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Μετάφραση Παναγιώτη

Κανελλόπουλου
Φαίνεται εύκολο σε πολλούς να διαβάζουν τον Nietzsche˙ όπου κι
αν ανοίξει κανείς τα έργα του, μπορεί χωρίς καμιάν άλλη
προϋπόθεση να τον καταλάβη˙ σχεδόν σε κάθε σελίδα προξενεί το
ενδιαφέρον˙ oι κρίσεις του μαγεύουν, η γλώσσα του μας μεθάει˙
και το προχειρότερο διάβασμα ικανοποιεί. Κι όμως γεννιούνται
ανωμαλίες, όταν, με την πρόθεση ν’αντλήση κανείς τέτοιες
εντυπώσεις, ζητήσει να προχωρήσει πολύ στο διάβασμα˙ o
ενθουσιασμός για τον άμεσα μεταδιδόμενο Nietzsche
μεταστρέφεται σε μιαν αντιπάθεια προς μια φαινομενικά ασύνδετη
πολλαπλότητα˙ καταντάει ανυπόφορο να διαβάζει κανείς πάντα και
κάτι διαφορετικό. Έτσι όμως ούτε η αληθινή κατανόηση
επιτυγχάνεται, ούτε τις σωστές δυσκολίες αντιμετωπίζει κανείς.
Στην παρανόηση του Nietzsche οδήγησε το ότι η ιδέα του
υπερανθρώπου έδωσε αφορμή σε μια ψευτοφιλολογική λατρεία της
μεγαλοφυΐας, το ότι έγιναν απομιμήσεις στο ύφος του Nietzsche,
το ότι ορισμένες στροφές του λόγου του και λέξεις εχρησίμευσαν
ως μέσον για ορισμένες υπερβολές, χειρονομίες, και για ένα
φθηνό άκρατο πάθος. Έτσι δεν μπορούσε ποτέ ν’ ανακαλυφθή η
αληθινή ουσία του Nietzsche.

Από το απλό διάβασμα του Nietzsche πρέπει να φθάσουμε στη
μελέτη του, που κι αυτή πρέπει να νοηθή ως αφομοίωση οδηγημένη
από μια συναναστροφή μ’ ένα σύνολο διανοητικής πείρας,
εκείνης, που συνιστούσε μέσα στην εποχή μας τον
Nietzsche˙γιατί ο Nietzsche ήταν μια μοίρα του ανθρώπινου εν
γένει, μια μοίρα που έφθανε ως τα όρια και τις αρχές του.
Κάθε σημαντικός φιλόσοφος απαιτεί μια μελέτη, που να του
ταιριάζει και που αυτή μόνη, σαν μια πραξη ιδιότυπη και
προσδιορισμένη στην ιδιοτυπία της απ’ αυτόν μονάχα, συνιστά
την ουσία της αληθινής κατανοήσεως. Όσα γράφονται για ένα
φιλόσοφο έχουν ως μόνο σκοπό να διευκολύνουν αυτήν την πράξη˙
πρέπει να οδηγούν τον αναγνώστη—μακριά από κάθε επιπόλαια
επαφή, μακριά από κάθε αυθαίρετο ξεχώρισμα φράσεων, που θάταν
μια παρανόηση, μακριά από την παθητική απόλαυση στο άκουσμα
λέξεων ωραίων—σε μιαν αληθινή εμβάθυνση. Ό,τι ζητάει ο
φιλόσοφος πρέπει ν’ αναπηδήσει όσο το δυνατόν καθαρότερα και
μάλιστα έτσι, ώστε, ακολουθώντας κανείς τις ίδιες τις σκέψεις
του, να μαθαίνει περί τίνος πρόκειται. Χρειάζονται συγγράμματα
για να βοηθήσουν τον αναγνώστη του Nietzsche στην ορθή
ανάγνωση.
Το έργο
Η μορφή του έργου.
Πραγματείες,

ένα

πλήθος

αποσπασμάτων,

επιστολές

και

ποιήματα—άλλα απ’ αυτά σε αρτιωμένες λογοτεχνικές μορφές κι
άλλα ως ένα κολοσσιαίο κατάλοιπο, που εστοιβάχθηκε μέσα σε δυό
δεκαετίες—, αυτή είναι η μορφή, υπό την οποία μας είναι
προσιτή του Nietzsche η σκέψη.
Η σκέψη του δεν είναι ούτε αφοριστική, όπως η σκέψη των
φημισμένων αφοριστικών ομιλητών, που στη χορεία τους ο ίδιος ο
Nietzsche κάποτε, για λίγο πάντως, θέλησε ν’ ανήκει, ούτε όμως
και συστηματική στο είδος των φιλοσοφικών συστημάτων, που
σχεδιάζονται και εκτελούνται ως συστήματα.
Από τους αφοριστικούς τύπους τον ξεχωρίζει το ότι υπάρχει ως
όλον: ως μια φιλοσοφική ζωή, που επικοινωνεί μαζί μας με
σκέψεις και που είναι προικισμένη με την δραστήρια αφοσίωση σε
μιαν αποστολή˙ τον ξεχωρίζει λοιπόν το ότι οι σκέψεις του, σαν
παραγωγικές δυνάμεις, έχουν οι ίδιες ζωή.
Από τους συστηματικούς τύπους τον ξεχωρίζει το ότι δεν
κατόρθωσε να οικοδομήσει ένα λογικό σύνολο σκέψεων: τα
συστηματικά σχέδια των έργων του εμφανίζονται είτε σαν μια
βάση για την κατάταξη των σκέψεών του, μια βάση, που θάταν
πάντα δυνατό να είναι κι αλλιώτικη, είτε σαν ένα
αποκρυστάλλωμα σκοπών, που είναι βαλμένοι να υπηρετήσουν μια
μεμονωμένη ερευνητική αρχή ή και μια βλέψη προς κάποια
επίδραση εξωτερική.
Ο Nietzsche δεν αισθάνεται την ανάγκη ν’ αποκτήσει συνείδηση
των μεθόδων του και της ποικιλίας αυτών των μεθόδων ως του
φορέως της σκέψεώς του˙του λείπει η μεθοδική συνείδηση. Έτσι
δεν κατορθώνει ν’ αποκτήσει ένα κέντρο αποκρυσταλλώσεως, όπως
είναι εκείνα, γύρω από τα οποία χαράζει τους κύκλους του το
όλον σαν μια διανοητικά δουλεμένη συνείδηση ζωής και
βουλήσεως.
Με μια παρομοίωση μπορούμε να δείξουμε πώς μοιάζει το έργο του
Nietzsche: θάλεγε κανείς πως κάποιο στρώμα λατομείου έχει
ανατιναχθή. Οι λίθοι έχουν ήδη λίγο ή πολύ λαξευθή, υποδηλούν
το όλον, για την κατασκευή του οποίου λαξεύθηκαν, φαίνεται

μάλιστα σα ν’ απαρτίζουν κι όλας το όλον, κι όμως η οικοδομή
δεν έχει ακόμα στηθή. Το ότι το έργο βρίσκεται ακόμα χάμω σαν
άμορφος σωρός, αυτό δεν εμποδίζει εκείνον, που έφθασε να
συλλάβει την οικοδομική δυνατότητα αυτού του άμορφου σωρού, να
επικοινωνήσει με το πνεύμα του έργου˙ στα μάτια του
συναρμολογούνται σε κάποιο σύνολο τα σκόρπια αυτά κομμάτια.
Δεν συναρμολογούνται όμως με το ίδιο νόημα: άλλα κομμάτια
βρίσκονται μπροστά μας σε αναρίθμητες επαναλήψεις, που
δείχνουν μόνο ελάχιστες μεταξύ τους διαφορές, άλλα πάλι
προβάλλουν σαν μοναδικές πολύτιμες μορφές, που φαίνονται
προορισμένες να χρησιμεύσουν κάπου για ακρογωνιαίος λίθος ή
για τόξο ενός θόλου.
Και δεν γίνονται όλα αυτά νοητά παρά μόνον όταν οδηγηθή κανείς
στην προσεκτική παραβολή τους προς την ιδέα του οικοδομικού
όλου. Αλλά κι αυτή πάλι δεν είναι κάτι το ενιαίο: φαίνεται πως
διάφορες οικοδομικές δυνατότητες διασταυρώνονται μεταξύ τους˙
συχνά αμφιβάλλει κανείς, αν ένα κομμάτι είναι στη μορφή του
λαθεμμένο ή αν υπακούει σε μιαν άλλη αρχιτεκτονική αρχή.
Ο σκοπός είναι ν’ αναζητήσει κανείς ανάμεσα στα σκόρπια
κομμάτια την «κεκρυμμένη» οικοδομή, έστω κι αν δεν πρόκειται
να αποκαλυφθή στα μάτια κανενός, κι όταν ακόμα τελειωθή, σαν
μια ενιαία και μονοσήμαντη οικοδομή. Στην αναζήτηση αυτή θα
επιτύχουμε μονον, αν πούμε, ότι είμαστε εμείς οι ταγμένοι ν’
ανεγείρουμε την οικοδομή, που για τον Nietzsche, όταν δοκίμασε
να την στήσει, έμεινε σε σκόρπια συντρίμμια. Δεν πρέπει προ
παντός να μας παρασύρει ο αναρίθμητος σωρός τους, δεν πρέπει
να μας θαμπώσει η λάμψη του ασύλληπτου υλικού μεμονωμένων
κομματιών κι ακολουθώντας την ιδιαίτερη μας κλίση και τη
σύμπτωση να ξεχωρίσουμε ό,τι μας αρέσει ή ότι είναι πιο
πρόχειρο˙πρέπει να καταλάβουμε τον Nietzsche μέσω του ίδιου
του Nietzsche ως όλου και μάλιστα έτσι ώστε κάθε του λέξη να
την παίρνουμε στα σοβαρά, χωρίς όμως πάλι να αφήνουμε
ορισμένες λέξεις, απομονώνοντάς τες, να στενέψουν το βλέμμα
μας. Πάντως θάταν παραβιασμός του Nietzsche, αν ζητούσαμε να
υποβάλουμε μέσα του ένα όλον ανάλογο με μιαν αναστήλωση

αρχαιολογική. Η κρυμμένη οικοδομή θ’ αποκαλυφθή μόνον, αν
κοντά στην πείρα των συστηματικών δυνατοτήτων αποκτήσουμε και
την πείρα του σωριάσματος. Μόνον έτσι θα νοιώσει κανείς τη
μεγάλη ώθηση, που έδωσε ο Nietzsche σ’ εμάς τους
επιγενόμενους, μιαν ώθηση, που μας έδωσε ακριβώς, μη
δείχνοντάς μας καμιά στέγη για να προστατευθούμε, αλλά
ξυπνώντας μέσα μας την ανάγκη να πορευθούμε απλώς, δηλαδή να
λάβουμε μέρος στην ανάταση του ανθρώπινου, που αυτός κατέστησε
δυνατή. Κανένας δεν θα ιδή στον Nietzsche το Μοναδικό, που
συνιστά την ύπαρξή του, αν δεν το ζήσει, αν δεν το «πράξει» ο
ίδιος.
Επισκόπηση των συγγραφών.
Μια εξωτερική επισκόπηση μπορεί να γίνει με την πρόθεση μιας
χαρακτηριστικής κατατάξεως κατά τον εξής τρόπο:
Η κατηγορία των νεανικών συγγραφών του Nietzsche δεν θα ήταν
αυτή καθ’ εαυτήν άξια μεγάλης προσοχής, αν δεν ανακαλύπταμε
μέσα τους, με μιαν ανασκόπηση αναδρομική, τον πυρήνα ενός
μεγάλου μέρους των σκέψεων και τάσεων, που φάνηκαν αργότερα.
Τα «φιλολογικά» (τρεις τόμοι) δίνουν μιαν έντονη εικόνα της
φιλολογικής εργασίας του Nietzsche μαζί με διάφορες σκόρπιες
απόψεις, που αποτελούν ήδη την φιλοσοφία του. Πάντως το καθ’
αυτό έργο του Nietzsche μπορεί να διαιρεθή στις ακόλουθες
κατηγορίες:
1. Οι πρώϊμες συγγραφές: «Η γέννηση της τραγωδίας» και οι
Ασύγχρονες παρατηρήσεις» (1871-1876). Στα συγγράμματα αυτά
πρέπει να προστεθούν από τα κατάλοιπα τα αποσπάσματα από το
βιβλίο του για την Ελλάδα, oι ομιλίες του «Περί του μέλλοντος
των μορφωτικών Ιδρυμάτων μας» και οι σημειώσεις του γύρω από
τα «Ασύγχρονα», που σχεδίαζε να γράψη και που βγήκαν με τον
τίτλο: «Εμείς οι φιλόλογοι». Την χαρακτηριστική μορφή αυτών
των συγγραφών συνιστά το ότι είναι πραγματείες, που
διαβάζονται με συνοχή. Εκδηλώνουν ακόμα την πίστη του
Nietzsche προς το πνεύμα το γερμανικό και προς τον γερμανικό
πολιτισμό, που μέσα από τα συντρίμμια της εποχής έπρεπε να

