
τά γενικώτερα ζητήματα πού σχετίζονται μέ τήν Αντίληψη 
τού κόσμου καί τήν θεωρία της γνώσης καί φτάνοντας 
ώς τήν ήθική καί τήν αισθητική. Ό  Νίτσε, Αντίθετα, έξ- 
απολύει τήν πολεμική του μόνο έναντίον τοΰ ρεύματος 
στό όποιο νομίζει δτι βλέπει τόν Ιδεολογικό πρόδρομο 
τής δημοκρατίας καί τοΰ σοσιαλισμού, έναντίον δηλαδή 
τοΰ ρεύματος πού Αντιπροσωπεύει, κατά τήν άποψή του, 
τήν ήθική των δούλων. ’Εκτός τοΰ δτι, έξαιτίας αύτοΰ 
τού λόγου, όλόκληρος ό Αγώνας έναντίον τοΰ χριστια- 
νισμοΰ παίρνει Εναν πολύ στενό καί Αποφασιστικά Αντι
δραστικό χαρακτήρα, έπιπλέον, ό Αγώνας, αύτός μπο
ροϋμε νά ποΰμε πώς χάνει δλη τήν κοινωνική του ση
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μασία. ΟΙ φιλόσοφοι τοϋ Διαφωτισμού πολεμούσαν τά 
πραγματικά Ιδεολογικά στηρίγματα της Απόλυτης μο
ναρχίας: και ό ίδιος, δμως, ό Νίτσε δέν έξακοντίζει τίς 
βρισιές του έναντίον των Ιδεολογιών καί των πεποιθή
σεων, οί όποιες, στόν άγώνα του έναντίον τού σοσιαλι
σμού καί της δημοκρατίας, είναι, στήν πραγματικότητα, 
οί πιστότεροι σύμμαχοί του; Βέβαια, υπάρχουν στή χρι
στιανική θρησκεία καί στήν Ιστορία τού χριστιανισμού 
τάσεις καί στοιχεία, στά όποια έκφράσθηκε μέ έντονο 
τρόπο ή Ιδέα — άμφισβητήσιμη κατά τό Νίτσε — της 
Ισότητας δλων τών άνθρώπων. ΟΙ έκκλησίες, δμως, καί 
μαζΰ μέ αύτές τά δεσπόζοντα ρεύματα τοϋ θρησκευτικού 
συναισθήματος έξελίχθηκαν κατά τρόπο τέτοιον ώστε νά 
άφαιρούν άπό τήν Ιδέα της Ισότητας κάθε κοινωνική ση
μασία, έφόσον ή Ιδέα αύτή έρμηνεύθηκε πάντα Ετσι ώστε 
νά χρησιμεύει σάν στήριγμα σέ διάφορα συστήματα έκ- 
μετάλλευσης καί καταπίεσης καί στό νά νομιμοποιεί τΙς 
Ανισότητες πού δημιουργούν αύτά τά συστήματα. Νά, λοι
πόν, ποιό είναι τό κοινωνικό κίνητρο πού κάνει τήν Ελισά
βετ Forster — Νίτσε νά δρα όλόϊδια μέ τό Γιάσπερς καί 
τόν Κάουφμαν, κίνητρο τό όποιο τούς ώθεΐ νά βάζουν τό 
Νίτσε δίπλα στό χριστιανισμό. Κοινωνικά Εχουν δίκηο, 
άφοϋ ή ήθική του Νίτσε ταυτίζεται άπόλυτα μέ τήν πρα
κτική πολιτική τοϋ Πάππα, τοϋ καρδινάλιου Σπέλμαν 
καί μερικών άλλων. Τό δτι οί έκδηλώσεις πού συνοδεύουν 
αύτή τήν πολιτική δέν συμβιβάζονται καί τόσο καλά μέ 
τόν άνοιχτά κυνικό τόνο τοΰ Νίτσε, αύτό δέν Εχει με
γάλη σημασία, γιατί, κατά βάθος, ή πολιτική αύτή καί 
ό €άντιχριστιανισμός» τοΰ Νίτσε πηγαίνουν χέρι-χέρι! 
"Υστερα, δέν πρέπει νά ξεχνοΰμε δτι ή χιτλερική προπα
γάνδα χρησιμοποίησε άμεσα τή νιτσεΐκή κριτική τοΰ χρι
στιανισμού.

θά  περιορισθοΰμε, λοιπόν, νά Αναφέρουμε μέ συν
τομία μερικά κρίσιμα άποσπάσματα τοΰ Νίτσε άπό τά 
όποια βγαίνει καθαρά δτι τό θέμα πού μας Απασχόλησε 
παραπάνω δέν είναι άπλως Ενα σημείο άνάμεσα στά 
άλλα, άλλα τό πρώτιστο σημείο τοΰ νιτσεΐκοΰ Αντιχρι- 
στιανισμοΰ. Καί γιά ν’ άρχίσουμε, θά Αναφέρουμε με
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ρικές φράσεις δανεισμένες άπό τις τελευταίες σελίδες 
τοϋ Ec c e  homo,  ol όποιες προηγούνται μιας άλλης 
φράσης πού ή σημασία της υπήρξε βασική γιά τό ΝΙτσε 
κατά τήν τελευταία περίοδο της σταδιοδρομίας του: «Ό 
Δ ι ό ν υ σ ο ς  ά ν τ ι μ έ τ ω π ο ς  τ ο υ  Ε σ τ α υ 
ρ ω μ έ ν ο υ ! »  Πολύ χαρακτηριστικό, έπίσης, είναι καί 
τό τέλος τοΰ άποσπάσματος, στό όποιο περιλαμβάνονται 
ol φράσεις αύτές καί στό όποιο ό Νίτσε χρησιμοποιεί μιά 
πασίγνωστη φράση τοΰ Βολταίρου: « Σ υ ν τ ρ ϊ ψ τ ε  
τ ο ν  τ ό ν  ά τ ι μ ο ! »  Ή διαφορά στό σημείο αύτό άνά
μεσα στό Νίτσε καί τό Βολταΐρο είναι πολύ χτυπητή: 
αύτό πού θέλει νά καταστρέψει στό χριστιανισμό ό Βολ
ταΐρος καί αύτό έναντίον τοΰ όποίου έπιτίθεται ό Νίτσε 
είναι δυό πράγματα έντελώς άντίθετα. Ό  Νίτσε γράφει: 
«Ή Ανακάλυψη τής χριστιανικής ήθικής είναι Ενα γεγο-
* νός πού δέν Εχει τό ταίρι του, είναι μιά πραγματική
* καταστροφή... Ή Ιδέα τοΰ «θεοϋ» έπινοήθηκε γιά
* νά άντιταχθεΐ στήν Ιδέα τής ζωής: σ* αύτή τήν Ιδέα
* συγκεντρώθηκε, σέ μιά φοβερή ένότητα, καθετί πού
* είναι βλαβερό, δηλητηριώδες, συκοφαντικό, όλόκληρη
* ή Ασυμφιλίωτη έχθρότητα γιά τή ζωή. Ή Ιδέα τοϋ ύπερ-
* πέραν, ή Ιδέα τοϋ «άληθινοΰ κόσμου» έπινοήθηκε γιά
* νά έξ^υτελίσει τήν άζία τοΰ μοναδικού κόσμου πού
* Αληθινά ύπάρχει, τοΰ κόσμου γιά τόν όποιον ή πρα·
* γματικότητα τής έπίγειας ζωής δέν είναι πιά οΟτε
* σκοπός, οΟτε λογική, οΟτε άποστολή! Ιδέες, δπως ol
* Ιδέες τοΰ «πνεύματος» ή τής «ψυχής», καί κοντά σ'
* αύτές ή Ιδέα τής «άθάνατης ψυχής», έπινοήθηκαν γιά 
» νά δώσουν έλευθερία στήν περιφρόνηση τοϋ σώματος,
* γιά νά τό κάνουν άρρωστο, νά τό «άγιοποιήσουν»... Ή
* Ιδέα τής άμαρτίας καί δλα τά σύνεργα τών βασανι-
* στηρίων πού συμπληρώνουν αύτή τήν έπίνόηση" ή Ιδέα
* τής «έλεύθερης θέλησης», πού έπινοήθηκε γιά νά φέ· 
» ρει σύγχυση στά Ενστικτα τοϋ άνθρώπου καί νά δη- 
» μιουργήσει άπό τή δυσπιστία πρός αύτά μιά δεύτερη 
» άνθρώπινη φύση' ή Ιδέα τοΰ «άλτρουΐσμοΰ», ή Ιδέα τής
* «αύταπάρνησης» καί μαζύ μέ αύτήν, τό πραγματικό
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» σύμπτωμα της παρακμής, ή Ελξη πού δοκιμάζει κανείς 
» γιά καθετί πού είναι βλαβερό, ή Ανικανότητα νά ίδεΐ 
» αύτό που μπορεΐ νά τοϋ είναι χρήσιμο, ή έκμηδένιση 
» τοϋ έγώ, πού ύψώθηκε σέ βαθμό ύπέρτατης Αξίας καί 
» Ιγινε συνώνυμη τοϋ «καθήκοντος», της «άγιότητας», τής 
» «θεότητας» τοΰ Α\6ρώπου! Τέλος, καί αύτό είναι τό 
» πιό τρομακτικό, ή Ιδέα τοΰ «καλού» Α\6ρώπου, πού 
» παίρνει τό μέρος τοΰ Αδύνατου, τοϋ Ασθενικού, τοΰ Απο- 
» τυχημένου, αύτουνοϋ πού βασανίζεται καί ύποφέρει καί 
» πού πρέπει νά έζαφανισθεϊ' ή Αρνηση τοϋ νόμου τής 
» έπιλογής καί ή δημιουργία ένός Ιδανικοΰ, πού Αντιτάσ- 
» σεται στόν ύπερήφανο καί έπιτυχημένον Ανθρωπο, στόν 
» Ανθρωπο πού λέει «ναι» καί είναι βέβαιος γιΑ τό μέλ- 
» λον, στόν Α\6ρωπο πού μπορεΐ νά έξασφαλίσει τό μέλ- 
» λον’ δλ’ αύτΑ στό έξής ΘΑ όνομασθοΰν κακό... Καί θά 
» χρειαστεί νά φτιάξουμε μέ δλ’ αύτά μιάν ήθική! Συν- 
» τρίψτε τον τόν Ατιμο!»(*).

Αύτό τό μνησίκακο λυρικό ξέσπασμα, τό όποιο το
ποθετείται χρονικά στήν τελευταία περίοδο τοϋ Νίτσε, φω
τίζεται καλύτερα μέ τούς Αναπόφευκτους συμπληρωμα
τικούς του στόχους — κοινωνικούς, ήθικούς, Ιστορικούς — 
πού περιέχονται στόν ’Αντίχριστο, ό όποιος είναι £ργο 
τής ίδιας περιόδου. Είναι περιττό νά δείξουμε δτι ό 
Νίτσε σ’ αύτό τό Εργο καταγίνεται στό νά μειώσει, νά 
έκμηδενίσει τήν Ιδέα τής Ισότητας δλων τών Ανθρώπων: 
στήν πραγματικότητα ό σκοπός αύτός Αποτελεΐ τό κίνη
τρο όλόκληρου τοΰ βιβλίου του. Σημασία, Αντίθετα, Εχει, 
νά προσέξουμε, γιά Αλλη μιά φορά, δτι ό Νίτσε δέν 
παράγει τήν Ιδέα τής Ισότητας δλων τών Α\£ρώπων Από
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1. Βλπ. XV, 125 κ.έ. Επειδή όρισμένοι έρμηνευτές τοϋ Νί
τσε, βίκος ό Κάουφμαν (βπ. σελίς 329), βλέπουν μιά σχέση 
άνάμεσα στόν άντιχρ;στιανισμό τοΰ ΝΙτσε καί τόν άντιχριστια- 
νισμό τοΰ Χάϊνε, θά περιοριοθώ νά σημειώσω πώς 6 σκοπός καί 
τό περιεχόμενο της πολεμικής τοΰ Χάϊνε Εναντίον τοΰ χριστια
νισμού άντιτ(βενται άπολύτως πρός τό σκοπό κα'ι τό περι
εχόμενο τής πολεμικής τοΰ ΝΙτσε. *Η Ομοιότητα γιά τήν όποία μι
λάει 6 Κάουφμαν είναι καθαρΰς έζωτερική καί αφορά μονάχα τό 
Οφος. 'Οσο νιά τίς άντιλήψεις τοΰ Χάϊνε τίς σχετικές μέ τόν κό
σμο, βλπ. τό ϊργο μου Γερμανοί Ρεαλιστές του XIX αΙώνα, στό 
Jabrhunderts. Aufltu — Verlas, Berlin, 1951, 639 κ.έ.



παρατηρήσεις γενικής ήθικής, άλλά τή θεμελιώνει ξεκι
νώντας άπό τήν έχθρότητά του πρός τή δημοκρατία, τήν 
έπανάσταση καί τό σοσιαλισμό, πού δλα αύτά τά θεω
ρεί ώς Αναπόφευκτους καρπούς της έγκαθίδρυσης τοΰ 
χριστιανισμού. Ό  Νίτσε έζακολουθεϊ: «Ά ς μήν ύποτι- 
» μοΰμε τις μοιραίες συνέπειες ol όποιες, έζαιτίας τοϋ 
» χριστιανισμού, είσχωρήσανε ώς τήν πολιτική! Κανείς
* σήμερα δέν έχει τό θάρρος νά διεκδικήσει γιά τόν
* έαυτό του, ή γιά τούς δικούς του, δικαίωμα έζαίρε- 
» σης, προνομίων ή σεβασμού. Κάνεις δέν τολμά πιά νά 
» έμφανισθεϊ οώτός πού είναι... Ή πολιτική μας πε-
> βαίνει άπό αύτή τήν έλλειψη θάρρους! Ή άριστοκρα- 
» τική Ιδέα έχει φθαρεί βαθύτατα άπό τό ψέμα της ίσό-
* τητας τών ψυχών. "Αν δεχτούμε πώς ή πίστη στό Ιερό
> δίκαιο τοΰ μεγαλύτερου άριθμοΰ δημιουργεί καί θά 
» δημιουργεί καί στό μέλλον έπαναστάσεις, τότε εϊμα-
* στε ύποχρεωμένοι νά δεχτούμε σάν άναμφισβήτητο
* γεγονός πώς δλες αύτές οί έπαναοτάσεις, πού συνο- 
» δεύονται άπό κύματα αίματος καί έγκλημάτων, έχου-
> νε σάν θεμέλιό τους χριστιανικές άζιολογικές κρίσεις!
> Ό  χριστιανισμός είναι ή έπανάσταση δλων αυτών πού 
» Ερπουν πάνω στή γη έναντίον αύτών πού προσβλέπουν 
» στά Οψη: τό εύαγγέλιο τών «τοπτεινών» είναι γεμάτο 
» ποταπότητα...» (ι). Καί γιά νά δώσει σ’ αύτή τή δια
βεβαίωσή του ό Νίτσε ένα είδος Ιστορικού καί τυπολο
γικού συμπληρώματος, προσθέτει παρακάτω: «Ή πα-
* θολογική ύφη όπτικής πού έχουν όρισμένα άνθρώπινα
> δντα, δημιουργεί, άπό έναν άνθρωπο ό όποιος πι- 
» στεύει, έναν άνβρωπο φανατικό, σάν τό Σαβαναρόλα, 
» τό Λούθηρο, τό Ροβεσπιέρο, τό Ρουσσώ, τό ΣαΙν- Σι-
* μόν, οί όποιοι Αντιπροσωπεύουν τό άντίθετο του τύ-
> που τοΰ άληθινά δυνατοΰ πνεύματος ό όποιος έχει κα-
> τακτήσει τήν έλευθερία του. Οί μεγαλειώδεις, ώστόσο, 
» στάσεις πού παίρνουν αύτά τά άρρωστη μένα πνεύμα· 
» τα, αύτοί ol έπιληπτικοΐ της Ιδέας, κάνει έντύπωση
> στή μεγάλη μάζα. Οί φανατικοί είναι έκφραστικοί,
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» προτιμοΰν περισσότερο τις χειρονομίες καί τΙς μεγα-
> λειώδεις στάσεις παρά τά ώραΐα λόγια .. .»(■). Τό 
συμπέρασμα πού βγαίνει άπό τά παραπάνω Λποσπάσμα- 
τα τοϋ ΝΙτσε είναι ξεκάθαρο: ό χριστιανισμός γέννησε 
τή Γαλλική έπανάσταση, ή Γαλλική έπανάσταση τή δη
μοκρατία καί τελικά ή δημοκρατία γέννησε τό σοσιαλι
σμό. "Ετσι, δταν βλέπουμε τό Νίτσε νά βάλλει κατά τοϋ 
’Αντίχριστου, στήν πραγματικότητα πολέμα έναντίον 
του σοσιαλισμού.

V

Στην πολεμική του έναντίον του χριστιανισμού, δπως 
γενικά καί σέ δλα δσα έχει γράψει πάνω σέ θέματα της 
ήθικής ή της κοινωνικής ζωής, ό Νίτσε ξέρει νά δίνει στόν 
άπλοΐκό άναγνώστη τήν έντύπωση πώς δλα τά φαινόμενα 
τά όποια διαπραγματεύεται κρίνονται άπό τήν άποψη 
τοΰ σώματος, στή συγκεκριμένη καί ύλική ύπαρξή του, 
έν όνόματι τών βιολογικών άναγκών καί νόμων. Πρό
κειται γιά μιά ψευδαίσθηση τοΰ άναγνώστη, πού πιθα
νότατα είταν καί ψευδαίσθηση τοΰ Νίτσε. "Αν έξαιρέσει 
κανείς όρισμένους τομείς πού άφοροΰν τήν άρχαία φι
λολογία, ό Νίτσε είχε γνώσεις γιά δλα τά πράγματα, 
γνώσεις έκτεταμένες, βέβαια, άκριβεΐς καί πολύπλευρες, 
πάντα, δμως, έπιπόλαιες καί άπό δεύτερο ή τρίτο χέρι. 
Ό  Γιάσπερς παραδέχεται αύτό τό γεγονός άκόμη καί 
γιά δ,τι άφορα τούς κλασσικούς φιλόσοφους μέ τούς ό- 
ποίους ό Νίτσε άσχολήθηκε σέ δλη του τή ζωή(2). Ώστό
σο, έδω πρόκειται γιά κάτι άλλο έκτός άπό τόν έπιπό- 
λαιο μονάχα χαρακτήρα τών γνώσεων τοΰ Νίτσε. Τή 
βιολογία, πράγματι, τήν έχρησιμοποίησε ό Νίτσε πλα
τύτατα, γιά νά μπορέσει νά δώσει στή μέθοδό του μιά 
έμφάνιση μέ έπιστημονικό βάθος. Αύτή ή μέθοδος είδε 
τό φώς πολύν καιρό πρίν άπό τό Νίτσε. Σέ δλες, πρα
γματικά, τΙς κοινωνικές καί άντιδραστικές θεωρίες πού



έμφανίσθηκαν μέ Αξιώσεις βιολογικές (και δέν είναι 
τυχαίο τό γεγονός, δτι Αντιδραστικό καί βιολογικό 
συμπίπτουν άπολύτως) βλέπουμε, πάντα νά χρησιμοποι
είται ή Ιννοια του «βιολογικού νόμου» γιά νά έξασφα- 
λίσει Ενα θεμέλιο σέ διάφορους Αντιδραστικούς συλλο
γισμούς οί όποιοι έφαρμόζονται στήν κοινωνία ή στήν 
ήθική. "Ετσι, ή φιλοσοφία της Παλινόρθωσης χρησιμο
ποίησε τήν «όργανική άρχή» καί ό κοινωνικός δαρβινι
σμός χρησιμοποιήθηκ€ γιά νά έπαληθεύσει τόν «νόμο» 
«τοΰ άγώνα γιά τή ζωή». Στήν περίπτωση, ώστόσο, πού 
έξετάζουμε, ή άντίθετη σχέση είναι ή άληθινή. Ή Παλι
νόρθωση είναι έκείνη πού είχε άνάγκη άπό μιάν Αντί
ληψη της κοινωνίας ή όποία νά Αποκλείει ο priori κάθε 
έπανάσταση (λογικά καί όντολογικά) ή Παλινόρθωση εί
ναι έκείνη ή όποία γιά νά Ικανοποιήσει αύτή τήν άνάγκη 
έπινόησε τήν «όργανική άρχή», πού ή φιλοσοφία τήν διά
λεξε σάν θεμέλιό της, χωρίς νά διε ρωτηθεί, ούτε γιά 
μιά στιγμή, Αν αύτή ή άναλογία μπορούσε νά ύποστη- 
ριχθεϊ έπιστημονικά. Κάθε άναλογία είναι καλή, φτάνει 
νά μπορεΐ νά βγάλει κανείς άπό αυτήν — δπως τό Εκα
ναν δλοι, άρχίζοντας άπό τόν "Ανταμ ΣμΙΘ και φτάνον- 
τας στόν “Οτμαρ Σπάν — συμπεράσματα Αντιδραστι
κά. Άπό έπιστημονική άποψη ή μέθοδος αύτή δέν άλ
λαξε άπό τήν έποχή τοΰ περίφημου μύθου τοΰ Μενίνιου 
Άγρίππα.

