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Πρόλογος 

 

        Ο Θεφο πέζαλε. Ο ¨ζάλαηνο ηνπ Θενχ¨ απνηειεί γηα ηνλ Νίηζε έλα 

γεγνλφο δξακαηηθφ. Ο Θεφο εμαιείθεηαη γη’ απηφλ, επεηδή ππάξρεη κηα 

εζσηεξηθή ηξαγσδία πνπ ηνλ θάλεη λα ηνλ απαξλεζεί. ηελ ειηθία ησλ πέληε 

εηψλ δεη ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ θαη ε απφγλσζή ηνπ παίδεη ζπνπδαίν 

ξφιν ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. Γέθα νιφθιεξα ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ 

παηέξα ηνπ ε απειπηζία ηνπ Νίηζε παξακέλεη βαζηά. Ο ίδηνο παξνκνηάδεη 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ κ’ έλα δέληξν, ην νπνίν αλ θνπεί ζηε κέζε, καξαίλεηαη 

θαη πεζαίλεη θαη ηα πνπιηά εγθαηαιείπνπλ ηα θιαδηά ηνπ. Έηζη ληψζεη θη 

απηφο κηζφο ρσξίο ηνλ παηέξα ηνπ, ην ζηήξηγκά ηνπ
1
. 

        Σα ίδηα ζπλαηζζήκαηα έλησζα θη εγψ , φηαλ πξηλ απφ έμη ρξφληα έραζα ην 

δηθφ κνπ παηέξα. Ζ απψιεηά ηνπ κε επεξέαζε βαζηά , επεηδή απνηεινχζε 

γηα κέλα εθηφο απφ παηέξα θαη θίιν, έλα ζπνπδαίν δάζθαιν ζε θάζε ζηηγκή 

ηεο δσήο κνπ. Ήηαλ δίπια κνπ ζε φια ηα βήκαηα κνπ θη αθφκε θαη ζήκεξα 

κνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα πηζηέςσ φηη δε βξίζθεηαη θνληά καο. 

        Σν πξνζσπηθφ κνπ απηφ βίσκα κε ψζεζε λ’ αζρνιεζψ κε ηε θηινζνθία 

ηνπ Νίηζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην ¨ζάλαην ηνπ Θενχ¨. Μεηά ην ζάλαην 

ηνπ δηθνχ κνπ παηέξα , άξρηζα λ’ ακθηβάιισ γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ Θενχ θαη λα απνξψ ηαπηφρξνλα κε ηελ ακθηβνιία κνπ απηή. 

       ήκεξα, πηζηεχσ φηη κειεηψληαο ηα έξγα ηνπ Νίηζε θαη ζπλζέηνληαο ηε 

κεηαπηπρηαθή κνπ εξγαζία , έρσ απνθηήζεη κηα δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ Θενχ , ηελ νπνία φκσο ζπλερίδσ λα δηεξεπλψ θαη λα κε 

πξνβιεκαηίδεη. ηελ πνξεία κνπ απηή κε βνήζεζε πνιχ ν θαζεγεηήο κνπ 

θχξηνο Παλαγηψηεο Γφηθνο θαη ηνλ επραξηζηψ ζεξκά γη’ απηφ.  

      

 

                                                 
1
 Βι.G.BARONI , Ο Νίηζε κπξνζηά ζην πξόβιεκα ηνπ Θενύ, «Ζ νηθνγέλεηά καο φηαλ έραζε ηνλ 

αξρεγφ ηεο, έραζε θάζε ραξά γηα ηε δσή θαη κηα βαζηά θαηάζιηςε καο θπβεξλά απφ ηφηε φινπο», 

ζει.9. 
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1.Ζ Βηνγξαθία ηνπ Νίηζε 

 

 

     Ο Φξεηδεξίθνο Βίιρεικ Νίηζε , Γεξκαλφο θηιφζνθνο, πνηεηήο, ζπλζέηεο 

θαη θηιφινγνο , γελλήζεθε ζην Ραίθελ ηεο Πξσζηθήο αμνλίαο ζηηο 15 

Οθησβξίνπ 1844. Ήηαλ γηνο Λνπζεξαλνχ πάζηνξα. Μεηά ηνλ πξφσξν 

ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ απφ εγθεθαιηθή αζζέλεηα ην 1849, αιιά θαη ην ρακφ 

ηνπ αδεξθνχ ηνπ ηνλ επφκελν ρξφλν , ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθφκηζε ζην 

Νάνπκπνπξγθ. 

     Ο Νίηζε θνίηεζε ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν σο ην 1854 θη έπεηηα ζην Dom 

Gymnasium. ηηο 5 Οθησβξίνπ ηνπ 1858 εηζήρζε ζην Πθφξηα, έλα απφ ηα 

πην θεκηζκέλα ζρνιεία θιαζηθψλ ζπνπδψλ ηεο Γεξκαλίαο, ελψ ην 1864 

μεθίλεζε ζπνπδέο θιαζηθήο θηινινγίαο ζην παλεπηζηήκην ηεο Βφλλεο ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή Ρηηζι, ηνλ νπνίν αθνινχζεζε ην θζηλφπσξν 

ηνπ 1865 ζην παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο. Σν 1867 θαηαηάρζεθε ζην 

ππξνβνιηθφ ζψκα ηνπ Νάνπκπνπξγθ, φπνπ δηαθξίζεθε , πηζαλφλ λα 

απνθηνχζε ην βαζκφ ηνπ ινραγνχ αλ δελ είρε ππνζηεί έλαλ ζνβαξφ 

ηξαπκαηηζκφ πνπ ηνλ θαηέζηεζε ¨πξνζσξηλά αλίθαλν ππεξεζίαο¨, ζέηνληαο 

ηέινο ζηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. Αθνχ επέζηξεςε ζηε Λεηςία, 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ρίραξλη Βάγθλεξ, απφ ηνλ νπνίν επεξεάζηεθε 

ζεκαληηθά · ν κνπζνπξγφο απνηέιεζε γηα εθείλνλ έλα είδνο παηξηθήο 

θηγνχξαο. 
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     ε ειηθία εηθνζηπέληε εηψλ θαη πξηλ απνθηήζεη ηίηιν δηδαθηνξηθψλ 

ζπνπδψλ, ν Νίηζε επηιέρζεθε λα θαηαιάβεη ηελ έδξα ηεο θιαζηθήο 

θηινινγίαο ζην παλεπηζηήκην ηεο Βαζηιείαο , κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ρηηζι. 

Απφ ηφηε μεθίλεζε ην πνιχκνξθν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν. ηα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ ε αλέθαζελ αζζεληθή ηνπ πγεία θινλίζηεθε αθφκε 

πεξηζζφηεξν. Ο Νίηζε δηέθνςε νξηζηηθά ηελ παλεπηζηεκηαθή ηνπ θαξηέξα ην 

1879. Πέξαζε ηα επφκελα ρξφληα ηνπ ηαμηδεχνληαο ζε πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο, 

ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διβεηίαο · ε πεξίνδνο απηή ππήξμε ηδηαίηεξα 

παξαγσγηθή γη’ απηφλ. ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1889 ππέζηε λεπξηθή θαηάξξεπζε, 

ελψ βξηζθφηαλ ζηελ πιαηεία Κάξιν Αικπέξην ηνπ Σνξίλν. Μεηαθέξζεθε 

ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή ηεο Βαζηιείαο θαη αξγφηεξα ζε θιηληθή ηεο Ηέλαο, 

φπνπ νη γηαηξνί δηέγλσζαλ ¨παξαιπηηθή ςπρηθή δηαηαξαρή¨. Πέζαλε ζηηο 25 

Απγνχζηνπ 1900 απφ πλεπκνλία θη ελψ είραλ πξνεγεζεί εγθεθαιηθά 

επεηζφδηα. 

 

2.Σν Έξγν ηνπ Νίηζε 

 

     Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ Νίηζε είλαη ηα εμήο: 

-Η Γέλλεζε ηεο Τξαγσδίαο (1872) 

-Αλεπίθαηξνη Σηνραζκνί (1876) 

-Αλζξώπηλν, πνιύ αλζξώπηλν (1878) 

-Απγή (1881) 

-Η Φαξνύκελε Επηζηήκε (1882) 

-Τάδε έθε Ζαξαηνύζηξα(1883-1885) 

-Πέξα από ην θαιό θαη ην θαθό(1886) 

-Η Γελεαινγία ηεο Ηζηθήο(1887) 

Τν Λπθόθσο ησλ εηδώισλ(1888) 

-Αληίρξηζηνο(1888) 

-Θδέ ν άλζξσπνο(1888) 

-Νίηζε ελαληίνλ Βάγθλεξ(1888) 
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Ζ έλλνηα ηνπ ζετθνχ 

θαη 

ε πξνβιεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ζετθνχ θαη αλζξψπηλνπ 

 

         Ο ρξηζηηαληθφο Θεφο απνηειεί, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο 

πηζηεχσ, έλαλ εμσηεξηθφ Θεφ, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν, θπξηαξρεί 

ζε απηφλ θαη ηνλ ξπζκίδεη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνξξφθεζε ηεο 

ρξηζηηαληθήο πίζηεο απφ ην θφβν απέλαληη ζηνλ εμνπζηαζηηθφ Θεφ. Έηζη 

εθθπιίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο πίζηεο . ε ηνχην ζπληειεί θαη ε 

εμνπζηαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κέζα ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ζξεζθείαο. 

         Οη άλζξσπνη είλαη εμαιείςηκνη , γη’ απηφ θαη δνπλ ζηνλ εμσηεξηθφ 

θφζκν, ν νπνίνο έρεη αξρή, εμέιημε θαη ιήμε. ια ηα πξάγκαηα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφλ ηνλ θφζκν είλαη πεξαηά, θαη ππφ απηή ηε 

ζπλζήθε νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ καδί ηνπο. Σν ίδην 

πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ θαη κε ην ζετθφ ζηνηρείν, αιιά απηφ δελ είλαη εθηθηφ 

εθ πξψηεο φςεσο. Χο εμσηεξηθφηεηεο είλαη πξνζσξηλνί, ζπρλά φκσο ηείλνπλ 

λα ππεξβαίλνπλ ηελ πεξαηφηεηά ηνπο, γη’ απηφ θαη δεκηνπξγείηαη 

νληνινγηθή ζχγθξνπζε. 

         Σν ζετθφ απφ ηε θχζε ηνπ δελ εμσηεξηθεχεηαη ψζηε λα 

αληηθεηκελνπνηείηαη. Δίλαη ε απεηξφηεηα πνπ καο απεπζχλεηαη. Γελ 

κπνξνχκε λα απνδείμνπκε ηελ χπαξμή ηνπ, αιιά γηα λα έρνπκε κηα 

πξαγκαηηθή ζρέζε κε απηφ ζα πξέπεη λα απειεπζεξσζνχκε απφ ηελ επηξξνή 

ηνπ εμσηεξηθνχ Θενχ θαη λα μεπεξάζνπκε ηνλ εαπηφ καο. Γηα λα ζπκβεί 

απηφ ην γεγνλφο ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ν ¨ζάλαηνο ηνπ Θενχ¨. Μφλν 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα αλαηξέζνπκε ηνλ παιαηφ καο εαπηφ, 

πνπ ήηαλ ππνηαγκέλνο ζηνλ αθεξεκέλν Θεφ, θαη λα μεθηλήζνπκε ηελ 

αλνδηθή καο πνξεία πξνο ηνλ Τπεξάλζξσπν. 
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        Με ην ¨ζάλαην ηνπ Θενχ¨ ην άπεηξν δηεγείξεη ηελ εζσηεξηθή 

ελεξγεηηθφηεηα πνπ δηέπεη ηνλ θαζέλα καο, αθνχ εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε 

απηφ2.Ο εμνπζηαζηηθφο Θεφο πνπ θνλεχζεθε απνηειεί ην θίλεηξν γηα ηελ 

αλαθάιπςε κηαο λέαο πνηνηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ζετθνχ θαη αλζξψπηλνπ. 