δημιουργηθή και που είχε αρχίσει άλλως τε να ξεπροβάλλει.
2. Τα έργα, όσα γράφηκαν στα 1876-1882: «Ανθρώπινο, πολύ
ανθρώπινο», «Χαραυγή», «Χαρούμενη επιστήμη» (Βιβλ. I-IV)˙ τα
έργα αυτά είναι στη βασική μορφή τους αφορισματικά. Ένας
πλούτος, που θάλεγε κανείς πως ανήκει σε πολλές διαστάσεις,
εκδηλώνεται σ’ αυτές τις σύντομες παρατηρήσεις. Σαν μια ψυχρή,
σχεδόν παγωμένη, απαλλαγμένη πια από καθετί, από κάθε ωραία
πλάνη, κριτική έρευνα προβάλλουν όσα, αρχίζοντας από την
«Χαραυγή» και προχωρώντας με μιαν ανάπτυξη αργή, καταλήγουν
στα τελευταία του έργα.
3. Η τελειωτική φιλοσοφία του Nietzsche: α. «Τάδε έφη
Ζαρατούστρας»˙ το έργο αυτό έχει μια βασική μορφή, που
έγκειται στο ότι ο Ζαρατούστρας—μέσα στο πλαίσιο περιστάσεων
και πράξεων της ποιητικά δημιουργημένης προσωπικότητάς
του—απευθύνει ομιλίες προς το λαό, προς τους συντρόφους του,
προς τους «ανωτέρους ανθρώπους», προς τα ζώα του και προς τον
εαυτό του. Ο ίδιος ο Nietzsche θεωρούσε τον Ζαρατούστρα ως το
κατ’ εξοχήν έργο του, πρόκειται δε περί έργου, που δεν μπορεί
να υπαχθή σε κανέναν από τους παραδεδομένους γνωστούς τύπους˙
είναι και ποίηση και προφητεία και φιλοσοφία, χωρίς όμως να
συλλαμβάνεται σωστά σε καμιά απ’ αυτές τις μορφές.
β. Τα κατάλοιπα των τόμων XI-XVI (1876-1888) περιλαμβάνουν τον
χείμαρρο της σκέψεως του Nietzsche από τα 1876 και πέρα σε
συντομώτερα αποσπάσματα. Στους τέσσερεις τελευταίους των
ανωτέρω τόμων (XIII—XVI) βρίσκει ο χείμαρρος αυτός κάποια
αποκρυστάλλωση ως προς τις πιο αργοπορημένες θεμελιώδεις
σκέψεις του Nietzsche (Η θέληση για δύναμη, Μετατροπή των
αξιών, Decadence κ.λ.π.), χωρίς όμως να λείπει κι εδώ η τάση
προς κάτι ακόμα πιο πέρα απ’ αυτές. Η βασική μορφή αυτών των
αποσπασμάτων είναι η ήρεμη διατύπωση των σκέψεων σε ύφος
κανονικό, σύντομα, με την τάση προς την πιο μεγάλη σαφήνεια
και χωρίς ωρισμένο λογοτεχνικό σκοπό. Το πλήθος των εμπνεύσεων
υπερχειλίζει τη σκέψη, που κι αυτή βέβαια δεν λείπει και που
είναι μάλιστα συστηματικά διεισδυτική, σταθερή και
συγκρατημένη. Εδώ πάντως το εξελιγμένο διανοητικό δούλεμα

αναπληρώνεται από την θεαματική πληρότητα και από την
επέμβαση, που με ακρίβεια βρίσκει πάντα τον στόχο, που ζητάει.
γ. Από τα 1886 έως τα 1887 συγγράφει και δημοσιεύει ο
Nietzsche τα εξής έργα: «Πέρα από το αγαθό και το κακό»˙ στο
έργο αυτό προσαρτημένο είναι και το πέμπτο βιβλίο της
«Χαρούμενης επιστήμης»˙ εδώ ξαναγυρίζει ο Nietzsche στον τύπο
των βιβλίων, που είναι γραμμένα σε αφορισμούς, ξαναγυρίζει
όμως με μια πιο δυνατή τάση προς την συναρτημένη ανάπτυξη και
μ’ ένα πάθος επιθετικό. Το έργο του «Γενεαλογία της ηθικής»
περιέχει πραγματείες και τετελεσμένες έρευνες˙ ως προλόγους
γραμμένους για τα προηγούμενα έργα του χαρακτηρίζει αυτές τις
πραγματείες ο Nietzsche με την μεγαλειώδη αναδρομική ως προς
τον ίδιο τον εαυτό του παρατηρικότητα, που τον διέκρινε.
δ. Στα 1888 γεννιέται μια τελευταία συναρτημένη ως προς τα
μέρη της κατηγορία συγγραφών με την τελειωτική πια
αυτοκατανόηση. Τα έργα, που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία,
είναι τα εξής: «Το περιστατικό Wagner», «Το λυκόφως των
ειδώλων», «Ο αντίχριστος», «Ecce Homo», «Nietzsche κατά
Wagner»˙ αυτά όλα είναι έργα, που φθάνουν στα άκρα, έργα
αφάνταστα επιθετικά, γραμμένα έτσι που δεν μπορεί ν’ αντισταθή
κανείς στην επίδρασή τους, βγαλμένα μέσ’ από την ανάσα ενός
εξωφρενικού «tempo».
Για να διευκολυνθή με μιαν απλοποίηση η κατανόηση των
συγγραφών του Nietzsche, ρωτούν πολλοί, ποιο είναι το κύριο
έργο του, ποια είναι η διαβάθμιση και η αξία των συγγραμμάτων
του. Ο ένας θεωρεί την «Γέννηση της τραγωδίας» ως το ωραιότερο
σύγγραμμα του Nietzsche, άλλος ρίχνει το κύριο βάρος στους
λαμπερούς και σαφείς, πολυμερείς και καλοβαλμένους αφορισμούς,
που βρίσκονται στη σειρά των βιβλίων του από το «Ανθρώπινο,
πολύ ανθρώπινο» ως την «Χαρούμενη επιστήμη», ο τρίτος βλέπει
τον πυρήνα και την κορυφή στην τελευταία φιλοσοφία του
Nietzsche˙ κι εδώ όμως άλλος θεωρεί τον Ζαρατούστρα, άλλος
πάλι την «Θέληση για δύναμη», τη φιλοσοφία λοιπόν που βγαίνει
από τα κατάλοιπά του, ως το πλήρωμα˙ ο ένας προτιμάει εν γένει
όσα ο ίδιος ο Nietzsche εδημοσίευσε, άλλος όμως αντιθέτως

θεωρεί τα απέραντα κατάλοιπα ως το έδαφος, απέναντι του οποίου
δεν είναι τα δημοσιεύματα παρά μεμονωμένα ξεφυτρώματα, που
μόνα τους δεν είναι αρκετά νοητά˙ κατ’ αναλογίαν δυσπιστεί ο
ένας σε όσα σημειώματα ο Nietzsche δεν επεξεργάσθηκε κριτικά,
σε όλα αυτά τα σημειώματα των καταλοίπων, που είναι εξ ίσου
ατελή, όσο και τα διάφορα σχέδια επιστολών, που αντιφάσκουν
ριζικά στην όλη στάση του προς τα πλησίον του πρόσωπα˙ ο άλλος
πάλι δυσπιστεί μάλλον στις στροφές εκείνες των δημοσιευμένων
έργων, που είναι υπερβολικά τονισμένες με το σκοπό να ασκήσουν
επίδραση, κι είναι συγγραφικά δουλεμένες.
Όλοι έχουν δίκιο ως προς ό,τι αμφισβητούν στον άλλο, κανένας
όμως δεν έχει ως προς τον εαυτό του δίκιο. Η καθεμιά, βέβαια,
από τις πάρα πάνω αξιολογικές εκτιμήσεις, που στενεύουν την
όψη, φαίνεται σαν να κάνει τον Nietzsche πιο μονοσήμαντο˙ ο
Nietzsche όμως δεν είναι νοητός ως προς τον ίδιο τον εαυτό του
παρά μόνον αν τα συνδυάσει κανείς όλα για να είναι δυνατόν να
συλληφθούν στο τέλος αληθινά μέσω της δικής μας πια σκέψεως οι
φιλοσοφικές κινήσεις, που συνιστούν την ύπαρξή του, μέσα στην
πολλαπλότητα αυτών των αντικατοπρισμών.
Καμιά από τις μορφές του λόγου δεν έχει για τον Nietzsche τον
χαρακτήρα μιας ιδιαίτερης προτιμήσεως. Η ουσία της σκέψεώς του
δεν μπορεί να αναχθή σε μια γενικώτερη μορφή, που, ανώτερη από
όλες τις άλλες, θα μπορούσε να περιλάβει κι αυτές. Η μορφή των
πραγματειών εκείνων, που, έχοντας συλληφθή ως όλον, σημειώνουν
μιαν ήρεμη ανάπτυξη, προχωρούν μ’ ένα ολοκάθαρο βάδισμα,
εγκαταλείπεται στα τελευταία «Ασύγχρονα», ξαναγυρίζει όμως
πάλι στη «Γενεαλογία της ηθικής» και στον «Αντίχριστο». Ο
αφορισμός κυριαρχεί στα συγγράμματα, που ανήκουν στη μεσαία
περίοδο του Nietzsche, δεν εγκαταλείπεται όμως ποτέ τελείως
και υπάρχει κι όλας κρυμμένος πίσω και απ’ αυτές τις πρώτες
πραγματείες του. Η αποσπασματική σκέψη, που μέσα από μιαν
αστείρευτη πηγή πλούτου αφήνει να ξεπηδάει πάντα και κάτι νέο,
η σκέψη λοιπόν αυτή, που είναι ορατή κυρίως στα κατάλοιπα,
χρησιμεύει ως βάση και σε όλα όσα εδημοσίευσε ο Nietzsche. Η
πολεμική μορφή κυριαρχεί στα δύο πρώτα «Ασύγχρονα», καθώς και

στα τελευταία του συγγράμματα˙ στα άλλα «Ασύγχρονα», στο τρίτο
και το τέταρτο, καθώς και στον Ζαρατούστρα, επικρατεί η μορφή
της επαγγελίας, η μορφή που συνδέεται με την κατάστρωση ενός
ιδεώδους. Το έργο του Nietzsche δεν είναι πουθενά πραγματικά
συγκεντρωμένο: κύριο έργο δεν υπάρχει. Ό,τι συνιστά την
ουσιαστική του σκέψη είναι ορατό και σε ό,τι φαίνεται απλώς
τυχαίο και περιττό στα γραφόμενά του.
Η κατανόηση του έργου
Περί των τυπικών μεθόδων της ερμηνείας του Nietzsche.- Οι
ερμηνείες του Nietzsche, που εμφανίζονται φιλολογικά
ολοκληρωμένες, κάνουν ως επί το πολύ το εξής θεμελιώδες λάθος:
προϋποθέτουν ως αυτονόητη τη γνώση για τις υφιστάμενες
δυνατότητες της ανθρώπινης υπάρξεως, στις οποίες κατατάσσουν
τον Nietzsche˙ έτσι τον υποτάσσουν κάπου στο σύνολό του. Λάθος
ήταν προ πάντων να θαυμάζει κανείς στον Nietzsche τον ποιητή
και συγγραφέα, εφ’ όσον ο θαυμασμός αυτός συνοδευόταν με την
άρνηση του Nietzsche ως φιλοσόφου˙ λάθος ήταν όμως επίσης να
παίρνει κανείς τον Nietzsche για φιλόσοφο, έτσι όπως παίρνουμε
και τους παλαιότερους φιλοσόφους, και να τον μετράει με το
δικό τους μέτρο. Η αληθινή ερμηνεία είναι διεισδυτική και όχι
υπαγωγική˙ δεν φθάνει σε μιαν οριστική γνώση, αλλά προχωρεί
πέρα απ’ ότι κάθε τόσο συλλαμβάνει, γινώσκοντας, ρωτώντας κι
απαντώντας. Έτσι εγκαινιάζει μια διαδικασία αφομοιώσεως,
πιστοποιώντας τις προϋποθέσεις και τα όρια της διαδικασίας
αυτής. Ενώ η σφαλερή ερμηνεία παρατηρεί, σπρώχνοντας πάντα σε
απόσταση ό,τι βλέπει, αφήνοντας να στέκεται μπροστά της το
ερμηνευμένο αντικείμενο σαν κάτι το ξένο και προκαλώντας την
ψεύτικη ηδονή της γενικής επισκοπήσεως, η αληθινή ερμηνεία
είναι τό μέσον, που μας δίνει τη δυνατότητα να νοιώσουμε αυτό,
που ερμηνεύουμε, σαν να αφορά τον ίδιο τον εαυτό μας. Από τις
ερμηνείες, που οδηγούν σε πλάνες, οι πιο συνηθισμένες, θεμιτές
βέβαια στην αυτοπεριοριοτική τους τάση, εσφαλμένες όμως, εφ’
όσον ανάγουν σε κάτι απόλυτο, ό,τι μονομερώς συλλαμβάνουν,
είναι οι ακόλουθες:
1.