Στήν έποχή τοΰ Νίτσε ό κοινωνικός δαρβινισμός έμ- 
φανίστηκε σάν μιά θεωρία πού θά μπορούσε νά προσφέ
ρει τΙς Ιδεολογικές βάσεις γιά τή θεμελίωση μιας Αντι
δραστικής έρμηνείας τών κοινωνικών φαινομένων. Τό έ- 
■πίθετο «άντιδραστικός» Ισχύει καί γιά τήν περίπτωση 
όρισμένων στοχαστών πού θεωρούσαν τούς έαυτούς των 
προοδευτικούς, δπως λόγου χάρη ό Φ. Α. Λάνγκε, στή 
Γερμανία. Διαλέγοντας, πράγματι, οί δπαδοί τοΰ κοινω
νικού δαρβινισμού μιά μέθοδο, πού δχι μόνο τούς παρα
κινούσε νά μήν άκολουθουν μιά συγκεκριμένη Ανάλυση 
τών κοινωνικών φαινομένων, Αλλά τούς προέτρεπε, άντι- 
θέτως, νά Απέχουν Από τήν προσπάθεια τής γνώσης των 
φαινομένων αύτών, .μέ τήν πρόφαση δτι «ό γενικός νόμος
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της πάλης γιά τή ζωή» άρκοΰσε γιά νά έζηγήσει δλα 
τά  φαινόμενα δλων τών έποχών (δηλαδή, νά μήν έζηγή- 
σει άπολύτως τίποτα!) ύποστήριζαν τΙς τάσεις τοΟ Απο
συντεθειμένου φιλελευθερισμού, ό όποιος διακήρυττε βτι 
ή πάλη τών τάξεων είχε ΑντικατοχττοΛεΐ Από διάφορες 
αυθαίρετα έπι νοημένες μορφές τών «νόμων της κίνησης 
τών Κοινωνιών* (*).

Στή νιτσεΐκή φιλολογία Ιχει γίνει μεγάλη συζήτηση 
γιά τό έάν ό Νίτσε μπορεΐ νά θεωρηθεί δαρβινιστής καί 
μέχρι ποιου σημείου. Αύτή ή συζήτηση, μας φαίνεται πε
ριττή. Κατ’ Αρχήν, γιατί ό Νίτσε δέν ύπ^ρξε τίποτε άλλο 
Από κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  δαρβινιστής. "Υστερα, γιατί αύτή 
Ακριβώς ή Αντίληψη πού είχε γιά τό δαρβινισμό, δείχνει 
καθαρότατα δτι δέν είταν τίποτα Ανακαλύψεις έπιστημο 
νικές, ή τίποτα γνώσεις καινούργιες οί όποιες κρατού
σαν δέσμια τή σκέψη του πρός όρισμένες κατευθύνσεις 
καί τοΟ έπέβάλλαν όρισμένα προβλήματα, άλλά, δτι, 
Αντίθετα, οι Αντιλήψεις του γιά τό δαρβινισμό Αποτελου- 
σαν Ενα δπλο για τόν Αγώνα του έναντίον τοΰ σοσιαλι
σμού, ό όποιος, κάθε φορά, καθόριζε τΙς ψευδοεπιστημο- 
νικές του τοποθετήσεις. Άπό τούς συγχρόνους του, πού 
υποστήριζαν τΙς Ιδιες Ιδέες, Ενα μονάχα πράγμα τόν ξε
χώριζε: στό Νίτσε, ό αύθαίρετος χαρακτήρας τών «έπι- 
στημονικών καί βιολογικών* βάσεων τών πεποιθήσεών 
του έμφανίζεται μέ μιά κυνική διαύγεια, Αντί νά καλύ
πτεται πίσω άπό Ενα σύστημα έπιστημονικής ψευδοαντι- 
κειμενικότητας.

Είναι φανερό, λόγου χάρη, δτι ή Αντίληψή του γιά 
τόν Αγώνα ή τήν "Εριδα Ιχει έντονα σημάδια κοινωνι
κού δαρβινισμού. Αύτό όφείλεται στό γεγονός δτι, ήδη, 
Από αύτή τήν περίοδο ό Νίτσε είχε προσχωρήσει όλό- 
ψυχα στό δαρβινισμό. Είχε κοπηγορήσει, λόγου χάρη, 
τό D. F Straus·, ό όποιος, ώστόσο, κατ' άρχήν παραδέ
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1. Ό  Μάρζ 6κοκε. μιά φωτεινή καί καταλυτική κριτιχΛ τοΟ 
κοινωνικού δαρβινιχχιοΟ στό γράμμα του πρός τόν ΚοώγκεΧιιαν 
τής 27.6.1870. Ό  Ενγκελς διαπραγματεύεται πλατειά τό ιδιο 
6εμα στό γρύφμα του πρός τδν Λόουροφ της 12/17.11.1875. Λέει 
πώς γιά νά κρίνει κανείς τούς κοινωνικούς δαρβινιστές πρέπει 
πρώτ* άπ· βλα νά δείξει πώς είναι κακοί οίκσνομολόγοι καί 0<ro- 
ρα πώς είναι kockoI octpol.



χεται τό δαρβινισμό, δτι δέν είχε τό θάρρος νά έφαρ- 
μόσει μέ συνέπεια τά διδάγματά του στά ήθικά προ
βλήματα καί δτι είχε βρει καταφύγιο στόν Ιδεαλισμό (*). 
’Αλλου πάλι, χρησιμοποιεί φυσικότατα εΙκόνες δαρβι- 
νικής καταγωγής γιά νά έζηγήσει όριαμένα φαινόμενα: 
«Ό δαρβινισμός Ιχει δίκηο καί γιά 5,τι άφορα τό δια-
* κοσμημένο μέ εΙκόνες στύλ: οί πιό δυνατές εΙκόνες
* έκμηδενίζουν τΙς πιό Αδύνατες» (2). Κατά τήν περίοδο 
του ’Α ν θ ρ ώ π ι ν ο  π ά ρ α  π ο λ ύ  ά ν θ ρ ώ π ι ν ο ,  
ό δαρβινισμός στό Εργο του Νίτσε παίζει Ενα πολύ μι
κρότερο ρόλο. Ό  Νίτσε δέν Αμφισβητεί, βέβαια, καί σ’ 
αύτό του τό Εργο τό δαρβινισμό, τόν χρησιμοποιεί, δ
μως, πολύ λίγο. "Αν θυμηθούμε τίς έζελικτικές τάσεις 
αύτής τής μεταβατικής περιόδου, θά καταλάβουμε εύ- 
κολότατα γιατί ό Νίτσε δέ δίνει στό δαρβινισμό καί 
τόση σημασία. "Οταν θά μετανιώσει ό Νίτσε γιά τΙς 
ψευδαισθήσεις του αύτής τής μεταβατικής περιόδου, θά 
φτάσει στό σημείο νά πάρει έναντι τοϋ Δάρβιν καί τοϋ 
δαρβινισμού μιά θέση όλότελα άρνητική. 'Ήδη, στή X α- 
ρ ο ύ μ ε ν η  Γ ν ώ σ η  ειρωνεύεται τόν πληβειακό χα
ρακτήρα τοΰ δαρβινισμού: «’Ολόκληρη αύτή ή άγγλική
> θεωρία τοϋ Δάρβιν κολυμπάει μέσα σ’ Εναν άέρα μο-
* λυσμένον Από τόν Αγγλικό ύπερπληθυσμό, αίσθάνε-
* ται κανείς σ’ αύτήν κάτι σάν τή μυρουδιά των φτωχων,
* τής Αθλιότητας καί τής εύτέλειας». Αύτό τό εΙρωνικό 
ad hominem έπιχείρημα δέ χρησιμοποιείται στήν προκει
μένη περίπτωση παρά σάν είσαγωγή τής έπίθεσής του 
κατά τής θεωρητικής βάσης τοΰ δαρβινισμού: «Ό Αγώ-
* νας γιά τή ζωή δέν άποτελεΐ παρά μιάν έξαίρεση,
* Εναν στιγμιαίο περιορισμό πού όδηγεΐ στή θέληση γιά
* ζωή. Είτε -μεγάλη, εϊτε μικρή, ή μάχη γίνεται παντοΰ
* κοά σκοπός της είναι ή έζασφάλιση τής ύπεροχής,
* τό μεγάλωμά της καί τό άπλωμά της καί τελικά ή 
» κυριαρχία, πράγμα ιποΰ έξαρτάται Από τή θέληση
* γιά δύναμη, ή όποία είναι καί θέληση γιά τή ζωή(3)-



Τό πραγματικό περιεχόμενο αύτης της φόρμουλας 
δέ μπορεΐ νά γίνει Αντιληπτό παρά μονάχα Αφοϋ μελε
τήσουμε τήν πλατειά Ανάπτυξη πού κάνει σ' αύτήν ό 
Νίτσε στά Εργα του καί στίς σημειώσεις του της τελευ
ταίας περιόδου. Έκεΐ, τά στοιχεία πού διασαφηνίζουν 
αύτή τή φόρμουλα διατυπώνονται μέ τρόπο πολύ κα
θαρό, μ’ Εναν τρόπο, θά λέγαμε, πού μόνο ό Νίτσε ξέ
ρει νά χρησιμοποιεί. Τόν Αντιδαρβινισμό τοϋ Νίτσε τόν 
βρίσκουμε διατυπωμένο στό Λ υ κ ό φ ω ς  τ ώ ν  ε I - 
5 ό  \  ω ν καί στή θ έ λ η σ η  γ ι ά  δ ύ ν α μ η .  Οί 
Απόψεις πού διατυπώνονται σ’ αύτά τά Εργα Αποτελοϋν 
κάτι τό καινούργιο. Έκεΐ, έπίσης, ό Νίτσε παρουσιάζε
ται Εχοντας κοινά χαρακτηριστικά μέ τούς κοινωνικούς 
δαρβινιστές τοΰ χυδαίου τύπου. Ξεχωρίζει, δμως. Από 
αύτούς πολύ καθαρά. Καί οί μέν καί οί δέ Αποφεύγουν 
νά έξετάσουν τις πραγματικότητες της φυσικής έξέλι- 
ξης, χρησιμοποιούν τήν κούφια φόρμουλα, δπως Ελεγε 
ό Μάρξ, του «-άγώνα γιά τή ζωή», ξεκινώντας Από τή 
στάση πού είχαν πάρει στήν πάλη Ανάμεσα στήν άστική 
τάξη γιά τό προλεταριάτο, στάση ή όποία προσδιορίζει 
γι’ αύτούς τό παρόν καί τό μέλλον. Οί δαρβινικο! Απο
λογητές τοϋ καπιταλισμού παίρνουν σάν σημείο Αφετη
ρίας τίς έμπειρίες — γενικευμένες έπιπόλαια — τών έ- 
τών πού Ακολούθησαν τό 1860. Πιστεύουν, πώς, άν ό 
Αγώνας γιά τή ζωή κυβέρνα καί τόν κοινωνικό βίο τών 
άνθρώπων, ό Αγώνας αύτός τελειώνει Αναπόφευκτα μέ 
τή νίκη «τών πιό δυνατών», μέ τή νίκη, δηλαδή, τών καπι
ταλιστών. Έδώ παρεμβάλλεται ή σκεπτικιστική καί πεσ- 
σιμιστική κριτική τοϋ Νίτσε. Οί όμαλές λεγόμενες συν
θήκες τοϋ άγώνα γιά τή ζωή στό κοινωνικό έπίπεδο ό- 
δηγοϋν άναπόφευκτα, κατά τή γνώμη του, στή νίκη «τών 
πιό άδυνάτων», δηλαδή τών έργαζομένων, τών μαζών, 
τοϋ σοσιαλισμού. Γιά νά τήν έμποδίσουμε τή νίκη αύτή, 
θά χρειαστεί νά πάρουμε Εναν όρισμένο άριθμό συγκε
κριμένων μέτρων. Ό  Νίτσε δέν είναι, λοιπόν, πιά, έδώ, 
δπως καί στήν ήθική, ό προφήτης μονάχα πού Αναγγέλ
λει τήν Ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα, κάνει Ενα βήμα 
περισσότερο και Αναζητεί μορφές διακυβέρνησης ένός
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κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο υ  τύπου, μορφές διακυβέρνησης τέ
τοιες πού νά είναι Ικανές νά σταματήσουν τήν άνοδο τοΟ 
προλεταριάτου. Πρέπει να τονίσουμε τή λέξη κ α ι 
ν ο ύ ρ γ ι ο ς .  Ό  ΝΙτσε, πράγματι, είτανε πολύ σκε
πτικιστής σχετικά μέ τήν Αξία τών μέτρων Αναστολής 
πού έβλεπε νά χρησιμοποιούνται (είχε ’δει τήν Αποτυχία 
τών έκτάκτων μέτρων έναντίον τών σοσιαλιστών) καί 
Ιχει τή γνώμη πώς ot καπιταλιστές της έποχής του δέν 
είναι σέ θέση νά πραγματοποιήσουν τό έργο στό όποιο 
πιστεύουν, έχοντας σάν δπλο τΙς συντηρητικές πολιτικές 
τους Ιδέες. Γι* αύτή τή δουλειά είναι Απαραίτητοι ot «κύ
ριοι της Γης». (Βλέπουμε, λοιπόν, δτι ό Νίτσε περιέγρα
ψε προκαταβολικώς δχι μόνο τόν Ιμπεριαλισμό, άλλά 
και τό φασισμό, στις δασικές του Αρχές. Καί έπειδή δέ 
μπορεΐ νά δώσει παραπάνω καμιά συγκεκριμένη λεπτο
μέρεια, κατ’ Ανάγκην περιορίζεται στά δρια μιας μυθι
κής γενικότητας). "Αν, ώστόσο, υπογραμμίσαμε, ώς 
έδω, τήν Αντίθεση ή όποία υπάρχει Ανάμεσα στό Νίτσε 
καί τούς συνηθισμένους πρόμαχους της άμεσης Απολο
γίας τοϋ καπιταλιομοϋ, είναι τώρα Ανάγκη νά δείξουμε 
καί τήν όμοιότητα τών μεθόδων ol όποιες χρησιμοποιή- 
θηκαν γιά τήν διαπραγμάτευση τοϋ δαρβινισμού, τόσο 
Από τό Νίτσε, δσο καί άπό τούς άλλους Απολογητές 
τοϋ καπιταλισμού πού Αναφέραμε. Καί ot μέν καί ot δέ 
διαλέγουν γιά σημείο Αφετηρίας, δχι μιά κριτική έρευνα 
της Αντικειμενικής όρθότητας τοϋ δαρβινισμού καί τών 
δυνατών έψαρμογών του στή ζωή τών κοινωνιών, άλλά 
μάλλον τΙς δικές του πολιτικές Ιδέες καί τις προοπτι
κές πού Απορρέουν Από τΙς Ιδέες αύτές. Πρόκειται, σέ 
τελευταία Ανάλυση, γιά τήν Ιδια μέθοδο. Μέ τή μέθοδο 
αύτή ot συνηθισμένοι Απολογητές τοΰ καπιταλισμού, ξε
κινώντας Από μιάν όπτιμιστική άποψη, ή όποία κατ’ Α
νάγκην περιορίζεται μέσα στίς δυνατότητες της Ανάπτυ
ξης τού καπιταλισμού, καταλήγουν στήν Αποδοχή της 
δαρβινικής θεωρίος. Ό  Νίτσε, πάλι, Από τήν άλλη με
ριά, ξεκινώντας άπό τό σκεπτικισμό του, γιά τόν όποΐο 
κάναμε λόγο προηγουμένως, φθάνει στήν άρνηση τοΰ 
δαρβινισμού καί τήν πολεμική έναντίον του. Καί στή μιά
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καί στήν άλλη περίπτωση, 6 δαρβινισμός δέν ύπηρξε 
παρά μιά πρόφαση καί Ενας μΟθος, γιά νά έξακολουθή- 
σει ή Ιδεολογική μάχη έναντίον τοΟ προλεταριάτου.

Καί Ιτσι, στό Λ υ κ ό φ ω ς  τ ώ ν ε Ι δ ώ λ ω ν  
μπορεΐ ό ΝΙτσε νά κατηγορεί τό Δάρβιν. «Ό Δάρβιν ζέ-
* χάσε τό πνεύμα (νά Ενας καλός “Αγγλος I) , οΐ πιό 
» Αδύνατοι έχουν περισσότερο πνεΟμα... Χρειάζεται 
» πνεΟμα γιά δ,τι καί νά μας <λ*μβεΐ καί τό χάνουμε 
» δταν πιά δέν τό έχουμε άνάγκη. Ό  δυνατός μπορεΐ νά
* μήν έχει άνάγκη άπό πνεύμα («Αφήστε, λοιπόν, στήν 
» άκρη τό πνεΟμα, λένε σήμερα στή Γερμανία, ή Αύτο-
* κρατορία θά μείνει δική μας γιά πάντα»). Μέ τό πνιεΰ-
* μα έννοώ, δπως βλέπετε, τή φρόνηση, τήν ύπομονή, τό 
» δόλο, τήν ύποκρισία, τη μεγάλη αύτοκυριαρχία καί, 
» γενικά, καθετί πού Ανήκει στήν κατηγορία τών ψε6- 
» τικων προτερημάτων (πράγμα τό όποΐο περιλαμβά- 
» νει ένα σημαντικό μέρος αύτοΟ πού όνομάζουμε άρε
ι τή)». Ό  Νίτσε, λοιπόν, διαμφισβητεΐ τό γεγονός δτι 
ό Αγώνας γιά τή ζωή είν ένα γενικό φαινόμενο: γενι
κό φαινόμενο θά εϊταν, γι’ αύτόν, ή θέληση γιά δύναμη, 
ή θέληση γιά τή ζωή, ή όποία Αντιπροσωπεύει μονάχα 
μιά περίπτωση. Γι’ αύτό άπορρίπτει, έζ ύπαρχής, τόν 
κοινωνικό δαρβινισμό τών συγχρόνων του, οι όποιοι, στά 
μάτια του, ταυτίζονται μέ τόν ίδιο τόν δαρβινισμό. «"Αν 
» ύποθέσουμε δτι ύφίσταται αύτός ό Αγώνας καί Ακόμα, 
» γιά νά ποΰμε τήν άλήθεια, δτι συναντοΰμε σχετικές 
» περιπτώσεις του, είμαστε υποχρεωμένοι νά ποοραδε- 
» χτοΟμε πώς ό Αγώνας αύτός τελειώνει διαφορετικά 
» Απ’ δ,τι θά τό εύχόταν ή σχολή τοΰ Δάρβιν καί ίσως 
» αύτό τό τέλος θά έπρεπε νά τό εύχάμοοστε μαζί μέ 
» αύτήν. Ό  άγώνας αύτός δέν Αποβαίνει πρός τό συμ- 
» φέρον τών πιό δυνατών, τών προνομιούχων, τών εύτυ- 
» χιαμένων έζαιρέσεων. Είναι λάθος αύτό πού λέγεται,
* δτι τά είδη Αναπτύσσονται ύπό τήν έννοια μιας τελειο· 
» ποίησης: οΐ πιό Αδύνατοι θά υπερτερούν πάντα Εναντι 
» τών πιό δυνατών, έζαιτίας τοΰ γεγονότος δτι Αποτε-
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» λοΰν τόν μεγαλύτερο Αριθμό και δτι είναι πιό έπι-
* δέξιοι...»(*)·

Τό Ιδιο πρόβλημα τό δκπιραγματεύεται πλατειά ό 
Νίτσε στή θ έ λ η σ η  γ ι ά  δ ύ ν α μ η .  Γιά νά Απο- 
φύγουμε τις έπαναλήψεις δέ ΘΑ σημειώσουμε παρΑ τΑ 
συμπληρωματικά μονάχα μοτίβα που προστίθενται στό 
έργο αύτό Από τό ΝΙτσε, μοτίβα πού ή σημασία τους συν
δέεται μέ τή θέση τήν όποία πήραν στήν Ανάπτυξη της 
μαχομένης Αντιδραστικής φιλοσοφίας της Ιμπεριαλιστι
κής περιόδου. Τήν Αντίθεσή του πρός τό Δάρβίν, ό Νίτσε 
τή συνοψίζει σέ τρία σημεία: * Πρώτη πρόταση: ό άν- 
» θρωπος, σάν είδος, δέν προοδεύει. Βλέπουμε, βέβαια, 
» νά έμφανίζονται έξαιρέσεις Ανώτερου τύπου, οί έξαι- 
» ρέσεις, δμως, αύτές δέ διαρκούν. Τό γενικό έπίπεδο 
» τοΰ είδους δέν προάγεται» (2) . Παρατηρούμε πώς αύ
τή ή πρόταση μπορεΐ νά θεωρηθεί σάν συμπέρασμα κοι
νωνικών παρατηρήσεων, τΙς όποιες υπενθυμίσαμε προ
ηγουμένως : Αφοΰ ό Αγώνας τών τάξεων (ό Αγώνας γιά 
τή ζωή), δέν παράγει αύτομάτως τόν Ανώτερο τύπο Αν
θρώπων πού εύχεται ό Νίτσε, δέν είναι δυνατό νά είναι 
ό Αγώνας αύτός ό μεγάλος νόμος της Ανάπτυξης μέσα 
στή φύση καί μέσα στήν Κοινωνία. Ή πρόταση, δμως, 
τοΰ Νίτσε δείχνει τό δρόμο στήν Αντίδραση τοΰ μέλλον
τος: στό Ανθρώπινο είδος, ol Ανώτεροι καρποί έχουν τήν 
ίδιαν Αξία, και ό αύθόρμητος δυναμισμός της κοινωνίας 
δέ μπορεΐ παρά νά τούς συντρίψει καί νά τούς όδηγήσει 
στήν καταστροφή, θ ά  χρειαστεί, λοιπόν, νά έπινοήσουμε 
συστήματα, πού θά έπιτρέψουν, δχι μονάχα νά διατηρή
σουμε τΙς έξαιρετικές έπιτυχίες της φύσης, άλλά καί νά 
βοηθήσουμε συστηματικά τήν έμφάνισή τους. Έδώ, Α
κριβώς, Εχουμε τό πρότυπο της μεθόδου ή όποία ξανα
βρίσκεται στή φυλετική θεωρία τών φασιστών καί, προ
πάντων, στίς πρακτικές έφαρμογές πού συνήγαγαν Από 
αύτήν. Καί τό γεγονός δτι ή χιτλερική Άποψη τοΰ κό
σμου έμπνεύσθηκε Από τόν Η. Σ. Τσάμικρλαιν περισσό-



τερο παρά άττό τό Νίτσε δέν έλαττώνει τή σημασία πού 
Επαιζε ό νιτσεΐσμός στήν έπεζέργασία τών Ιδεολογικών 
έφαρμογών τοΰ φασισμού.