       χκθσλα κε ηνλ Νίηζε, ε ξήζε ¨ν Θεφο είλαη λεθξφο¨ θαλεξψλεη ηε 

δηηζηνξηθφηεηα ηνπ κεηαθπζηθνχ δεηήκαηνο3. Καζψο δελ απεπζπλφκαζηε 

πιένλ ζε κηα αφξηζηα αλψηεξε δχλακε πνπ λα πξνζδίδεη λφεκα ζηελ 

αηνκηθή καο δσή, αλαδεηνχκε κηα άιινπ ηχπνπ ζρέζε κε ην ζετθφ. 

       Πξνθαινχκαζηε λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ ηαπηφηεηά καο θαη λα 

εμαηνκηθεχζνπκε ηε ζρέζε ηεο πεξαηφηεηάο καο κε ην άπεηξν ζηνηρείν. Ζ 

λέα απηή εζσηεξηθή ζρέζε αλαγθαηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη, ζπλερψο 

εμειίζζεηαη. Ζ δχλακε ηνπ απείξνπ δε ιεηηνπξγεί πιένλ απφ εμσηεξηθή 

ζέζε ππεξνρήο απέλαληη ζην πεξαηφ ζηνηρείν, αιιά αληίζεηα καο 

απνηείλεηαη. 

       Ζ ζέιεζή καο λα ζρεηηζηνχκε κε ην άπεηξν καο νδεγεί ζηελ 

απζππέξβαζε. Αλαδεηψληαο δειαδή έλαλ άιιν απζεληηθφ Θεφ, ληθάκε 

δηαξθψο ηελ αλειεχζεξε πιεπξά καο θαη μεπεξλάκε κφληκα ηνλ εαπηφ καο. 

Δπαλαμηνινγψληαο φιεο ηηο αμίεο, κεηαβαίλνπκε ζην λέν ηφπν αλζξψπνπ θαη 

ζηνλ Τπεξάλζξσπν. 

        Ζ ινγηθή ηνπ ηέινπο ηνπ Θενχ ελεξγνπνηεί έλαλ ελδηάκεζν ρψξν 

ζπλέθθξαζεο ηνπ πεπεξαζκέλνπ θαη ηνπ απείξνπ , ηνπ αλζξψπηλνπ θαη ηνπ 

ζετθνχ. Σν λνεηφ θαη ην αηζζεηφ ζηνηρείν αιιεινπξνθαινχληαη θαη 

ζπλεξγνχλ ζηελ παξαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο ελφο ελδηάκεζνπ επηπέδνπ 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Βι. Π.ΓΟΗΚΟ, Ο ¨ζάλαηνο ηνπ Θενύ¨ θαη ν κεηαθπζηθόο άλζξσπνο, ζει.41. 

3
 Βι. Γ.Ν.ΛΑΜΠΡΔΛΛΖ, Nietzsche,Φηιόζνθνο ηεο πνιιαπιόηεηαο θαη ηεο κάζθαο, ζει.264. 
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        Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Corbin , ππάξρεη έλαο 

ελδηάκεζνο θφζκνο, ππνθεηκεληθά αιεζηλφο θαη εζσηεξηθά πξαγκαηηθφο πνπ 

δηαπλέεηαη απφ ηε ζηνραζηηθή δσή ησλ κνξθψλ. Πξφθεηηαη γηα ην 

θαληαζηθφ θφζκν, φπνπ ηα αηζζεηά ζψκαηα ιακβάλνπλ πλεχκα θαη ηα 

λνεηά ζψκα. ηνλ θφζκν απηφ, ν άλζξσπνο απζππεξβαίλεηαη4. 

       Σν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πνηνηηθά πςειφηεξνπ ηχπνπ 

αλζξψπνπ, ν νπνίνο παχεη λα εμαξηά ηε δσή θαη ην ζάλαηφ ηνπ απφ έλαλ 

αφξηζηα ππεξθείκελν Θεφ θαη αλνίγεηαη ειεχζεξα ζηελ πξφθιεζε ηεο 

απζππέξβαζεο πνπ ηνπ απεπζχλεη ε απεηξφηεηα. 

        Ζ απζππέξβαζε δελ είλαη ν λένο φξνο δσήο πνπ επηβάιιεηαη κεηά ην 

¨ζάλαην ηνπ Θενχ¨, αιιά φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ απηφλ. Ο ¨ζάλαηνο ηνπ 

Θενχ¨ επηζθξαγίδεη ην ηέινο κηαο νληνινγηθήο επνρήο θαη παξάιιεια 

δεκηνπξγεί ην έδαθνο , πάλσ ζην νπνίν ην ¨είλαη¨ ζ’ αξρίζεη λα ρηίδεηαη 

μαλά απφ ην κεδέλ ηνπ. Ζ ππέξβαζε ηνπ κεδελφο ζα δψζεη ζην νλ ηελ 

νληνινγηθή θπξηφηεηα πνπ ηνπ ρξεηάδεηαη , ψζηε λα ζπλερίζεη ηε ζεκειίσζή 

ηνπ θαη ελδερνκέλσο λα νδεγεζεί ζηελ απζππέξβαζε.  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Βι. Π.ΓΟΗΚΟ, Ο ¨ζάλαηνο ηνπ Θενύ¨ θαη ν κεηαθπζηθόο άλζξσπνο, ζει.206-207. 
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Ο Τπεξάλζξσπνο. 

 

       Δπηηέινπο ήξζε ε ψξα λα γελλεζεί ν Τπεξάλζξσπνο. Ο ¨ζάλαηνο ηνπ 

Θενχ¨ είλαη αλάζηαζε γηα ηνπο αλψηεξνπο αλζξψπνπο. Απηνί ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ , αθνχ ζα γίλνπλ ην πέξαζκα πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε απηφλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο πεξηθξνλήζεη ηνλ θπξίαξρν ηεο 

λεσηεξηθήο επνρήο, ην ¨κηθξφ¨ άλζξσπν. 

      Ο Νίηζε γλσξίδεη πσο ν ¨ζάλαηνο ηνπ Θενχ¨ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ 

θαηάπησζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ απηνππνβάζκηζή ηνπ, ηφζν θαιά, ψζηε ε 

εμέιημή ηνπ θαη ην μεπέξαζκα ηνπ εαπηνχ ηνπ λα θηάζνπλ κέρξη ηνλ 

Τπεξάλζξσπν. 

       Κάλνληαο έλαλ παξαιιειηζκφ κε ηελ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ, 

ν Νίηζε ηνλίδεη πσο «φ,ηη είλαη ν πίζεθνο γηα ηνλ άλζξσπν, απηφ είλαη θαη ν 

άλζξσπνο γηα ηνλ Τπεξάλζξσπν». Φπζηθά ν Τπεξάλζξσπνο δελ κπνξεί λα 

εθιεθζεί σο απνηέιεζκα ηεο εμειηθηηθήο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ. Γε ζα 

είλαη έλα λέν είδνο , νχηε ζα αληηπξνζσπεχεη κηα λέα θπιή. Θα είλαη απηφο 

πνπ ζα βάιεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ λεθξνχ ζενχ, αθνχ ζα έρεη 

μεπεξάζεη ην λεσηεξηθφ άλζξσπν5. 

      Απαξαίηεην εθφδην γη’ απηή ηελ ππέξβαζε είλαη ην ζάξξνο κε ην νπνίν 

νη αλψηεξνη άλζξσπνη ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ άβπζζν πνπ παξάγεηαη κεηά 

ηελ αλαίξεζε ησλ θαηεζηεκέλσλ ηδεψλ θαη αμηψλ. Θα πξέπεη λα 

απνθεχγνπλ ηελ παγίδα ησλ εδξαησκέλσλ απφςεσλ γηα ην «θαιφ» θαη ην 

«θαθφ» θαη λα γίλνπλ ζπλάκα πην θαινί θαη πην θαθνί γηα λα πεηχρνπλ ην 

ζθνπφ ηνπο. Θα ζπζηαζηνχλ σο πξσηφηνθνη, επεηδή κέζα ηνπο εμαθνινπζεί 

λα δεη ην πλεχκα ηνπ βάξνπο, ηα «παιηά είδσια». Θα γίλνπλ ζπζία ζην 

βσκφ, αιιά έηζη ζα «δχζνπλ» ζα πεξάζνπλ απέλαληη ην γεθχξη πνπ νδεγεί 

ζηνλ Τπεξάλζξσπν6.  

 

 

                                                 
5
 Βι. G.BARONI, Ο Νίηζε κπξνζηά ζην πξόβιεκα ηνπ Θενύ, ζει.13. 

6
 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ, Έηζη κίιεζε ν Ζαξαηνύζηξα . 
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       Έλαο πλεπκαηηθφο πφιεκνο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ  ζθέςεσλ ζα θέξεη 

ηνλ Τπεξάλζξσπν. Οη πνιεκηζηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηφλ ζα πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδνληαη απφ αγάπε θαη αλδξεία. Ζ αλδξεία, φηαλ ζπλνδεχεηαη 

απφ αγάπε γηα ηελ δσή θαη ηελ ειπίδα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα μεπεξάζκαηνο 

ηνπ αλζξψπνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα: ηνλ 

Τπεξάλζξσπν.  

       Έηζη ν άλζξσπνο, γηα λα δεκηνπξγήζεη ηνλ Τπεξάλζξσπν, πξέπεη λα 

αξλεζεί εθείλν πνπ είλαη ππέξ απηνχ ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη, εθθξάδνληαο 

ηε ζέιεζή ηνπ γηα δχλακε. Ο ¨λένο¨ απηφο άλζξσπνο  ζα βξίζθεηαη πάλσ 

απφ ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο θαη ζα αληηζηξέςεη ηηο αμίεο ζην πιαίζην κηαο 

δηθήο ηνπ ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ. Ο Τπεξάλζξσπνο δελ απειπίδεηαη απφ ην 

¨κεηαθπζηθφ¨ θελφ πνπ δεκηνπξγεί ν ¨ζάλαηνο ηνπ Θενχ¨ , επεηδή απηφ ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη πξνζσπηθά ηελ επζχλε ηεο χπαξμεο 

ηνπ, λα γίλεη απηφο θπξίαξρνο ηεο κνίξαο ηνπ θαη λα δψζεη ν ίδηνο λφεκα 

ζηελ δσή ηνπ7. 

       Μεηά ην ¨ζάλαην ηνπ Θενχ¨, ν Τπεξάλζξσπνο επαγγειίδεηαη έλαλ 

άλζξσπν επί ηεο γεο, ν νπνίνο λα έρεη ηε δχλακε λα επηβάιεη ηε βνχιεζή 

ηνπ ζε φια ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ θαη λα παξαγάγεη λέα λνήκαηα, αθνχ 

πξψηα έρεη απειεπζεξσζεί απφ ηα δεζκά ηνπ ππεξβαηηθνχ θφζκνπ.  