Μερικές

μεμονωμένες

διδασκαλίες

του

Nietzsche

απομονώνονται, συστηματοποιούνται και θεωρούνται ως το
κυριώτερο επίτευγμά του. Έτσι π.χ. θεωρούν μερικοί ως τη
συνδετική θεμελιώδη ιδέα του συστήματος την θέληση για δύναμη,
αποκλείοντας τις μυστικιστικές ανατάσεις του Nietzsche και τη
θεωρία του για την αιώνια επιστροφή. Άλλοι πάλι βλέπουν την
θεμελιώδη αλήθεια στον τρόπο, με τον οποίον νοιώθει και
συλλαμβάνει ο Nietzsche τη ζωή και στην αποκάλυψη των
ζωοκτόνων επιδράσεων της μεταμφιεσμένης θελήσεως για την
άσκηση βίας και δυνάμεως (κι απορούν βλέποντας, ότι ο
Nietzsche θεωρεί αυτήν την θέληση σαν κάτι που συμπίπτει με τη
ζωή, πράγμα, που αναιρεί την ίδια του τη σύλληψη). Άλλοι τέλος
βλέπουν την κεντρική αλήθεια στην καθολική ψυχολογία του
Nietzsche που όλα τα ξεγυμνώνει, χωρίς να δέχονται την ύπαρξη
θετικών στοιχείων στήν διδασκαλία του. Σε όλους αυτούς τους
δρόμους απαντάει κανείς και κάτι, που σχετίζεται με την
διανόηση του Nietzsche, δεν βρίσκει όμως την ίδια του την
διανόηση στο σύνολο της.
2. Την προσωπικότητα του Nietzsche μεταβάλλουν πολλοί σε
εικόνα (σε μορφή) κι έτσι, ανάγοντάς την σε ένα αισθητικά
θεαματικό και συνεχόμενο σύνολο ενός συντελεσμένου πια
πεπρωμένου, δεν αισθάνονται να τους επιβάλλει καμιάν
υποχρέωση. Ο ένας συλλαμβάνει την προσωπική υποκειμενικότητα
με τα θέλγητρά της, τη μοίρα μιας μεγαλοφυούς ψυχής στη μόνωσή
της. Ο άλλος πάλι βλέπει στο πρόσωπο του Nietzsche μιαν
αντικειμενική μοίρα˙ βλέπει το πώς καταντάει ο αληθινός
άνθρωπος, όταν ζει στα όρια δυο εποχών, όταν δηλαδή ζει τη
στιγμή που ό,τι υπάρχει είναι πια αδειανό κι ό,τι πρόκειται
ναρθεί δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικό˙ έτσι βλέπει κανείς
στον Nietzsche την κρίση της Ευρώπης, που στο πρόσωπό του πήρε
μιαν ανθρώπινη μορφή, μια μορφή, που πρέπει λόγω των
περιστάσεων να σπάσει, ενώ συγχρόνως η μορφή αυτή με μάτι
ολοκάθαρο μας λέει, τι συμβαίνει και τι μπορεί ναρθεί. Ο
πρώτος το παρακάνει, βλέποντας στον Nietzsche ένα περίεργο
ψυχολογικό φαινόμενο, ο δεύτερος παίζει τον παντογνώστη σαν
νάταν ο Θεός, που παρατηρεί την ιστορία της ανθρωπότητας κι
ανακαλύπτει το μέρος, όπου στέκεται ο Nietzsche. Κι oι δυο

τους, νομίζοντας ότι με την ερμηνεία τους συλλαμβάνουν τον
ίδιο τον Nietzsche, χάνουν, πίσω από το τείχος ενός ψεύτικου
μεγαλείου, την πιθανότητα να νοιώσουν τον Nietzsche σαν κάτι
που αφορά τον ίδιο τον εαυτό του˙ κι έτσι δεν είναι δυνατόν να
υποστούν την ώθηση του.
3. Η καθολική πραγματικότητα του Nietzsche διαφωτίζεται με
σύμβολα μυθικά, που του προσδίδουν σημασία αιώνια και το βάθος
του ιστορικού βυθού. Κάτι το διαπεραστικό και αξέχαστο υπάρχει
π.χ., όσον αφορά την βαθύτατη διαλεκτική αρνητικότητα του
Nietzsche, στο σύμβολο του Ιούδα, όσον αφορά την απαλλαγμένη
από κάθε πλάνη τόλμη του στον Ιππότη, που τρέχει ανάμεσα στο
θάνατο και στον διάβολο (βλ. Bertram). Από τη στιγμή, όμως,
που τα σύμβολα αυτά θέλουν νά γίνουν κάτι περισσότερο από ένα
παιχνίδι, χάνουν την τιμιότητά τους: απλοποιούν, αίρουν την
κίνηση, μεταβάλλουν τον Nietzsche σε μια σκληρή κι ακίνητη
ύπαρξη και τον υποτάσσουν σε μιάν αναγκαιότητα, που
περιλαμβάνει τα πάντα, αντί να τον παρακολουθήσουν στη δική
του την πραγματικότητα. Αξίζει να ιδή κανείς, πώς χρησιμοποιεί
ο ίδιος ο Nietzsche τέτοια σύμβολα ως μέσα διαφωτιστικά,
πάντως όμως όχι ως τα μόνα μέσα.
4. Σκέψεις και στάσεις του Nietzsche ερμηνεύονται από πολλούς
ψυχολογικά. Από το πώς έφθασε σε μιαν ορισμένη σκέψη η στάση
εξαρτούν την αξία και αλήθεια της. Η μέθοδος αυτή φαίνεται σαν
νάχει υποδειχθή από τον ίδιο τον Nietzsche, που τονίζει
πράγματι την ενότητα ζωής και γνώσεως και θεωρεί τα φιλοσοφικά
συστήματα ως πράξεις προσωπικές του δημιουργού των. Κι όμως ο
Nietzsche μας λέει, μιλώντας για τους κριτικούς του: «Το μόνο
που τους ενδιαφέρει φαίνεται να είναι όχι το τι έχει ειπωθή,
αλλά το ότι έχει ειπωθή από μένα και σε όποιο βαθμό έφθασα εγώ
να το ειπώ… Με κρίνουν για να μην έχουν καμιά σχέση με το έργο
μου: εξηγούν τη γένεσή του,— κι έτσι αυτό είναι αρκετό για να
το απορρίψουν» (14,360). Λέγοντας αυτά, δεν αντιφάσκει ο
Nietzsche με τον εαυτό του, αλλά θέλει απλούστατα να μη
συγχέεται η ματιά, που πάει στην ουσία εκείνου, που
σκεπτόμαστε, μια ματιά, που είναι υπαρξιακά διαφωτιστική και

γεμάτη αγάπη, προς την ψυχολογική νόηση, που ξεκινάει από
αυθαίρετες αρέσκειες και που δεν έχει μάτια για να ιδεί το ον.
Η ψυχολογία δεν είναι «ως τοιαύτη» και υπαρξιακή διαφώτιση. Με
την απλή ψυχολογία συλλαμβάνει κανείς π.χ. τη σκέψη του
Nietzsche, χωρίς να φθάνει στην ουσιαστική υπόστασή του,
εξηγώντας την μέσω της πικρίας του αρρωστημένου καθηγητή
(πρόκειται για τον τρυφερό νευρασθενή, που εκθειάζει το
κτήνος) ή μέσω του αγώνα του για ν’ αποκτήσει δύναμη και ισχύ
(από τον οποίον αγώνα λένε πως καθορίστηκε η θέση του εναντίον
των Γερμανών, εναντίον του Bismarck, η επιθυμία του να
επιδράσει, προκαλώντας εξωτερικές συγκινήσεις, καθώς και η
ηχηρή πολεμική του). Η μέθοδος αυτή είναι μάλλον υποτιμητική
παρά κατανοητική: ό,τι συλλαμβάνει είναι πάντως ελάχιστα
ουσιώδες, ή οδηγεί σε ψέμμα και είναι συνεπώς άκυρη ή, αν
κατορθώνει να μας δώσει κάτι από τον Nietzsche, δεν έχει
πάντως την δύναμη να διαφωτίσει την ίδια την ουσία της
υπάρξεώς του.
Μήπως όμως είναι δυνατή μια ερμηνεία του Nietzsche; ως μέσον
αφομιώσεως; Μια ερμηνεία που να χρησιμοποιεί τον δρόμο αυτόν
αρνητικά για ν’ ανακαλύψη ακριβώς τον αληθινό Nietzsche; Μια
τέτοια ερμηνεία θα διατηρούσε ελεύθερο το βλέμμα της απέναντι
του συστήματος μιας διδασκαλίας, απέναντι της μορφής μιας
προσωπικότητας, απέναντι μιας μυθικής συμβολικής και μιας
ψυχολογικά προσδιορισμένης διαφωτίσεως, για να μπορέσει ναρθεί
σε επαφή με την κίνηση της ίδιας της ουσίας, να λάβει μέρος σ’
αυτήν και να γίνει η ίδια κάτι το πραγματικό. Αντί να
ασχολείται κανείς μόνο με ό,τι ο Nietzsche διανοητικά,
συγγραφικά και βιογραφικά παρουσιάζει, αντί να ζητάει να τον
γνωρίσει σαν κάποιον άλλον, θα μπορούσε έτσι να μπει στην
κίνηση του αληθινού Nietzsche. Το να βρει κανείς το μέσον γι’
αυτή τη γνήσια αφομοίωση, αυτό είναι το αληθινά δύσκολο. Ο
Nietzsche, αν τον πάρουμε έτσι, βρίσκεται στον πυθμένα
εκείνον, που μέσ’ στο βάθος του κάθε αρχή και κάθε όριο
γίνεται λαλιά˙ σκέψεις και εικόνα, το διαλεκτικό σύστημα και η
ποίηση, όλα γίνονται εδώ εξ ίσου έκφραση˙ ο Nietzsche είναι ο
άνθρωπος, που επειδή ακριβώς τολμά και ρίχνεται μέσα σε όλα,

μπορεί αληθινά και ουσιαστικά να μεταδώσει τον τρόπο, με τον
οποίον συνέλαβε κι ένοιωσε τον εαυτό του. Πώς πρέπει να
διαβάζουμε τόν Nietzsche.—Όσο για τους πιο πολλούς φιλοσόφους,
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, αντί να διαβάζονται τα ίδια τους τα
έργα, να διαβάζονται βιβλία, που γράφηκαν γι’ αυτούς˙ όσο για
τον Nietzsche, εδώ υπάρχει αντιθέτως ο κίνδυνος, επειδή
φαίνεται σαν να είναι εύκολα προσιτός, να διαβάζεται ο ίδιος
άσχημα.
Αν δώσουμε τη συμβουλή ν’ ανοίγει κανείς τα βιβλία του
Nietzsche όπου κι όπου, να τον παίρνει για αφορμή σκέψεων, να
συλλαμβάνει, ό,τι του κάνει κέφι, θα πέφταμε όλως διολου έξω
στην εκλογή του δρόμου, που οδηγεί στον Nietzsche. «Οι
χειρότεροι αναγνώστες είναι εκείνοι, που κάνουν σαν να ήταν
στρατιώτες στη στιγμή της λεηλασίας: αρπάζουν ό,τι μπορεί να
τους χρειασθεί, βρωμίζουν και ανακατεύουν τα υπόλοιπα και
βεβηλώνουν το όλον» (3,75). «Μισώ τους αργόσχολους, που
καταγίνονται στο διάβασμα» (6,56).
Σε πλάνη επίσης θάπεφτε όποιος θα ενόμιζε, αντιθέτως, ότι
πρέπει να διαβάσει «εν σπουδή» όσο μπορεί περισσότερα, όλα,
για να κατακτήσει το όλον. Ο Nietzsche είναι «ένας διδάσκαλος
του αργού βίου. Τώρα μ’ έχει καταλάβει η όρεξη… να μη γράφω
πια τίποτε που δεν είναι ικανό να οδηγήσει σε απελπισία τους
διάφορους εκείνους τύπους των ανθρώπων, που είναι «βιαστικοί».
Ο Nietzsche εκθειάζει τη φιλολογική επιστήμη: «σε μαθαίνει να
διαβάζεις σωστά, δηλαδή σιγά, βαθειά, με σεβασμό και προσοχή,
με επιφυλάξεις, με θύρες που μένουν ανοιχτές, με τρυφερά
δάχτυλα και μάτια» (4,9-10).
Πάντως δεν πρέπει ν’ αρκεσθή ο αναγνώστης, ασκώντας τον εαυτό
του σ’ αυτήν την «ανάλογη με του χρυσοχόου την τέχνη κατοχή
της λέξεως» πρέπει μέσω της λέξεως, της φράσεως και του
συλλογισμού να φθάσει στο αρχικό καθεστώς των σκέψεων για να
δεχθή την αληθινή τους ώθηση. Κάποτε έγραψε ο Nietzsche προς
τον Gast στη Βενετία: «Όταν φθάσει το αντίτυπο της «Χαραυγής»
στα χέρια Σας, καταδεχθήτε να μου κάνετε την εξής τιμή: πάρτε
το μαζί σας και πηγαίνετε για μια μέρα στο Λίντο, διαβάστε το