Ή δεύτερη πρόταση, πού καί αύτή είναι θεμελιω
μένη πάνω στήν Ιδέα τής Αδυναμίας τών Ανώτερων τύ
πων, περιλαμβάνει τήν άρνηση κάθε είδους έζέλιζης 
μέσα στή φύση καί μέσα στήν Ιστορία: «"Αν θεωρήσου- 
» με τόν άνθρωπο ώς είδος, πρέπει νά παραδεχτούμε
- πώς δέν Αντιπροσωπεύει μιάν όποιαδήποτε πρόοδο 
' μέσα στά είδη τών ζώων. ΟΟτε ό φυτικός κόσμος, οΟτε 
-» ό ζωικός κόσμος δέν έζελίσσονται άπό τό κατώτερο 
» είδος στό άνώτερο... καί στό φυτικό καί στό ζωικό 
'> κόσμο δλα τά είδη άλλάζουν, ζευγαρώνονται, άλληλο-
* διασταυρούμενα καί πολεμώντας τό Ενα έναντίον τοΰ 
» άλλου» (’). Αύτή ή πρόταση, άν καί Αντικειμενικά κρι- 
νόμενη, δέν ζεπερνα τό έπίπεδο τοΰ συνηθισμένου Αντι- 
δαρβινισμοΰ, Εχει έζίσου μεγάλη σημασία γιά τήν Ανά- 
πτυζη τών Αντιδραστικών θεωριών τής Ιμπεριαλιστικής 
περιόδου. Είδαμε, ήδη, δτι δσο άφορβ τήν Εμμεση άπο- 
λογητικήττοΟ καπιταλισμού, ό Νίτσε Ιχει ζεπεράσει τις 
θέσεις τοΰ Σοπενάουερ, είσάγοντας σ’ αύτές μιάν άποψη 
ιστορική. Δείζαμε, έπίσης, τήν αιτία τής άλλαγής μεθό
δου, τήν όποία έζηγησαμε μέ τό γεγονός δτι ό έχθρός 
δέν εϊτανε πιά ό ίδιος: Έφόσον, μάλιστα, ό έχθρός αύ
τός παρουσιαζόταν μέ τήν Αστική Ιδεολογία τής προό
δου, ό Σοπενάουερ μπορούσε νά άντιτάζει σ’ αύτόν τήν 
άρνησή του γιά κάθε είδος Ιστορικότητας. Στό έξής 
πρόκειται γιά τή σοσιαλιστική Ιδέα τής προόδου, ή όποια 
περιλαμβάνει τό ζεπέρασμα τής καπιταλιστικής κοινω
νίας. Ή διαλεκτική Αντίληψη τής Ιστορίας Αναγκάζει 
τόν ίρρασιοναλισμό, πού θά ήθελε νά διατηρήσει μιά 
πραγματική έπίδραση γιά χάρη τής άντίδρασης, νά Αντι- 
παραθέσει σ’ αύτήν μιάν άλλη Αντίληψη: μιάν έζήγηση 
τής πραγματικότητας πού μπορεΐ, έπίσης, νά έμφανίζε- 
ται καί ώς Ιστορική. Ταυτόχρονα, δμως, τό Αντιδραστι
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κό περιεχόμενο σύτής της έζήγησης, δηλαδή ή Απολο
γία  της καπιταλιστικής κοινωνίας, ή όποΐα θεωρείται 
ώς ή κορυφή καί ό τελικός σκοπός της Ιστορίας τών 
Ανθρώπων, όδηγούσε υποχρεωτικά στήν κατάργηση τής 
Ιστορίας και μαζύ μέ αύτήν στήν κατάργηση τής έξέλι- 
ζης καί τής προόδου. Βάζοντας — τουλάχιστον κατά τά 
φαινόμενα — τήν Ιδεολογία και τΙς Ανάγκες τής έποχής 
του νά προχωρούν, χέρι - χέρι καί όμότιμα, καί έκ- 
τρέποντας τήν έποχή του άπό τή μελέτη της Αντικειμε
νικής πραγματικότητας, δίνοντας, κατόπιν, στήν Ιστορία 
τής φύσης καί τών κοινωνιών μιάν έξήγηση έπαρκώς μυ
θική γιά νά μπορέσει νά δεχτεί ή Ιστορία αύτή άλλα 
περιεχόμενα καί άλλους Αντιδραστικούς σκοπούς, καί, 
έπιπλέον, διαλύοντας, μέσα στούς μύθους του, τήν ίδια 
τήν Ιδέα τήςέξέλιξης: Ιδού, ποιό είναι τό ούσιώδες στοι
χείο τής Ιδεολογικής έργασίας τοΰ Ιρρασιοναλιστή Νίτσε.

Ή τρίτη πρόταση δέν περιέχει τίποτα τό καινούργιο 
γιά μας. Ό  Νίτσε, μέ τήν πρόταση αύτή, έπιτίθεται κυ
ρίως έναντίον τών φιλελεύθερων έρμηνευτών τοϋ κοινω
νικού δαρβινισμού, καθώς έπίσης και έναντίον τοϋ Σπέν- 
σερ, ό όποιος Εβλεπε μιά δυνατότητα έφαρμογής τής 
θεωρίας τοΰ Δάρβιν στή ζωή τών κοινωνιών, δυνατότη
τα έφαρμογής τήν όποία ό Νίτσε όνομάζει «έζημέρωση» 
τοΰ Ανθρώπου καί ή όποία, κατά τό Σπένσερ, Αποβλέ
πει στήν έζημέρωση τών βαρβάρων άνθρωπίνων ένστι
κτων. Ό  Νίτσε λέει: «Ή έζημέρωση τοΰ άνθρώπου—πού 
» τήν Εχουν βαφτίσει ^πολιτισμό — δέν έκτείνεται σέ 
» βάθος... Έκεΐ δπου βαθαίνει, προκαλεΐ τήν έκφύλιση 
» (ό χριστιανός είναι ό τύπος τής έκφύλισης αύτης) — 
» ό άνθρωπος ό λεγόμενος «άγριος» (ή γιά νά μιλή- 
» σουμε μέ τήν όρολογία τής ήθικής ό κακός άνθρωπος)
» Αποτελεΐ έπιστροφή στή φύση καί Αντιπροσωπεύει,
> κατά Εναν τρόπο, μιάν Αποκατάσταση, μιά θεροπτεία 
» τού Απελευθερωμένου Από τόν «πολιτισμό» Α\£ρώ- 
» που» ('). "Εναντι τών φιλελευθέρων Απολογιών τοΰ 
καπιταλισμού, ό Νίταε Εχει δίκηο, ύπό τήν Εννοια, βτι,
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στόν καπιταλισμό, ή έξημέρωση τών ένστίκτων δέ μπο
ρεΐ νά φτάσει σέ πραγματικό βάθος. Φαίνεται, δμως. 
έπίσης, καθαρά, Ισαμε ποιό ση-μεΐο ό Σπένσερ, δπως καί 
ό ΝΙτσε, προβάλλουν τό δικό τους κοινωνικό Ιδανικό στό 
δαρβινισμό, άντί νά συvayάγουν άπό αύτόν πραγματικά 
συμπεράσματα Άπό τήν άλλη μεριά, μπορούμε νά I- 
δοϋμε, έδώ, δτι, παρά τό Αφοριστικό ΰφος, Εχουμε νά 
κάνουμε, στήν περίπτωση του ΝΙτσε, ·μέ Ενα σύο*ολο συ
στηματικών Ιδεών, που οΐ διακλαδώσεις των δέ μπορούν 
νά άπο καλυφθούν παρά μόνο Αν τοποθετηθούμε στό κέν
τρο τους, τό όποΐο Εχει φύση κοινωνική.

Ή μέθοδος πού περιγράψαμε Ανευρίσκεται σέ κά- 
θετι πού Ιχει γράψει ό Νίτσε γιά τή φιλοσοφία της φύ
σης. Ή σημασία της μεθόδου αύτης γιά τή φιλοσοφία της 
Ιμπεριαλιστικής έποχής, ή όποία κάθε άλλο παρά Αμε
λητέα είναι, όφείλεται, στήν περίπτωση πού έξετάζουμε, 
στό γεγονός δτι ή συνεπής τολμηρότητά της καί ό κυνι
σμός της, τήν κάνουν, γιά μιά φορά περισσότερο, πρό
δρομο μεθόδων και θεωριών πού θά κάνουν τήν έμφά- 
νισή τους πολύ άρχότερα Δείξαμε, ήδη — καί θά έπαν- 
έλθουμε σ’ αύτό — δτι ή θεωρία της γνώσης τοϋ Νίτσε 
συγγενεύει μέ τή θεωρία τοϋ Μάχ. Ώστόσο, ή θεωρία 
τοΰ Μάχ παρουσιάστηκε στήν άρχή κάτω άπό τά έξω- 
τερικά γνωρίσματα μιας Αγνωστικιστικής στά συγκεκρι
μένα θέματα, πού μπορούσαν νά είναι έπιδεκτικά συγ
κεκριμένων λύσεων, «ούδετερότητας». Πίσω άπό αύτά τά 
έξωτερικά γνωρίσματα κρυβόταν, γιά νά ποΰμε τήν Αλή
θεια, μιά έπιδοκιμασία τοϋ ύποκεψενικοϋ Ιδεαλισμού. 
Πράγματι, πριν άπό τό 1914, αύτή ή ύποτιθέμενη ούδε- 
τερότητα συνίστατο, γιά τόν Duhem, στή διακήρυξη δτι, 
τόσο τό σύστημα τοϋ Πτολεμαίου, δσο καί τό σύστημα 
τοϋ Κοπέρνικου, είταν άληθινά, καί γιά τό Simmel, στό 
νά πλάθει μέ τή φαντασία του μιά «μελλοντική προο
πτική», κατά τήν όποία οί μεγάλες έπιτεύξεις πού είχα
νε γίνει κτήμα τών φυσικών έπιστημών τόν XIX αιώνα 
καί ή πίστη στή μαγεία, θά μπορούσαν νά τοποθετηθούν 
στό Τδιο έπίπεδο. Πάνω σ' αύτή τή βάση Αναζητήθηκε 
Ανοιχτά μιά μεταμόρφωση τών φυσικών έπιστημών σέ

—  1(77 —
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μύθους, που τούς βλέπουμε, λόγου χάρη, στή θεωρία τής 
έλεύθερης θέλησης τών Ατόμων, ή όποία Αποτελεΐ καρπό 
μιας Ιρρασιοναλιστικής Αποσύνθεσης πολύ πιό προχω
ρημένης Από κάβε έπιστημονική σκέψη. Ή Ιδιαίτερη, 
λοιπόν, θέση τοΰ ΝΙτσε χαρακτηρίζεται, ξανά, άπό τό 
γεγονός δτι, άπό τό 1880, Αναλαμβάνει, Αποφασιστικά, 
νά μετασχηματίσει σέ μύθους τΙς έπιτεύξεις τών φυσι
κών έπιστημών καί νά προβάλλει τΙς άρχές της κοινω
νικής του φιλοσοφίας στά φυσικά φαινόμενα, μέ σκοπό 
νά τά Ανακαλύψει, κατόπιν, ξανά, καί νά δώσει στίς Ιδέες 
του μιά πλατειά κοσμική προοπτική, στήν όποία θά Ισχυ- 
ρισθεΐ δτι βλέπει τις έκδηλώσεις τών γενικών νόμων πού 
διέπουν τόν κόσμο, θ ά  δώσω σάν παράδειγμα αύτής τής 
μεθόδου ένα γνωστό Απόσπασμα τό όποιο βρίσκεται στό 
Π έ ρ α ν  τ ο ΰ  κ α λ ο ΰ  κ α ί  τ ο ΰ  Κ α κ ο ΰ ,  δπου 
ό Νίτσε ύποστηρίζει δτι δείχνει τόν Αναπόφευκτο χαρα
κτήρα τής έκμετάλλευσης. πού ή Αρχή της τοΰ φαίνεται 
< Αφελής·» καί άξια Αποδοχής, μιά καί βεβαιώνει δτι ή 
έκ μετάλλευση Αποτελεΐ τόν Αναμφισβήτητο καί βασικό 
γενικό νόμο όλόκληρης τής ζωής καί συνεπώς καί όλό- 
κληρης τής κοινωνικής ζωής. Ό  Νίτσε έφαρμόζει, λοι
πόν, τή συλλογιστική μέθοδο γιά τήν όποία κάναμε λό
γο, >μέ συντομία, πιό πάνω. Γράφει: «Πρέπει, στό σημείο 
" αύτό, νά φτάσουμε ώς τά τρίσβαθα τών πραγμάτων 
» καί νά Απαγορεύσουμε στόν έαυτό μας κάθε συναισθη- 
» ματική άδυναμία: ζωή βασικά σημαίνει οίκειοποίηση, 
» τραυματισμός, βιασμός τοΰ Αδυνάτου καί τοΰ ξένου,
* καταπίεση, έπιβολή μέ σκληρότητα τών δικών σου 
» μορφών, Αφομοίωση, ή, λίγο ώς πολύ (πρόκειται γιά
> Απαλότερη λύση) έκμετάλλευση.. .  Ή «έκμετάλλευ- 
» ση» δέν είναι κάτι πού τό συ\κιντοΰμε σέ μιά διασπα- 
» σμένη ή Ατελή καί πρωτόγονη κοινωνία. Είναι συνα- 
" φής πρός τήν ίδια τή φύση τής ζωής, είναι μιά πρω
ί ταρχική όργανική λειτουργία, κάτι πού Απορρέει Από 
» τή θέληση τής καθαρής λεγάμενης δύναμης, ή όποία 
» είναι ή ϊδια ή θέληση τής ζωής»(·).

1. ν Π , 237 καί έπόμενα. Είναι παρμένο Από τή γαλλική μετά
φραση τοϋ έργου πού ϊχει γίνει Από τήν Genevieve Bianquis, (Pwi·, 

Aubier. collection blUngue 1954), σελ. 353.



Μέ αύτή τή μέθοδο γίνεται Εξαιρετικά εΰκολος ό 
συνδυασμός ένός όράματος τοΰ κόσμου, κατά τό όποΐο 
δλα τά φαινόμενα, τά Εμψυχα ή τά άψυχα, γίνονται έκ- 
δηλώσεις της θέλησης γιά δύναμη, κατά τόν ίδιο τρόπο 
•πού, στήν περίπτωση τοΰ Σοπενάουερ, γίνονται έκδηλώ- 
σεις θέλησης. Τό ίδιο τό σωμα γίνεται «Ενα σύνολο πού 
Ιχει σάν προορισμό του τήν κυριαρχία» (·). Ό  Νίτσε 
βεβαιώνει δτι ot λεγόμενοι φυσικοί νόμοι «είναι φόρ
μουλες ot όποιες έκφράζουν σχέσεις δύναμης» (2). Δη
μιουργεί έπίσης άπό τή θέληση γιά δύναμη τήν άρχή 
όλόκληρης της φυσικής: «Κατά τή γνώμη μου, κάθε εί- 
» δικό σώμα τείνει νά καταλάβει όλόκληρο τό διάστη- 
» μα καί νά έπεκτείνει τή δύναμή του και νά άπωθήσει 
» κάθετι πού άντιτάσσεται σ’ αύτή τήν έπέκτοοση. Συγ- 
» κρούεται, δμως, άδιάκοπα μέ τάσεις άνάλογες, πού 
» πηγάζουν άπό άλλα σώματα καί τελειώνει μέ τό νά 
» συμβιβάζεται («άναμιγνύεται»), μέ τά σώματα μέ τά 
» όποΐα συγγενεύει. Καί ή έξέλιξη συνεχίζεται.. .»(3). 
Διατυπώνοντας μερικές έπιφυλάξεις, σχετικά μέ τόν ά- 
ποδεικτικό χαρακτήρα αύτών τών διαβεβαιώσεων — έπι- 
φυλάξεις ot όποιες θά έξαφανισθοΰν στις κατοπινότερες 
σημειώσεις του — ό Νίτσε έκθέτει στό Π έ ρ α ν  τ ο ΰ  
κ α λ ο ΰ  κ α ί  τ ο ΰ  κ α κ ο ΰ  τό πρόγραμμα της 
φυσικής του φιλοσοφίας: «Ό κόσμος Ιδωμένος άπό μέ- 
» σα, ό κόσμος καθορισμένος καί Αποδειγμένος μέσω 
» τοΰ «καθαρού του χαρακτήρα», θά εΐναι άκριβως «θέ- 
» ληση γιά δύναμη» καί τίποτε άλλο» (4) .

"Ολες αύτές οΐ τάσεις όργανώνονται γύρω άπό τόν 
πυρήνα τής φιλοσοφίας τοΰ Νίτσε, ό όποιος εΐναι ή θεω
ρία του γιά τήν «Αιώνια ’Επιστροφή». Μέ τό άνακάτεμα 
τής ψευτοεπιστήμης καί τής Αχαλίνωτης φαντασίας πού 
παρουσιάζει ή θεωρία αύτή, Εβαλε σέ ταραχή πολλούς 
άπό τούς Ερμηνευτές τοΰ Νίτσε. Ό  Baenmler Εφτασε ώς 
τό σημείο νά τή διαγράψει όλότελα άπό τήν «αυθεντική»



(δηλαδή, τή φασιστική), σκέψη τοϋ Νίτσε (*). Σύμφω
να μέ τήν άποψή του, έχει άπόλυτα δίκηο. "Αν θεωρή
σουμε, πράγματι, τή σπουδαιότατη κοινωνική λειτουγία 
τής νιτσεΐκής θεωρίας τής Αιώνιας ’Επιστροφής σάν μιά 
θεωρία ή όποία συνίσταται στήν άρνηση αύτοΰ πού ή 
ιστορία μπορεΐ νά προσφέρει σάν άληθινά νέο (τό σο
σιαλισμό ϋστερα άπό τήν ταξικά διαιρεμένη κοινωνία), 
είναι βέβαιο πώς ol έθνικοσοσιαλιστές ιμέ αύτό πού όνό- 
μαζαν δική τους θεώρηση toC κόσμου, πρόσφεραν ένα 
άλλο μέσο γιά νά ψτάσουμε στό ίδιο Αποτέλεσμα: στή 
θεωρία τους γιά τό Αναλλοίωτο τής φυλής, πού Εδινε τή 
δυνατότητα νά δημιουργηθεΐ άπό τό Τρίτο Ράιχ» μιά 
άναγέννηση μέσα στήν όποία θά ΑνοΛαπτίζονταν, χωρίς 
νά άλλάζουν φύση, οί πρωτόγονες δυνάμεις τοΰ αιώνιου 
γερμανισμοΰ. ΟΙ άλλοι άστοί έρμηνευτές του Νίτσε ένο- 
χλούνταν τρομερά άπό τή θεωρία τής ΑΙώνιας ’Επιστρο
φής καί Απελευθερώνονται μέ κόπο άπό τΙς ένοχλήσεις 
πού αίσθάνονται, έπιχειρώντας νά άποδώσουν τή θεωρία 
αύτή σέ μιάν άπλή καί άψελή άποψη τοΟ νιτσεϊκοϋ πνεύ
ματος. "Ετσι, ό Κάουψμαν, λόγου χάρη, τή θεωρεί σάν 
μιά λατρεία τής στιγμής (καί Αναφέρει σάν παράλληλο 
τό Φάουστ). "Η, άκόμη, σάν μιά παιδαγωγική άρχή. Φυ
λάγεται, δμως, βέβαια, νά πεΐ σέ τι σκοπούς Αποβλέπει 
αύτή ή άγωγή πού έκθειάζεται άπό τό Νίτσε (2).