      Ζ ηδέα ηνπ Τπεξαλζξψπνπ ελζαξθψλεη ηελ επηζπκία ηνπ Νίηζε λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο εζηθέο αμίεο θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ππάξρνπζεο 

εζηθέο ζεσξίεο κε έλα λέν θψδηθα ζπκπεξηθνξάο. Έρεη πξνεγεζεί ν 

¨ζάλαηνο ηνπ Θενχ¨ πνπ ζπκβνιίδεη ηελ αδπλακία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ λα 

απνηειέζεη θαη ζην κέιινλ ηε  βάζε ησλ εζηθψλ ζεσξηψλ. Ο Τπεξάλζξσπνο 

ινηπφλ ζα ζπληειέζεη ζηελ ππέξβαζε ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ 

κεδεληζκνχ, ηεο δηαλνεηηθήο θαη εζηθήο θαηάπησζεο.  

 

 

 

                                                 
7
 Βι. G.DELEUZE, Ο Νίηζε θαη ε θηινζνθία,ζει.94-95. 
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       Με ηελ ηδέα απηή ν άλζξσπνο, απφ φξγαλν ηνπ ρξένπο ηεο ρξηζηηαληθήο 

πίζηεο, κεηαηξέπεηαη ζε απειεπζεξσκέλν πλεχκα ηεο ζέιεζεο. Ο 

Τπεξάλζξσπνο ζα δψζεη λέα αμία ζηε δσή ηνπ ειεπζεξψλνληαο ηε ζέιεζή 

ηνπ. Ο Νίηζε δηαηείλεηαη φηη ν ¨ζάλαηνο ηνπ Θενχ¨ ζα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ 

απεηιή θάζε παγθφζκηαο θαη θαζνιηθήο πξννπηηθήο αληίιεςεο πεξί ησλ 

πξαγκάησλ θαη ηαπηφρξνλα θάζε ζπκπαγνχο αίζζεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο 

αιήζεηαο.  

       Ο κεδεληζκφο ζα είλαη ε ηειεπηαία ινγηθή θαηάιεμε ησλ κεγάισλ 

αμηψλ θαη ηδαληθψλ καο. Πξέπεη πξψηα λα βηψζνπκε ην κεδεληζκφ γηα λα 

κπνξέζνπκε λα αλαθαιχςνπκε πνηα ήηαλ πξαγκαηηθά ε αμία απηψλ ησλ 

αμηψλ. Ζ αλάγθε γηα θαηλνχξγηεο αμίεο νδεγεί ηνλ άλζξσπν πνπ είλαη 

νπιηζκέλνο κε ηε ζέιεζε γηα δχλακε, ζηελ κεηαζηνηρείσζε φισλ ησλ 

αμηψλ
8
.  

       Ζ αλαηξνπή φισλ ησλ αμηψλ πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Τπεξαλζξψπνπ. Ο Τπεξάλζξσπνο κπνξεί λα είλαη κφλν απνηέιεζκα 

ζπλεηδεηήο επηδίσμεο. Ίζσο ν άλζξσπνο λ’ αλεβαίλεη ζπλέρεηα πξνο ηα 

επάλσ απφ ηε ζηηγκή πνπ δε ζα ηξέρεη πίζσ απφ έλα Θεφ. «Ο Θεφο πέζαλε. 

Σψξα, ζέινπκε λα επηδήζεη ν Τπεξάλζξσπνο» 9 .    

       Ο Τπεξάλζξσπνο ζα απνηειέζεη ηε ινγηθή θαηάιεμε ηεο ζέιεζεο γηα 

αιήζεηα, ηεο ζέιεζεο λα γίλνπλ φια ηα πξάγκαηα «ζθεπηά, νξαηά, 

αηζζεηά». Ζ ζθέςε ζέηεη σο πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ηεο λα ζπιιάβεη θάζε φλ 

θαη λα ην νλνκαηίζεη. Πξνυπνζέηεη έλα λνείλ , κηα θίλεζε κέζα ζηε λφεζε. 

Ζ θίλεζε απηή αλαγλσξίδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αθεξεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζθέςεο. Δθηφο απφ απηφ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ εγθεθάινπ, παξάγεηαη θαη κηα ελέξγεηα κε ηελ νπνία αληηιακβαλφκαζηε 

φηη ζθεθηφκαζηε, επεηδή θάηη κέζα καο παξάγεη λεχκα. 

 

 

 

                                                 
8
 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ,  Η ζέιεζε γηα δύλακε, ζει. 11. 

9
 Βι. G.BARONI,Ο Νίηζε κπξνζηά ζην πξόβιεκα ηνπ Θενύ, ζει.17. 
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      Μεηά ην ¨ζάλαην ηνπ Θενχ¨, θάζε κνξθή αλαδχεη θη έλα λφεκα. Μνπ 

απεπζχλεηαη ζπλνιηθά ε κνξθή απηή κε ην λφεκά ηεο. Έρεη σο ρψξν 

εκθάληζήο ηεο ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, αιιά σο ρψξν ιεηηνπξγίαο ηε 

ζηνραζηηθφηεηα. Μνπ επηθνηλσλεί ην λφεκά ηεο , πξνζπαζεί λα κνπ 

εμεγήζεη ηί είλαη. Γελ είλαη δειαδή απιψο αληηθείκελν ηεο ζθέςεο κνπ, 

αιιά θπξίσο ππνθείκελν. Γηαηεξεί ηελ πιηθφηεηά ηεο , αιιά ηαπηφρξνλα 

ηείλεη λα ππεξβαίλεη ηελ εμαιεηςηκφηεηά ηεο10. 

       Κάζε θνξά πνπ ζπλνιηθά βηψλνπκε κε ζθέςε θαη ζψκα ηελ ηάζε ηεο 

ππέξβαζεο ηεο πεξαηφηεηαο, εηζεξρφκαζηε ζην ρψξν κηαο λέαο 

κεηαθπζηθήο, ελεξγνπνηνχκαζηε. Ζ λέα απηή ηάμε πξαγκαηηθφηεηαο δελ 

είλαη δεδνκέλε, δελ είλαη κνλνδηάζηαηε. Έρεη νληνινγηθέο δηαβαζκίζεηο, νη 

νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαξγεζνχλ.        

       Μεηαθπζηθφ είλαη ην ζηνηρείν πνπ , ζην κέηξν πνπ ηδηαηηεξνπνηεί ηε 

ζρέζε κεηαμχ ζετθνχ θαη αλζξψπηλνπ, δείρλεη κηα ηάμε πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ ηείλεη λα ππεξβαίλεη ηελ πεξαηφηεηά καο θαη καο αθνξά. Ζ πεξαηφηεηα 

ζπλάπηεηαη κε ην ζηνηρείν ηεο κνξθήο. Σα φληα αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή 

ηνπο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ φλησλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ζεκειηαθά γλσξίζκαηα φπσο είλαη ε έθηαζε, νη 

δηαζηάζεηο ε ρσξηθφηεηα. ην κέηξν πνπ ε κνξθή ελφο φληνο είλαη 

εμαιείςηκε, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ πεξαηφηεηά ηνπο. Έηζη θαη νη 

άλζξσπνη είκαζηε θαηαξγήζηκνη, αθνχ ππάξρεη ν ζάλαηνο. Ζ πεξαηφηεηα 

απηή φκσο, κπνξεί λα ππεξβαζεί. Ζ πεξηνρή ηνπ κεηαθπζηθνχ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνχηε ηε δπλαηφηεηα.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Βι. Π.ΓΟΗΚΟ, εκεηψζεηο απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο ¨Σέρλε θαη 

Μεηαθπζηθή¨, ρεηκεξηλφ εμάκελν 2007-2008. 
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Ζ ζέιεζε γηα δχλακε 

 

Καζεηί, αλζξψπηλν ή κε αλζξψπηλν, έκςπρν ή άςπρν, νξγαληθφ ή 

αλφξγαλν, εκπιέθεηαη ζε έλαλ ζπλερή αγψλα, πξνζπαζψληαο λα απμήζεη ηε 

δχλακή ηνπ θαη λα θαηαπλίμεη φια ηα άιια κε θάζε λνεηφ κέζν
11

 . 

Ζ ζέιεζε γηα δχλακε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ επεξεάδεη- θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα- ζπληζηά ην ραξαθηήξα θάζε πξάγκαηνο ζηνλ θφζκν. 

πλίζηαηαη ζηελ επέθηαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζθαίξαο επηξξνήο, θπζηθήο ή 

λνεηηθήο, κέρξη εθεί πνπ κπνξεί πνηέ λα θηάζεη.  

       Ο Νίηζε ηνλίδεη πσο ν θφζκνο πνπ εθιακβάλνπκε σο δεδνκέλν είλαη 

πξντφλ ηεο ρξηζηηαληθήο εξκελείαο ηεο δσήο, πνπ επηθξάηεζε πξνο φθεινο 

ελφο ηδηαίηεξνπ είδνπο αλζξψπνπ κε αλάινγεο αλάγθεο θη επηζπκίεο. Απηέο, 

επηκέλεη, δελ είλαη θαη δε ρξεηάδεηαη λα είλαη νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο 

φισλ ησλ αλζξψπσλ, κνινλφηη ε απφθξπςε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαη ε 

άξλεζε ηνπ δηθνχ ηνπ εξκελεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζηάζεθαλ νπζηψδεηο γηα ην 

ρξηζηηαληζκφ 
12

. 

Ο θφζκνο πνπ θαηαζθεπάδνπκε είλαη απνιχησο αλαγθαίνο θαη δε ζα 

κπνξνχζακε λα δήζνπκε ρσξίο απηφλ· γηα καο δε ζα κπνξνχζε λα είλαη πην 

πξαγκαηηθφο. Ζ ζέιεζε γηα δχλακε είλαη ε κεγαιχηεξε δχλακε πάλσ ζηελ 

γε, ε δχλακε πνπ θηλεί φια ηα φληα θαη ηα θάλεη λα αιιεινζπγθξνχνληαη, λα 

ζπλδένληαη, λα ελψλνληαη θαη λα αλαθαηεχνληαη αέλαα. 

 ιε ε δσή πξέπεη λα ελλνεζεί σο ζέιεζε γηα δχλακε. Δπεηδή ηα φληα 

δελ έρνπλ ηελ ίδηα δχλακε, ν θφζκνο είλαη κηα ηάμε ηεξαξρίαο απφ ην 

αλψηεξν ζην θαηψηεξν, κηα ηάμε ξεπζηή κε ζπλερείο ακθηζβεηήζεηο. ηελ 

θνξπθή ηεο ππξακίδαο απηψλ ησλ ζειήζεσλ γηα δχλακε βξίζθεηαη θπζηθά ν 

άλζξσπνο, ν νπνίνο έρεη επηβάιιεη πάληα ηελ εμνπζία ηνπ πάλσ ζηελ θχζε 

θαη ηνπο νκνίνπο ηνπ.  