ως σύνολο και προσπαθήστε να βγάλετε από μέσα του ένα σύνολο
και για Σας—δηλαδή μια κατάσταση πάθους» (προς τον Gast, 23,
6, 81).
Αν συνδυάσει κανείς όλες τις εκδηλώσεις του Nietzsche που η
καθεμιά, αν και φαίνεται σαν ν’ αντιφάσκει στην άλλη, είναι
αληθινή, τότε ακριβώς θα καταλάβει πόση δυσκολία συνδέεται με
το διάβασμα του Nietzsche. Ο Nietzsche δεν θέλει ν’ ανοίγουμε
απλώς, όπου και όπως τύχει, τα βιβλία του˙ θέλει να τον
μελετήσουμε. Αυτή η μελέτη όμως παίρνει νόημα και γίνεται μ’
αυτόν τον τρόπο νοητή μόνο και μόνο αν έρθουμε κάποτε σε επαφή
και με την αρχή˙εκείνη η «κατάσταση πάθους», που απαιτεί ο
Nietzsche, δεν είναι σκοπός, αλλά πηγή, μ’ αυτήν αρχίζει η
εργασία, που πρέπει να καταβάλει ο αναγνώστης. Για μια τέτοια
εργασία μπορούν να υποδειχθούν μερικά μέσα.
Θεμελιώδεις αρχές τής ερμηνείας.— Από τη στιγμή, που η σκέψη
ενός συγγραφέα αποκτά για μας ένα βάρος απεριόριστο, δεν
επιτρέπεται να ξεχωρίζουμε με τη δική μας κρίση κάτι και να
παρατάμε όλα τ’ άλλα˙ πρέπει κάθε λέξη να παίρνεται στα
σοβαρά. Και όμως αυτό δεν σημαίνει, ότι όλες οι εξωτερικεύσεις
του συγγραφέα έχουν την ίδια αξία. Οι εξωτερικεύσεις
βρίσκονται μεταξύ τους σε μια σχέση ιεραρχική, μια σχέση όμως,
που δεν μπορεί ν’ ανακαλυφθή, αν χρησιμοποιήσουμε ένα μέτρο,
που πήραμε εμείς εκ των προτέρων μαζί μας. Το μέτρο πρέπει να
προκύπτει μόνο από το σύνολο της σκέψεως του συγγραφέα.
Η ερμηνεία γίνεται με τη συσχέτιση θεμελιωδών φράσεων. Έτσι
σχηματίζεται ένας πυρήνας, που μας δίνει έναν καθολικό
προσανατολισμό και που με την πρόοδο της ερμηνείας
επικυρώνεται ή αλλάζει, αλλά που σε κάθε στιγμή οδηγεί το
διάβασμα σε μιαν οριστική και ουσιαστική κατανόηση μέσω των
προβλημάτων, που παρακολουθούν τον αναγνώστη. Αυτό ισχύει στην
περίπτωση του Nietzsche περισσότερο παρ’ ότι ισχύει σε κάθε
άλλο φιλόσοφο, πρώτον λόγω της κομματιασμένης μορφής του έργου
του, δεύτερον δε και προ πάντων λόγω του οτι κάθε σκέψη του
Nietzsche είναι έμμεση και κινείται μ’ αυτόν τον έμμεσο
χαρακτήρα της ανάμεσα στο φαινομενικά απόλυτα θετικό και στο

φαινομενικά απόλυτα αρνητικό.
Για να καταλάβει κανείς σωστά τον Nietzsche έχει ανάγκη από το
αντίθετο εκείνου, προς το οποίον φαίνεται το διάβασμα των
έργων του να παρασύρει: στον Nietzsche δεν οδηγεί η παραδοχή
των αποφασιστικών ισχυρισμών του ως τελευταίων αληθειών, που
πρέπει να μείνουν άθικτες˙ στον Nietzsche οδηγεί η μεγάλη και
βαθειά αναπνοή, που δίνει τη δύναμη να ρωτάει κανείς όλο και
περισσότερα, ν’ ακούει διαρκώς και κάτι άλλο, κάτι αντίθετο
και που διατηρεί ακέραιη την ένταση των δυνατοτήτων. Στην
ουσιαστική αφομοίωση του Nietzsche δεν μας οδηγεί η θέληση για
αλήθεια, η θέληση εκείνη, που ζητάει να κατέχει την αλήθεια
σαν κάτι οριστικά σταθερό, αλλά μια διαφορετική θέληση για
αλήθεια, εκείνη, που βγαίνει από το βάθος και ζητάει να πάει
στο βάθος, που εκθέτει τον εαυτό της σε κάθε αμφιβολία, που
δεν κλείνει ως προς κανένα συστατικό της στοιχείο και που
ξέρει να περιμένει.
Για να μελετηθή λοιπόν η σκέψη του Nietzsche ερμηνευτικά,
πρέπει να συνδυάζονται παντού όλες οι εξωτερικεύσεις του, που
αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. Η ανεύρεση όμως του υλικού, που
ερμηνεύεται με τον αμοιβαίο συσχετισμό, που το ένα κομμάτι του
χρησιμεύει για να εντείνει ή να περιορίσει το άλλο που έχει
μέσα του μια συνοχή, δεν επιτυγχάνεται απλώς με τη συλλογή των
χωρίων, που συνδέονται με τη χρήση της ίδιας λέξεως—αν και
αυτό βγαίνει επίσης σε καλό, εφ’ όσον διευκολύνει κάπως μ’ ένα
άνετο δρόμο τον σχηματισμό του καταλόγου—, αλλ’ επιτυγχάνεται
τελειωτικά μόνο μ’ έναν ουσιαστικόν συσχετισμό, που η μνήμη
μπορεί κατά το διάβασμα να εξασφαλίσει.
Μόνο με τον συστηματικό κόπο αυτού του συσχετισμού μπορεί να
φθάσει κανείς να ιδεί όσα πρόκειται αμέσως νά τονίσουμε:
1. Όλα όσα λέει ο Nietzsche φαίνεται σαν να αναιρούνται από
άλλες εξωτερικεύσεις του. Το ότι αντιφάσκει με τον εαυτό του,
αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σκέψεως του Nietzsche.
Παράλληλα σχεδόν σε κάθε κρίση του βρίσκουμε διατυπωμένο και
κάτι, που αντιτίθεται σ’ αυτήν, φαίνεται σαν νάχει για όλα δυο

γνώμες. Γι’ αυτό μπορεί ο καθένας για ό,τι θέλει να παραπέμψει
στον Nietzsche. Κι oι δυο μερίδες θα μπορούσαν να τον
επικαλεσθούν: οι άθεοι και oι πιστοί, oι συντηρητικοι και oι
επαναστάτες, oι σοσιαλιστές και οι ατομιστές, οι μεθοδικοί
επιστήμονες και oι ονειροπόλοι, oι πολιτικοί άνθρωποι κι
εκείνοι, που δεν έχουν διάθεση πολιτική, το ελεύθερο πνεύμα
και ο φανατικός. Γι’ αυτό ακριβώς βγάζουν μερικοί το
συμπέρασμα, ότι ο Nietzsche είναι συγκεχυμένος, ότι δεν
παίρνει τίποτε στα σοβαρά, ότι παραδίνεται στις στιγμιαίες
εμπνεύσεις του˙ δεν αξίζει λοιπόν να παίρνουμε κι εμείς στα
σοβαρά αυτή την φλυαρία, που δεν δεσμεύεται από τίποτε.
Κι όμως: ίσως να πρόκειται συχνά για αντιφάσεις που δεν είναι
τυχαίες. Ίσως τα διλήμματα, στα οποία είναι συνηθισμένος ο
αναγνώστης και που είναι από το μυαλό βγαλμένα και μας
υποδεικνύουν τις αντιφάσεις, ίσως να μην είναι τα διλήμματα
αυτά τίποτε άλλο παρά μερικές απλοποιήσεις της υπάρξεώς μας,
που οδηγούν σε πλάνες. Αν μένει το μυαλό —και μάλιστα
αναγκαστικά— προσκολλημένο στο προσκήνιο της υπάρξεως, ίσως
είναι μοιραίο στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον δεν μπορεί το
μυαλό ν’ αναζητήσει την ύπαρξη παρά μόνο στο προσιτό στα μάτια
του προσκήνιο και εφ’ όσον οπωσδήποτε ζητάει να βρει την
αλήθεια, είναι μοιραίο ν’ αποκαλύπτεται η ύπαρξη κάτω από τη
μορφή του αντιφατικού. Η αντίφαση που παρουσιάζεται έτσι,
θάπρεπε να θεωρηθή σαν να προκύπτει από τα πράγματατα τα ίδια,
σαν αναγκαία, σαν σημείο αλήθειας κι όχι κακου τρόπου σκέψεως.
Ο σκοπός της ερμηνείας ειναι πάντως ν’ αναζητάει τις
αντιφάσεις σε όλες τις μορφές, να μην ικανοποιήται ποτέ, εφ’
όσον δεν αποκαλύφθηκε η αντίφαση, να συλλαμβάνει μάλιστα ίσως
τις αντιφάσεις στην αναγκαιότητά τους. Αντί να σκωντάφτει
κανείς απλώς επάνω σε αντιφάσεις, προτιμότερο είναι ν’
αναζητάει την πηγή της αντιφατικότητας.
2. Όσον αφορά τις ατέλειωτες επαναλήψεις, το πράγμα είναι
ακόμα απλούστερο. Εφ’ όσον είναι ανάγκη να τυπωθή καθετί, που
έγραψε ο Nietzsche οποτεδήποτε, για να γίνει προσιτή σε μας η
σκέψη του, φυσικό είναι να σημειώνονται επαναλήψεις. Στις

επαναλήψεις αυτές πρέπει ν’ αναζητήσουμε τις τροποποιήσεις, με
τις όποιες χάνει μια βασική σκέψη τη στεγνή οριστικότητα, που
έχει σε ορισμένες διατυπώσεις υποστή. Κυρίως όμως μπορεί ν’
αποδειχθή, ποια είναι τα πράγματα εκείνα, που χρειάζονται να
μνημονευθούν εκατό φορές από τον Nietzsche για να γίνει δυνατή
η καθεμιά από τις διατυπώσεις, και ποια αντιθέτως εκείνα, που
με μια μόνο διατύπωση αποκτούν ίσως σημασία. Μόνο η συνειδητή
γνώση των επαναλήψεων μας κάνει ικανούς να προσέξουμε τις
μοναδικές αυτές εκφράσεις.
3. Η δυσαρέσκεια, που γεννούν οι αντιφάσεις, και η
ανυπομονησία, που προκαλεί το γεγονός, ότι oι σκέψεις
φαίνονται σαν να διατυπώνονται κατ’ αρέσκειαν, αποτελούν
ακριβώς την αφορμή, που μας ωθεί, να φθάσουμε στην πραγματική
διαλεκτική, που από μέσα της ακριβώς, συμμετέχοντας στην
κίνηση, που δεν έρχεται καθαρά στην επιφάνεια, κατορθώνουμε να
μάθουμε τι θέλει ο Nietzsche. Έτσι μαθαίνουμε ότι ο Nietzsche,
χωρίς να κυριαρχεί συνειδητά επάνω σε όλες τις δυνατότητες του
υπαρκτού και του νοητού, πορεύεται εντούτοις τους δρόμους, που
είναι αναγκαστικά μέσα τους. Το διαλεκτικό ξεκαθάρισμα
προχωρεί όσο βρίσκουμε μέσα από τα διάφορα κείμενα τα κομμάτια
εκείνα, που, λόγω του ουσιαστικού περιεχομένου των, ανήκουν
μαζί. Πάντως δεν φθάνει μια λογική αντίληψη του πράγματος˙ το
διαλεκτικό ξεκαθάρισμα επιτυγχάνεται ως επέκταση του
φωτιζόμενου χώρου δυνατής υπάρξεως. Όποιος δεν έχει υπομονή
στην προσπάθεια, που τείνει να συλλάβει τις λογικές και
ουσιαστικές σχέσεις, και δεν έχει τον πλούτο των δυνατοτήτων
στην κίνηση της ίδιας του της ψυχής, δεν θα μπορέσει ποτέ να
διαβάσει τον Nietzsche έτσι, ώστε να έχει νόημα το διάβασμα
του.
4. Επίσης μέσα από το έργο του Nietzsche προβάλλει ένα όλον,
που όμως είναι ανέφικτο, αλλά που ωθεί, σαν ερώτηση, που
διαρκώς γίνεται πιο έντονη, προς το ένα ουσιαστικό κέντρο της
όλης σκέψεως του Nietzschε και μάλιστα ανάμεσα από όλες τις
δυνατές φάσεις. Δεν πρόκειται για μια έννοια, ούτε για μια
εικόνα του κόσμου, ούτε για ένα σύστημα, αλλά πρόκειται για το