Στόν ίδιο τό Νίτσε ή θεωρία τής ΑΙώνιας ’Επιστρο
φής είναι προορισμένη νά Αντισταθμίσει τήν Ιδέα τοΟ 
γίγνεσθαι. Ή θεωρία τής ΑΙώνιας ’Επιστροφής καθίστα
ται, πράγματι, Αναγκαία, γιατί τό γίγνεσθαι, άν Ανα- 
λάβει τή λειτουργία πού τοϋ έπιβάλλει τό σύστημα του 
Νίτσε, δέ μπορεΐ νά παρουσιάσει κάτι τό καινούργιο 
(έν σχέσει μέ τήν καπιταλιστική κοινωνία). Είδαμε, ήδη, 
δτι ό Νίτσε είχε έπιχειρήσει νά μεταμορφώσει τό γίγνε- 
<Λαι σέ μιάν άπατηλή έξέλιξη, πού είταν Ικανή νά δη
μιουργήσει μονάχα παραλλαγές γύρω άπό μιάν αΙώνια 
καί «κοσμική» γραμμή, ή όποία θά καθοριζόταν Από τό
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1. Baenmler, δ-π σελ. 79.
2. KaufmanD, 4.π. σελ. 272, 284 « .£ .



νόμο της θέλησης γιά δύναμη. Μέ τήν ΑΙώνια Επιστρο
φή τά δρια στενεύουν περισσότερο: ή έμφάνιση ένός 
καινούργιου στοιχείου γίνεται, στό έζής, Αδύνατη. Στήν 
περίοδο, ήδη, τής Χ α ρ ο ύ μ ε ν η ς  Γ ν ώ σ η ς ,  ό Νί· 
τσε Εγραφε: «Ή κυκλική κίνηση δέν είναι τό άποτέλε- 
» σμα μιας έξέλιξης, άναιπροσωπεύει Ενα νόμο Αρχέ-
* γονο, δπως άκριβως καί ή ποσότητα τής ένεργείαις.
* Ή άποψη αύτή δέν έπιδέχεται οΟτε έξαιρέσεις, ο&τε 
» Αντιρρήσεις. Κάθε μορφή τοϋ γίγνισθαι, γιά νά τήν 
» Αντιληφθεΐ κανείς, πρέπει νά τή δεΐ Από τό έσωτερικό 
» μιας κυκλικής κίνησης καί μέσα στά δρια μιας πο·
* σότητας ένεργείας» (*). ΣτΙς πρόχειρες σημειώσεις 
του Νίτσε τών τελευταίων χρόνων βρίσκουμε Ενα Από- 
σποοσμα Αρκετά μεγάλο, πού ξεκαθαρίζει τά πράγματα 
πολύ καλά. Ή έπιχειρηματολσγία, πού ύποτίθεται βτι 
είναι δανεισμένη Αϊτό τΙς φυσικές έπιστήιμες, δέ μας Εν
διαφέρει παρά έλάχιστα(2) : είναι τής ίδιας στάθμης, 
δπως και οί άλλες παρεκβάσεις πού άναφέρονται στό 
Ιδιο θέμα. Έκεΐνο πού είναι πολύ ένδιαφέρον, είναι τό 
συμπέρασμα πού <χ>νάγει Από αύτή τήν παρέκβαση 6 
Νίτσε. Δέ διστάζει, πράγματι, νά θόωρήσει ώς θεολό
γους δλους αύτούς πού παραδέχονται τήν έμφάνιση κά
ποιου καινούργιου στοιχείου μέσα στόν κόσμο: «Ή Ιδέα 
» σύμφωνα μέ τήν όποία μπορεΐ ό κόσμος έκούσια νά
* παραιτηθεί Από κάποιο σκοπό, δτι μπορεΐ, μάλιστα,
* νά Αποφύγει τό σκοπό αύτόν χρησιμοποιώντας κάποιο 
» τέχνασμα, είς τρόπον ώστε νά κατορθώσει νά ξανα- 
» πέσει σέ Εναν κύκλο πού τόν Εχβι, ήδη, προβλέψει έκ 
» τών προτέρων, αύτή Ακριβώς ή Ιδέα εΤταν Αδύνατο
* νά μήν Ερθει σέ δλους αύτούς ot όποιοι έθέσπισαν βτι 
» 6 κόσμος είχε τή δύναμη νά Ανανεώνεται Αφ* έαυτου
* του Αδιάκοπα, σέ δλους αύτούς ot όποιοι Απέδωσαν, 
» ιμέ αύτό τόν τρόπο, σέ μιά δύναμη πεπερασμένη καί

—  I l l  —

1. XII, 61.
2. «'Απαγορεύουμε στόν Ισιηό μσς νά χρησιμοποιήσει τήν 

Cwoia της Απειρης δύναμης, yiocrl Αντιφάσκει πρός τήν Ιδια τήν 
ίννοισ τής δύναμης. Δέν υπάρχει, λοιπόν, στόν κόσμο μιά δύναμη 
διαρκούς Ανανέωσης» (XVI, 397).



» καθορισμένη πού παραμένει Ιδια πάντα μέ τόν έαυτό 
» της καί τήν άποκαλοΟν «κόσμο», τή θαυματουργό δύνα-
* μη νά παράγει στό διηνεκές καινούργιες μορφές καί 
» καταστάσε ις 'Ά ν τόν δοΰμεΕτσι τόν κόσμο, Εστω καί άν 
» άκόμη δέν τόν θεωρήσουμε πιά ώς θεό, είμαστε ύπο- 
» χρεωμένοι νά παραδεχτούμε, δτι πρέπει, ώστόσο, ό κό- 
» σμος αύτός νά παραμείνει φορέας μιδς θείας δημιουρ- 
» γικής δύναμης, Ικανής γιά άπειρες μεταμορφώσεις. 
» Πρέπει νά Εχει ό κόσμος αύτός τή δύναμη νά διαφυ- 
» λάξει τήν έλεύθερη δυνατότητα πού θά Απαγορεύσει 
» στόν έαυτό του τό όλίσθημα νά ξαναπέσει σέ παληές 
» μορφές. Πρέπει νά Εχει ό κόσμος αύτός, δχι μόνο τήν 
» έπιθυμία, άλλά καί τά μέσα νά προφυλάσσει τόν έαυ- 
» τό του άπό κάθε έπανάληψη» (*). Μελετώντας τή νι- 
τσεΐκή ήθική, ύπογραμμίσαμε τήν Ιδέα του «γίγνεσθαι» : 
νομίζουμε πώς αύτό εϊτανε σωστό, γιατί ή Ιδέα τοϋ «γί
γνεσθαι» άποτελεΐ τό άμεσο θεμέλιο αύτής τής ήθικής 
πού τής έπιτρέπει νά συνεχίσει τόν ψευτοεπαναστατικό 
της δρόμο, δ όποιος καταλήγει στήν άνατροπή δλων τών 
άζιών. Γιά νά σπάσει τις «πλάκες» τοϋ νόμου, δπου εΐ- 
τανε γραμμένες οί «αιώνιες έντολές* τής παληας ήθι
κής, δ Νίτσε είχε άνάγκη άπό τόν φιλοσοφικό κριό πού 
άντιπροσωπεύεται άπό τήν Ιδέα του γίγνεσθαι, μιάν Ιδέα 
πού στά βασικά της σημεία είναι δανεισμένη άπό τόν 
Ηράκλειτο. Ή Ιδέα, έπίσης, τής «άγνότητας του γίγνε
σθαι» άποτελεΐ τήν άμεση εισαγωγή στή μαχόμενη καί 
άκτιβιστική άντιδραστική φιλοσοφία, ή όποία έπιτρέπει 
στό Νίτσε νά ζεπεράσει τή σοπεναουερική άπάθεια. Αύ
τός είναι ό λόγος γιά τόν όποΐο ή νιτσεΐκή άντίληψη του 
γίγνεσθαι πρέπει νά ζεπεράσει τήν Ιδέα τοΟ «κόσμου 
σάν φαινόμενου», πού είναι προορισμένος σέ κινήσεις 
καθαρά φαινομενικές καί χωρίς σημασία, δπως τόν είχε 
φαντασθεΐ ό Σοπενάουερ. Είταν, δμως, βασικό γιά τή 
φιλοσοφία τοΟ Νίτσε, δλα αύτά, νά άποτελοΟν μονάχα 
Εναν πρόλογο. "Ετσι γίνεται στό Ζαρατούστρα, πού δλο 
τό πρώτο του μέρος περιστρέφεται γύρω άπό τήν Ιδέα



τοΰ γίγνεσθαι, λόγου χάρη, στήν έπίκληση του υπερ
άνθρωπου, και ό όποιος, ώστόσο, τελειώνει μέ τό «με
θυσμένο ποίημα», που Αναγγέλλει τήν κυκλική έπιστρο- 
φή. (Αύτό τό βασικό σχέδιο δέν είναι προορισμένο σέ 
πολλές έπαναλήψεις, έξαιτίας του γεγονότος δτι ή Ιδέα 
της ΑΙώνιας Επιστροφής είχε κάνει τήν έμφάνισή της 
μ* Εναν τρόπο έντελως έπεισοδιακό). Ό  Alfred Bauemler 
είναι πολύ έπιπόλαιος καί όλότελα άντινατσεϊστής, δταν 
όσφραίνεται έδω μιάν Αντίθεση πρός τήν Αρχή τής θέ- 
λησης γιά δύναμη. Ό  Νίτσε είχε πλήρη συνείδηση τής 
Ιεραρχίας πού διέπει τό σύστημά του. Γράφει στή θ  έ - 
λ η σ η  γ ι ά  δ ύ ν α μ η :  «Τό νά προσδιορίζει κανείς
* τό γίγνεσθαι Από τόν χαρακτήρα τού είναι, Ιδού ή 
» ύψηλότερη θέληση γιά δύναμη... Τό γεγονός δτι δλα 
» ζαναγυρίζουν, Αντιπροσωπεύει τό σημείο δπου τό σύμ*
* παν τοΰ γίγνεσθαι προσεγγίζει περισσότερο πρός τό
* σόμπαν τοΰ είναι: — Κορυφαία παρατήρηση» ( '). Ή 
θέληση γιά δύναμη είναι, λοιπόν, κοττά τό Νίτσε, ή κινη
τήρια άρχή τοΰ κάθε γίγνεσθαι, έφόσον, δμως, είναι τέ
τοια πού είναι, άκριβως, δηλαδή, ίδια μέ τή σοπεναουε- 
ρική θέληση, μιά θέληση πού ξεφεύγει Από κάθε γίγνε
σθαι : «Αύτό πού άποτελ£Ϊ τήν τελική αΙτία κάθε έξέλι-
> ξης δέ μπορεΐ νά άποκαλυφθεΐ μέ τή μελέτη τής ίδιας
* τής έξέλιξη ς. Δέ μπορούμε μέ κανέναν τρόπο νά τήν 
» άντιληφθοΰμε ώς ύποταγμένη σέ Ενα γίγνεσθαι παρόν 
» καί άκόμη λιγότερο δέ μπορούμε νά τήν άντιληφθοΰ- 
» με σάν τό Αποτέλεσμα ένός γίγνεσθαι... Ή θέληση 
» γιά δύναμη δέ μπορεΐ νά γεννηθεί» (2) . Βλέπουμε έδω 
πολύ καθαρά πόσο έπιφανειακό καί έπιπόλαιο είναι καί 
παραμένει στό Νίτσε, κάθετι πού Ανήκει στήν κατηγο
ρία τοΰ γίγνεσθαι, της Ιστορικότητας: αύτό Αποτελεΐ 
έκδήλωση «αΙώνιων» Αρχών.

"Αν τή θεωρήσουμε άπό τήν άποψη τής λογικής, 
αύτή ή Ιεραρχία κλείνει μέσα της μιά χονδροειδή άντί- 
φαση. Αύτή ή άντίφαση, άλλωοτε, δέν κάνει τίποτε άλλο,

1. XVI, 101.
2. XVI. 155. »
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παρά νά έκφράζει, στό έπίπεδο της φιλοσοφίας, τό γεγο
νός δτι, Από τήν έποχή της νίκης τοΟ ύποκειμενακοϋ Ιδεαλι
σμού καί του ίρρασιοναλισμοϋ πάνω στό Χέγγελ, ή Αστι
κή σκέψη είχε γίνει Ανίκανη νά Αντιληφθεΐ τή διαλεκτική 
σχέση πού ένώνει τό γίγνεσθαι καί τό είνρκ, τήν έλευ- 
θερία καί τήν Αναγκαιότητα, δέ μπορούσε πιά νά φαν· 
τασθεΐ τΙς Αμοιβαίες σχέσεις του γίγνεσθαι καί τοϋ εί
ναι παρά κάτω άπό τή μορφή ένός Ανυπέρβλητου Αντα
γωνισμού, ή ένός έκλεκτικοΰ συμβιβασμού. Ό  Νίτσε δέν 
κατόρθωσε, τόσο Από άποψη λογική, δσο καί Από άποψη 
γενικά φιλοσοφική, νά ξεπεράσει αύτά τά δρια τοϋ Ιρ- 
ρασιοναλισμοϋ. Ό  μϋθος γιά τήν Αιώνια Επιστροφή, άν 
τόν θεωρήσουμε σάν υπέρτατη έκφραση τής θέλησης γιά 
δύναμη, κλείνει μέσα του καί τούς χαρακτήρες ένός κτη
νώδους Ανταγωνισμού καί μιας γραφικής καί έκλεκτι- 
κής σύγχυσης. Ώστόσο, Από τήν άποψη τής μεγάλης 
μάχης πού δίνει ό Νίτσε, Από τήν άποψη, δηλαδή, τής 
μάχης πού Ιχει Αναλάβει έναντίον του σοσιαλισμού, γιά 
λογαριασμό τής Ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, τά δυό 
άκρα πού Αναφέραμε έπιτελοϋν τό ίδιο έργο: τόν παρα
μερισμό δλων τών κόσμιων ήθικών καί τήν Απεριόριστη 
έξακολούθηση τής κοινωνικής πάλης. ‘Όπως είδαμε, ή 
όλοκληρωτική έλευθερία πού παρατηρεί ό Νίτσε στούς 
«κυρίους τής γής» έκφράζεται μέ τήν Αρχή: «δλα έπι- 
τρέπονται». Φτάνει, άλλωστε, στό Ιδιο <3πιοτέλεσμα καί 
Από τόν πλάγιο δρόμο τής Αναγκαιότητας καί τοϋ φατα
λισμού. Στό Λ υ κ ό φ ω ς  τ ώ ν  ε ί δ ώ λ ω ν  ό Νίτσε 
θέτει καθαρά τό πρόβλημα: «Ποιά είναι ή μοναδική θεω-
> ρία πού θά μπορούσαμε νά Ιχουμε; "Οτι ό άνθρωπος
> δέν Αποκτά τίς προσωπικές του Ιδιότητες, οϋτε Από τό
> θεό, οϋτε Από τήν κοινωνία, οΰτε Από τούς γονείς του,
> ή τούς προγόνους του, ούτε Από τόν Ιδιο τόν έαυτό
* του... Κανείς δέν είναι ύπευθυνος γιά τήν παρουσία
> του πάνω στή γή, οΟτε γιά τό γεγονός δτι γίνηκε δ,τι 
» είναι μέ τέτοιον ή τέτοιον τρόπο, ούτε γιά τό γεγονός
> δτι ή ζωή του κυλάει μέσα σέ τέτοιες συνθήκες, ή σέ
> τέτοιο περιβάλλον. Ή μοιρολατρεία τοϋ είναι του Α-
* ποτελεΐ μονάχα μιάν άπά τίς μορφές τοϋ κάθε δντος
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» πού υπήρξε καί τοΰ κάθε δντος πού θά υπάρξει. Είναι
* Ενα δημιούργημα της άνάγκης, είναι Ενα κομμάτι της 
» μοίρας, άνήκει στό δλο, βρίσκεται μέσα στό δλο, — 
» δέν υπάρχει τίποτα πού νά μάς δίνει τή δυνατότητα νά 
» κρίνουμε, νά μετρήσουμε, νά συγκρίνουμε, νά κοπα· 
» δικάσουμε τό είναι μας, γιατί, άν ύπήρχε, αύτό θά 
>» έσήμαινε νά κρίνουμε, νά μετρήσουμε, νά συγκρίνουμε, 
» νά καταδικάσουμε τό δλον... Πρέπει νά καταλάβου- 
» με, δμως, πώς δέν ύπάρχει τίποτα Εξω άπό τό δλον.. .— 
» "Ετσι μόνο άποκοώιστά κανείς τήν άγνότητα του γί- 
» γνεσθαι...» ( ') . Πρόκειται γιά τήν ίδια προσπάθεια 
Εμμεσης άπολογητικής τοΟ καπιταλισμού πού γεμίζει 
τή θεωρία τής Αιώνιας ’Επιστροφής. Στό Ζ α ρ α τ ο ύ - 
σ τ ρ α , δπου ή θεωρία τής ΑΙώνιας ’Επιστροφής δια
κηρύσσεται μέ τρόπο όριστικό και ξεκαθαρισμένο, Εμ
φανίζεται ή θεωρία αύτή τή στιγμή δπου «ό άσχημάτε- 
ρος άνθρωπος» ξαφνικά φωτισμένος, έκφράζει τή νι· 
τσεΐκή σοφία: «Είταν αύτό ή ζωή; "Αν ναί, θά πω στό 
» θάνατο: εμπρός, ξαναρχίζουμε!»(2) .