 

 

                                                 
11

 Βι. Α.ΝΔΥΑΜΑ, Νίηζε: Η δσή ζαλ ινγνηερλία , ζει.122-123. 
12

 Βι. Α.ΝΔΥΑΜΑ, Νίηζε: Η δσή ζαλ ινγνηερλία , ζει.166. 
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      Ζ ηεξαξρία θαη ε αληζφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε φιε ηε θχζε, 

παξαηεξείηαη αζθαιψο θαη εληφο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, πνπ αλαηαξάδεηαη 

απφ ηελ πάιε ηφζν κεηαμχ αδχλακσλ θαη δπλαηψλ, φζν θαη κεηαμχ δπλαηψλ 

θαη δπλαηψλ. Ζ ζέιεζε ησλ αλζξψπσλ γηα δχλακε δελ έρεη ζρέζε κε θάπνηα 

θαηαγσγή ή πξνλφκην νχηε απνηειεί έθθξαζε ηζρπξφηεξνπ. 

       Ζ πην ηζρπξή ζέιεζε γηα δχλακε είλαη θαη ε πην πλεπκαηηθή, δειαδή 

εθείλε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο «κεγάινπο εθεπξέηεο θαηλνχξγησλ αμηψλ», ή 

«δεκηνπξγνχο» γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο «πεξηζηξέθεηαη ζησπειά ν θφζκνο». 

Σέηνηνη άλζξσπνη πξνβαίλνπλ ζε λέεο αμηνινγήζεηο ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ 

θαη ηδεψλ θαη ησλ πξαγκάησλ θαη έηζη πξνηείλνπλ έλα λέν «αγαζφ» γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ.   

       Ο Νίηζε πξναλαγγέιιεη φηη ε ζέιεζε γηα δχλακε είλαη απηή πνπ 

δεκηνπξγεί ηηο λέεο αμίεο ·ζέιεζε γηα δχλακε δε ζεκαίλεη φηη ε ζέιεζε 

ζέιεη ηε δχλακε. Ζ δχλακε είλαη απηφ, ην νπνίν ζέιεη κέζα ζηελ ζέιεζε, γη’ 

απηφ θαη ε ζέιεζε γηα δχλακε είλαη θαη’ νπζίαλ δεκηνπξγηθή13.  

       Ζ δχλακε δελ αλαπαξηζηάηαη πνηέ, νχηε εξκελεχεηαη ή αμηνινγείηαη. 

Δίλαη απηφ ην νπνίν αμηνινγεί, απηφ ην νπνίν ζέιεη. Ζ δχλακε ππάξρεη κέζα 

ζηελ ζέιεζε σο ε δσξήηξηα αξεηή, δειαδή πξνζθέξεη. Ζ δσή πξνζπαζεί 

ζπλερψο λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξε δχλακε. Ζ δσή είλαη ε ζέιεζε γηα 

δχλακε. 

       Ζ ζέιεζε γηα δχλακε είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο κηαο δχλακεο θαη δελ 

αλήθεη ζηελ πεξηνρή ηνπ «έρεηλ» αιιά ζηελ πεξηνρή ηνπ «είλαη». Δίλαη 

ζέιεζε γηα ππέξβαζε, ζέιεζε ηεο δχλακεο, ε νπνία ζέιεη πεξηζζφηεξε 

δχλακε
14

. Δθεί πνπ είλαη ε δσή είλαη θαη ε ζέιεζε γηα δχλακε. Ζ ζέιεζε 

ησλ αλζξψπσλ ζέιεη λα πάεη πάλσ απφ απηνχο ηνπο ίδηνπο θαη ν άλζξσπνο 

πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη πέξα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ έρεη ηελ θαζαξφηεξε 

ζέιεζε. Ζ ζέιεζε είλαη απηφ πνπ κεηαρεηξίδεηαη ζαλ αθέληεο ηηο επηζπκίεο 

ησλ αλζξψπσλ θαη νξίδεη ην δξφκν θαη ην κέηξν ηνπο
15

. 
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 Βι. G.DELEUZE, Ο Νίηζε θαη ε θηινζνθία, ζει.77-79. 
14

 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ , Έηζη κίιεζε ν Ζαξαηνύζηξα , ζει. 334. 
15

 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ , Η ζέιεζε γηα δύλακε, ζει. 52. 
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Ζ αηψληα επηζηξνθή. 

 

Ζ ηδέα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο απνηειεί άιιε κία ζεκαληηθή έλλνηα 

ζηε θηινζνθία ηνπ Νίηζε. Ο αθνξηζκφο 341 ηεο Φαξνύκελεο Επηζηήκεο 

είλαη ε πξψηε δεκνζηεπκέλε παξνπζίαζε ηεο ηδέαο απηήο. Δθεί ν Νίηζε 

πξνηείλεη ηε ζεσξία ηνπ ιέγνληαο φηη πξέπεη λα είκαζηε επκελψο 

δηαθείκελνη πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη ηε δσή. Δίλαη ζαθέο φηη ν Νίηζε 

θνβφηαλ φηη ην επαθφινπζν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Θενχ ζα ήηαλ κία γεληθή 

θαηάζηαζε απάζεηαο θαη αδηαθνξίαο πξνο ηε δσή. θνπφο ηεο ζθέςεο ηεο 

αηψληαο επηζηξνθήο είλαη ε θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. 

Ζ ηδέα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο παξσδεί ηελ ηδέα ηεο επηινγήο πνπ 

ζπληειείηαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ζαλ ηειηθή θξίζε 

θαζνξίδεη αλ ν άλζξσπνο ζα πάεη ζηνλ παξάδεηζν ή ζηελ θφιαζε. Μφλν ν 

ίδηνο κπνξεί λα επηιέμεη ηί είλαη ζεκαληηθφ ζηε δσή ηνπ· ε ζθέςε ηεο 

αηψληαο επηζηξνθήο πξνζπαζεί λα ηνπ παξάζρεη ην κέζν γηα απηήλ ηελ 

επηινγή. Γε ηνλ θαηαδηθάδεη ζε κία απείξσο επαλαιακβαλφκελε δσή θαηά 

ηελ νπνία είλαη αλίθαλνο λα κεηακνξθψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε δσή ηνπ, 

αιιά απαηηεί απφ απηφλ λα ελζσκαηψζεη ζηε δσή ηνπ ην αθφινπζν 

εξψηεκα: ¨ην ζέισ απηφ μαλά θαη μαλά;¨ Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

απνθηήζεη ηελ αίζζεζε ηνπ βάξνπο ησλ πξαγκάησλ πνπ θάλεη θαη ησλ 

πξαγκάησλ πνπ ζα ήζειε λα θάλεη. 

Ζ αηψληα επηζηξνθή είλαη ε ζθέςε πνπ ππφζρεηαη φρη ηελ έιεπζε κίαο 

θαιχηεξεο δσήο ή κίαο κεηά ζάλαηνλ δσήο, αιιά κάιινλ ηελ επηζηξνθή 

κίαο ίδηαο θαη απαξάιιαθηεο δσήο. Σν «ίδηα» αλαθέξεηαη ζηηο εγθφζκηεο 

ζπλζήθεο θαη ηελ εγθφζκηα κνξθή ηεο επίγεηαο δσήο καο. Γελ ππάξρεη 

θαλέλαο ηξφπνο δηαθπγήο θαη θακία ζσηεξία απφ απηήλ. 
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Παξφιν πνπ ε θπθιηθή επαλάιεςε ησλ πξαγκάησλ κπνξεί λα είλαη 

κφλν κία πηζαλφηεηα ή δπλαηφηεηα, ε ζθέςε κίαο δπλαηφηεηαο κπνξεί 

αθφκε λα καο θινλίζεη θαη λα καο κεηακνξθψζεη, θαη καο πξνηξέπεη λα 

ζθεθηνχκε πψο έρεη ιεηηνπξγήζεη ε δπλαηφηεηα ηεο αηψληαο θαηαδίθεο. 

 Ζ δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηελ αηψληα επηζηξνθή επηδηψθεη λα πξνηείλεη 

έλα λέν θέληξν βαξχηεηαο πνπ εζηηάδεηαη ζηελ ελππάξρνπζα κνξθή δσήο. 

Ζ επηζπκία καο λα βγνχκε έμσ απφ ηε δσή πξέπεη λα είλαη επηζπκία πνπ καο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε κία αλπςσκέλε πξννπηηθή ζε 

απηήλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ πξαγκαηηθή καο 

δσή κε έλα βαζχηεξν θαη πην αθνζησκέλν ηξφπν. Ζ επηβεβαίσζε ηεο δσήο 

επηθεληξψλεηαη ζην ζηφρν ηνπ λα είκαζηε αληάμηνη ηεο δσήο ζε φιεο ηηο 

πιεπξέο ηεο, παξά ηα πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ καο πξνθαιεί. 

ηνλ αθνξηζκφ 341 ηεο Φαξνύκελεο Επηζηήκεο, ν Νίηζε επηιέγεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα λα γλσζηνπνηήζεη ηελ ηδέα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο 

. Αθνχγεηαη ε παξάμελε θσλή θάπνηνπ δαίκνλα πνπ έξρεηαη ζηε δσή καο 

κία ζπγθεθξηκέλε ψξα, εθείλε ηεο πην κνλαρηθήο κνλαμηάο καο, θαη καο 

κηιάεη ζαλ λα απεπζχλεηαη ζε θφθθνπο ζθφλεο. Παξαδνζηαθά ε θσλή ηνπ 

δαίκνλα αληηπξνζσπεχεη ηε θσλή ηνπ θφβνπ, ηεο ακθηβνιίαο, αθφκε θαη 

ηνπ ηξφκνπ. Γελ έρεη ζθνπφ νχηε λα πείζεη , νχηε λα κεηαπείζεη. Μαο 

παξέρεη ην κέζν γηα λα αλαθαιχςνπκε θάηη ζεκαληηθφ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαζέζεηο καο απέλαληη ζηε δσή θαη ηα πξάγκαηα πνπ επηζπκνχκε λα 

ζέινπκε. 

Τπάξρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ Νίηζε ζηνλ 

αθνξηζκφ απηφ, γεγνλφο πνπ παξαβιέπνπλ πνιινί ζρνιηαζηέο θαη 

επηθεληξψλνληαη κφλν ζην πξψην κέξνο ηνπ. Κάπνηνο δαίκνλαο καο ιέεη φηη 

πξέπεη λα δήζνπκε ηε δσή φπσο ηελ έρνπκε δήζεη, φρη κφλν κία θνξά, αιιά 

αλαξίζκεηεο θνξέο αθφκε, ρσξίο λα ππάξρεη θάηη θαηλνχξην ζε απηήλ θαη 

φηη θαζεηί κηθξφ ή κεγάιν ζηε δσή καο ζα επηζηξέθεη ζε εκάο κε ηελ ίδηα 

αθξηβψο ζεηξά.  
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Σφηε, ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ αθνξηζκνχ, ν Νίηζε  ξσηάεη πψο ζα αληη-

δξνχζακε ζε ηέηνηα πεξίπησζε. Μπνξεί λα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην λνεηηθφ 

πείξακα ηνπ Νίηζε έρεη κία άζρεκε θαη ζθιεξή πιεπξά, αθνχ κνηάδεη ζαλ 

λα δίλεη κία θνβεξή θαηάξα. κσο γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε ππφζρεζε ηεο 

ζθέςεο πξέπεη λα ιεθζνχλ δχν πξάγκαηα ππφςε.  