πάθος, που τείνει στην αναζήτηση του όντος, για ένα πάθος, που
εκδηλώνεται σαν ανατεταμένη κίνηση προς το καθ’ αυτό αληθινό
και σαν μια αμείλικτη κριτική, που όλο και οδηγεί σε μιαν
υπερνίκηση. Αν βρεθούμε μπροστά σε φράσεις, που στην
συνυπαγωγή τους κάτω από το ίδιο νόημα αποτελούν το μέσον για
να καταλάβουμε και κάτι άλλο, τότε πρέπει πάντως να προσέξουμε
στην εξής ουσιαστική διάκριση: πρέπει να ξεχωρίσουμε τις
συστηματικές ολότητες των απλών θεωριών, που δεν είναι παρά
μια απλή λειτουργία του γενικού όλου, από το όλον εκείνο, που
περιλαμβάνει υπαρξιακά τα πάντα και που δεν είναι μια
θεμελιώδης θεωρία, αλλ’ ένα θεμελιώδες κίνητρο. Μ’ ένα σωστό
συνδυασμό των φράσεων μπορούν και τα δυο να διαφωτισθούν, ώστε
να είναι δυνατόν ο πλούτος του ειδικού να ταξινομηθή γύρω από
την οριστικότητα της θεμελιώδους αρχής. Ανεξάντλητη είναι αυτή
η έρευνα, που ζητάει το όλον και που πετυχαίνει στα ερωτήματα
και στις συλλήψεις των εννοιών και αντικειμένων μόνον, αν
ξεκινήσει επίσης από το όλον.
Μόνο με μια τέτοια ερμηνεία, που είναι προσανατολισμένη στο
όλον, μπορεί να βγάλει κανείς μέσα από τον ίδιο τον Nietzsche
το μέτρο, με το οποίον είναι δυνατό να ταξινομηθούν oι φράσεις
του αξιολογικά ανάλογα με το βάρος τους, ανάλογα με τον
ουσιαστικό ή δευτερεύοντα χαρακτήρα τους, ανάλογα με την
πετυχημένη ή παραστρατημένη τροπολογία τους. Το ότι δεν είναι
πάντοτε και με την ίδια αποφασιστικότητα συνειδητό στον
Nietzsche εκείνο, που είναι για τον ίδιον ουσιώδες, αυτό ήταν
αναπότρεπτο.
τις οποίες,
κινήσεις του
του κριτική.

Πάντως, μπορεί κανείς να βρη τις αφετηρίες, από
ξεκινώντας, είναι δυνατόν να παρακολουθήσει τις
Nietzsche, συνοδευμένες από την αποκλειστικά δική
Δυο δρόμους πρέπει ν’ ακολουθήσουμε συνειδητά:

Οι δυο δρόμοι προς το όλον.— Οι σκέψεις του Nietzsche είναι
δυνατόν, κατά πρώτον λόγον, χωρίς να λάβει κανείς υπ’ όψιν την
χρονολογική διαδοχή της γενέσεώς των, να υπαχθούν στο υπαρκτό
όλον αναγκαίων διανοητικών συναφειών. Δεύτερον, είναι δυνατόν
και πρέπει να παρατηρηθούν, εφ’ όσον ανήκουν στην εξέλιξη
δεκαετιών, στη χρονική τους μορφή ως το όλον μιας ζωής. Στην

πρώτη περίπτωση γίνεται η ιδέα του άχρονου συστηματικού όλου ο
οδηγός για την αναζήτηση του άχρονου τόπου κάθε σκέψεως και
για την αναζήτηση της αρχής του ίδιου του συστήματος. Στη
δεύτερη περίπτωση γίνεται η εξέλιξη της ζωής, της γνώσεως και
της αρρώστιας ο οδηγός για να ανακαλύψουμε τον χρονικό τόπο
κάθε σκέψεως μέσα στο όλον αυτής της διαδρομής. Κάθε σκέψη του
Nietzsche είναι δυνατόν να νοηθή πρώτον εφ’ όσον γίνεται νοητή
μέσα στις ουσιαστικές συνάφειές της ανάλογα με τις μεταβολές,
τις αντιφάσεις και δυνατότητες κινήσεώς της˙ δεύτερον όμως θα
γίνη νοητή πέρα ως πέρα μόνον αν συνδυασθή με τη στιγμή, που
γεννήθηκε˙ όταν διαβάζουμε, πρέπει να ξέρουμε πάντα, πότε
γράφηκε εκείνο που διαβάζουμε.
Οι δυο δρόμοι μοιάζουν σα ν’ αποκλείει ο ένας τον άλλον. Το
αίτημα, που συνίσταται στο να ανάγουμε, παρατηρώντας ένα
συστηματικό όλον, τα πάντα στα πάντα και να τα συλλαμβάνουμε
στον άχρονο τόπο τους, έρχεται σε αντίφαση με το αίτημα, που
μας λέει να ιδούμε αυτό το όλον στη βιογραφική χρονολογική του
διαδοχή και να εξαρτήσουμε το νόημα κάθε πράγματος από την
χρονική θέση, που έχει καταλάβει επάνω στον δρόμο της ζωής.
Πράγματι υπάρχουν στον Nietzsche βασικές σκέψεις, που
εμφανίζονται, παρ’ όλες έστω τις εξαιρετικές μεταβολές τους,
όμοιες από την πρώτη νεότητά του —αυτές είναι oι περισσότερες
και είναι εκπληκτικό, πώς διασχίζουν κυριαρχικά ολόκληρη τη
ζωή του—˙ άλλες πάλι, που μ’ ένα πήδημα ξαναγυρίζουν, ενώ
είχαν εγκαταλειφθή˙ υπάρχουν όμως κι’ άλλες, που σε ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα παρουσιάζονται για να ξεχασθούν
φαινομενικά τελείως. Αυτές όμως είναι εξαιρετικές και σπάνιες
περιπτώσεις. Κι αυτές πρέπει να υπαχθούν στη μιαν εκείνη
μεγάλη διαδικασία, που είναι συστηματική και βιογραφική˙ είναι
η ίδια η πραγματικότητα του ανθρώπου, που επιβάλλει να
εμφανίζεται το πιο βαθύ και αληθινό σύστημα της σκέψεώς του
κάτω από μια χρονική μορφή. Άλλοτε βέβαια είναι η χρονική
μορφή φυσική και ανταποκρίνεται στην ουσία, άλλοτε πάλι μπορεί
να θολωθή βιογραφικά ή και να καταστραφή από άσχετες προς την
ουσία αιτιώδεις συνάφειες, που κάνουν την εμπειρική

πραγματικότητα ενός ορισμένου ανθρώπου να παρεκκλίνει. Και τα
δυο συνέβησαν στην περίπτωση του Nietzsche μ’ έναν τρόπο
συνταρακτικό.
Η απασχόληση λοιπόν με την σκέψη του Nietzsche απαιτεί κατά
πρώτον λόγον —αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στους πιο πολλούς από
τους μεγάλους φιλοσόφους— μια ταυτόχρονη συναναστροφή με την
πραγματικότητα της ζωής του. Μας ενδιαφέρουν όσα έζησε ο
Nietzsche και μας ενδιαφέρει η στάση του στις διάφορες
περιστάσεις για να ιδούμε ακριβώς τη φιλοσοφική του ουσία, που
είναι ταυτόχρονα κι’ αδιάρρηκτα ο βίος και η σκέψη του˙ ο
συσχετισμός αυτός μπορεί να διαπιστωθή και στην εξωτερική
ακόμα επιφάνεια ορισμένων σκέψεων και εικόνων μέσα στα έργα
του. Μας ενδιαφέρει η πορεία της ζωής του για να ιδούμε και να
γνωρίσουμε την κίνηση, μέσ’ στην οποίαν κάθε σύγγραμμά του
έχει την θέση του.
Η απασχόληση με τη ζωή του Nietzsche χάνει αντιθέτως τον σκοπό
της, αν συμπαρατεθούν χωρίς συσχετισμό η πραγματικότητα του
βίου του και ο κόσμος των ιδεών του. Μ’ αυτήν την ασύνδετη
συμπαράθεση βρίσκει η ψυχολογική περιέργεια μιαν άσχημη
ικανοποίηση στη συλλογή γεγονότων, που αναφέρονται στο «πολύ
ανθρώπινο», και στην ηδονή, που προκαλεί η μυθιστορηματική
παρακολούθηση της ζωής˙ ή παίρνουν απ’ την άλλη μεριά oι
σκέψεις ξεχωρισμένες πια από την προσωπικότητα, την σφραγίδα
μιας προικισμένης με άχρονο κύρος αλήθειας ή και ανοησίας.
Κατά δεύτερον λόγον απαιτεί η σκέψη του Nietzsche την
εμβάθυνση σε συστηματικές συνάφειες. Αντίθετα όμως με ό,τι
συμβαίνει στα μεγάλα συστήματα της φιλοσοφίας, εμφανίζεται
στον Nietzsche το σύστημα, που μπορεί να συγκροτηθή, σαν μια
φάση μόνον ή σαν μια λειτουργία μέσα στο γενικό όλον, που δεν
είναι δυνατόν πια να αναπτυχθή ως σύστημα. Αντ’ αυτού όμως
πρέπει η ερμηνεία να παρακολουθήσει όλες τις στροφές της
σκέψεως —που κατόρθωσε να περισυλλέξει, αίροντας το σκόρπισμά
τους— και όλες τις αντιφάσεις, για να περάσει μέσα από όλες
τις δυνατότητες σα να υπήρχε η πιθανότητα να βρει το όλον. Στο
τέλος βέβαια όλα ανήκουν μαζί, μόνο που σκορπίζονται στην

χρονική έκταση ενός σχηματισμού από δρόμους της σκέψεως, ενός
σχηματισμού, που δεν αναπτύχθηκε ακριβώς ως σύστημα.
Αν δεν μπορεί λοιπόν η σκέψη του Nietzsche να υπαχθή σε μιαν
ανάπτυξη στρογγυλευτική, μπορεί όμως η ενότητα του όλου,
δηλαδή η ενότητα ζωής και σκέψεως χρονικής εξελίξεως και
συστήματος, να χρησιμεύσει ως ίδέα στη μελέτη του Nietzsche.
Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ως πού θα φθάσει, από άποψη
αντικειμενική, η ορισμένη και θεμελιωμένη σύλληψη του όλου.
Στη μελέτη επάνω είναι αναπότρεπτο και προς την εμπειρική
πραγματικότητα της ζωής να στρέφεται κανείς ανεπιφύλακτα και
τις σκέψεις να παρακολουθή στις μεγάλες αποστάσεις, που
διανύει η πορεία τους, χωρίς να λαμβάνη υπ’ όψιν το χρόνο,
μεσ’ στον οποίο έχουν συλληφθή. Η δυσκολία ακριβώς, που
προκύπτει από το γεγονός, ότι κανέναν από τους δυο αυτούς
δρόμους δεν είναι δυνατό να πορευθή κανείς ανεξάρτητα από τον
άλλο, κι ότι πάλι και οι δυο μαζί δεν είναι δυνατό να
εναρμονισθούν πέρα ως πέρα σε ένα όλον, αυτή είναι η διαρκής
δυσκολία, από την οποίαν ξεπηδάει η κίνηση της μελέτης του
Nietzsche.
Τα τρία κύρια μέρη της αναπτύξεώς μας.—Φανερό είναι, ότι ο
Nietzsche ούτε ως κλειστή μορφή της ουσιαστικής του υπάρξεως,
ούτε ώς φιλοσοφικό σύστημα είναι κάτι το σταθερό. Θέλοντας
κανείς να τον συλλάβει, ανάγοντάς τον σε κάτι το στερεό, θα
πέσει έξω. Εφ’ όσον είναι ο Nietzsche μια ύπαρξη, που
εκδηλώνεται έμμεσα σε μια κίνηση, δεν είναι δυνατό να φθάσουμε
κοντά του παρά μόνο με μια δική μας επίσης κίνηση. Το τι είναι
ο Nietzsche, αυτό δεν μας το διδάσκει η σύλληψη των ιδεών και
των πραγματικών περιστατικών για να το μάθουμε, πρέπει να τον
συναναστραφούμε. Και δεν αποκαλύπτεται βέβαια έτσι η μαγεία,
χρησιμεύει όμως σαν μια βιοτικά εμβαθυντική ώθηση˙ δέν
καταστρέφεται βέβαια η σοφιστική, που πηγάζει μέσ’ από τον
Nietzsche και που φανερώνεται, όταν μεταμορφώνεται στα χέρια
άλλων η σκέψη του, αναλύεται όμως σ’ έναν καθαρό σκοπό.
Μόνο από τη δική του εργασία θα βγάλει ο καθένας τον
Nietzsche, που του ταιριάζει. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας

δεν μπορεί να το προεξοφλήσει, αλλά το προετοιμάζει απλώς μια
ανάπτυξη, σαν κι αυτήν, που σκεπτόμαστε να κάνουμε. Σκοπός της
ειναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, που είναι ικανές να
διευκολύνουν κάπως αποτελεσματικώτερα την κατανόηση του
Nietzsche, είτε μια κατανόηση, που οδηγεί σε θετική συμμετοχή,
είτε μια κατανόηση, που οδηγεί στην απόρριψη.
Κανένας δρόμος δεν οδηγεί την ανάπτυξη άμεσα στο κέντρο του
Nietzsche. Με την υποτιθέμενη ανακάλυψη ενός κέντρου θα
εχάναμε το μεγαλείο του, που προκαλεί ακριβώς μέσα μας μια
καρποφόρα ανησυχία.Γι’ αυτό πρέπει κανείς πολλούς δρόμους να
πορευθή, τον έναν μετά τον άλλον. Αυτός ο χωρισμός στην
παρουσίαση του Nietzsche δεν φθάνει ποτέ σε μια σύνθεση, αλλά
βρίσκει το τέλος του σε μια διαφώτιση του βάθους, που
αποκαλύπτεται σε όλες τις εκδηλώσεις, όσες αθέλητα ή συνειδητά
έχει ο Nietzsche προκαλέσει.
Οι δρόμοι που θ’ ακολουθήσουμε στην ανάπτυξη, έχουν όλοι τον
ίδιο σκοπό: να εντείνουν την ικανότητα για μια καθολική
αφομοίωση του Nietzsche, ξεκαθαρίζοντας τη γνώση του ειδικού˙
και ξεκινούν όλοι oι δρόμοι από την ίδια αρχή: από την πείρα
ενός βυθού, που είναι λόγω του ότι παρουσιάζεται πάντα
διαφορετικός, ασύλληπτος. Η αρχή και ο σκοπός δεν μπορούν
άμεσα να μεταδοθούν˙ μόνον όμως μέσω αυτών έχουν oι δρόμοι
στην διάκρισή τους και στην αντικειμενική καθαρότητά τους
νόημα και αξία. Ο Nietzsche δεν μπορεί να εξαντληθή. Δεν
αποτελεί ως όλον ένα πρόβλημα, που θα μπορούσε και θάπρεπε να
λυθή. Γιατί ό,τι είναι ο Nietzsche, αυτό θα φανεί ακόμα
αργότερα με την μεταμόρφωση, που θα υποστή, όταν θα τον
αφομοιώσουν κι’ άλλοι άνθρωποι, εκείνοι που θαρθούν στο
μέλλον.
Σε τρία κύρια μέρη θα χωρίσουμε την ανάπτυξή μας˙ το πρώτο
είναι η ζωή του˙ το δεύτερο είναι oι θεμελιώδεις σκέψεις του
ως η εκδήλωση των αρχικών του κινήτρων μέσα στην πολλαπλότητα
των είδικών περιεχομένων της σκέψεώς του˙ το τρίτο θα μας πάει
στο όλον του ρυθμού της σκέψεώς του σε αναφορά προς την ύπαρξή
του. Ως βάση θα χρησιμεύσουν παντα γεγονότα, που μας φαίνονται

αναγκαία για την κατανόηση του Nietzsche. Πάντως όμως σε
καθεμιά από τις τρεις απόψεις θα θεωρήσουμε τον εαυτό μας
δεσμευμένο σε μιαν ειδικήν αποστολή:
Στην περιγραφή της ζωής του Nietzsche θ’ αποκαλύψουμε τα άκρα.
Αντί να χαθούμε στα γεγονότα (που στην αναζήτησή τους δεν
γνωρίζει όρια όποιος έχει συγκινηθή πραγματικά από τον
Nietzsche), σκοπός μας πρέπει να είναι (χωρίς καμμιά συγκάλυψη
ή και έξαρση του εμπειρικά πραγματικού) να κάνουμε αισθητές
τις εμπειρικές προϋποθέσεις της εξαιρετικότητάς του και
μάλιστα έτσι, σαν να ήταν oι προϋποθέσεις αυτές η μυθική
πραγματικότητα αυτής της ζωής, που ήταν καμωμένη να
προσφέρεται ή να παρασύρεται πάντα σε θυσίες.
Η ανάπτυξη των θεμελιωδών σκέψεων του Nietzsche έχει σκοπό να
δείξει, ταξινομώντας τα βασικά τους κίνητρα, ότι καμιά σκέψη
δεν είναι σταθερή, αλλά ότι όλες αμφιβάλλουν πάντα για τον
εαυτό τους. Τις μορφές της υπάρξεως, όσες συνέλαβε το μάτι του
Nietzsche, πρέπει να παρακολουθήσουμε ως εκεί, που χάνουν την
ισορροπία τους. Ο σκοπός είναι να μη σταματάει κανείς ποτέ
ούτε στο άκρως αρνητικό, ούτε στο άκρως θετικό.
Η ερμηνεία του τρόπου της σκέψεως του Nietzsche στην ολότητά
του, μια ερμηνεία, που, οδηγημένη από την αυτοκατανόηση του
Nietzsche, πρέπει να γίνει από μας τους άλλους, έχει ως σκοπό
να διευκρινήσει την υπαρξιακή σημασία της ζωής και σκέψεώς
του. Πρέπει να αποβλέψουμε να μείνει ανοιχτή η οδός προς την
αφομοίωση του Nietzsche και μάλιστα όχι μόνον αποφεύγοντας
κάθε οριστική τοποθέτηση της ουσίας του σε κάτι το μερικό,
αλλά και κατανοώντας την υψηλή απαίτηση, που προβάλλει
απέναντί μας. Ο Nietzsche εκδηλώνεται σαν μια κατά βάθος
ασύλληπτη εξαίρεση, που, χωρίς να αποτελεί πρότυπο για
απομίμηση, είναι απολύτως αναντικατάστατη στην αφυπνιστική
επίδραση επάνω σε μας τους άλλους, που δεν αποτελούμε
εξαίρεση. Στο τέλος προβάλλει η ερώτηση, πώς ένας ανθρωπος,
που δεν είναι για όλους αντιπροσωπευτικός, κατορθώνει να
αποκτήσει μια κυριαρχική σημασία, σα να εξέφραζε το ανθρώπινο
έν γένει.

Μέθοδος της αναπτύξεως— Εκείνο, που προέχει στην ανάπτυξη της
σκέψεως του Nietzsche, είναι να φέρουμε στην επιφάνεια τις
φιλοσοφικές ιδέες του. Αν και ο Nietzsche ο ίδιος δεν έχει
εξελιχθή μεθοδικά, συστηματικά, πρέπει εντούτοις στην ανάπτυξή
μας να εξοπλίσουμε τη σκέψη του. Αν και καμιά ορισμένη σκέψη,
καμιά ορισμένη έννοια, δεν διέπει ουσιωδώς τις άλλες, μπορεί
εντούτοις ν’ ανακαλύψει κανείς στην πληθώρα της μουσικής,
πολλές φορές, αλλά και πλαστικής γλωσσικής εκφράσεώς του μια
βασική διανοητική κατασκευή, που υπάρχει μέσα της. Έργο μας
δεν είναι, βέβαια, να επαναλάβουμε αυτή τη γλώσσα και την
εκτεταμένη εποπτικότητά της —αυτό θα ήταν ανόητο, γιατί ο
Nietzsche πρέπει να διαβασθή ο ίδιος—, αλλά έργο μας είναι να
δείξουμε τον σκελετό της, για να μπορούμε, γνωρίζοντάς τον, να
συλλαμβάνουμε καλύτερα κατά το διάβασμα του Nietzsche τις
σχέσεις και τα όρια των όσων διαβάσαμε και ν’ αποκτούμε, με
γνήσια, δηλαδή με δημιουργική κριτική, τις αφορμές, που θα μας
σπρώξουν σε περαιτέρω σκέψεις.
Επίσης, πρέπει η ανάπτυξη να είναι πέρα ως πέρα θεμελιωμένη
στα κείμενα. Είναι βέβαια πιο άνετο να αναπτύξει κανείς τις
ιδέες του Nietzsche φαινομενικά «δι’ ιδίων μέσων». Έτσι όμως
πάει χαμένο ακριβώς εκείνο, που σαγηνεύει και που υπάρχει μέσα
στην ασυμφωνία. Η συμπαράθεση των ιδεών, από την οποία θα
προκύψει το πώς συμπληρώνονται, αλληλοσυγκρούονται και
κινούνται, είναι τόσο πιο αποτελεσματική για την κατανόηση του
Nietzsche, όσον πιο πολύ αναφέρεται κάθε βήμα της αναπτύξεως
—και μάλιστα κατά λέξιν— στα κείμενα.
Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σχεδόν ολόκληρη η φιλολογία, που
αναφέρεται στον Nietzsche, πλούσια σε παράθεση κειμένων.
Πάντως: εκείνο, που αξίζει, είναι να φέρνουν oι αναφορές αυτές
στα κείμενα κάτι το νέο στο φως και να μην αποτελούν μια απλή
χρηστομάθεια ωραίων αποσπασμάτων, ούτε να προκαλούν
πνευματώδεις τυχαίους συσχετισμούς, ούτε να απομονώνουν
αυθαίρετα μεμονωμένες κατευθύνσεις σκέψεως ή να δίνουν αφορμή
σε επιδερμικές συγκινήσεις. Ο σκοπός είναι να αναπτυχθούν
ορισμένες σκέψεις με μια συνοχή, που ουσιαστικά υπάρχει μέσα

τους, χωρίς να την έχει ο Nietzsche ο ίδιος τονίσει. Γιατί,
ενώ η λάμψη του συγγραφέα χτυπάει στα μάτια του αναγνώστη σε
κάθε σελίδα του Nietzsche, η λάμψη του φιλοσόφου μένει ως προς
το μεγαλύτερο μέρος της κρυμμένη. Αποσπάσματα λοιπόν, που
μνημονεύονται κατ’ αρέσκειαν, ή ορισμένες, χρήσιμες για ένα
μεμονωμένο σκοπό κατασκευές, θαμπώνουν μόνο τα μάτια και
οδηγούν φιλοσοφικά σε δρόμο στραβό. Η διαφωτιστική συμπαράθεση
χωρίων προκύπτει μόνο από μιαν ερμηνευτική εργασία που,
προσανατολισμένη στο όλον, έχει σκοπό να ξεχωρίσει εκείνες
ακριβώς τις κατευθυντήριες βασικές ιδέες, που η γνώση τους
μπορεί να δώσει μια διαφάνεια στο διάβασμα του Nietzsche —στο
διάβασμα, που ο καθένας πρέπει να κάμει μόνος του— και να
οδηγήση προ παντός σε μιαν εργασία με τον Nietzsche κι απάνω
στον Nietzsche. Η εκλογή που ακολουθεί τις προσωπικές
αρέσκειες, πρέπει να υποχωρεί όσο η γνώση του όλου απαιτεί
μιαν ανάπτυξη ικανή να καταστήσει αυτό το όλον κατά το δυνατόν
αισθητό.
Το να παραθέτει κανείς χωρία είναι στην ιδεώδη εκδήλωσή του
σαν την εργασία του χρυσοχόου: πρέπει oι πολύτιμοι λίθοι των
φιλοσοφικών σκέψεων να συλληφθούν σωστά και να ταξινομηθούν
ύστερα έτσι, ώστε να μην ισχύουν μόνο στη μεμονωμένη παρουσία
τους, αλλά και να αποτελούν στο σύνολό τους κάτι περισσότερο
από ό,τι θα εσήμαιναν στην μεμονωμένη παρουσία τους ή στην
απλή συσσώρευσή τους. Οι ίδιοι λίθοι μπορούν σε άλλους
συνδυασμούς ν’ αποκαλύψουν νέα φώτα˙ δεν είναι δυνατόν να
δείξουν το φως τους τα πάντα μονομιάς. Εκείνο, που προέχει
είναι να προβάλλει πάντα μια σαφής κατεύθυνση, που να
προκύπτει —δίχως καμιά παραβίαση ή κάμψη— από το ξεκαθάρισμα
ενός σημαντικού τόνου μέσ’ από τα όσα λέει ή εννοεί ο
Nietzsche.
Με την συμπαράθεση κατορθώνουμε και κάτι αλλο: κατορθώνουμε να
φέρουμε τις σκέψεις σε τέτοια επαφή, ώστε από την τριβή, που
θα σημειωθεί μεταξύ τους, να προκύψει η αυτοκριτική του ίδιου
του Nietzsche. Ατέλειωτα μπορεί να συζητεί κανείς γύρω από το
δίκιο ή το άδικο ωρισμένων εξωτερικεύσεων του Nietzsche˙ έτσι