"Αν θεωρήσουμε τό κεντρικό θέμα τής φιλοσοφίας 
τοΰ Νίτσε, βλέπουμε πώς ol βασικές του Ιδέες — πού λο
γικά είναι Ασυμφιλίωτες — περιστρέφονται γύρω άπό 
Ενα μοναδικό Αντικείμενο: ή άγνότητα τοΟ γίγνεσθαι 
γέννα τή νιτσεΐκή ψευδοεπανάσταση, τό πέρασμα τής 
άστικής τάξης άπό τό φιλελεύθερο αΙώνα της «άσφα- 
λείας» στήν περίοδο τής μεγάλης πολιτικής, δπως τήν 
όνομάσανε, στήν περίοδο, δηλαδή, τού Αγώνα γιά τήν 
παγκόσμια ήγεμονία. ’Ακόμη καί δταν περιορίζεται ό 
Νίτσε μιά παθητική ρητορική πού προαναγγέλλει τήν 
Ανατροπή δλων τών Αξιών, ή ρητορική αύτή δέν Αποτε
λεΐ παρά μιά ψευδοεπανάσταση, ή όποία Επιβαρύνει ά
κόμη πιό πολύ τό Αντιδραστικό περιεχόμενο τοΰ καπι
ταλισμού, κρύβοντάς το πίσω άπό ψεύτικα Επαναστα
τικά σχήματα. Ή Atcma ’Επιστροφή Εχει σάν προορι
σμό της τήν Εκφραση τής τελευταίας έννοίας αύτοΟ τοΰ



μύθου: ό τύπος της βάρβαρης καί τυραννικής κοινωνι
κής τάξης πού θά βγει άπό τό μΰθο αύτόν, θά Αντιπρο
σωπεύει τήν όριστική πραγματοποίηση μιας έπιθυμίας 
πού ύφίστοααι έδω καί πολλά χρόνια στήν Ιςτορία, ή 
όποια, δμως, ποτέ, έπίσης, δέν κατόρθωσε νά' συγκεκρι
μενοποιηθεί παρά μερικώς καί έπεισοδιαχώς. "Αν τώρα 
θεωρήσουμε τή μεθοδολογική διάρθρωση αύτοΟ του 
συστήματος, θά Ιδοϋμε πώς άνταποκρίνεται άκριβώς 
πρός τό σύστημα τοϋ Χίτλΐρ, με μόνη τή διαφορά, βτι, 
στό Χ(τλερ, έπεμβαίνει ή φυ^τική θεωρία του Τσάμπερ- 
λαιν έκεΐ 8που ό ΝΙτσε τοποθετούσε τήν ΑΙώνια ’Επι
στροφή. Ή συγγένεια πού ύφίστοααι άνάμεσα στή σκέ
ψη του Νίτσε καί τό χιτλερισμό δέν παύει νά ύπάρχει, 
έπειδή όρισμένες διαβεβαιώσεις τοϋ Bauemlcr ή τοΰ Ρό- 
ζεμπεργκ είναι λαθεμένες, πράγμα πού άποτελεΐ παρα- 
ποίηση τής νιτσεϊκής φιλοσοφίας, ή όποία πρέπει νά 
καταγγελθεί. Ή συγγένεια άνάμεσα στό Νίτσε καί τό 
Χίτλερ είναι Αντικειμενικά υπαρκτή, είναι, μάλιστα, πολύ 
βαθύτερη άπ’ δ,τι πίστεψαν ό Bauemler, ή ό Ρόζεμπεργκ.
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” I σως φανεί έκπληκτικό τό γεγονός δτι τώρα μονάχα 
άρχίζουμε τή μελέτη τής θεωρίας τής γνώσης τοΰ Νίτσε. 
Αύτό γίνεται γιατί πιστεύουμε δτι τώρα πιά κατέχουμε 
τά μέσα γιά νά δείξουμε τήν πραγματική μορφή τοΰ συ- 
στήματός του. Στήν περίοδο κοττά τήν όποία διαμορφώ
θηκε ό νεώτερος ίρρασιοναλισμός, τό πρόβλημα τής 
θεωρίας τής γνώσης Ιπαιζε Κναν Αποφασιστικό ρόλο στή 
φιλοσοφία. "Ετσι, μέ άφορμή τήν ίντελλεκτουαλιστική 
ένόραση καί τήν θετικιστική φιλοσοφία τοΰ Σέλλιγκ, δό
θηκαν οΐ μεγάλες μάχες άνάμεσα στήν Ιδεολιστική δια
λεκτική καί τόν ίρρασιοναλισμό, στόν τομέα άκριβώς 
τής θεωρίας τής γνώσης. Μετά τις μάχες δέ αύτές βγή- 
κατν στήν έπιφάνεια όρισμένα συγκεκριμένα προβλήματα, 
δπως, λόγου χάρη τό πρόβλημα τής ένιαίας τής Ιστο
ρίας. Στό Νίτσε τά ζητήμοττα τίθενται κατά μιάν άντί-



θετη τάξη. Ή φιλοσοφία του έπρεπε νά άναμετρηθεΐ, καί 
μάλιστα στόν τομέα της φιλοσοφικής θεωρίας, μέ Εναν 
άντίπαλο πού τής είταν έντελώς άγνωστος. Ό  Αντίπα
λος αύτός είταν ή σοσιαλιστική Αντίληψη του κόσμου 
και ή έπιστημονική μέθοδος του σοσιαλισμού. Ό  Νίτσε, 
λοιπόν, δέν είχε τήν τοαραμικρότερη Ιδέα γιά τά φιλο
σοφικά προβλήματα τοΰ διαλεκτικού και Ιστορικού ύλι- 
σμου. Πολεμάει τό σοσιαλισμό στόν τομέα δπου πι
στεύει βτι μπορεΐ νά τόν βλάψει καίρια: στόν κοινωνι
κό, ιστορικό καί ήθικό τομέα. Τό εγκεκριμένο περιεχό
μενο αυτών Ακριβώς των μερών της φιλοσοφίας άποτε
λεΐ, λοιπόν, γιά τό Νίτσε, τό βασικό στοιχείο του συ- 
στήματός του. Ή θεωρία τής γνώσης δέν είναι παρά Ενα 
όργανο πού ή κατάστασή του προσδιορίζεται Από τούς 
σκοπούς τούς όποιους πρόκειται νά έξυπηρετήσει.

Ή καινούργια αύτή θέση δέ χαρακτηρίζει μονάχα τή 
φιλοσοφία τού Νίτσε, άλλά καί όλόκληρη τήν Αστική 
φιλοσοφία τής περιόδου τής παρακμής. Ή Ανοδική περί
οδος, πού τή χαρακτηρίζει ό Αγώνας έναντίον της φεου
δαρχικής Ιδεολογίας Από τις διάφορες τάσεις, οί όποιες 
χωρίζουν τήν άστική Ιδεολογία, παρουσιάζει μιά πλού
σια ποικιλία άπό θεωρίες της γνώσης. Ό  Ιδεαλισμός και 
ό ύλισμός, ό ύποκειμενικός Ιδεαλισμός καί ό Αντικειμε
νικός Ιδεαλισμός, ή μεταφυσική καί ή διαλεκτική άμιλ- 
λώνται γιά τήν πρώτη θέση. Τό τέλος αύτής της περι
όδου σημαδεύεται Από τό θάνατο τοΰ Αντικειμενικού 
Ιδεαλισμού, πού ή άστική έκδοσή του είχε τραφεί βα
σικά άπό τις ήρωΐκές ψευδαισθήσεις της δημοκρατικής 
έπανάστασης. "Υστερα άπό τή γαλλική έπανάσταση, 
ό μηχανικός ύλισμός χάνει τόν παληό χαρακτήρα της 
οίκουμενικότητας, ό όποιος τόν διέκρινε. "Ηδη, ό όρίζον- 
τας τοϋ Φόϋερμπαχ είναι πολύ στενότερος άπό τόν όρίζον- 
ζσντα τών προηγούμενων φιλοσόφων του XVI1 καί του 
XVIII αΙώνα (Σ’ αύτή τήν έξέλιξη, ή περίπτωση τής 
Ρωσσίας άποτε/Ui μιάν έξαίρεση, πού παραμένει άγνω
στη στούς έκτός της Ρωσσίας <χ>γχρόνους της). Άφοΰ 
έκυριάρχησε γιά μιά μικρή περίοδο ή φιλοσοφία τών 
φυσικών έπιστημών, ό μηχανικός ύλισμός Εχασε καί στόν
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τομέα αύτόν τή δεσπόζουσα θέση του. Παρ’ δλον δτι, 
δπως έδειξε ό Λένιν, ό έπιστήμσνας πού μελετά τή φύση 
παραμένει, είτε τό θέλει, είτε δέν τό θέλει fiv είνάι πρα
γματικός έπιστήμσνας, ύλιστής βσον άφορα τό πρακτικό 
μέρος της έπιστήμης του, οΐ μεγάλες έπιτεύξεις πού έπι- 
τελέ<κινε οί έπιστημες νοθεύτηκαν και παραμορφώθη
καν άπό τό φιλοσοφικό Ιδεαλισμό. Τό άπστέλεσμα εΐταν 
δτι ή παγκόσμια σχεδόν ήγεμονία πού άσκοΰσε ό ύπο- 
κειμενικός Ιδεαλισμός πάνω στήν άστική φιλοσοφία αύ
τής τής έποχής, έπέφερε μιά τεράστια παρακμή στό το
μέα τής θεωρίας τής γνώσης. Ή Αλήθεια είναι πώς έξα- 
κολουθεΐ ή θεωρία τής γνώσης νά καθορίζει, περισσό
τερο άπό κάθε άλλη φορά, έπιφανειακά τουλάχιστον, τό 
περιεχόμενο και τή μέθοδο τής φιλοσοφικής προσπά
θειας. θ ά  μποροΟσε, μάλιστα, \ά  πεΐ κανείς δτι Αποτε- 
λεΐ όλόκληρη τή φιλοσοφία Στήν πραγματικότητα πρό
κειται γιά  μιάν Ακαδημαϊκή σχολαστική, ή όποία βρί
σκεται στό δρόμο τής διαμόρφωσής της. ΆντΙ τών μεγά
λων μαχών πού δίνονταν άλλοτε γιά τις Εννοιες τοΰ κό
σμου, τώρα δέν Ιχουμε νά κάνουμε παρά μέ μικρόπρε- 
πους καυγάδες καθηγητών, οΐ όποιοι άγωνίζονται γιά 
Ασήμαντες λεπτομέρειες.

Ή προΐμπεριαλιστική περίοδος προπαρασκευάζει 
ένεργητικά αύτή τήν παρακμή, μας έπιτρέπει δέ, έπίσης, 
νά άντιληφθοϋμε καθαρά τήν κοινωνική βάση τής ήγε- 
μονίας, πού είχε τώρα πιά περιέλθει, στόν τομέα τής άστι
κής φιλοσοφίας, στόν ύποκειμενικό Ιδεαλισμό: ό ύπο- 
κειμενικός Ιδεαλισμός καί ό Αγνωστικισμός, πού άναγ- 
καστικά τόν συνοδεύει, έπιτρέπει στούς Αστούς θεωρη
τικούς νά Ιδιοποιηθούν άπό τήν έπιστημονική πρόοδο, κυ
ρίως δέ Από τήν πρόοδο τών φυσικών έπιστημών, κάθετι 
πού έξυπηρετεΐ τά συμφέροντα τών καπιταλιστών καί, 
ταυτόχρονα, νά πάρουν μιά φιλοσοφική θέση. Ό  "Ενγ- 
κελς, λοιπόν, Εχει άπόλυτο δίκηο πού Αποκαλεΐ τόν Α
γνωστικισμό αύτής τής περιόδου €ντροπιασμένον ύλι 
σμόν*^).
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Στήν Ιμπεριαλιστική περίοδο, καί άκόμη καί στήν 
περίοδο πού τήν προπαρασκεύασε, ot Ιδεολογικές Ανάγ
κες τής άστικής τάξης γίνονται διαφορετικές. Δέν άρ- 
κεΐ πιά, στήν περίοδο αύτή, να Απέχει κανείς άπό τοϋ 
νά Ιχει μιά δποιαδήποτε θεώρηση του κόσμου, πρέπει 
ή φιλοσοφία νά πάρει και θέση καί πρέπει, έπιπλέον, νά 
πάρει θέση έναντίον τοϋ ύλισμοΟ: «ό ντροπαλός ύλι- 
σμός» τών άγνωστικιστών ποζιτιβιστών παίρνει, λοιπόν, 
όλοένα και πιό καθαρά μιά στάση άντιϋλιστική. Στήν 
περίπτωση αύτή ό νεοκαντιανισμός και ό μαχισμός έμ- 
φανίζονται ώς οί βασικές τάσεις, οί όποιες έπιτελουν 
αύτή τή μεταμόρφωση, μιά μεταμόρφωση πού άκολου- 
θεΐται παράλληλα καί Από τήν Ανάπτυξη τής νιτσεϊκής 
φιλοσοφίας (*). Ώστόσο, ή Ιδεολογική θέση της άστικής 
τάξης, τής έπέτρεπε όλοένα καί λιγότερο νά παίρνει μιά 
ξεκαθαρισμένη στάση στά βασικά φιλοσοφικά ζητήμα
τα. Ό  Λένιν Εδειξε τήν άντίθεση ή όποία ύφίσταται άνά
μεσα στήν άνοιχτή μάχη πού καθοδηγούσε ό ΜπέρκλεΟ 
έναντίον τοΰ ύλισμοΟ καί τούς μαχιστές, οί όποιοι έξω- 
ράϊζαν τούς έαυτούς των μέ μιά άντιϊδεαλιστική μάσκα. 
Ή άστική φιλοσοφία είταν ύποχρεωμένη, γιά νά ύπερ- 
ασπισθεΐ τόν Ιδεαλισμό έναντίον του ύλισμοΟ, νά στρα- 
τευθεΐ σέ Ενα τρίτο στρατόπεδο. Είταν ύποχρεωμένη, 
δηλαδή, νά προσδεθεΐ σέ μιά δήθεν άνώτερη άποψη, μέ

1. Στά 1876 ό Άβενάριους δηιιοσιεύει τά Π ρ ο λ ε  γ ό μ ε -  
ν ά του και τό 1888 -90 τήν Κ ρ ι τ ι κ ή  τ ή ς  κ α θ α ρ ή ς  
ί  μ π  ε ι ρ 1 α ς  . Τά βασικά φιλοσοφικά Εργα τοΰ Μάχ είναι 
μεταγενέστερα, γύρω στό 1880, ΰύως, άρχισε νά γίνεται γνωστός 
σάν θεωρητικός. Γίνεται μάλιστα, αρχηγός τής άποκαλούμενης άπό 
τόν Schuppe ένδοκόσμιας φιλοσοφίας. Ο Haus Vailinger, ϊνας άπό 
τούς καντιανούς πού βρίσκεται πολύ κοντότερα πρός τούς προγε
νέστερους όπαδούς τοΟ Κάντ, έδηιιοσίευσε άργότερα τή Φ ι λ ο 
σ ο φ ί α  τ ο ΰ  ώ ς  έ ά ν ,  ή όποία, ώστόσο. είχε γραφτεί, βα
σικά κατά τό 1876 - 78. "Αν 4λοι ol στοχαστές αύτής τής τάσης 
άνακήρυζαν, άργότερα. τό Νίτσε σάν Εναν άπό τούς δικούς της 
(ό Vailinger είναι έ κείνος πού άρχισε πρώτος), γεγονός, πάντως, 
είναι βτι, στήν περίπτωση αύτή, δέν πρόκειται γιά μιάν άμεση 
έπίδραση (ό Νίτσε δέν έγνώρισε ποτέ τά περισσότερα fpya τοΟ 
Κάντ), άλλά, μάλλον, νιά μιά βασική όμοιότητα τών τάσεων, ol 
όποιες σχετίζονται μέ τή θεωρία τής γνώσης, πού τΙς προκάλεσαν 
ol νεώτερες Ιδεολογικές άνάγκες -ιής άστικής τάξης.



τήν 6ποία θα μπορούσε νά κριτικάρει καί νά Απορρίψει, 
έξίσου καλά, τόσο τόν Ιδεαλισμό, δσο καί τόν ύλισμό. 
Αύτό μόνο τό γεγονός δείχνει πώς ή θέση τους, στήν 
Ιστορική κλίμακα είχε, ήδη, γίνει μιά θέση Αμυντική καί 
δτι ot μέθοδοί της καί τά προβλήματα πού θέτουν οί 
μέθοδοι αύτές, εΐναι μέτρα άμυνας περισσότερο παρά 
μέσα άνάλυσης καί έρμηνείας, στήν καθαρή Εννοια, της 
Αντικειμενικής πραγματικότητας. ’Εννοείται πώς ό κα
λώς καθορισμένος καί στοιχειοθέτη μένος άμυντικός χα
ρακτήρας της άστικής φιλοσοφίας της περιόδου της πα
ρακμής, δέν Αποκλείει καθόλου τΙς ισχυρότατες έπιθέ- 
σεις έναντίον τών Αντιπάλων της, έπιθέσεις οί όποΐες 
δέν είναι λιγότερο σφοδρότερες Από τήν παθιασμένη ά
μυνα τών ταξικών συμφερόντων της άστικής τάξης. Οί 
τελευταίες αύτές Απόψεις τονίζονται Ακόμη περισσότερο 
δταν μπαίνουμε στήν Ιμπεριαλιστική περίοδο, δπου έμ- 
φανίζονται κάθε μέρα και πιό πολλές «φιλοσοφικές Α
νάγκες», οί όποΐες δίνουν, σ’ αύτή τήν περίοδο, Εναν χα
ρακτήρα Αντίθετο πρός τό χαρακτήρα πού περιγράφε- 
ται Από τόν “Ενγκελς. Ώστόσο, οί θεωρήσεις τοϋ κό
σμου, πού γεννήθηκαν μέσα σ’ αύτές τίς συνθήκες, δια- 
κρίνονται ποιοτικά Από τις κοσμοθεωρήσεις τής περι
όδου τής Ιδεολογικής Ανόδου. Σ’ αύτήν Ακριβώς τήν έ
ποχή, μιά θεώρηση τοΰ κόσμου, Εστω καί δταν εΐναι ντυ
μένη μέ ίδεαλιστική μορφή, περισσότερο ή λιγότερο το
νισμένη, άποτελοϋσε μιάν Αντανάκλαση τής ούσίας της 
Αντικειμενικής πραγματικότητας. Στό έξης, κάθετι πού 
όνομάζεται θεώρηση τοϋ κόσμου, βασίζεται σέ μιάν ά- 
γνωστικιστική θεωρία της γνώσης, στήν άρνηση της δυ
νατότητας νά γνωρίσουμε Αντικειμενικά τήν πραγματι
κότητα. Συνεπώς, δέ μπορεΐ παρά νά είναι £νας μΰθος, 
δηλαδή μιά ύποκειμενική κατασκευή, ή όποία έμφανίζε- 
ται μέ τόν (γνωσιολογικά Αθεμελίωτο) σκοπό νά φτά- 
σει στήν Αντικειμενικότητα, μιάν Αντικειμενικότητα, δ
μως, πού δέν εΐναι δυναττό νά στηρίζεται πόρά πάνω σέ 
βάσεις Ακρως ύποκειμενικές, δπως ή ένόραση — ή όποία 
δέν εΐναι, συνεπώς, παρά μιά ψεύτικη Αντικειμενικότητα. 
Ή Ανάγκη τοΰ μύθου γίνεται όλοένα καί πιό έπιτακτι-
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κή καί συνοδεύεται άπό μιάν αυξανόμενη εύπιστία, μέ 
τήν όποΐα έκδηλώνεται ή παρακμή τής άστικής τάξης 
αύτής τής περιόδου: στήν έξέλιξη τής πραγματικότη
τας δέ μπορεΐ πιά νά άντιταχθεΐ παρά .μόνο ένα όνειρο, 
στό όποΐο δίνει ή άστική φιλοσοφία τήν ψευτοαντικειμε- 
νική μορφή τοΟ μύθου, άντίθετα πρός τις μεγάλες συ
στηματικές κατασκευές τής άνοδικής της περιόδου, οί 
όποιες άναγκάζονταν, γιά νά καταπολεμήσουν τούς φε
ουδαρχικούς θρύλους, νά έπικαλοϋνται άκριβως τΙς πρα
γματικές τάσεις τής άνάπτυξης τής φύσης και τής Ιστο
ρίας.

Ή θέση του Νίτσε είναι μοναδική: ταυτόχρονα μέ 
τό Μάχ είσάγει στή θεωρία τής γνώσης, τήν καινούργια 
άγνωστικιστική μέθοδο και τόν Ιδιο καιρό, φτάνει πολύ 
μακρύτερα άπ’ δσο είχε φτάσει όποιοσδήποτε άλλος άπό 
τούς συγχρόνους του: δείχνει, πράγματι, έκ τών προ- 
τέρων, δτι ό άγνωστικισμός τείνει πρός τή μυθολογία. 
’Εκδηλώνει μιά τόσο μεγάλη άφέλεια τρόπων στή δη
μιουργία μύθων, ώστε, μόνο κατά τό τέλος τοΰ πρώτου 
παγκοσμίου Ιμπεριαλιστικού πολέμου, θά κατορθώσει 
ή γενική άνάπτυξη τής άστικής τάξης νά φτάσει, κατά 
Ενα όρισμένο μέτρο, μέ τό Σπέγκλερ, λόγου χάρη, τΙς 
τολμηρότητές του. Ό  Νίτσε δέν παρουσιάζει, λοιπόν, κα
μιά πρωτοτυπία στόν τομέα τής θεωρίας τής γνώσης. 
"Οσα λέει γιά τή θεωρία τής γνώσης μπορούν νά συγ- 
κριθοΰν άκριβως μέ τό μέσο έπίπεδο τής φιλοσοφίας τοΰ 
Μάχ. Έκεΐ δπου ό Νίτσε δίνει μιά νότα πρωτότυπη, εί
ναι δταν άρπάζεται άπό τΙς παραδοσιακές άρετές της 
Αντιδραστικής άστικής τάξης, γιά νά τις ξανασκεφτεΐ, 
νά τΙς σπρώξει ώς τΙς άκρόαατες συνέπειές τους καί νά 
συναγάγει άπό αύτές συμπεράσματα πού τά διατυπώ
νει μέ μιάν αυστηρή καί κτηνωδώς Αλλόκοτη μορφή. Μέ 
τά συμπεράσματά του αύτά διατυπώνεται ξεκάθαρα ή 
άρχή στήν όποία, ήδη, Εχουμε βρει τό κλειδί όλόκληρου 
τού φιλοσοφικού του συστήματος: ή Αδιάκοπη καί πα
θιασμένη μάχη πού άνοιχτά είχε άναλάβει έναντίον τοΰ 
σοσιαλισμού καί των «κινδύνων* του.