Πξψηνλ, έρνπκε πνηέ δήζεη κηα ζηηγκή πνπ είλαη ηφζν θνβεξή ψζηε λα 

κπνξνχκε λα ραηξεηίζνπκε ηε ζθέςε σο ζετθή θαη άμηα θαηάθαζεο; Ζ 

ππφζρεζε επηζηξνθήο κηαο ηέηνηαο ζηηγκήο είλαη ππφζρεζε πνπ κπνξεί λα 

καο εκπλεχζεη λα επηβεβαηψζνπκε ηε ζθέςε θαη φια φζα απηή 

ζπλεπάγεηαη.  

Γεχηεξνλ, ππάξρεη ε εληειψο δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηνπ λα καο 

θπξηεχζεη ε ζθέςε θαη γη' απηφ ρξεηάδεηαη λα ζέινπκε λα αλαθαιχςνπκε 

ηνλ εαπηφ καο θαη λα γίλνπκε απηφ πνπ είκαζηε. Αλ ππνζέζνπκε φηη καο 

θπξηεχεη, έλα ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα γηα φια θαη γηα ην θαζεηί ζα 

θαηεπζχλεη κε ηηο πξάμεηο καο σο ην κεγαιχηεξν βάξνο
16

. 

Με ηε ζθέςε ηεο αηψληαο επηζηξνθήο ν Νίηζε καο πξνζθαιεί λα θαηεπ-

ζχλνπκε ηηο ελέξγεηέο καο ζε φ,ηη βξίζθεηαη πην θνληά καο. Θα ήηαλ 

παξάινγν λα ζεσξεζεί φηη πξνηείλεη ¨ιχζε¨ ζην πξφβιεκα ηεο δσήο. Ζ ηδέα 

έρεη αλαγθαζηηθά ηα φξηά ηεο θαη είλαη ηδέα κε ηελ νπνία πξέπεη θαλείο λα 

πεηξακαηηζηεί δεκηνπξγηθά θαη ζπλεηδεηά. 

Ζ ηδέα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο ζεκαίλεη λα δεκηνπξγεί θαλείο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ κηα δσή ε νπνία, παξά ηνλ πφλν θαη ηα βάζαλα πνπ αλαπφθεπθηα 

ζα πεξηέρεη θαη ίζσο εμαηηίαο ηνπο, ζα ζπληζηά έλα ηέηνην επίηεπγκα ψζηε ζα 

ήηαλ πξφζπκνο γηα λα ηελ μαλαδήζεη, κέρξη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα, 

αθξηβψο φπσο ήδε πξνέθπςε, αλ ηνπ δηλφηαλ απηή ε επθαηξία.  
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εκαίλεη λα ζέιεη θαλείο ηε δσή ηνπ λα είλαη φ,ηη αθξηβψο ππήξμε θαη λα 

είλαη απξφζπκνο θαη κάιηζηα αλίθαλνο λα ζπιιάβεη φηη κηα δσή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαθνξεηηθή ζα  κπνξνχζε λα είλαη δηθή ηνπ. 

Πξνυπνζέηεη φηη έρεη δηακνξθψζεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ ζ’ έλα αληηθείκελν 

ηφζν νξγαλσκέλν ψζηε θάζε κεκνλσκέλν θνκκάηη ηνπ λα είλαη εμίζνπ 

βαζηθφ θαη ζην νπνίν επνκέλσο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζα έθεξλε ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ φινπ. Απηφ πνπ είλαη πξσηαξρηθά ζεκαληηθφ γηα έλα ηέηνην 

ηχπν αλζξψπνπ είλαη ε νξγάλσζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη 

φρη ν εγγελήο εζηθφο ραξαθηήξαο ηνπ . 

πλήζσο ε αηψληα επηζηξνθή εξκελεχεηαη σο θνζκνινγηθή ππφζεζε. Χο 

ηέηνηα ππνζηεξίδεη φηη φια φζα έρνπλ ήδε ζπκβεί ζην ζχκπαλ θη φια φζα 

ζπκβαίλνπλ απηή ηε ζηηγκή θη φια φζα ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ, έρνπλ ήδε 

ζπκβεί θαη ζα ζπκβνχλ μαλά άπεηξεο θνξέο.  

     Τπάξρεη κφλν έλαο θχθινο πνπ επαλαιακβάλεηαη επ’ άπεηξνλ. Μπνξεί 

ηφηε λα ραξαθηεξίζεη θαλείο ηνλ θφζκν «θπθιηθή θίλεζε πνπ έρεη ήδε 

επαλαιεθζεί άπεηξεο θνξέο θαη παίδεη ην παηρλίδη ηνπ επ’ άπεηξνλ». Γελ 

ππάξρνπλ παξαιιαγέο, άξα νχηε θαη αιιειεπηδξάζεηο, αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο 

επαλαιήςεηο. ια φζα θάλνπκε ηψξα ηα έρνπκε ήδε θάλεη ζην παξειζφλ, αλ 

θαη είλαη αδχλαην λα ηα ζπκεζνχκε, αθνχ απηφ ζα ζπληζηνχζε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε δπν επαλαιήςεηο ηνπ θχθινπ. Καη ζα ηα 

μαλαθάλνπκε φια, αθξηβψο φπσο ηα θάλνπκε ηψξα, άπεηξεο θνξέο ζην 

κέιινλ. 

Μνινλφηη νξηζκέλνη εξκελεπηέο απινχζηαηα δελ πηζηεχνπλ φηη ζα 

κπνξνχζε ν Νίηζε λα δερηεί κηα ηέηνηνπ είδνπο ζεσξία, δελ είλαη αδχλαην λα 

βξνχκε εξείζκαηα γηα κηα ηέηνηα αλάγλσζε ζηα θείκελά ηνπ. Πξψηα απ’ 

φια, απηή ε θνζκνινγηθή άπνςε δε ζπλαληάηαη ζε αξθεηά εδάθηα φπνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηεο επηζηξνθήο. Έπεηηα, πνιιά απ’ φζα φλησο 

γξάθεη ν Νίηζε ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή θαη ηνλ ςπρνινγηθφ ηεο αληίθηππν 

δελ ηνλ δεζκεχνπλ ζ’ απηή ηελ θνζκνινγηθή ππφζεζε17.  
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Ο Νίηζε ζα πξέπεη λα ήηαλ βαζηά δπζαξεζηεκέλνο απφ ηελ ¨απφδεημή¨ 

ηνπ γηα ηελ αηψληα επηζηξνθή, ε νπνία είλαη εκηηειήο θαη άθπξε. 

Πξνθεηκέλνπ λα βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα πσο ε ηζηνξία ηνπ ζχκπαληνο 

επαλαιακβάλεηαη αηψληα, είλαη αλαγθαίεο ηνπιάρηζηνλ δχν πξνθείκελεο: 1) 

Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεο ελέξγεηαο ζην ζχκπαλ είλαη πεπεξαζκέλν· 2) ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγεηαθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχκπαλ είλαη 

πεπεξαζκέλνο. Ο Νίηζε θαίλεηαη λα πηζηεχεη φηη ε πξψηε πξνθείκελε 

ζπλεπάγεηαη ηε δεχηεξε. Απηφ φκσο δελ είλαη ζσζηφ. Έλα ζχζηεκα κπνξεί 

λα έρεη κφλν κηα πεπεξαζκέλε πνζφηεηα ελέξγεηαο θη σζηφζν απηφ ην 

ζχλνιν κπνξεί λα θαηαλεκεζεί κε άπεηξνπο ηξφπνπο. Κάηη ηέηνην ζα 

εκπφδηδε ηελ επαλάιεςε πνπ ελλνεί ν Νίηζε
18

. 

«ια θεχγνπλ, φια μαλάξρνληαη πίζσ.», γξάθεη ν Νίηζε ζην Τάδε έθε 

Ζαξαηνύζηξα. Σα δψα ραηξεηνχλ ην Εαξαηνχζηξα σο ¨ην δηδάζθαιν ηεο 

αηψληαο επηζηξνθήο¨ θαη ηνπ ιέλε πσο πξέπεη πξψηνο απηφο λα δηδάμεη ηε 

ζεσξία απηή. ηε ζπλέρεηα ηζρπξίδνληαη πσο μέξνπλ ηί δηδάζθεη: πσο φια ηα 

πξάγκαηα επηζηξέθνπλ αηψληα θαη απηνί καδί ηνπο, θαη πσο άπεηξεο θνξέο 

ππήξμαλ θη φια ηα πξάγκαηα καδί ηνπο. Δίλαη εηξσληθφ ην γεγνλφο πσο ηα 

δψα ηζρπξίδνληαη φηη ν Εαξαηνχζηξα πξέπεη λα είλαη ν πξψηνο πνπ ζα 

δηδάμεη κηα ζεσξία ε νπνία, αλ αιεζεχεη, έρεη ήδε δηδαρζεί άπεηξεο θνξέο. 

Δίλαη αθφκε πην εηξσληθφ ην γεγνλφο φηη απηά θη φρη ν Εαξαηνχζηξα είλαη ηα 

πξψηα πνπ παξνπζηάδνπλ απηή ηε ζεσξία. Αιιά ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ν 

ίδηνο ν Εαξαηνχζηξα, ν νπνίνο, αλ θαη ζπγθαηαβαηηθά απνθαιεί ηα δψα ηνπ 

«παλνχξγα θη επίκνλα» θαη ηα θαηεγνξεί φηη γπξλάλε ηηο ζθέςεηο ηνπ ζ’ έλα 

ηξαγνχδη ιχξαο, παξακέλεη νιφηεια ζησπειφο θαη νχηε κηα θνξά δελ 

παξαδέρεηαη ηελ ηδέα πνπ ηνπ απνδίδνπλ ηα δψα ηνπ. Αθφκε θη απηή ε ηδέα 

εμάιινπ δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ε απζηεξή εθδνρή ηεο αηψληαο επηζηξνθήο 

σο θνζκνινγίαο . 
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Ο Νίηζε γξάθεη φηη «Ο Εαξαηνχζηξα είλαη εθείλνο πνπ θηάλεη ζηελ πην 

ζθιεξή, ηελ πην ηνικεξή ελφξαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ έρεη ζθεθηεί 

ηελ πην «αβπζζαιέα ηδέα» θαη κνιαηαχηα δε βξίζθεη φηη απηή ζπληζηά 

αληίξξεζε ζηελ χπαξμε, νχηε θαλ ζηελ αηψληα επηζηξνθή ηεο – παξά 

κάιινλ άιινλ έλα ιφγν γηα λα είλαη ν ίδηνο ην αηψλην Ναη ζ’ φια ηα 

πξάγκαηα». Θα ήηαλ αδχλαην λα εξκελεχζνπκε απηή ηε δήισζε αλ 

ζεσξνχζακε φηη «αβπζζαιέα ηδέα» είλαη ε ζθέςε πσο ην ζχκπαλ επηζηξέθεη 

αηψληα, δηφηη αθνχ απηή ε ηδέα πεξηγξάθεηαη σο πηζαλή αληίξξεζε ζηελ 

χπαξμε θαη ηελ αηψληα επηζηξνθή, ζα ήηαλ ζαλ λα γξάθεη ν Νίηζε φηη ε 

αηψληα επηζηξνθή ζπληζηά κηα αληίξξεζε ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ.  