όμως γίνεται νοητός. Μόνο με την προβολή των ασυμφωνιών κάτω
από το όλον της σκέψεώς του, μόνο με το φανέρωμα των ορίων και
των βάθρων, που προβάλλουν από μέσα της, γίνεται δυνατή η
κριτική, που κατά βάθος ο ίδιος ο Nietzsche ασκεί, γιατί
ανήκει στην ουσία της αλήθειας του, που πάντα ξεπερνάει τον
εαυτό της και πάει εμπρός.
Εξάρτηση της κατανοήσεως από την φύση του νοούντος.
Του Nietzsche η πρόθεση και το νόημα της αλήθειας, που μας
μεταδίδει, είναι να φανερώνει τι είναι ο καθένας μας από τον
τρόπο που «νοεί». Γι’ αυτό δεν ζητάει ο Nietzsche αναγνώστες
εν γένει, αλλά ζητάει τους δικούς του αναγνώστες, εκείνους που
του ταιριάζουν.
Φιλοσοφική αλήθεια και επιστημονική αλήθεια.— Στη φιλοσοφική
αλήθεια φθάνω μ’ έναν τρόπο βασικά διαφορετικό από τον τρόπο,
με τον οποίο φθάνω σε μιαν απλώς επιστημονική γνώση. Αυτήν την
τελευταία την καταλαβαίνει ο καθένας με το μυαλό του, που
είναι αντιπροσωπευτικό και που χρειάζεται απλώς παιδεία και
επιμέλεια˙ στην κατανόηση, αντιθέτως, μιας φιλοσοφικής
αλήθειας (και σε κάθε επιστήμη, που ζει μόνο από μιαν ώθηση
φιλοσοφική) προβάλλει ένα πιθανό γίγνεσθαι του ίδιου του
εαυτού μου, σημειώνεται ένα ξύπνημα, γίνεται, μέσω του τρόπου,
με τον οποίον μου αποκαλύπτεται το ον, μια αποκάλυψη του ίδιου
του εαυτού μου.
Αν, όμως, δεν είναι αλήθεια η μια και η ίδια, στο ίδιο
επίπεδο, για όλους, αν η αλήθεια γίνεται προσιτή στον καθέναν
χωριστά μέσω μιας προϋποθέσεως, που υπάρχει μέσ’ στην ύπαρξή
του, αν η κατανόηση της αλήθειας είναι ένα γίγνεσθαι του ίδιου
του εαυτού μας, τότε το παμπάλαιο ερώτημα, τι προκύπτει από
όλα αυτά για την μετάδοση της αλήθειας, είναι ένα ερώτημα
απειλητικό για κάθε ενιαία μεταδοτικότητα και στο τέλος, για
την αλήθεια την ίδια. Εφ’ όσον η αλήθεια υπάρχει μόνο στη
μετάδοση, εφ’ όσον προβάλλει, λοιπόν χρησιμοποιώντας τη
γλώσσα, και γίνεται συνεπώς κατ’ ανάγκην δημόσια, μοιραίο
είναι, λόγω της ουσιαστικής διαφοράς των αντιθέτων

προϋποθέσεων, να οδηγεί το λιγώτερο στην παρανόηση, στην
διαστροφή, στην κατάχρηση, αν όχι στο να γίνεται η ίδια
αμφίβολη και προβληματική.
Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο βασικές απόψεις: πρώτον η θεωρία
περί των βαθμίδων της αλήθειας εν σχέσει με τις βαθμίδες της
υπάρξεως του ανθρώπου, δεύτερον η θεωρία για την αναπότρεπτη
διφορούμενη όψη της αλήθειας και των συνεπειών της.
Η θεωρία των βαθμίδων οδηγεί στη σκόπιμη αποσιώπιση και
μυστικότητα και στο σχέδιο μιας παιδείας, που αποβλέπει στην
βαθμιαία ωρίμανση της νοητικής δυνάμεως: κανείς δεν
επιτρέπεται να μάθει ό,τι είναι αληθινό πριν κατορθώσει,
προετοιμασμένος πια γι’ αυτήν τήν αλήθεια, να συλλάβει σωστά
όσα αποτελούν μυστήρια για όποιον στέκεται σε προηγούμενες
βαθμίδες. Αυτό όμως θα αποτελούσε μιαν εξωτερική διαρρύθμιση,
που προϋποθέτει, ότι ξέρουν οι παιδαγωγοί πώς είναι
καταρτισμένες oι βαθμίδες της υποστάσεως και της αλήθειας που
υπάγεται σ’ αυτές: θάπρεπε oι παιδαγωγοί να βλέπουν, σαν να
ήσαν Θεοί, πέρα ως πέρα την αλήθεια και να την κατέχουν˙
επίσης θάπρεπε να προϋποτεθή μια επιλογή των ανθρώπων ανάλογα
με την όλη τους ύπαρξη, με την ευγένεια και τις δυνατότητές
τους, μια επιλογή που ο τεταγμένος να την κάμει θάπρεπε να
είναι προικισμένος με το υπερανθρώπινο χάρισμα να διακρίνει τα
διάφορα πνεύματα˙τέλος θάπρεπε να προϋποτεθή μια μορφή
εκδηλώσεως για την αλήθεια τέτοια, που να κρύβει την αλήθεια,
χωρίς να την μεταβάλλει σε μια βίαιη εξουσία, μια μορφή λοιπόν
εκδηλώσεως, που θα έκανε την αλήθεια να εξακολουθεί να μένει
αλήθεια και μέσα στη σκόπιμη απόκρυψή της.
Τίποτε απ’ αυτά δεν ισχύει στην περίπτωση του Nietzsche, ο
οποίος ακολουθεί την δεύτερη κατεύθυνση: κανείς δεν γνωρίζει
τις βαθμίδες, κανείς δεν έχει το χάρισμα να ξεχωρίζει τους
ανθρώπους στο απόλυτο νόημα, που έχει η ύπαρξή τους, ούτε
υπάρχει για την ίδια την αλήθεια —ακόμα λιγώτερο μάλιστα στην
περίπτωση της πιο φανερής αλήθειας— άλλη αποτελεσματική
απόκρυψη εκτός από την παρανοητική. Μόνο η διφορούμενη όψη
μπορεί να υπερασπίσει την αλήθεια από εκείνους, που δεν έχουν

το δικαίωμα να την αποκτήσουν. Γι’ αυτό βγαίνει ο Nietzsche
στην δημοσιότητα —με τον τρόπο, που τον κάνει ν’ ακούγεται
εξωτερικά από τον καθένα— για να πετύχει ακριβώς εκείνον, που
μπορεί να τον πετύχει η αλήθεια και να ξεγυμνώσει εκείνον που
δεν έχει κανένα δικαίωμα κοντά της (και για τον οποίον όταν
τύχει ν’ ακούσει την αλήθεια, θα μπορούσε κανείς να πει: «ένας
μικρός παροξυσμός μανίας τον σπρώχνει να βγάλει έξω ό,τι πιο
εσωτερικό και πιο γελοίο έχει μέσα του» (14,359).
Αιτήματα προς τη φύση του νοούντος.—Γι’ αυτό έχει ο Nietzsche
πάντα κάτι να απαιτήσει από τη φύση εκείνου, που ο ίδιος
επιθυμεί να τόν νοήσει. Του ήταν «αδύνατο να διδάξει την
αλήθεια εκεί, όπου η διανοητικότητα είναι χαμηλή» (14,60).
Όποιος νοιώθει με τρόπο αντίθετο με τον δικό του, δεν μπορεί
να καταλάβει την κατάστασή του και επομένως τα επιχειρήματά
του˙ θάπρεπε για να καταλάβει, «να είναι θύμα του αυτού
πάθους» (11,384), να έχει ζήσει μέσ’ στη δική του την ψυχή
«λάμψη, φωτιά και χαραυγές»˙ «μπορώ μόνο να υπενθυμίζω στους
άλλους—και τίποτε περισσότερο» (5,217).
Ο ίδιος ο Nietzsche λέει, πως το να τον καταλάβει κανείς
αποτελεί «μια διάκριση που θα πρέπει να την αξίζει» (15,54).
Θέλει να στήνει πάντα φράγματα γύρω από τις σκέψεις του: «για
να μην εισβάλλουν στα περιβόλια μου τα γουρούνια και οι
ονειροπόλοι» (6,277). Τους χειρότερους κινδύνους τους βλέπει
νάρχονται από τους «απαιτητικούς θαυμαστές» (14,230), διώχνει
τους ενοχλητικούς επισκέπτες, όσους δεν ανήκουν εκεί μέσα και
ειρωνεύεται βαρειά τη «μαϊμού του Ζαρατούστρα» (6,258 κ.ε.).
Δεν έχει λοιπόν ο καθένας τα ίδια δικαιώματα πάνω στις σκέψεις
του Nietzsche, ακόμα λιγώτερο στις αξιολογίες του˙ έχει
δικαιώματα μόνον, αν στέκεται στο ίδιο ύψος. «Η αντίθετη
νοοτροπία είναι η νοοτροπία των εφημερίδων: γι’ αυτές οι
αξιολογικές εκτιμήσεις είναι κάτι, που επιτρέπεται ο καθένας
να πάρει στα χέρια του σαν να ήταν ιδιοκτησία του. Εδώ έχει
τεθεί η προϋπόθεση, ότι όλοι στέκονται στο ίδιο ύψος» (14,58).
Το «να δέχεται κανείς αξιολογικές κρίσεις σα μια φορεσιά»
(14,60), αυτό εξηγείται από την «πίστη ότι όλα είναι ελεύθερα

στην κρίση του καθενός» (14,60). Σήμερα εφθάσαμε «χάρις στο
πνεύμα της εποχής που τόχει πάρει επάνω του,… σε σημείο, που
δεν πιστεύει πια κανείς σε ξεχωριστά πνευματικά δίκαια και στο
αμετάδοτο των τελευταίων αληθειών» (14,419). Ολόκληρη η σκέψη
του Nietzsche στηρίζεται στη συνείδηση αυτών των ξεχωριστών
δικαίων, στην γνώση για το αμετάδοτο των τελευταίων αληθειών
και στην ακουστική εμβάνθυνση στην αυτοτελεια του πλησίον του,
που υπάγεται σ’ αυτά τα τελευταία και αμετάδοτα.
Αν είναι όμως συνυφασμένο με την ουσία της αλήθειας το ότι δεν
μπορεί να συλληφθή παρά μόνο από τους ανθρώπους, που στέκονται
στο ίδιο ύψος, θα ρωτήση ο καθένας τον εαυτό του: ποιος είμαι;
Μπορώ να νοήσω; έχω δικαίωμα συμμετοχής;— Στην ερώτηση αυτή
δεν είναι δυνατόν να δοθεί απάντηση˙ η μόνη οδός, που υπάρχει,
είναι η εξής: να πετύχω σε συναστροφή με τον Nietzsche την
ανάταση εκείνη, που δεν πρέπει να προσχεδιασθή και που η
πραγματικότητά της θα μου αποκαλύψει περί τίνος πρόκειται και
τι είμαι, χωρίς να το ξέρω από πριν ή να νομίζω ότι το κατέχω
σαν κάτι που υπάρχει.
Κίνδυνοι και δισταγμοί στην μετάδοση ουσιαστικής αλήθειας.— Ο
Nietzsche βλέπει τον κίνδυνο, που είναι αναπότρεπτος στη ζωή
της αλήθειας: «Υπάρχουν βιβλία, που η αξία τους για την ψυχή
και την υγεία αντιστρέφεται αν, αντί να τα χρησιμοποιεί μια
ψυχή υψηλή, τα χρησιμοποιεί μια κατώτερη ψυχή: στην περίπτωση
της κατώτερης ψυχής είναι τα βιβλία αυτά επικίνδυνα,
συντριπτικά, διαλυτικά˙στην άλλη περίπτωση είναι σαν κηρύγματα
που προκαλούν τους τολμηρούς να δείξουν την τόλμη τους»
(7,50). Εφ’ όσον είναι ανάγκη να εμφανίζεται η αλήθεια στη
μετάδοσή της, διφορούμενη, μπορεί ο Nietzsche να διατυπώσει
την απαίτηση: «Οι πιο υψηλές μας αλήθειες ηχούν κατ’
ανάγκην—και πρέπει να ηχούν—σαν ανοησίες, κατά τις περιστάσεις
μάλιστα και σαν εγκλήματα, όταν με τρόπο αθέμιτο φθάνουν στ’
αυτιά εκείνων, που δεν είναι καμωμένοι και προορισμένοι γι’
αυτές» (7,49). Όταν εχαρακτήρισε ο Widmann στην ένωση της
Βέρνης τα βιβλία του Nietzsche ως επικίνδυνα και τα παρομοίασε
με δυναμίτιδα, ο Nietzsche άφησε αδιάφορος να ισχύση ο