Γι’ αύτό, έπίσης, ή γνωσιοθεωρία τού Νίτσε, άν καί
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γενικά βρίσκεται πολύ κοντά στη θεωρία του Μάχ, ξε
περνάει, δμως, κατά πολύ τή γνωσιοθεωρία δλων τών 
συγχρόνων του. Είναι τόσο ξεκάθαρη καί κυνική ή ύφή 
της, ώστε φτάνει ώς τήν άκρη της συλλογιστικής της. 
"Ενα παράδειγμα θά μας έπιτρέψει νά δείξουμε τό ση
μείο πού τΙς κάνει νά συγγενεύουν ή γνωσιοθεωρία του 
Νίτσε καί ή γνωσιοθεωρία τοΰ Μάχ καί τό σημείο πού 
τίς κάνει νά χωρίζονται ή μιά άπό τήν άλλη. Ό  Νίτσε 
συμφωνεί άττόλυτα μέ τό Μάχ ώς πρός τήν ένδοκοσμική 
ύφή της φιλοσοφίας καί ώς πρός τήν άρνηση κάθε ύπερ- 
βαττικής Αρχής. ΤΙ έννοουν, δμως, καί ό Μνας καί ό άλλος 
μέ αύτά; 'Όταν μιλούν γιά ένδοκοσμική φιλοσοφία έν- 
νοοΰν τόν κόσμο τών παραστάσεων καί τών έννοιών' δταν 
μιλούν γιά υπερβατική φιλοσοφία, έννοουν κάθετι πού, 
στήν πραγματικότητα, πλημμυρίζει τούτον τόν κόσμο, 
δηλαδή τήν Αντικειμενική πραγματικότητα, ή όποία υ
πάρχει άνεξάρτητα άπό τή συνείδηση. Είναι σύμφωνοι καί 
ό Μνας καί ό άλλος, τουλάχιστον κατά τά φαινόμενα, 
ώς πρός τή χρησιμοποίηση έπιθετικών μέσων έναντίον 
έκείνου πού πιστεύουν δτι ζητεί ό Ιδεαλισμός γιά νά 
γνωρίσει τήν Αντικειμενική πραγματικότητα. Ή άρνηση 
του ύλισμοϋ έμφανίζεται, λοιπόν, έδώ, μέ τή μάσκα μιας 
πολεμικής πού στρέφεται έναντίον τοΰ ίδεάλισμοΰ. Σ’ 
αύτό τό σημείο ό Νίτσε προχωρεί άκόμη πιό μακρυά, 
συνδέοντας τή μάχη έναντίον της ύπερβατικής φιλοσο
φίας, έναντίον τοΰ ύπερπέραν, μέ τΙς Αντιχριστιανικές 
του άντιλήψεις. Συμβαίνει, Ετσι, νά έξαπατα καμιά φορά 
αύτούς πού δέ βλέπουν παρά μονάχα δτι ή άντίληψή του 
γιά τό ύπερπέραν είναι ή μυθική σύνθεση τοΰ χριστια
νικού ούρανοΰ καί τής υλιστικής Αντίληψης τής Αντι
κειμενικής πραγματικότητας (άλλωστε, ό Μάχ καί οΐ 
όπαδοί του κριτικάρουν έπίσης καί τόν ύλισμό, πού τόν 
διαπραγματεύονται σάν μεταφυσική θεωρία). ’Ενώ, δ
μως, οί όπαδοί τοΰ Μάχ μένουν, γενικά, εύχαριστημένοι 
μέ τό νά παρουσιάζουν τήν ένδοκόσμια ύφή τοΰ κόσμου 
τών παραστάσεων σάν τήν μοναδική δυνατή έπιστημο- 
νική βάση μιας Αντίληψης γιά τόν κόσμο, ό Νίτσε δια
τυπώνει αύτή τή θεωρία μέ μιά μορφή τολμηρά παρά-
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δοξη καί καθαράνιχιλιστική. Στό Λ υ κ ό φ ω ς  τ ώ ν  
ε ι δ ώ λ ω ν  κατευθύνει τά βέλη της πολεμικής του καί 
του χλευασμοΟ του έναντίον της Ιδέας τοΰ «Αληθινού 
κόσμου» (της Αντικειμενικής πραγματικότητας) καί κα
ταλήγει διακηρύσσοντας «τό τέλος του μεγαλύτερου Απ’ 
δλα τά λάθη», πού θά Αποτελέσει «τόν ύψηλότερο κολο- 
φώνα της Ανθρωπότητας»: «Καταστρέψαμε τόν άληθινό 
» κόσμο: τί μάς μένει, πραγματικά, άπό τόν κόσμο; 
» Μήπως, ό φαινόμενος κόσμος;... Στήν πραγματικό- 
» τητα, δχι! Ταυτόχρονα μέ τόν άληθινό κόσμο, κατα- 
» στρέψαμε καί τόν φαινόμενο κόσμο» (').

Ό  Νίτσε δέ μένει εύχαριστημένος Από αύτό τό είδος 
τών γνωσιολογικών διαπιστώσεων. 'Ολόκληρη, πράγμα
τι, ή θεωρία του γιά τή γνώση δέν είναι, γι* αύτόν, παρά 
Ενα δπλο έναντίον τοϋ σοσιαλισμού. Γι’ αύτό στό ίδιο 
Εργο τό όποΐο Λναφέραμε παραπάνω, ό Νίτσε Αναπτύσ
σει λογικά τή μελέτη τών συγκεκριμένων κοινωνικών 
προσδιορισμών πού προκύπτουν Από τήν ένδοκοσμική 
φιλοσοφία καί οί όποιοι, Από τήν άποψη της θεωρίας της 
γνώσης, δέν είναι μόνο ό κόσμος τών παραστάσεων, Αλ
λά καί ή κοινωνική κατάσταση μέ τήν όποία, σέ κάθε 
στιγμή, είναι ύποχρεωτικά δεμένος ό κόσμος αύτός — 
πράγμα πού, άν τό Αναγάγουμε σέ συγκεκριμένους δ- 
ρους, σημαίνει, στήν περίπτωση αύτή, καπιταλισμός. "Ο
ποιος ριψοκινδυνεύσει πέρα Από τά δρια τής ένδοκό- 
σμιας φιλοσοφίας θά μείνει, γιά τά μάτια τοΟ Νίτσε Ενας 
έλεεινός Αντιδραστικός στή φιλοσοφία. Κι Ετσι, καί έδώ, 
δπως καί προηγουμένως, χριστιανοί καί σοσιαλιστές έμ- 
φανίζονται, φυσικότατα καί οί μέν καί ot δέ, ώς όπαδοί 
της υπερβατικής φιλοσοφίας, συνεπώς ώς Αντιδραστικοί 
άξιοι περιφρόνησης Από τό φιλόσοφο καί τό μοραλίστα. 
ό Νίτσε γράφει: «Άκόμη καί δτοεν ό χριστιανός κατα- 
» δικάζει τόν κόσμο, δταν τόν δυσφημεί καί δταν τόν 
» καλύπτει μέ βόρβορο, ύπακούει στό Ιδιο Ενστικτο πού 
» ώθεΐ τό σοσιαλιστή έργάτη νά άναθεματίζει τήν κοι-
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» νωνία, νά τή δυσφημεί καί να τήν καλύπτει μέ βόρ- 
» βορο: ή ίδια ή τελευταία κρίση δέν είναι παρά ή γλυ- 
» κειά παρηγοριά πού προκαλεΐ ή έκδίκηση, είναι ή έ- 
» πανάσταση, δπως τήν περιμένει ό σοσιαλιστής έργά- 
» της, μόνο πού βρίσκεται λίγο πιό Απομακρυσμένη...  
» Αύτό πού όνομάζουν ύπερπέραν — καί γιατί, λοιπόν,
> νά έπινοήσουμε £να ύπερπέραν, Αν δέν πρόκειται νά 
» βρούμε, σ’ αύτό, τό μέσο γιά νά καλύψουμε μέ βόρ- 
» βορο τούτον έδώ τόν κάτω κόσμο ;»(*). Σέ τελευταία 
Ανάλυση, φαίνεται δτι, στήν άστική φιλοσοφία της Ιμ
περιαλιστικής έποχής, ή Ιδέα τού ένδοκοσμικού στοι
χείου, δποια μορφή καί drv πάρει, (Αποβλέπει σ’ Εναν μο
νάχα σκοπό: νά μας δώσει τή δυνατότητα νά συναγά- 
γουμε, άπό τή θεωρία της γνώσης, τήν «αΙωνιότητα» τής 
καπιταλιστικής κοινωνίας. Αύτό πού άποτελεΐ τήν Ιδιαί
τερη άζία του Νίτσε είναι δτι μπόρεσε νά πιαστεί άπό 
αύτή τήν Ιδέα, ή όποία είναι κοινή σέ δλους τούς φιλο
σόφους του Ιμπεριαλισμού, καί να τή διατυπώσει, πολύ 
Ανοιχτά, σάν Ενα ύποβλητικό τκχράδοξο, είς τρόπον ώστε, 
καί γιά τή θεωρία της γνώσης, νά γίνει ό Νίτσε Μνας 
άπό τούς θεωρητικούς της μαχόμενης άντίδρασης, πού 
άσκησαν τή μεγαλύτερη έπίδραση.

01 διάφορες προτάσεις πού Αποτελούν τή γνωσιο
θεωρία του ΝΙτσε, αύτές καθ’ έαυτές, έλάχιστο ένδιαφέ- 
ρον παρουσιάζουν. “Οταν δέν Ασχολούνται Ανοιχτά μέ 
τά κοινωνικά ζητήματα (δπως στό προηγούμενο Από- 
σπασμα) παραμένουν όλότελα πιστές στή γενική καί 
πολύ γνωστή γραμμή της φιλοσοφίας του Μάχ. Καταπο
λεμούν τή δυνατότητα γνώσης της Αντικειμενικής πρα
γματικότητας καί γενικά κάθε δυνατότητα Αντικειμενι
κότητας της γνώσης (κάτι πού κάνει τό ΝΙτσε νά μήν 
παραδέχεται ούτε καί τήν καντιανή ύλιστική άποψη τοΰ 
πράγματος καθ’ έαυτό). Ό  ΝΙτσε θεωρεί, έπίσης, δτι ή 
αΐτιότητα καί ή Εννοια τοΰ νόμου είναι κατηγορίες πού 
Ανήκουν σ' £ναν Ιδεαλισμό όριστικά ζεπερασμένον. θ ά  
σταματήσουμε μονάχα σέ μερικά σημεία πού διασαφη-
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νίζουν πλήρως τήν Ιδιαίτερη Ιστορική θέση τοΟ Νίτσε. 
"Ετσι, λόγου χάρη, ό Νίτσε θεμελιώνει πάνω στή φιλο
σοφία του Ηράκλειτου τόν μοντέρνο ύποκειμενικό Ιδεα
λισμό του καί τόν Αγνωστικισμό του, πού, κατά Ενα τους 
μέρος, τούς Εχει δανειστεί άπό τό Μπέρκλεϋ καί τό Σο
πενάουερ. Μόνον δτι, στό Νίτσε, ό ύποκειμενικός Ιδεαλι
σμός καί ό Αγνωστικισμός παίρνουν Ενα διαφορετικό 
χαρακτήρα: ό ύποκειμενικός Ιδεαλισμός καί ό Αγνωστι
κισμός παύουν νά είναι μιά άιτλή έπιστημονική διαπί
στωση, γίνονται «φιλοσοφία», πράγμα πού διευκολύνει 
τό Νίτσε νά φτάσει στή δημιουργία μύθων. (Δέν πρέπει 
νά έκπλησσόμαστε γιά τό γεγονός δτι άκριβως ol νιτσεϊ- 
κοί φασίστες, δπως ό Bouemler, λόγου χάρη, είναι έκεΐ- 
νοι πού δίνουν μεγάλη σημασία στή σχέση ή όποία συν
δέει τό Νίτσε μέ τόν Ηράκλειτο. Είναι πιό εΰκολο, μέ 
αύτόν τόν τρόπο, νά βγάλουμε τό Νίτσε Από τό γενικό 
ρεύμα τής άστικής φιλοσοφίας, στήν όποία άνήκει, γιά 
νά δημιουργήσουμε άπό αύτόν Εναν «ξεμοναχιασμένο» 
πρόδρομο του Χίτλερ.

Άπό τήν άλλη μεριά, είναι άκόμη πιό διδακτική ή 
μελέτη του πώς οϊ έρμηνεΐες τοΰ Ηράκλειτου προσφέ
ρουν Ενα Αληθινά κλασσικό παράδειγμα, πού διασαφη
νίζει τή γενική διαπίστωση: δτι, δηλαδή, ol άντιδραστι- 
κο'ι έδημιούργησαν προβλήματα, χρησιμοποιώντας τή 
διαλεκτική τών μύθων τοΰ Ιρρασιοναλισμου. Στίς ση
μειώσεις του γιά τή Φ ι λ ο σ ο φ ί α  σ τ ά  χ ρ ό ν ι α  
' Ε λ λ η ν ι κ ή ς  τ ρ α γ ω δ ί α ς  (1072 - 73), ό Νίτσε 
έπιμένει σέ μιά κεντρική πρόταση τής διαλεκτικής του 
Ηράκλειτου: «Κάθε πράγμα κλείνει μέσα του πάντα 
τό άντίθετό του», καί άναφέρει, έπίσης, τήν πολεμική πού 
άσκησε ό Αριστοτέλης έναντίον αύτής τής Ιδέας. Τό 
σχόλιο πού κάνει είναι έξαιρετικά χαρακτηριστικό: «Ό 
Ηράκλειτος θεωρεί, σάν τό σημαντικότερο Αγαθό, τήν 
άνώτερη δύναμη της ένορατικής παράστασης, ένώ δεί
χνεται πολύ ψυχρός, Αναίσθητος καί, μάλιστα, έχθρικός, 
πρός τόν άλλο τρόπο παράστασης, τόν τρόπο πού ένεργεΐ 
σύμφωνα μέ τή λογική, μέ Εννοιες, δηλαδή, καί συνδυα
σμούς λογικούς, καί φαίνεται νά εύχαριστεΐται κάθε
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φορά πού μπορεΐ νά Αντιτάξει σ’ αύτό τόν τρόπο' μιάν 
άλήθεια πού έχει άποκτηθεΐ ένορατικά» (·). Βλέπουμε, 
λοιπόν, έδώ, δτι γιά τό ΝΙτσε ή κριτική της νόησης μέ 
τις δικές της Αντιθέσεις, πού άποτελεΐ τήν -μεγάλη δια
λεκτική άνακάλυψη του Ηράκλειτου, ταυτίζεται καθαρά 
καί άπλα μέ τήν ύπεροχή της ένόρασης, ή όποια άντιτί- 
θεται πρός τή λογική (2).

Συνεχίζοντας τήν Ανάπτυξη τών άπόψεών του, ό Νί
τσε δείχνει, μ’ Εναν τρόπο πολύ ουνεπη, δτι ή διαλεκτική 
του Ηράκλειτου βρίσκεται πολύ κοντά πρός τόν συνει
δητά άντιδιαλεκτίικό Ιρρασιοναλισμό τοΰ Σοπενάουερ, 
πράγμα πού μας έπιτρέπει νά Αντιληφθοΰμε τό σύνδε
σμό του μέ τό Μπέρκλεϋ καί τό Μάχ. Μέ αύτήν Ακριβώς 
τήν έννοια έρμηνεύει ό Νίτσε τό ήρακλειτικό γίγνεσθαι. 
ΣτΙς σημειώσεις του, πού χρονολογούνται άπό τήν έποχή 
της Γ έ ν ν η σ η ς  τ ή ς  τ ρ α γ ω δ ί α ς  (1870-71), 
γράφει γι’ αύτό τό ζήτημα: «Τό γίγνεσθαι άποκαλύπτει
> τήν Αντιπροσωπευτική φύση τών πραγμάτων: Δέν ύ-
> πάρχει τίποτα, τίποτα δέν είναι, τά πάντα γίγνονται, 
» τά πάντα, δηλαδή, είναι παραστάσεις» (3). Δέ θά πρέ
πει νά νομίσουμε πώς έδώ Εχουμε νά κάνουμε μέ μιά 
νεανική Ιδέα τοΰ Νίτσε, πού είναι έπηρεασμένη άπό τό 
Σοπενάουερ. Αύτή ή Αντίληψη γιά τό είναι καί γιά τό 
γίγνεσθαι δεσπόζει πάνω σέ όλόκληρη τή θεωρία της 
γνώσης, στό σύνολο τοΰ Εργου τοΰ Νίτσε. “Οταν, στό 
τέλος της ζωής του, στό Λ υ κ ό φ ω ς  τ ώ ν  ε ί δ ώ -  
λ ω ν,  ζαναγυρίζει στόν Ηράκλειτο, ύπογραμμίζει καί 
πάλι Ακριβώς τήν Ιδια Ιδέα: «’Αλλά ό Ηράκλειτος θά
> Εχει πάντα δίκηο νά λέει πώς τό είναι Αποτελεΐ Ενα
> μάταιο ψέμα. Ό  κόσμος τών φαινομένων εΐναι ό μόνος
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2. Ό  ΝΙτσε δέν Εχει τήν παραμικρή Ιδέα τής διάκρισης όνά

μεσα στή νόηση καί τή λογική, χρησιμοποιεί τή μιά, άντί τής δΚ- 
λης. Αύτό δείχνει, βπως Αναγνωρίζει καί 6 Γιάσπερς, βτι Αγνοούσε 
τούς σημαντικότερους φιλοσόφους καί άκόμη (αυτό, μάλιστα, εί
ναι τό σπουδαιότερο) βτι ό Ιμπεριαλιστικός Ιρρασισναλισμός εΤχε 
ζε πέσει σ' Ενα άρκετά χαμηλό φιλοσοφικό έπίπεδο. "Οταν ό ΚΙρκεγ- 
κααρ πολεμούσε τό Χέγγελ, χρησιμοποιούσε Ενα όπλοστάσιο πολύ 
λεπτότερο.

3. IX. 197.



a πού ύπαρχε ι, γιατί αύτό πού όνομάζουν άληθινό κό- 
» σμο δέν είναι παρά ό καρπός ένός ψεύδους...»(*). 
Στήν πραγματικότητα, ό χαριτωμένος τρόπος μέ τόν 
όποΐο συμπεριφέρεται πρός τήν ιστορία τής φιλοσοφίας 
ό Νίτσε, μέ τό πέρασμα τών χρόνων μεγαλώνει άκόμη 
περισσότερο. Στίς προπαρασκευαστικές έργασίες τής 
θ έ λ η σ η ς  γ ι ά  δ ύ ν α μ η ,  βλέπουμε τόν ύλιστή 
Δημόκριτο \ά  προσφέρει καί αύτός τή βοήθεια του γιά 
τήν άπόδειξη τής όρθότητας του ίρρασιοναλισμου του 
Νίτσε... Τό στεφάνι τής νίκης, ώστόσο, ό Νίτσε τό προσ
φέρει, μέ τρόπο πολύ χαρακτηριστικό, στή φιλοσοφία 
του άγιου προστάτη τοϋ Μάχ καί τών όπαδών του, τόν 
Πρωταγόρα, «ό όποιος, λέει, συγκεντρώνει στόν έαυτό 
ν του τά δυό συντριμμένα στοιχεία πού συγκροτούσαν 
» τόν Ηράκλειτο καί τό Δημόκριτο» (2) .