Ο Εαξαηνχζηξα αεδηάδεη κε ηε ζθέςε φηη απηφο ν αμηνθαηαθξφλεηνο 

ηχπνο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ «ηειεπηαίν άλζξσπν» ηνπ Πξνιφγνπ, ν νπνίνο 

αλαξσηηέηαη «Ση ‘λαη αγάπε; Ση ‘λαη δεκηνπξγία; Ση ‘λαη επηζπκία;», είλαη 

αλεμάιεηπηνο θαη πνηέ δε ζα πάςεη λα ππάξρεη. Γε ρξεηάδεηαη λα ππνζέζνπκε 

φηη ν θφζκνο επαλαιακβάλεηαη αηέξκνλα πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπκε ηελ 

αεδία ηνπ Εαξαηνχζηξα.  

Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα ζθεθηεί εθείλνο είλαη φηη, αλ επξφθεηην λα 

ππάξμεη μαλά, ηφηε φια ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, ηα θαθά φπσο θαη ηα θαιά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηθξνχ αλζξψπνπ, ζα έπξεπε επίζεο λα 

ππάξμνπλ μαλά. Αθφκε πην θξηθηή είλαη ε ηδέα φηη, αλ ζέιεη λα δήζεη ηε δσή 

ηνπ μαλά, ηφηε πξέπεη επίζεο λα επηζπκεί λα μαλαυπάξμνπλ θη φια ηα θαθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηθξνχ αλζξψπνπ. Απηή είλαη ε αβπζζαιέα 

ζθέςε ηνπ Εαξαηνχζηξα, ε νπνία νχηε θαλ πξνυπνζέηεη ηε ζθνηεηλή 

θνζκνινγία κε ηελ νπνία ζπρλά έρεη ηαπηηζηεί ε επηζηξνθή
19
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ην «Γηα ην φξακα θαη ην αίληγκα», ν Εαξαηνχζηξα έξρεηαη αληηκέησπνο 

κε ην δηθφ ηνπ «πλεχκα ηεο βαξχηεηαο», έλα θνπηζφ λάλν, ηνλ νπνίν έρεη 

κεηαθέξεη  ζηνπο ψκνπο αλεβαίλνληαο έλα ιφθν. Απηφο ν λάλνο θη φρη ν 

Εαξαηνχζηξα, ηζρπξίδεηαη φηη «θάζε αιήζεηα είλαη θακπχιε θη ν ίδηνο ν 

ρξφλνο είλαη έλαο θχθινο», φπσο έλαο θαηεπλαζηηθφο νκηιεηήο είρε 

αλαθσλήζεη λσξίηεξα: «ια είλαη θελά, φια είλαη ίδηα, φια πέξαζαλ». Γηα 

λα απειεπζεξσζεί απφ ην λάλν, ν Εαξαηνχζηξα, ζηέθνληαο ζε κηα πχιε, ηνπ 

ιέεη «Γηα δεο... απηή ηε ηηγκή!... δελ πξέπεη αηψληα λα μαλαγπξίδνπκε;
 
»

20
 . 

Ο Εαξαηνχζηξα ηα ιέεη φια απηά ζην λάλν κε ζθνπφ λα ηνλ απνθξνχζεη· 

ζην ηέινο ηεο δηήγεζήο ηνπ, ν λάλνο εμαθαλίδεηαη. Σνλ ηξνκάδεη ηφζν 

απεξηφξηζηα απηή ε ηδέα φζν αλεπηθχιαθηα ραξνπνηεί αξγφηεξα ηα δψα ηνπ 

Εαξαηνχζηξα. Ο Εαξαηνχζηξα ινηπφλ έρεη έλαλ μεθάζαξν ιφγν πνπ ιέεη 

απηή ηελ ηζηνξία. Σελ πηζηεχεη άξαγε ν ίδηνο; Κη αλ λαη, γηαηί ν Νίηζε γξάθεη 

ζηνλ «Αλαξξσλχνληα», πνπ απαληά πνιχ αξγφηεξα ζ’ απηφ ην έξγν, φηη ν 

Εαξαηνχζηξα δελ έρεη δηδάμεη αθφκε ηελ επηζηξνθή
21

; Μήπσο ν 

Εαξαηνχζηξα ιέεη ηελ ηζηνξία κφλν θαη κφλν γηα λα ηξνκάμεη ην λάλν, ελψ 

απφ ηελ άιιε νη ςπρνινγηθέο ζπλεπαγσγέο πνπ ζέιεη λα αληιήζεη απ’ απηήλ 

ν Νίηζε πξνυπνζέηνπλ απιψο κηα αζζελέζηεξε ππφζεζε; 

Μηα ηέηνηα ππφζεζε ζα ήηαλ φηη ζ’ απηήλ θαη ζε θάζε άιιε ζηηγκή 

απνιακβάλνπλ φια φζα έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ θαη φια φζα ζα 

ζπκβνχλ ζην κέιινλ. Ο Νίηζε πηζηεχεη πσο θάζε ζπκβάλ ζηνλ θφζκν είλαη 

αμεδηάιπηα ζπλδεδεκέλν κε θάζε άιιν,πσο αλ νηηδήπνηε είρε ζπκβεί 

δηαθνξεηηθά, ηφηε φια ζα έπξεπε λα ζπκβνχλ μαλά. Θεσξεί φηη ε ηζηνξία 

νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ ή ε ηζηνξία θάζε αλζξψπνπ εκπιέθεηαη απνιχησο ζε 

θάζε ζηηγκή. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα, ηίπνηε απ’ φζα καο ζπκβαίλνπλ, αθφκε θη 

αλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ πην απίζαλνπ πεξηζηαηηθνχ ή ηεο πην αθξαίαο 

ζχκπησζεο, δελ είλαη ηπραίν. Απηφ είλαη έλα δήηεκα πνπ ν Εαξαηνχζηξα 

ζπλεηδεηνπνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμήο ηνπ.  
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Μηα ηέηνηα νπζηαζηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα ρξνληθά ζηάδηα ηνπ 

θφζκνπ ππνδειψλεη φηη, αλ νπνηνδήπνηε απ’ απηά επαλεκθαληδφηαλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, φια ηα άιια ζα έπξεπε επίζεο λα επαλεκθαληζηνχλ. 

Καη άξα θάζε απνθξνπζηηθφ θνκκάηη ηνπ θφζκνπ, ην νπνίν είλαη ηφζν 

αλαγθαίν ζηε ζχζηαζή ηνπ φζν θαη νη θαιχηεξεο φςεηο θαη ζηηγκέο ηνπ, ζα 

επαλεκθαληδφηαλ θη απηφ αλ ην παξακηθξφ επαλεκθαληδφηαλ.  

Απηή είλαη ε αβπζζαιέα ζθέςε πνπ πξέπεη λα δερηεί ν Εαξαηνχζηξα 

ζηνλ «Αλαξξσλχνληα». Αιιά ζην πξνγελέζηεξν ζηάδην ηεο αθήγεζεο, ζην 

ηκήκα «Γηα ην φξακα θαη ην αίληγκα», ε ζθέςε απηή ηνλ σζεί λα δεη έλα 

φξακα. Βιέπεη έλα βνζθφ πνπ πλίγεηαη επεηδή έλα θίδη έρεη ζπξζεί κέζα ζην 

ζηφκα ηνπ θη έρεη πηαζηεί εθεί. Φσλάδεη ζην βνζθφ λα θφςεη κε ηα δφληηα 

ηνπ ην θεθάιη ηνπ θηδηνχ θη ν βνζθφο, πνπ αθνινπζεί ηε ζπκβνπιή ηνπ 

Εαξαηνχζηξα, κεηακνξθψλεηαη ζε θάηη πνπ «δελ ήηαλ πηα βνζθφο, δελ ήηαλ 

πηα άλζξσπνο – έλαο κεηακνξθσκέλνο, έλαο νινθψηηζηνο ήηαλ, πνπ 

γεινχζε!». Ο Εαξαηνχζηξα ηφηε ξσηάεη κ’ έλα γξίθν, πνηνο είλαη απηφο ν 

βνζθφο. Ο Νίηζε ιχλεη ην γξίθν κε βάζε ηελ ίδηα αθξηβψο εηθνλνπιαζία πνπ 

παξνπζηάδεη ζηνλ «Αλαξξσλχνληα».Ο βνζθφο είλαη ν ίδηνο ν Εαξαηνχζηξα, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηάθεξε επηηέινπο λα ζέιεη λα ππνζηεί μαλά φια φζα 

είλαη απνθξνπζηηθά ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν γηα ράξε φισλ φζα δελ είλαη. 

Ίζσο ν Νίηζε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε αηψληα επηζηξνθή είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ηελ θνζκνινγία, ζηελ νπνία κεξηθέο θνξέο πξνέβε. Σνχην ζα εμεγνχζε 

γηαηί νη πξνζπάζεηέο ηνπ λα απνδείμεη απηή ηελ ππφζεζε δελ ήηαλ πνηέ 

δηεμνδηθέο. Ζ αηψληα επηζηξνθή δελ είλαη κηα ζεσξία ηνπ θφζκνπ αιιά κηα 

άπνςε ηνπ εαπηνχ.  

Αλ ε δσή κνπ επξφθεηην λα επηζηξέςεη, ηφηε ζα κπνξνχζε λα επηζηξέςεη 

κφλν κε ηνλ ίδην ηξφπν. Απηή ε εξκελεία είλαη εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηε 

θπζηθή. Γελ πξνυπνζέηεη ηελ αιήζεηα ηεο θνζκνινγίαο πνπ έρσ εμεηάζεη, ή 

έζησ ηε ζπλνρή ηεο, αθνχ δε δειψλεη φηη ε δσή κνπ ζα κπνξνχζε πνηέ λα 

επηζηξέςεη
22
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 Αληίζεηα, εμαξηάηαη αθξηβψο απφ ηε γεληθή αληίιεςε ηνπ Νίηζε γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθξνχνληαη ηα πξάγκαηα. Αθνξά ηε ζρέζε ελφο 

ππνθεηκέλνπ κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ, ή πην γεληθά, ηε ζρέζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπ. Οη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο είλαη άκεζεο, 

ζνβαξέο θαη θάζε άιιν παξά αδηάθνξν δήηεκα. 

Άξα ν χζηαηνο ιφγνο λα ζθεθηεί ν Νίηζε : ¨αλ ε δσή κνπ επξφθεηην λα 

επηζηξέςεη, ζα έπξεπε λα είλαη κε θάζε ηξφπν ηαπηφζεκε κε ηε δσή πνπ έρσ 

ήδε δήζεη¨, είλαη ε άπνςή ηνπ γηα ηε ζέιεζε γηα δχλακε, κηα πηπρή ηεο 

νπνίαο είλαη κε ηε ζεηξά ηεο ε απφξξηςε ηνπ πξάγκαηνο θαζεαπηνχ. 