χαρακτηρισμός αυτός.
Ο κίνδυνος πρέπει να υπάρχει και κανείς δεν πρέπει να
αποτρέψει τον άλλον από το να τον αντιμετωπίσει, γιατί κανείς
δεν ξέρει εκ των προτέρων για ποιον είναι καταστρεπτικός και
για ποιον δημιουργικός. Το ζήτημα δεν είναι ν’ αποσιωπήσει
κανείς την αλήθεια, αλλά κάτι πολύ δύσκολο: νάχει το θάρρος να
διανοηθή πραγματικά και να πει καθαρά εκείνο, που γνωρίζει.
Η διφορούμενη όψη της αλήθειας δεν έχει καμιά συγγένεια με την
ανειλικρίνεια που κρύβει ή που διατηρεί επίτηδες ό,τι εμείς oι
ίδιοι νοιώθουμε ως διφορούμενο. Η διφορούμενη όψη της αλήθειας
είναι η αθέλητη, που ενυπάρχει στη μετάδοση του αληθινού,
γιατί oι φύσεις εκείνων, που αποδέχονται είναι ανόμοιες. Το να
αποτολμούμε το διφορούμενο κι όχι το να το θέλουμε αυτό είναι
που συνιστά το θάρρος της αλήθειας.
Ευνόητοι είναι βέβαια, και oι δισταγμοι: αυτός που διανοείται,
μπορεί και να επιφυλαχθή, όταν αντιληφθή την καταστροφή, που
μπορεί να προκληθή από τις σκέψεις του, όταν του γίνουν
συνειδητές oι διαστροφές και καταχρήσεις, που μπορεί να γίνουν
εις βάρος τους. Όταν λοιπόν ο Nietzsche αναρωτιόταν σχετικά με
τους μεγάλους του παρελθόντος, αν «είχαν τόσο βάθος, όσο
χρειαζόταν για να μη γράψουν ό,τι εγνώριζαν» (14,229), όταν,
νέος ακόμα, έγραφε: «οι ρίζες της σκέψεως και βουλήσεώς μας…
δεν πρέπει να βγουν έξω στο φως το όξύ» κι ότι γι’ αυτό «είναι
μια τέχνη ευγενική το να σωπαίνει κανείς σε τέτοιες
περιπτώσεις την κατάλληλη στιγμή. Η λέξη είναι ένα επικίνδυνο
πράγμα… Πόσα είναι, που δεν επιτρέπεται να εκφράσει κανείς! Οι
θρησκευτικές μάλιστα και φιλοσοφικές θεμελιώδεις αντιλήψεις
είναι ακριβώς εκείνες, που ανήκουν στα pudendis» (προς τον von
Gersdorff, 18,9, 71), όταν κι αργότερα ένοιωθε μέσα του όλο κι
από την αρχή αυτούς τους δισταγμούς απαιτούσε πάντως από τον
εαυτό του μ’ όλα ταύτα τη διανοητική εκείνη σύλληψη και
έκφραση της αλήθειας, που τίποτε δεν την τρομάζει˙ γιατί
αντίθετα προς κάθε σκόπιμη αποσιώπιση χάριν του υποτιθέμενου
αγαθού των ανθρώπων, η δύναμη η πραγματική υπάρχει μόνο στην
αποκαλυπτική διάθεση, που δεν έχει βέβαια τίποτε το κοινό με

το απειθάρχητο κι ασύδωτο κουβεντολόι που κάνει τάχα πως
εκφράζει αλήθειες. Για τον Ζαρατούστρα μας λέει ο Nietzsche:
«Η παραμικρότερη αποσιώπιση παραλύει ολόκληρη τη δύναμη του:
νοιώθει, ότι ως τα τώρα ξέφυγε από το να εκφράσει και σκέψη—…
Η τελευταία επιφύλαξη, η πιο λεπτή αποσιώπιση εμποδίζει κάθε
μεγάλη επιτυχία» (14,293).
Ο Nietzsche δεν θέλει πιστούς.— Εφ’ όσον δεν επιτρέπεται να
εκληφθούν oι σκέψεις του Nietzsche ούτε ως εξουσιαστικά
επικυρωμένες, ούτε ως γενικώς ισχύουσες αλήθειες, είναι κάπως
ανάποδο να γίνη κανείς «οπαδός» του. Με την ουσία της αλήθειας
αυτής είναι συνυφασμένο το ότι δεν μπορεί να μεταδοθεί παρά
μόνον αν πηγάζει μέσ’ από τον ίδιο τον εαυτό μας. Γι’ αυτό
είναι ο Nietzsche από την αρχή ως το τέλος ο προφήτης εκείνος,
που, αντίθετα με όλους τους προφήτες, παραπέμπει τον καθένα
στον ίδιο τον εαυτό του:
«Ακολούθησε μόνο πιστά τον εαυτό σου:—έτσι ακολουθας εμένα»
(5,16). «Μόνον αυτός, που όλο κι ανεβαίνει στο δικό του δρόμο
παίρνει μαζί του ψηλά σε πιο καθάριο φώς και την εικόνα μου»
(5,20). «Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος μου—ποιος είναι ο δικός
σας;—έτσι απαντούσα σε όσους μου είπαν να τους δείξω το δρόμο.
Ο δρόμος, ο ένας δεν υπάρχει!» (6,286). Ο Nietzsche ποθεί τον
αυτοτελή έτερον: «Θέλω να συναναστρέφομαι τέτοιους μονάχα
ανθρώπους, που αποτελούν δείγμα μόνο για τον εαυτό τους και
δεν χρησιμοποιούν εμένα για δείγμα. Γιατί αυτό το τελευταίο θα
μ’ έκανε εμένα υπεύθυνο γι’ αυτούς, θα μ’ έκανε δούλο τους»
(11,391).
Έτσι εξηγείται και η διαρκής απόκρουσις του Nietzsche: «Θέλω
να προκαλέσω την πιο μεγάλη δυσπιστία εναντίον μου» (4,304) «Ο
ανθρωπισμός του διδασκάλου απαιτεί να προφυλάσση τους μαθητές
του από τον εαυτό του» (4,304). Ο Ζαρατούστρας εγκαταλείπει
τους μαθητές του: «φύγετε από μπροστά μου και αμυνθήτε κατά
του Ζαρατούστρα» (6,114). Οι λέξεις αυτές τονίζονται ξανά στο
Ecce homo με την προσθήκη: «εδώ δεν έχει τον λόγο ένας
φανατικός, εδώ δεν γίνεται κατήχηση, εδώ δεν ζητείται πίστη»
(15,4).

Και το ότι προβάλλει ο Nietzsche κάτω από το σχήμα ενός
νομοθέτη, κι αυτό είναι μοναχά μια φάση του έμμεσου χαρακτήρα
του. Το ότι προβάλλει έτσι, αυτό έχει βέβαια και το νόημα, που
εκφράζει η ρήση: «Είμαι ένας νόμος μοναχά για τους δικούς μου,
δεν είμαι νόμος για όλους» (6,415), έχει όμως και το νόημα της
αντιστάσεως, μέσω της οποίας ο άλλος, που του ανήκει, θα πάει
να βρη τον εαυτό του: «Το δικαιώμα, που κατέκτησα, δεν θα το
δώσω στον άλλον: ας τ’ αρπάξει κι’ αυτός, όπως εγώ… Ένας
νόμος, βγαλμένος από μένα σα να ήθελε να τους φτιάξη όλους
κατ’ εικόνα και ομοίωσίν μου, πρέπει να υπάρχει μόνο για τον
εξής λόγο: για ν’ ανακαλύπτει ο καθένας τον εαυτό του σε
αντιδιαστολή προς την εικόνα αυτή και να δυναμώνει» (12,365).
Απόλυτα συνεπής με τη στάση του αυτή, δεν θέλει ο Nietzsche
ούτε να κυριαρχήσει, ούτε να αναγορευθή άγιος: «Να κυριαρχήσω;
Να επιβάλλω τον τύπο μου σε άλλους; φρίκη! Δεν έγκειται τάχα η
ευτυχία μου στο ότι βλέπω ακριβώς πολλούς άλλους;» (12,365).
Και τέλος: «…τίποτε δεν υπάρχει μέσα μου κοινό μ’ έναν ιδρυτή
θρησκείας—Δεν θέλω «πιστούς», σκέπτομαι, ότι παραείμαι
κακεντρεχής για να πιστέψω στον ίδιο τον εαυτό μου, δεν μιλώ
ποτέ στα πλήθη… Έχω έναν τρομακτικό φόβο, ότι θα με
αναγορεύσουν μια μέρα άγιο… Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για ν’
αποσοβήσει κάθε ρεζίλεμά μου» (15,116).
Πώς θέλει ο Nietzsche τη μετάδοσή του.— Τι ζητάει ακριβώς ο
Nietzsche μ’ αυτήν την συμπλοκή μεταξύ του προφητικού
κηρύγματος και της αποκρούσεως εκείνων, που τον ακολουθούν
τυφλά, μεταξύ του νομοθέτη και εκείνου που κηρύσσει την
αντίσταση κατά των νόμων του, μεταξύ διδασκάλου και
εκείνου,που όλα τα βάζει σε αμφιβολία, τί ζητάει, όταν αφήνει
ν’ αναιρούνται μονάχοι τους oι λόγοι του, που φθάνουν σε ό,τι
υπάρχει πιο εσωτερικό, τι είναι εκείνο που αντικαθιστά τον
ιδρυτή θρησκείας, τι θα ήθελε να σημαίνει για τους άλλους,
αυτό μας το εζωγράφισε σε μιαν αόριστη εικόνα κάτω από τον
τίτλο «génie της καρδιάς»˙ «Το génie της καρδιάς,… που η φωνή
του ξέρει να κατεβαίνει ως τον κάτω κόσμο κάθε ψυχής και που
ταιριάζει με τη μαστοριά του να ξέρει να φωτίζει έτσι, που για

όσους το ακολουθούν είναι ένας εξαναγκασμός περισσότερος για
να το ακολουθούν όλο και πιο εσωτερικά, όλο και πιο βαθειά:—το
génie της καρδιάς, που κάνει να βουβαθεί καθετί το ηχηρό και
αυτάρεσκο και σε μαθαίνει ν’ ακούς, που λειαίνει τις άγριες
ψυχές και τους δίνει να δοκιμάσουν μια νέα επιθυμία, την
επιθυμία να μένουν ήρεμες σαν ένας καθρέπτης, για να
καθρεφτίζεται μέσα τους ο βαθύς ουρανός˙ το génie της καρδιάς,
που μαντεύει κι ανακαλύπτει τον κρυμένο και ξεχασμένο θησαυρό…
κάτω από θολό και παχύ στρώμα πάγου, αποτελώντας έτσι μια
ράβδο μαγική για κάθε κόκκο χρυσαφιού… το génie της καρδιάς,
που αγγίζοντάς το φεύγει ο καθένας πιο πλούσιος, πιο πλούσιος,
πιο πλούσιος σε ότι απαρτίζει τον εαυτό του,… ξανοιγμένος
έτσι, που θάλεγε κανείς πως τον εφύσηξε κάποιος από τους
ανέμους εκείνους που λυώνουν τα χιόνια, πιο αβέβαιος ίσως, μα
γεμάτος ελπίδες, που δεν έχουν πάρει ακόμα ονόματα, γεμάτος
από νέα θέληση—» (7,271).
Βρήκε ο Nietzsche τους αναγνώστες του;— Όταν ήταν ο ίδιος
νέος, επίστευε ακόμα στους νέους: «Γι’ αυτούς τους
ελπιδοφόρους ξέρω, ότι νοιώθουν σαν δικές τους όλες αυτές τις
γενικότητες και ότι θα τις μεταφράσουν με την απολύτως δική
τους πείρα σε μια θεωρία, που έχει νόημα προσωπικό˙ στους
άλλους ας μη γίνουν εν τω μεταξύ αντιληπτές παρά μερικές
σκεπασμένες πιατέλες που άλλως τε είναι δυνατό να είναι κι’
αδειανές…» (1,381). Λιγάκι αργότερα όμως ζητάει κι’ όλας να
υποδείξει «στους θερμούς και διψασμένους για πεποιθήσεις
νέους, ότι δεν πρέπει να παίρνουν αμέσως τις διδασκαλίες του
σαν ένα κριτήριο για τη ζωή, αλλά πρέπει να τις παίρνουνε σαν
θέσεις, που έχουν ανάγκη να σταθμισθούν καλά…» (11,398). Στο
τέλος του γίνονται oι νέοι, στον θαυμασμό τους για τα έργα
του, βάρος: «γιατί είναι ολοφάνερο, ότι αυτά δεν είναι βιβλία,
για νέους ανθρώπους» (προς τον Overbeck, 13,5,87).
Απογοητευμένος πια ζητάει τον σύντροφό του˙ θεωρεί τα
συγγράματά του αγκίστρια ικανά να ψαρέψουν τους ανθρώπους, που
πρέπει. Αλλά oι αληθινοί αναγνώστες δεν έρχονται: ο Nietzsche,
αποκρούοντας κάθε προσαρμογή, ξεγυμνώνοντας κάθε επίφαση,

βλέπει τον εαυτό του μέσα στην αληθινότητά του όλο και πιο
μόνον. Δίνοντας πια στην όψη του το πιο ισχυρό πάθος, χάνει
συνειδητά κάθε προϋπόθεση για να γίνει νοητός στήν εποχή του.
Ήρθε βέβαια η δόξα, που ο Nietzsche με βεβαιότητα προέβλεψε,
αλλά που δεν την έζησε ούτε καν στις πρώτες της αρχές.
Κατανοήθηκε έκτοτε ο Nietzsche, όπως ήθελε ο ίδιος; Δεν έχει
ακόμα κανείς το δικαίωμα ν’ απαντήσει στην ερώτηση αυτή μ’ ένα
Ναι ή Όχι.
Ο σκοπός είναι, να γίνη κανείς ο ίδιος ο εαυτός του,
αφομοιώνοντας τον Nietzsche. Αντί να υποκύψουμε στην πλάνη να
αποδεχθούμε θεωρίες και νόμους στο φαινομενικά μονοσήμαντο
νόημά τους σαν κάτι, που ισχύει γενικά, η απαίτηση του
Nietzsche είναι να μας οδηγήσει στο δυνατό ύψος του εαυτού μας
του ίδιου. Αντί να υποταχθούμε σε απλοποιημένα αιτήματα και
φράσεις, πρέπει να βρούμε μέσω του Nietzsche τη γνήσια
απλότητα του αληθινού.