“Εχοντας ύπόψη μας τή νιτσεϊκή θεωρία τής γνώ
σης, μπορούμε, στό έξής, νά κρίνουμε σωστά τή θεωρία 
τής ΑΙώνιας Επιστροφής, ή όποία θεωρείται σάν νίκη 
τοΟ είναι πάνω στό γίγνεσθαι. Μπορούμε νά ΙδοΟμε, δτι 
ή Εννοια τοΟ είναι, Ετσι δπως χρησιμοποιείται έδώ, δέν 
Εχει τίποτα νά κάνει μέ τό άληθινό είναι, δηλαδή, μέ τό 
είναι πού ύπάρχει άνεξάρτητα άπό τή συνείδηση. Στήν 
πραγματικότητα, τό άντίθετο είναι σωστό, άφοΟ τό είναι 
χρησιμοποιείται γιά νά δώσει μιάν άτμόσφαιρα άντικει- 
μενικότητας σέ μύθους, οι όποιοι δέν είναι δυνατό νά 
γίνουν κατανοητοί παρά μονάχα μέσω μιδς διαίσθησης 
ή μιδς «θείας Ελλαμψης». Ή νιτσεϊκή Εννοια του γίγνε
σθαι, δπως τήν είδαμε στίς έρμηνεΐες τοΟ Ηράκλειτου, 
Εχει κυρίως σάν σκοπό νά καταστρέψει κάθε άντικει- 
μενικότητα καί νά άποδείξει δτι δέν είναι δυνατό νά 
γνωρίσουμε τήν πραγματικότητα. Σ τ ή  θ έ λ η σ η  
γ ι ά  δ ύ ν α μ η ,  ό Νίτσε γράφει: «Ό χαρακτήρας
* τοΰ κόσμου ώς γίγνεσθαι, θεωρούμενος ώς άμορφος, 
» ψεύτικος, άντιφατικός. Γνώση καί γίγνεσθαι άποκλεί- 
» ουν ή μιά τό άλλο»(3). Στό ίδιο άπόσπασμα, ό Νίτσε



πολύ λογικός μέ τόν έαυτό του, καθορίζει δτι τό είναι 
Εχει Εναν χαρακτήρα καθαρά πλασματικό: «Γιά νά μπο
ρέσουμε νά σκεφθοΰμε καί νά καταλήξουμε σέ συμπε
ράσματα, πρέπει νά ξεκινήσουμε άπό τήν ύπόθεση πώς 
τό βν υπάρχει: οί φόρμουλες της λογικής δέν έφαρμό- 
ζονται παρά μόνο σ’ αύτό πού παραμένει όμοιο μέ τόν 
έαυτό του. Γι* αύτό, ή ύπόθεση αύτή δέ θά Απόδειχνε τί
ποτα γιά κάτι που Ανήκει στήν πραγματικότητα: «Τό 
» δν Ανήκει στό δικό -μας τρόπο θεώρησης του κό-
> σμου» (*). "Αν, δμως, τό είναι Αποτελεΐ έναν άπλό μΰθο, 
πώς είναι δυνατό ή ΑΙώνια Επιστροφή νά καταλήξει σ’ 
Ενα είναι, τό όποΐο θά είναι, στήν τάξη, τουλάχιστον, 
τών παραστάσεων, κάτι παραπάνω άπό τό πραγματικό 
γίγνεσθαι;

Έδώ Αντιλαμβανόμαστε κατά ποιό μέτρο ό Νίτσε 
βοήθησε στήν πρόοδο του ίρρασισναλισμοΰ άπό τήν έπο
χή του Σοπενάουερ και του ΚΙρκεγκααρ. Αύτοί, πρά
γματι, είχαν νά πολεμήσουν έναντίον της ίδεαλιστικής 
διαλεκτικής, που τή θεωρούσαν σάν τήν ύψηλότερη μορ
φή τής άστικής Εννοιας της προόδου. Τους χρειαζότανε, 
λοιπόν, νά Εχουν κάτι νά βάλλουν άπέναντι της αύτό- 
νομης διαλεκτικής κίνησης του εΐναι, τους χρειαζότανε 
νά καταφύγουν σ’ Ενα μυστικιστικό καί Αντιληπτό μόνο 
μέ τή βοήθεια της ένόρασης είναι. ’Επειδή, δμως, ή πο
λεμική τους έναντίον της χεγγελκχνης διαλεκτικής δέν 
Αντιπροσώπευε, στήν πραγματικότητα, παρά μιά πάλη 
τάσεων στό έσωτερικό της Αστικής φιλοσοφίας, μπορού
σαν νά μένουν εύχαριστημένοι Από τόν περιορισμό καί 
τήν Αντιδραστική καί Ιρρασιοναλιστική παραμόρφωση 
της διοΛε,κτικής. (Διάκριση του Σέλλινγκ σέ «άρνητική» 
φιλοσοφία και σέ «θετική» φιλοσοφία. Τά «στάδια* τοΰ 
ΚΙρκεγκααρ). 01 διακρίσεις πού έδημιούργησαν στό 
έσωτερικό τοΰ εΐναι διάφορες ποικιλίες, άλλες κατώτε
ρες καί άλλες υψηλότερες, καθορίζουν, άσφαλώς, μιάν 
Ιεραρχία τοΰ εΐναι, ή όποία, βεβαίως, εΐναι Ιρρασιονα- 
λιστική καί Αντιεπιστημονική. Ώστόσο, ώς τή στιγμή,
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τουλάχιστον, του «άλματος», ot διακρίσεις αύτές παρα
μένουν μέσα στά τυπικά δρια μιας κάποιας λογικής τά
ξης. θά  μπορούσαμε, συνεπώς, νά πούμε, πώς τά παρα
μορφωμένα λείψανα τής χεγγελιανης διαλεκτικής, παίρ- 
νοντάς τα καί πάλι άπό τό Σέλλινγκ καί τόν Κίρκεγ- 
κααρ, διασφαλίζουν τήν παρουσία, μέσα στή φιλοσοφία 
τους, ένός κατώτατου όρίου λογικότητας. Στό Νίτσε, 
αύτό τό είδος τής λογικότητας έξαφανίζεται άπό μιας 
έξαρχής. Ή θεωρία του γιά τή γνώση δέν είναι παρ
μένη άπό τό Μπέρκλεϋ καί τό Μ άχ;... Καί κατά τό 
μέτρο κατά τό όποΐο μπορούμε νά μιλήσουμε, ώς πρός 
τό Νίτσε, γιά μιά λογική και φιλοσοφική τάξη, αύτό δέ 
μπορεΐ νά έχει παρά μιά μονάχα σημασία: δσο πιό πολύ 
μιά Εννοια είναι ψεύτικη, τόσο πιό πολύ ή άρχή της εί
ναι ύποκειμενική, καί δσο πιό έξαιρετική είναι ή ποιό
τητά της, τόσο πιό πολύ θεωρείται σάν άληθινή μέσα 
στήν Ιεραρχία τών μύθων. Τό είναι, κατά τό μέτρο κατά 
τό όποΐο αύτή ή Εννοια φέρει κάποια Ιχνη, έστω καί πο
λύ έλαφρά, μιας σχέσης πρός μιά πραγματικότητα Ανε
ξάρτητη άττό τή συνείδησή μας, όφείλει νά άντικατα- 
σταθεΐ άπό τό γίγνεσθαι (πού είναι μιά άπλή παρά
σταση). Τό είναι, ώστόσο, καθαρισμένο άπ’ δλες αύτές 
τις σκουργιές, άν τό θεωρήσουμε σάν Ενα μΟθο, σάν Ενα 
καθαρό προϊόν τής θέλησης γιά δύναμη, μπορεΐ, έπίσης, 
νά γίνει, γιά τά μάτια του Νίτσε, μιά άνώτερη κατη
γορία άπό τήν κατηγορία τοΟ γίγνεσθαι, άψου μπορεΐ 
νά έκφράσει τήν ένορατική ψευδοαντικειμενικότητα τών 
μύθων. Τό Ιδιαίτερο Εργο ένός παρόμοιου προσδιορισμού 
τοϋ είναι καί τοϋ γίγνεσθαι συνίσταται, κατά τό Νίτσε, 
στήν άναστήλωση τής ψευδοϊστορικότητας, ή όποία είναι 
άναγκαία στήν Εμμεση άπολογητική του τοϋ καπιταλι- 
αμοΟ καί, ταυτόχρονα, στό ξεπέρασμά της, γιά νά άπο- 
δειχθεΐ μέ φιλοσοφικά έπιχειρήματα δτι τό Ιστορικό γί
γνεσθαι δέ μπορεΐ νά παραγάγει τίποτα τό καινούργιο, 
τίποτα πού νά ξεπερνά τήν ύπάρχουσα τάξη πραγμάτων.

Ή θεωρία, δμως, τής γνώσης δέ χρησιμεύει, στό Νί
τσε, μονάχα σάν Ενα μέσο γιά νά συνθέσει συστηματικά 
δλες τΙς Ιδέίς του. Έκτός άττό αύτή τή χρησιμότητα, ή

9

—  129 —



θεωρία της γνώσης έκτεΐνεται, έπίσης, στήν όλότητα του 
κόσμου του ΝΙτσε. Γιά νά συμπληρώσουμε τόν πίνακά 
μας, θά καταφύγουμε σ’ Ενα ένδιαφέρσν παράδειγμα. 
Άντίθετα πρός τούς νεακαντιανούς καί τούς θετικιστές, 
τούς συγχρόνους του, πού ή στάση τους χαρακτηριζόταν 
βασικά άπό κάποιον άντικειμενιαμό καί άπό τήν άρνη
σή τους νά πάρουν όποιανδήποτε θέση, έν όνόματι του 
καλουμένου άπό τούς ίδιους έπιστημονικοΰ πνεύματος 
(πού τούς άπαγόρευε κάθε σχέση μέ τήν πρακτική) ό 
Νίτσε τοποθετεί, στό κέντρο κάθε θεωρίας της γνώσης, 
τό θέμα τών σχέσεων της θεωρίας και της πρακτικής. 
’Εκεΐθεν, έπίσης, συνάγει, πολύ νωρίτερα καί πολύ πιό 
ριζικά άπό κάθε σύγχρονό του, δλες τΙς συνέπειες του 
άγνωστικισμοΟ καί του ρελατιβισμού. Τίποτα δέ μπορεΐ 
νά χρησιμοποιηθεί σάν κριτήριο τής άλήθειας, έκτός 
άπ’ δ,τι θά μπορούσε νά εΐναι «ώφέλιμο»: κάθετι, δη
λαδή, πού θά μπορούσε νά χρησιμεύσει στή διατήρηση 
της βιολογικής ζωής τοΰ άτόμου (καί τοΰ είδους). Εΐ
ναι, λοιπόν, ό Νίτσε, Ενας άπό τούς μεγάλους προδρό
μους του πραγματισμού της Ιμπεριαλιστικής έποχής. 
Γράφει: «Λησμονούν πάντα τό πιό βασικό: γιατί ό φιλό- 
» σοφος ζητεί νά μάθει; Γιατί πιστεύει πώς ή άλήθεια 
» βρίσκεται πέρα άπό τά φαινόμενα; Πρόκειται γιά μιά 
» πεποίθηση ή όποία εΐναι παλαιότερη άπ’ δλα τά cogito 
» ergo sum άκόμη και &ν ύποθέσουμε δτι προϋπάρχει 
» τό λογικό procefeus είμαστε ύποχρεωμένοι νά παρα- 
» δεχτούμε, έπιπλέον, πώς ύπάρχει κάτι πού έπιτρέπει 
» τήν ϋπαρζη αύτοΟ του λογικοί) processus καί άρνεΐ- 
» ται τό όοαίθετό του. Άπό που προέρχεται αύτή ή Ιδι- 
» αίτερη προτίμηση; "Ολοι οί φιλόσοφοι ζέχασαν νά
> μας πουν, γιατί σταματούν στό άληθινό καί τό καλό, 
» κανείς δέν έπεχείρησε νά φιλοσοφήσει μέ τό άντίθετό 
» τους. Απάντηση: τό άληθινό εΐναι πιό χρήσιμο (πιό 
» εύεργετικό γιά τόν όργανιομό) καθ’ έαυτό, δμως, δέν 
» εΐναι καθόλου εύχάριστο. Γιά νά μήν πολυλογούμε: 
» στήν πηγή της σκέψης βρίσκουμε πάντα τόν όργανι- 
» σμό, ό όποιος θεωρείται σάν Ενα δλον πού θέτει στόν 
» έαυτό του «σκοπούς» καί συνεπώς μιλάει σταθμίζον-
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> τας^ (1). ’Εννοείται πώς αύτό έφαρμόζεται, σέ Ανώτε
ρο άκόμη βαθμό, στούς κανόνες της ήθικής: «'Όλοι ol
> μοραλίστες σταθμίζουν μέ τόν ίδιο τρόπο τό καλό καί
> τό κακό, ξεκινώντας πάντοτε άπό τά έγωϊστικά Ινστι- 
» κτα τοΟ άνθρώπου. Βρίσκω καλό αύτό πού Ανταπο-
> κρίνεται σ’ Ενα σκοπό. Ό  «καλός σκοπός», δμως, μου 
» φαίνεται πώς δέν Ιχει νόημα. Γιατί κάθε φορά πρέπει 
» νά θέτω τό έρώτημα: καλός γιά ποιόν; Μέ τό καλό 
» δέν ύπαινισσόμαστε ποτέ παρά κάτι πού είναι Ενα μέ- 
» οο. Ό  χαλός σκοπός είναι Ενα καλό μέσο γιά νά πε- 
» τύχουμε κάποιο Αποτέλεσμα» (2). Στή θ έ λ η σ η  
γ ι ά  δ ύ ν α μ η  έπαναλαμβάνει αύτή τήν Ιδέα σέ μιάν 
έκπληκτική φόρμουλα: «Ή άλήθεια είναι τό είδος του 
» λάθους, χωρίς τό όποΐο κάποιο είδος ζωντανών δντων 
» δέ θά μπορούσε νά ζήσει. Σέ τελευταία Ανάλυση, ή 
» Αξία γιά τή ζωή είναι έκείνη πού Αποφασίζει» (3) .

Ό  Νίτσε, ώστόσο, δέ μένει εύχαριστημένος μέ τή 
σύνδεση του Αληθινού και του καλοΟ ττρός τά ζωτικά 
συμφέροντα, καί τήν έξουδετέρωση, σ’ αύτά, κάθε χα
ρακτήρα Αντικειμενικότητας καί Απολυτότητας. "Αν 
σταθούμε μονάχα στή συλλογική χρησιμότητα γιά τό εί
δος καί δχι μονάχα γιά τό Ατομο, δέ μπορεΐ άκόμη νά 
γίνει Αντιληπτός ό σκοπός τής πρασπάθειάς του. Πρά
γματι, ή ζωή του είδους Αντιπροσωπεύει (μπαίνουμε, 
έδω, ξανά, στήν περιοχή του γίγνεσθαι) πρώτ’ Απ’ δλα 
Ενα Ιστορικό processus καί, δεύτερο, σάν ιστορικό περι
εχόμενο, τήν Αδιάκοπη πάλη τών δύο Ανθρώπινων τύπων, 
τών δύο φυλών: τής φυλής τών κυρίων καί τής φυλής 
τών σκλάβων. Στή Γ ε ν ε α λ ο γ ί α  τ ή ς  ή θ ι κ ή ς ,  
ό Νίτσε δείχνει σαφώς πώς τό σημείο τής Αφετηρίας του 
ύπήρξε έτυμολογικό: ή Ιδέα δτι τό ήθυ<ά θετικό συνδέε
ται μέ τό άριστοκρατικό, τό άρνητικό μέ τό κοινωνικά 
κατώτερο(4). ’Εν τούτοις, αύτή ή φυσική κατάσταση δια
λύεται κατά τή ροή τής Ιστορίας, ή όποία βλέπει νά κά



νει τήν έμψάνισή της στό προσκήνιο μιά λυσασμένη πά- 
λη άνάμεσα στούς κυρίους καί τή μάζα, πάλη ττού Ιχει 
ήθικές καί φιλοσοφικές άντανακλάσεις. Ή άξΙα της ά- 
λήθειας δλων τών κατηγοριών, λοιπόν, θά καθορισθεΐ 
άπό τό Ιργο ιχού μπορούν νά έπιτελέσουν σ’ αύτή τήν 
ιτάλη, ή, γιά νά μιλήσουμε ττιό καθαρά, άπό τή χρησι
μότητα πού μποροΟν νά έχουν γιά τή φυλή τών κυρίων. 
ΜποροΟν νά τή βοηθήσουν νά κατακτήσει καί νά στε
ρεώσει όριστικά τήν κυριαρχία της; Γιά νά μήν έπανερ- 
χόμαστε σέ πράγματα γιά τά όποΐα ήδη μιλήσαμε, περι
οριζόμαστε νά παραθέσουμε μιά φόρμουλα παρμένη άπό 
άπό τή Γ ε ν ε α λ ο γ ί α  τ ή ς  ή θ ι κ ή ς :  «Ό έγωΐ-
* σμός και Κνα είδος δεύτερης κατάστασης άθωότητας
* είναι στενά δεμένες άναμεταξύ τους» (>).

"Οταν φτάσουμε σ’ αύτή τήν κατάσταση «καλής 
συνείδησης», ή όποία καθαγιάζει δλες τΙς μορφές έγωϊ- 
σμοΰ της φυλής τών κυρίων, δλες τίς σκληρότητες καί 
δλες τις βαρβαρότητες, δταν φτάσουμε, δηλαδή, στήν 
«άθωότητα του γίγνεσθαι», τότε, άλλά τότε μονάχα, ή 
ΑΙώνια ’Επιστροφή προσφέρει μιά τελευταία έπικύρωση 
καί άπελευθερώνει όλοκληρωτικά μέ τήν βοήθεια του 
μύθου. Φυσικά, αύτό δέν Ισχύει παρά μονάχα γιά τούς 
«κυρίους της γης». Γι’ αύτούς μονάχα, δμως, ό Νίτσε 
παίρνει τόν κόπο νά δημιουργήσει τήν πολεμική του θεώ
ρηση τοΰ κόσμου. Γράφει, λοιπόν, έξ άφορμής της Αιώ
νιας ’Επιστροφής: «Είναι ή μεγάλη παιδαγωγική σκέ- 
» ψη: οί φυλές πού δέ μποροΟν νά ύποφέρουν τήν ΑΙώ- 
» νια 'Επιστροφή, είναι καταδικασμένες, αύτές πού τή 
» νιώθουν σάν μιά μεγάλη εύεργεσία, εΐναι προορισμέ-
> νες νά κυριαρχήσουν» (2) . Ό  Νίτσε, λοιπόν, εΐναι έν- 
τελώς συνεπής πρός τίς άπόψεις του, δταν βεβαιώνει 
πώς ή Ιδέα της ΑΙώνιας ’Επιστροφής άποτελεΐ Ενα θα
νάσιμο δηλητήριο γιά τήν άγέλη. "Οταν καθόριζε, άπό 
τήν άποψη της θεωρίας της γνώσης, τήν Εννοια της «ένδο- 
κόσμιας» φιλοσοφίας, είχε άναλάβει μιά τρομερή έπίθε*



ση έναντίον κάθε είδους «υπερβατικής» φιλοσοφίας καί 
έταύτιζε τή χριστιανική πίστη σ’ Ενα υπερπέραν πρός τις 
προοπτικές τοΰ έπαναστατικοΰ μέλλοντος πού Ανοίγει ό 
σοσιαλισμός. Κατά τή γνώμη, δμως, του Νίτσε, ή ιδέα 
τής ΑΙώνιας ’Επιστροφής καταστρέφει κάθε Ιδέα ύπερ- 
βατικότητας καί συνεπώς κάθε ήθική χριστιανικής ή σο
σιαλιστικής έμπνευσης. Κι Ετσι, μπορεΐ καί γράφει ό Νί
τσε στή θ έ λ η σ η  γ ι ά  δ ύ ν α μ η :  «Ή ήθική προ- 
» στατεύει άπό τό νιχιλισμό αύτούς πού κρατούν τόν 
» έαυτό τους μακρυά άιτό κακές Απασχολήσεις, δίνον- 
>' τας στόν καθένα τους μιάν άπειρη Αξία, μιάν άξια
> μεταφυσικής τάξης καί δείχνοντάς τους τή θέση πού 
» πρέπει νά κατέχουν σέ μιάν Ιεραρχία, ή όποία δέ συμ- 
" πίπτει μέ τήν ιεραρχία καί τις έξουσίες αύτοΰ του κό- 
» σμου: ή ήθική έδίδασκε τήν ύποταγή, τήν ταπείνωση 
" κ.λ.π. *Άν ύποθέσουμε δτι έκμηδενίζονταν ή πίστη σ’ 
» αύτή τήν ήθική, τότε σημαίνει πώς αύτοί πού θά Εμε-
> ναν μακρυά άπό κακές Αιτασχολήσεις, δέ θά είχαν
- καμιά παρηγοριά καί θά έξαφανίζονταν, κι’ αύτοί, μέ 
» τή σειρά τους*(·).