Ο Νίηζε πηζηεχεη πσο ηίπνηε δελ πεξηζζεχεη πέξα απφ ην ζπλνιηθφ 

άζξνηζκα ησλ γλσξηζκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θάζε αληηθείκελν θαη πσο θαλέλα πξφζσπν δελ απνκέλεη πέξα απφ ηελ 

νιφηεηα ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ. Αλ νηηδήπνηε απ’ απηά ήηαλ 

δηαθνξεηηθφ, ηφηε ην ππνθείκελφ ηνπο, πνπ είλαη απιψο ην ζπλνιηθφ 

άζξνηζκά ηνπο, ζα έπξεπε επίζεο λα είλαη δηαθνξεηηθφ. Φαίλεηαη λα πηζηεχεη 

πσο φιεο νη ηδηφηεηεο είλαη εμίζνπ νπζηψδεηο γηα ηα ππνθείκελά ηνπο θη έηζη 

δελ κπνξεί λα γίλεη θακία δηάθξηζε αλάκεζα ζε νπζηψδεηο θαη ηπραίεο 

ηδηφηεηεο: αλ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ήηαλ δηαθνξεηηθή, ην ππνθείκελφ ηνπο ζα 

ήηαλ απινχζηαηα έλα δηαθνξεηηθφ ππνθείκελν.  

Γέρεηαη επίζεο ηελ ηζρπξφηεξε άπνςε φηη, αλ νπνηνδήπνηε αληηθείκελν 

ζηνλ θφζκν ήηαλ ειάρηζηα δηαθνξεηηθφ, ηφηε θάζε αληηθείκελν ζηνλ θφζκν 

ζα ήηαλ επίζεο δηαθνξεηηθφ. Κη απηφ επεηδή, φπσο έρνπκε δεη, πηζηεχεη πσο 

νη ηδηφηεηεο θάζε πξάγκαηνο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηηο επελέξγεηέο ηνπ ζε 

άιια πξάγκαηα, νη ηδηφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ είλαη κε ηε ζεηξά ηνπο ηίπνηε 

άιιν απφ πεξαηηέξσ ηέηνηεο επελέξγεηεο.  

 

 

 

 

 



 23 

Δπνκέλσο, αλ κηα ηδηφηεηα θάπνηνπ πξάγκαηνο θαη άξα ην ίδην ην 

πξάγκα ήηαλ δηαθνξεηηθά, θάπνηα άιια πξάγκαηα ζα επεξεάδνληαλ θαη’ 

αλάγθε δηαθνξεηηθά απ’ απηφ. Θα ήηαλ έηζη θη απηά δηαθνξεηηθά θαη άξα ζα 

επεξέαδαλ κε ηε ζεηξά ηνπο δηαθνξεηηθά θη άιια πξάγκαηα, ψζπνπ ε 

αιπζίδα λα θάλεη ηνλ θχθιν ηεο επηζηξέθνληαο ζην ππνζεηηθφ πξψην κέινο 

ηεο θαη λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή.  

Αλ επέζηξεθε νηηδήπνηε ζηνλ θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο 

αηνκηθήο δσήο ή αθφκε θαη κηαο κνλαδηθήο ζηηγκήο κέζα ζ’ απηήλ, ηφηε ζα 

επέζηξεθαλ φια ζηνλ θφζκν κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. ηε Φαξνύκελε 

Επηζηήκε, ν Νίηζε κάιινλ δελ είρε αθφκε ζθεθηεί ηελ άπνςή ηνπ κε απηνχο 

αθξηβψο ηνπο φξνπο θαη δελ ηελ είρε ζπλδέζεη μεθάζαξα κε ηελ άπνςή ηνπ 

πεξί ζέιεζεο γηα δχλακε. ε απηφ ην έξγν ην εξψηεκά ηνπ είλαη απιψο πψο 

ζα αληηδξνχζε θαλείο ζηελ πηζαλφηεηα λα μαλαδήζεη ηε δσή ηνπ απφ ηελ 

αξρή. 

Αλ κπνξνχζακε λα έρνπκε κηα άιιε δσή, ζα έπξεπε θαη’ αλάγθε, ζην 

βαζκφ πνπ ζα ήηαλ δηθή καο, λα είλαη αθξηβψο ε ίδηα δσή πνπ ήδε δήζακε. 

Καη δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη αθξηβψο ε ίδηα δσή ρσξίο λα είλαη θνκκάηη 

αθξηβψο ηνπ ίδηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν έρνπκε ήδε δήζεη θαη ν νπνίνο ζα 

έπξεπε άξα λα επηζηξέςεη αθξηβψο φπσο έρεη ήδε εκθαληζηεί κέρξη ηελ 

παξακηθξή θαη πην θξηθηή ιεπηνκέξεηα. 

Ο Εαξαηνχζηξα αλαθαιχπηεη ζηελ αηψληα επηζηξνθή φηη απηή ε δσή θη 

απηφο ν θφζκνο είλαη ε κφλε δσή θη ν κφλνο θφζκνο πνπ ππάξρνπλ. Αθφκε 

θη αλ ήηαλ λα δήζνπκε μαλά, αθφκε θη αλ καο δηλφηαλ απηή ε δπλαηφηεηα 

απεξηφξηζηεο θνξέο, ζα καο δηλφηαλ κφλν ε ίδηα δσή πνπ έρνπκε ήδε δήζεη. 

Αλ είλαη πνηέ ινηπφλ λα ιπηξσζεί ε δσή καο, ζα ιπηξσζεί ηψξα θη φρη ζε κηα 

μερσξηζηή κεηά ζάλαηνλ δσή. 
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       Ζ ηδέα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο ζέηεη ην εξψηεκα: «Πφζν ζα ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνο έλαο άλζξσπνο απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηελ δσή, λα κελ 

επηζπκεί δηαθαψο ηίπνηε άιιν απφ ηελ απεξηφξηζηε επηζηξνθή, ρσξίο 

κεηαβνιέο, ηνπ θάζε ιεπηνχ;»
 23

. 

       ηελ ζεσξία ηεο αηψληαο επηζηξνθήο ν Νίηζε αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία 

ηνπ «είλαη ηνπ γίγλεζζαη» θαη ηεο θπθιηθήο ηνπ αλαγθαηφηεηαο. Ο θφζκνο 

ηνπ Νίηζε κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα κφξθσκα πνπ αλαπαξάγεηαη ζην 

δηελεθέο. Δάλ ην ζχκπαλ έρεη κηα ζέζε ηζνξξνπίαο, εάλ ην γίγλεζζαη είρε 

θάπνην ζθνπφ ή κηα ηειηθή θαηάζηαζε, ζα ηα είρε ήδε πεηχρεη.  

       ,ηη απνθιείεηαη απφ ηελ αηψληα επηζηξνθή, φ,ηη δελ μαλαγπξλά, είλαη 

απηφ πνπ πξνζπαζεί λα ηεζεί σο κνλαδηθφ κνληέιν, σο πξσηφηππν εθηφο 

ρξφλνπ, σο απηφ πνπ δηαθξίλεη ην γλήζην απφ ην αληίγξαθν. Οη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα ζεσξνχζαλ απηή ηε ζθέςε εμνπζελσηηθή, δηφηη 

ζα πξνηηκνχζαλ ηελ αηψληα επηζηξνθή ηεο δσήο ηνπο ζε κηα επηδηνξζσκέλε 

εθδνρή, παξά λα επηζπκνχλ δηαθαψο ηελ αηψληα επηζηξνθή ηεο δπζηπρίαο 

ηνπο
24

. Δθείλν πνπ ζα απνδερφηαλ ηελ επηζηξνθή ρσξίο απηαπάηεο θαη ρσξίο 

ππεθθπγέο, ζα ήηαλ έλα ππεξάλζξσπν φλ, έλαο ππεξάλζξσπνο πνπ ε 

απφζηαζε ηνπ απφ ηνλ θαλνληθφ άλζξσπν, θαηά ην Νίηζε, είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ πίζεθν. 

       Ζ αηψληα επηζηξνθή είλαη ε ζεκειηψδεο αξρή πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

είλαη θαη ηνπ γίγλεζζαη. Με ηελ δηδαζθαιία ηεο αηψληαο επηζηξνθήο ν Νίηζε 

επηζεκαίλεη ηελ άπνςε φηη ην θαζεηί γίλεηαη θαη επηζηξέθεη αησλίσο. Βαζηθφ 

κέζνλ γηα λα αληέμεη θαλείο ηελ αηψληα επηζηξνθή είλαη ε επαλαμηνιφγεζε 

φισλ ησλ αμηψλ. Ζ ζέιεζε γηα δεκηνπξγία είλαη ην θίλεηξν γηα ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ παιηψλ αμηψλ. Οη θαηλνχξγηεο αμίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

είλαη έξγν ηεο ζέιεζεο γηα δχλακε ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζηαδηαθά ζα ηνλ 

νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ππεξάλζξσπνπ.  
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       Σν δίδαγκα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο είλαη φηη δελ ππάξρεη επηζηξνθή 

ηνπ αξλεηηθνχ. Ζ αηψληα επηζηξνθή ζεκαίλεη πσο ην «είλαη» είλαη επηινγή. 

Δπηζηξέθεη  κφλν φ,ηη θαηαθάζθεη. Ζ αλαπαξαγσγή είλαη ε αηηία ηεο 

αηψληαο επηζηξνθήο ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξνυπφζεζεο. Ζ αηψληα επηζηξνθή 

έρεη κηα απξνυπφζεηε αξρή ζηελ νπνία θαη ν ίδηνο ν Εαξαηνχζηξα 

ππνηάζζεηαη. Ζ αηψληα επηζηξνθή εμαξηάηαη απφ ηε κεηαζηνηρείσζε ηεο 

ζθνπηάο ηεο αξρήο πνπ ηελ θαζνξίδεη, φκσο ε κεηαζηνηρείσζε εμαξηάηαη 

πνιχ βαζχηεξα απφ ηελ αηψληα επηζηξνθή ηεο ζθνπηάο ηεο απξνυπφζεηεο 

αξρήο ηεο. Ο Εαξαηνχζηξα ζε ζρέζε κε ηελ αηψληα επηζηξνθή θαη ηνλ 

ππεξάλζξσπν έρεη πάληα κηα θαηψηεξε ζρέζε. Δίλαη ε αηηία ηεο αηψληαο 

επηζηξνθήο, αιιά αηηία πνπ αξγεί λα παξαγάγεη ην απνηέιεζκα ηεο
25

.  

       Ζ αηψληα επηζηξνθή, ζχκθσλα κε ηνλ Νίηζε, απνηειεί ηελ απφιπηε 

επαλαιακβαλφκελε θπθιηθή πνξεία φισλ ησλ πξαγκάησλ . Αλ φκσο 

δερηνχκε ηελ αηψληα επηζηξνθή φισλ ησλ πξαγκάησλ, δερφκαζηε φηη αθφκε 

θαη ην πην επηειέο πξάγκα είλαη αηψλην. Γη’ απηφ ίζσο ζα πξέπεη λα 

ππνζέζνπκε έλαλ επηιεθηηθφ ραξαθηήξα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο, δηφηη ε 

αηψληα επηζηξνθή είλαη ην ¨είλαη¨ θαη ην ¨είλαη¨ είλαη επηινγή. χκθσλα κε 

απηφ ηνλ ραξαθηήξα , δελ ππάξρεη επηζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ. Δπηζηξέθεη 

κφλν φ,ηη επηβεβαηψλεη ή επηβεβαηψλεηαη
26

. 