Οί κύριοι τής γής είναι, φυσικά, τά ποφακμασμένα 
παράσιτα τοΰ Ιμπεριαλισμού. Αύτός ό τρόπος του όρι- 
σμοΰ τοΰ παρακμασμένου άνθρώπου, ώς τής κεντρικής 
μορφής μιδς άνάπτυξης στραμένης πρός τό μέλλον καί 
τής παρακμής, ώς τοΰ έφαλτηρίου τοΰ μέλλοντος, ξεχω
ρίζει τό Νίτσε Απ’ δλους τούς άλλους Αντιδραστικούς 
φιλοσόφους. Αύτοί, πράγματι, έπεχείρησαν νά σώσουν 
τήν καπιταλιστική κοινωνία, προβάλλοντας τόν όμαλό 
λεγόμενον άνθρωπο, δηλαδή, τόν Αστό καί τό μικροα
στό, μέ τόν καιρό, δμως είδαμε πώς ήρθαν σέ Αντίθεση 
μέ τήν πραγματικότητα τοΟ καπιταλισμού καί τήν αύξα- 
νόμενη παραμόρφωση τού Ανθρώπου, τήν όποία αύτός 
προκαλεΐ. Ό  Νίτσε διαλέγει, Αποφασιστικά, σάν σημείο 
Αφετηρίας, αύτή τήν παραμορφωμένη Ανθρώπινη φύση, 
δπως τήν βλέπει νά έκδηλώνεται, στήν έποχή του, μέ 
συμπτώματα σάν τήν Αηδία τής ζωής, τόν πεσσιμισμό,
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τό νιχιλισμό, τήν αύτοκαταστροφή, τήν Απώλεια τής πί
στης στόν έαυτό της, τήν άπουσία προοπτικών κ.λ,ττ. ’Α
ναγνωρίζει τόν ίδιο τόν έαυτό του μέσα σ’ αύτούς τούς 
Ανθρώπους τής παρακμής, αίσθάνεται Ανάμεσα σ’ αύ
τούς και τόν έαυτό του νά υπάρχει κάποια συναδέλφω
ση. Πιστεύει, δμως, πώς αύτοί Ακριβώς ol Ανθρωποι τής 
παρακμής μποροΰν νά του προσφέρουν τό ύλικό μέ τό 
όποΐο θά φτιάξει τούς κυρίους τής γης. "Οπως εΐδαιμε, 
θεωρεί τόν έαυτό του σάν Εναν Ανθρωπο τής παρακμής 
καί, ταυτόχρονα, και τό Αντίθετό του. Αύτή τήν όμολο- 
γία συνοψίζει μέ έπιγραμματική μορφή τό τελευταίο μέ
ρος τοΰ Ζαρατούστρα: ΕΤναι ή στιγμή πού οί «Ανώτε
ροι άνθρωποι» παίρνουνε θέση γύρω Από τό Ζαρατού
στρα, σχηματίζουν μιά πινακοθήκη διαφόρων μορφών 
παρακμής, τΙς όποιες ό Νίτσε τΙς χαρακτηρίζει μέ τήν 
ψυχολογική αίσθηση ένός είδικοΰ: Ό  Ζαρατούστρας 
τούς Απευθύνει τήν προφητεία του, τούς Αναγγέλλει τήν 
Ιλευση του ΎπερΑνθρωπου καί τής ΑΙώνιας Επιστρο
φής. Σκοπός του Νίτσε δέν εΤναι νά ξεπερΑσει τήν παρα
κμή, ή νά τήν κάνει νά έξαφανισθεΐ Αφ’ έαυτής. "Αν Απο
δίδει στήν ΑΙώνια ’Επιστροφή τόσες μεγάλες Αρετές, γιά 
τή φιλοσοφία του, είναι γιατί Αναγνωρίζει σ’ αύτήν, 
πρώτ’ Απ’ δλα, ϊναν χαρακτήρα νιχιλιστικό, ρελατιβιστι- 
κό καί Απελπιστικό: «" Ας έξετάσουμε αύτή τήν Ιδέα στήν
* πιό φοβερή της μορφή: τήν ϋπαρξη, τέτοιον Ακριβώς
* πού εΐναι, χωρίς καμιάν Ιννοια καί χωρίς κανένα
> σκοπό, καταδικασμένη νά ξαναγυρίζει πάντα, Αμεί-
> λικτα, στό μηδέν: αύτό εϊναι ή ΑΙώνια Επιστροφή. 
» Εϊναι ή Ακραία μορφή τοΰ νιχιλισμού. Τό μηδέν (κά-
> τι, δηλώδή, πού δέν Ιχει Εννοια) τό αΙώνιο !»(*). "Ε! 
λοιπόν, ή καινούργια γνώση δέν εΤναι προορισμένη νά 
οημάνει τό τέλος του παρακμασμένου νιχιλισμού, άλλ* 
Αντίθετα, είναι προορισμένη νά τόν έπιβεβαιώσει. Αύτό 
πού εΟχεται ό Νίτσε, εΤναι νά έπιβάλλει μιάν Αλλαγή 
στήν κατεύθυνση, ξεκινώντας Από τήν καινούργια βάση 
πού τοΰ προσφέρεται, χωρίς, δμως, νά Αλλάξει καί τή
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φύση του ρεύματος — ζητεί, συνεπώς, νά έπιβάλλει μιά 
μεταβολή: ζητεί, δηλαδή, νά μεταμορφώσει δλες τις με- 
ρικότητες της παρακμής σέ έργαλεϊα μαχητικής άμυ
νας τοΰ καπιταλισμού, ζητεί νά μεταμορφώσει τόν άν
θρωπο τής παρακμής σέ ένεργό μαχητή τοΰ βάρβαρου 
καί έπιθετικοΰ Ιμπεριαλισμού, τόσο στό έσωτερικό, δσο 
καί στό έξωτερικό.

Ό  Διόνυσος εΐ\αι τό μυθικό σύμβολο αύτής τής με
τατροπής στό έσωτερικό τής κυρίαρχης τάξης. Τό Ecce 
homo τελειώνει μέ την έξής φόρμουλα: «Ό Δ ι ό ν υ 
σ ο ς  έ ν α ν τ ί ο ν  τοϋ Ε σ τ α υ ρ ω μ έ ν ο υ » .  Ή 
άλήθεια είναι πώς δέν ύπάρχει πολύ στενή σχέση άνά
μεσα στην τελευταία αύτή μορφή πού παίρνει ό μΟθος 
τόν όποΐο Επλασε ό Νίτσε καί τΙς Ιδέες τής νεότητάς 
του. Και στίς δυό περιπτώσεις, ώστόσο, συναντούμε μιά 
κοινή βασική Ιδέα: δτι τά Ενστικτα πρέπει νά κυριαρ
χούν πάνω στό νοΰ καί τό λογικό. Πρόκειται γιά μιάν 
άντίληψη, ή όποία εΐχε, ήδη, διατυπωθεί στό πρώτο Εργο 
τοΰ Νίτσε, δταν Εβαζε τό Διόνυσο άντιμέτωπο στό Σω
κράτη. ’Ενώ, δμως, στήν τελευταία περίοδο τοϋ Νίτσε, 
ή άπελευθέρωση τών ένστίκτων παίρνει μορφές πολύ 
πλατύτερες, οί όποΐες μπορούν νά έφαρμοσθοΰν στήν 
κοινωνία και τήν ήθική, ό Διόνυσος τής νεότητάς του 
μπορούσε νά γίνει «χτανοητός κυρίως μέσα σέ πλαίσια 
αίσβητικά. Στό τέλος τής σταδιοδρομίας του, ό Νίτσε 
συγκεντρώνει, γιά μιά τελευταία φορά, κάτω άπό τή 
μάσκα τοΰ Ιδιου μύθου (ένός μύθου, πού τόσες φορές 
είχε άλλάξει περιεχόμενο) δλα τά προβλήματα πού συν
δέονται μέ αύτόν. Ή παρακμή γίνεται, τώρα, γιά τό 
Νίτσε, Ενα οικουμενικό πρόβλημα καί ό Διόνυσος έμφα- 
νίζεται σάν τό σύμβολο μιας παρακμής άξιοθαύμαστης 
καί γεμάτης μέλλον. ’Εννοείται δτι πρόκειται γιά τήν 
παρακμή τών δυνατών, ή όποία άντιτίθεται στόν πεσσι- 
μισμό πού παραλύει τούς άδυνάτους (Σοπενάουερ) καί 
στήν άπελευθέρωση τών ένστίκτων τής πληβειακής μά
ζας (Ρίχαρντ Βάγνερ). Γι’ αύτόν τόν πεσσιμισμό τών 
δυνατών, ό Νίτσε λέει: «Ό σημερινός άνθρωπος δέν Εχει
> πιά άνάγκη άπό τή «δικαίωση τοΰ κακού», γιατί άπο-
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> στρέφεται κάθετι πού όνσμάζεται «δικαίωση» : βρίσκει 
» στό κακό μιάν ήδονή Ανώτατης μορφής... βρίσκει πώς 
» τό κακό πού δέν Εχει καμιάν έννοια, είναι τό πιό έν-
* διαφέρον... στήν κατάσταση πού βρίσκεται ό σημε- 
» ρινός άνθρωπος, τό καλό είναι έκείνο πού Εχει, στό 
» έξης, άνάγκη άπό «δικαίωση», τό καλό, δηλαδή, εΐναι 
» έκεΐνο πού χρειάζεται νά βασισθεΐ σ’ Ενα θεμέλιο μο- 
' χθηρίας καί κινδύνου, τό καλό εΐναι έκεΐνο πού 
» χρειάζεται νά κλείσει μέσα του κάποια μεγάλη ά- 
» νοησία: τό καλό τότε γίνεται εύχάριστο. Ή ζωτικό- 
» τητα δέν προκαλεΐ πιά, σήμερα, ρίγος. Ή άγέρω- 
» χη εύτυχία πού νοιώθει κανείς βλέποντας στόν άν- 
» θρωπο Ενα ζώο, γίνεται, σέ μιάν έποχή σάν τή ση- 
» μερινή, ή πιό θριαμβεύουσα μορφή της πνευματικότη- 
» τας»(·). Μερικές σελίδες πιό πέρα, ό Νίτσε συνεχί
ζει: «Εντεύθεν προκύπτει πώς oi άντιλήψεις γιά τή ζωή 
» πού θέλησαν, ώς τώρα, νά άρνηβοϋν, δχι μόνο γίνον- 
» ται άναγ.καΐες, άλλά πρέπει καί νά τίς εύχόμαστε: 
» πρέπει νά τΙς εύχόμαστε, δχι μονάχα γιατί συμπλη-
* ρώνουν καί τελειοποιούν τΙς άντιλήψεις πού δικαιώθη- 
» καν ώς τά τώρα, άλλ’ άκόμη καί γιατί πρόκειται γιά 
» άντιλήψεις πιό δυνατές, πιό έπιβλητικές καί πιό άλη- 
» θινές, γιατί στις άντιλήψεις αύτές έκφράζεται ή θέ- 
» ληση καλύτερα» (2) . Ό  θεός αύτών τών άνθρώπων 
της παρακμής, ο I ό π ο ι ο ι ,  τώρα, Εχουν μεταμορ
φωθεί σέ δραστήριους μαχητές, θά εΐναι ό Διόνυσος, πού 
τά κύρια χαρακτηριστικά του άποτελοϋνται άπό «τ ή ν  
α ί σ θ η τ ι κ ό τ η τ α  κ α ί  τή σ κ λ η ρ ό τ η τ α ( 3). 
Αύτός εΐναι ό καινούργιος θεός: «'Ένας θεός άπελευ- 
» θερωμένος άπό τήν ήθική, Ενας θεός πού συγκεντρώ- 
» νει, πληθωρικά μέσα στό εΐναι του, δλες τΙς άντιθέ- 
» σεις τής ζωής, Ενας θεός πού δημιουργεΐται καί δι- 
» καιώνεται μέσα σέ βάσανα πραγματικά θεϊκά: Πρό- 
» κειται γιά τό θεό του «έντεΟθεν», τό θεό τής νίκης



» πάνω στήν Αξιοθρήνητη ήθική τών Αποτυχημένων, πού 
» μιλούν γιά καλό και γιά κακό»(·).

Ό  Νίτσε πρόσφερε σέ δλη τήν Ιμπεριαλιστική περί
οδο τή μέθοδο πού είχε άνάγκη ή έμμεση Απολογητική 
τοΰ καπιταλισμού. "Εδειξε τούς δρόμους πού Επρεπε νά 
Ακολουθήσει ό καπιταλισμός, γιά νά μπορέσει νά δη
μιουργήσει, μέ τή βοήθεια ένός άκρου Αγνωστικισμού 
καί ένός όλοκληρωτικοΰ νιχιλισμού, τόν στιλπνό καί γοη
τευτικό κόσμο τών συμβόλων μέ τά όποΐα έκφράζεται 
ό -μύθος τού Ιμπεριαλισμού. Δέ σταματήσαμε, σκόπιμα, 
στίς κραυγάζουσες Αντιθέσεις τών μύθων πού Επλασε μέ 
τή φαντασία του ό Νίτσε. Εκείνος πού θά ήθελε νά υπο
βάλλει σέ μιά λογική καί φιλοσοφική άνάλυση τις Από
ψεις τού Νίτσε, θ’ Λνεκάλυπτε ϊνα όλοκληρωτικό χάος, 
δπου Αντιπαρατίθενται διάφορες αυθαίρετες διαπιστώ
σεις, οί όποιες έναντιώνονται ή μιά πρός τήν άλλη καί 
Αποκλείουν οί μέν τις δέ. Ώστόσο, δέν πιστεύουμε πώς 
αύτό τό γεγονός μπορεΐ νά άναιρέσιι αύτό πού εύθύς έξ 
Αρχής είπαμε: δηλαδή, δτι ό Νίτσε διαθέτει Ενα σύστη
μα πού τό χαρακτηρίζει ή συνέπαα. Τό συνδετικό στοι
χείο αύτού τού συστήματος είναι τό κοινωνικό περιεχό
μενο πού διέπει τή σκέψη τού Νίτσε: ή πάλη του έναν
τίον τοΰ σοσιαλισμού. “Οταν Αντιμετωπισθούν Από αύτή 
τήν άποψη οί Αντιφατικοί μύθοι τοΰ Νίτσε, τότε Αποκα
λύπτεται Αμέσως ή Ιδεολογική τους ένότητα: τότε Αντι
λαμβανόμαστε πώς Ιχουμε νά κάνουμε μέ τούς μύθους 
τής Ιμπεριαλιστικής άστικής τάξης, ή όποία έπιστρατεύει 
δλΐς της τΙς δυνάμεις έναντίον τοΰ κυριωτέρου Αντιπά
λου της. Δέν είναι πολύ δύσκολο νά καταλάβουμε, δτι 
ή πάλη Ανάμεσα στούς κυρίους καί τήν Αγέλη, ή πάλη 
Ανάμεσα στούς Αριστοκράτες καί τούς δούλους, είναι 
μιά μυθική γελοιογραφία τής πάλης τών τάξεων. Ξεκα
θαρίσαμε, έπίσης, νομίζω, Αρκετά, τήν άποψη δτι ή πάλη 
τού Νίτσε έναντίον τοΰ Δάρβιν Αντιπροσωπεύει, καί αύ
τή, έναν μύθο πού γεννήθηκε Από τόν πολύ δικαιολογη
μένο φόβο μήπως τό κανονικό ρεύμα τής Ιστορίας όδη-
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γήσει πρός τό σοσιαλισμό. Τό Ιδιο μπορούμε νά ποϋμε 
και γιά τήν Αιώνια Επιστροφή: κρύβει μιά μυθική καί 
καθησυχαστική διαβεβαίωση: ή έξέλιξη τίποτα τό και
νούργιο δέ μπορεΐ νά παραγάγει. Δέν εΐναι, έπίσης, πο
λύ δύσκολο νά ΙδοΟμε, δτι ό υπεράνθρωπος έπινοήθηκε 
γιά νά έπαναφέρει στούς δρόμους του καπιταλισμού δ
λες τΙς δραστηριότητες πού είχαν κινητοποιηθεί γιά τήν 
άντιμετώπιση τών προβλημάτων του, τά όποΐα έκφρά- 
ζονται μέ τήν παραμόρφωση καί τόν άκρωτηριασμό 
του άνθρώπου. "Οσο γι αύτό πού λένε πώς άποτελεΐ τό 
θετικό μέρος τών νιτσεϊκών μύθων, δέν εΐναι τίποτ’ άλλο 
άπό τήν κινητοποίηση τών παρακμασμένων καί βάρβα
ρων ένστίκτων τοϋ άνθρώπου, πού τόν διέφθειρε ό κα
πιταλισμός, γιά νά σωθεΐ, μέ τή βία, ό κοινωνικός παρα
σιτισμός. Και ώς πρός τό σημείο αύτό, ή φιλοσοφία τοϋ 
Νίτσε άντιπροσωπεύει t'vav ιμπεριαλιστικό μϋθο, ό ό
ποιος προσπαθεί νά παρεμβάλλει έμπόδια στό μέλλον 
τοϋ σοσιαλιστικού άνθρωπισμοΟ.

Ιδού, τί εΐναι έκεΐνο πού θά μδς έπιτρέψει νά ϊδοϋ- 
με πιό καθαρά αύτό γιά τό όποΐο κάναμε λόγο παρο- 
πάνω: ή ιδεολογία τής περιόδου της παρακμής τής ά
στικής τάξης ύποχρεώθηκε νά πάρει στάση άμυντική. Ή 
αστική τάξη, άπό τή Φύση της, είναι αδύνατο νά μήν 
ί/χει ανάγκη άπό ψευδαισθήσεις. ’Από τήν έποχή τής 
’Αναγέννησης ώς τήν έποχή τής Γαλλικής ’Επανά
στασης, ή άστική τάξη είχε άγκαλιάσει τήν Ιδανική ει
κόνα τοΰ έλληνικοϋ άστεος, πού τό θεωρούσε σάν τό 
πρότυπο, τό όποιο Ιπρεπε νά πραγματοποιήσει. Στήν πε
ρίπτωση αύτή, ώστόσο, είχαμε νά κάνουμε μέ πραγμα
τικές τάσεις καί μέ πραγματικά ρεύματα της γεννώμε- 
νης άστικής κοινωνίας, είχαμε νά κάνουμε, συνεπώς, μέ 
στοιχεία τοϋ ίδιου της τοϋ κοινωνικού εΐναι, μέ προοπτι
κές πού άφοροϋσαν τό μέλλον της καί οί όποΐες, γι’ αύ- 
Τόν άκριβώς τό λόγο, άποτελοϋσαν τόν πυρήνα του ιδα
νικού πού είχε θέσει σάν στόχο της. Στήν περίπτωση τοϋ 
Νίτσε, ή εικόνα τοϋ έλληνικοϋ άστεος παίρνει καί πάλι 
τήν δψη τοϋ ιδανικού, άπό τό φόβο της καταστροφής τής 
ίδιας τής άστικής τάξης, ή όποία καταφεύγει στά σύμ

-  136 - -



βολα τοΰ μύθου, γιατί δέν αίσθάνεται τόν έαι,τό της 
Ικανό νά άναμετρηθεΐ πραγματικά μέ τΙς Ιδέες τοϋ 
Αντιπάλου της. Σέ τελευταία Ανάλυση, τό περιεχό
μενο της φιλοσοφίας τοΰ Νίτσε καθορίζεται άπό άλλα 
«Εχθρικά» φιλοσοφικά περιεχόμενα, άπό προβλήματα 
πού άνακινοϋνται καί ζητήματα πού τίθενται άπό τόν τα
ξικό έχθρό. Ή μαχητικότητα τοΟ τόνου καί ή ίπιθετική 
στάση πού παίρνει ό Νίτσε, Αντιμετωπίζοντας τά διάφο
ρα ζητήματα, δέ μπορεΐ παρά νά καλύψουν πολύ έπιφα- 
νειακά τή βασική διάρθρωση τής φιλοσοφίας του. Ή θεω
ρία τής γνώσης τοΰ Νίτσε βρίσκει τό στήριγμά της σ’ Εναν 
άκρο Ιρρασιοναλισμό. Άρνεΐται δτι μπορούμε νά γνω
ρίσουμε μ* Εναν όποιοδήποτε τρόπο τόν κόσμο, καταδι
κάζει τή λογική καί έπικαλεΐται σέ βοήθεια του δλα τά 
βάρβαρα καί κτηνώδη Ενστικτα του άνθρώπου: όμολο- 
γεΐ, μέ αύτό τόν τρόπο, χωρίς νά τό θέλει, τήν κατάστα
ση στήν όποία βρίσκεται. Τό ταλέντο πού διέθετε ό Νί
τσε δέν είταν Ενα συνηθισμένο ταλέντο, γι’ αύτό καί 
μπόρεσε νά δημιουργήσει, στό κατώφλι τής Ιμπεριαλι
στικής περιόδου του καπιταλισμού, Ενα σύνολο άπό έπι- 
θετικούς μύθους, ol όποιοι κατόρθωσαν, γιά δεκάδες 
χρόνια, νά άσχήσουν μιά σοβαρότατη έπίδραση. Γιά νά 
έκφρασθεϊ, διάλεξε τόν άφορισμό, ό όποιος δπως είδαμε, 
είναι ή μορφή λόγου πού άνταποκρινότανε, καλύτερα 
άπ’ όποιαδήποτε άλλη, στήν κοινωνική καί ιστορική κα
τάσταση, στήν όποία βρισκόταν ό καπιταλισμός: Ενα σύ
στημα κουρελιασμένο έσοτερικά, κούφιο καί άπατηλό, 
μπορεΐ, χρησιμοποιώντας τόν άφορισμό, νά ξα\·αντυθεΐ 
μέ κάποιο άποφόρι τό όποΐο θά τοϋ έπιτρέψει νά κρύψει, 
Εστω καί πρόχειρα, τις σχέσεις πού ύφίστανται μεταξύ 
τών Ιδεών καί νά λάμψει, καί πάλι, μέ χίλια δυό άστρα- 
φτερά χρώματσ
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