       Ζ αηψληα επηζηξνθή ινηπφλ απνηειεί ηελ νπζία ηνπ ρξφλνπ, ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη ν ¨ζάλαηνο ηνπ Θενχ¨ θαη ε γέλλεζε ηνπ Τπεξαλζξψπνπ, δηφηη ε 

ειεπζεξία ηνπ Τπεξαλζξψπνπ είλαη πξαγκαηηθή φζν αζθείηαη κέζα ζην 

ρξφλν θαη δεκηνπξγεί έλα κέιινλ μεθηλψληαο απφ ην παξειζφλ. Ο 

Εαξαηνχζηξα αλαγγέιιεη ηελ αηψληα επηζηξνθή θαη θεξχηηεη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ Τπεξαλζξψπνπ, ελφο αλζξψπνπ πνπ ζα ηείλεη λα 

ππεξβαζεί .  
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       Πξψηα, ζπλαληά ηνπο αλψηεξνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη ςάρλνπλ κάηαηα 

πάλσ ζηε γε λα βξνπλ ηελ επηπρία, ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα βξνπλ ζ’ έλαλ 

άιιν θφζκν. Ο Εαξαηνχζηξα πξνζπαζεί λα ηνπο ππνδείμεη ηελ επηπρία πνπ 

απηφο γλσξίδεη, φκσο απηνί δελ ηνλ θαηαλννχλ. Πξνηείλνπλ άιιεο ιχζεηο, 

κφιηο θεχγεη ν Εαξαηνχζηξα, επεηδή δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ ρσξίο Θεφ. 

ηαλ φκσο απηφο επηζηξέθεη θαη ηνπο εμεγεί ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Τπεξαλζξψπνπ, ηνπο παξαζχξεη ζην δηθφ ηνπ ξπζκφ
27

. 

       Σελ επφκελε κέξα ν Εαξαηνχζηξα αληηιακβάλεηαη πσο έρεη έξζεη ε 

ψξα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ Τπεξαλζξψπνπ. Θα γελλεζεί ν άλζξσπνο κηαο 

λέαο θνπιηνχξαο, ηνπ νπνίνπ πξφδξνκνο είλαη ν Εαξαηνχζηξα. Θα είλαη 

άλζξσπνο κηαο θαηλνχξγηαο εζηθήο, πνπ εκςπρψλεηαη απφ κηα δεκηνπξγηθή 

ζέιεζε γηα δχλακε, άλζξσπνο κηαο θαηλνχξηαο κεηαθπζηθήο θαηά ηελ νπνία 

επηθξαηεί ε αηψληα επηζηξνθή.  

       χκθσλα κε απηή, ην ¨είλαη¨ είλαη θπθιηθφ θαη πεπεξαζκέλν θαη 

ζπλάκα απξνζδηφξηζην, επεηδή κέζα ηνπ φια ηα πξάγκαηα πεζαίλνπλ θαη 

μαλαγελληνχληαη, ππνθείκελα ζε έλα ζπλερέο γίγλεζζαη. Ο  θφζκνο ινηπφλ 

δελ έρεη αξρή νχηε θαη ηέινο. Δίλαη έλα ζηέξεν κέγεζνο δχλακεο πνπ δελ 

γίλεηαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν, πνπ δελ επεθηείλεηαη, αιιά κφλν αιιάδεη. 

Ο θφζκνο απηφο είλαη ζέιεζε γηα δχλακε θαη ηίπνηε άιιν. Έρεη δπλαηφηεηα 

γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζπλδπαζκψλ. Κάζε δπλαηφο ζπλδπαζκφο ζηνλ 

άπεηξν ρξφλν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε κηα ή ηελ άιιε θνξά άπεηξεο θνξέο. 

Έηζη ν θφζκνο σο θπθιηθή θίλεζε έρεη ήδε επαλαιάβεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

άπεηξεο θνξέο θαη ηνχην ζπλερίδεηαη επ’ άπεηξνλ.  

       Ζ ηδέα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο ηνπ ίδηνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ Εαξαηνχζηξα. Δίλαη ην κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα επηιέμνπλ 

θαη λα εθζξέςνπλ κηα λέα θαηεγνξία «επγελψλ». Καζψο ν Νίηζε 

ππνζηεξίδεη φηη ηα πάληα επαλέξρνληαη σο είραλ, σζεί ην κεδεληζκφ ζηα 

άθξα ηνπ. πληξίβεη ηνπο κεδεληζηέο θαη επηιέγεη εθείλνπο πνπ 

θαηαθάζθνπλ ζηελ δσή. Οη δεκηνπξγνί ιπηξψλνληαη απφ ην βάξνο ηνπ 

παξειζφληνο, γηα ην νπνίν ιέλε πιένλ «έηζη ην ήζεια». 
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Υαξνχκελε Δπηζηήκε 

 

       ην έξγν ηνπ Φαξνύκελε Επηζηήκε ν Νίηζε ζηέθεηαη κε δξακαηηθφ ηξφπν 

απέλαληη ζην γεγνλφο ηνπ «ζαλάηνπ ηνπ Θενχ». Δθθξάδεη παξάιιεια ηε 

δηάγλσζή ηνπ γηα ην γεγνλφο θαη ην θφβν ηνπ γηα ην ηί ζα αθνινπζήζεη. Σνλ 

δηαπλέεη ζιίςε, αιιά θαη κεγαιεηψδεο αγσλία γηα ην ηί ζα ζπκβεί
28

.
  

 «Μεηά ην ζάλαην ηνπ Βνχδα, νη άλζξσπνη εμαθνινπζνχζαλ γηα αηψλεο 

λα δείρλνπλ ζε κηα ζπειηά ηε ζθηά ηνπ-κηα θνβεξή, ηξνκαθηηθή ζθηά. Ο 

Θεφο είλαη λεθξφο: έηζη φκσο είλαη θηηαγκέλν ην αλζξψπηλν είδνο, πνπ ζα 

ππάξρνπλ γηα ρηιηάδεο ίζσο ρξφληα αθφκε ζπειηέο κέζα ζηηο νπνίεο ζα 

δείρλεηαη ε ζθηά ηνπ. -Κη εκείο-εκείο νθείινπκε επίζεο λα ληθήζνπκε ηε ζθηά 

ηνπ!»
 29

. 

ηνλ αθνξηζκφ 108 ηεο Φαξνύκελεο Επηζηήκεο ν Νίηζε κηιάεη γηα 

πξψηε θνξά γηα ην ¨ζάλαην ηνπ Θενχ¨ θαη θαζηζηά ζαθέο φηη ππάξρνπλ 

ζθηέο ηνπ Θενχ πνπ πξέπεη λα εμαθαληζηνχλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν 

αλ νη άλζξσπνη θαηαθέξνπλ λα ληθήζνπλ ην Θεφ θαη λα ηνλ μεπεξάζνπλ, 

γεγνλφο δχζθνιν, αιιά φρη θαη αλέθηθην. 

«Να θπιαρηνχκε απφ ηε ζθέςε φηη ν θφζκνο είλαη δσληαλφ νλ… 

Πξέπεη λα θπιαρηνχκε απφ ηελ πίζηε φηη ην φινλ είλαη κηα κεραλή, είλαη 

βέβαην φηη ην ζχκπαλ δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα έλα ζθνπφ θαη ην ηηκάκε 

ππεξβνιηθά φηαλ ην απνθαινχκε ¨κεραλή¨. Πξέπεη λα θπιαρηνχκε θαη λα 

κελ ππνζέζνπκε πσο ππάξρεη γεληθά θαη παληνχ θάηη κε ηφζν ηέιεηα κνξθή 

φζν νη θπθιηθέο θηλήζεηο ησλ γεηηνληθψλ καο αζηεξηψλ… Ο ζπλνιηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ θφζκνπ φκσο είλαη θαη ζα είλαη αησλίσο ράνο-φρη κε ηελ 

έλλνηα ηεο απνπζίαο αλαγθαηφηεηαο, αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο απνπζίαο ηάμεο, 

ζπλάξζξσζεο, κνξθήο, νκνξθηάο, ζνθίαο θαη φζσλ άιισλ νλνκάησλ 

ππάξρνπλ γηα ηηο αλζξψπηλεο αηζζεηηθέο θαηεγνξίεο καο… 
30

. 
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Πξέπεη λα θπιαρηνχκε θαη λα κελ πνχκε φηη είλαη άθαξδν ή ά-ινγν ή 

ηα αληίζεηά ηνπο: ην φινλ δελ είλαη ηέιεην νχηε σξαίν, νχηε επγελέο, νχηε 

ζέιεη λα γίλεη θάηη απ’ φια απηά, δελ παζρίδεη λα κηκεζεί ηνλ άλζξσπν!.. 

Πξέπεη λα θπιαρηνχκε θαη λα κελ πνχκε φηη ν ζάλαηνο αληηηίζεηαη ζηε δσή. 

Σν δσληαλφ είλαη απιψο έλα είδνο ηνπ λεθξνχ. Πξέπεη λα θπιαρηνχκε θαη λα 

κε ζθεθηνχκε φηη ν θφζκνο δεκηνπξγεί ζπλερψο ην θαηλνχξην. Γελ ππάξρνπλ 

νπζίεο πνπ δηαξθνχλ αηψληα… Μα πφηε ζα ηειεηψζνπκε ινηπφλ κε ηηο 

πξνθπιάμεηο θαη ηηο θξνληίδεο καο; Πφηε ζα πάςνπλ λα ζθνηεηληάδνπλ ηα 

κπαιά καο φιεο απηέο νη ζθηέο ηνπ Θενχ; Πφηε ζα απνζενπνηήζνπκε εληειψο 

ηε θχζε; Πφηε ζα έρνπκε ην δηθαίσκα λα αξρίζνπκε λα θπζηθνπνηνχκε εκάο 

ηνπο αλζξψπνπο, κέζσ κηαο θχζεο θαζαξήο , κηαο θχζεο πνπ έρεη θαιπθζεί 

εθ λένπ, πνπ έρεη απειεπζεξσζεί εθ λένπ;»
 31

 . 

     ηνλ αθνξηζκφ 109 ηεο Φαξνύκελεο Επηζηήκεο ν Νίηζε ππνζηεξίδεη 

πσο πξέπεη λα θπιαρηνχκε απφ πνιιά, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηε ζθέςε 

φηη ην ζχκπαλ είλαη έλα δσληαλφ νλ ή κηα κεραλή, απφ ηελ πίζηε φηη 

ππάξρνπλ λφκνη ζηε θχζε φηαλ ππάξρνπλ κφλν αλαγθαηφηεηεο, φηη ν 

ζάλαηνο είλαη ην αληίζεην ηεο δσήο φηαλ ην δσληαλφ είλαη απιψο έλα ζπάλην 

είδνο ηνπ λεθξνχ, αληηθαζηζηψληαο ην κχζν ηνπ Θενχ κε ηε ιαηξεία ηεο χ-

ιεο. Ο Νίηζε πηζηεχεη φηη αληηκεησπίδνπκε κηα θαηάζηαζε δχζθνιεο γλψζεο 

απιψο θαη κφλν επεηδή ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη θακία απφ ηηο αηζζεηηθέο θαη 

ηηο εζηθέο καο θξίζεηο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην ζχκπαλ. ην ηέινο απ-

ηνχ ηνπ αθνξηζκνχ απαηηεί νη ζθηέο ηνπ Θενχ λα ζηακαηήζνπλ λα 

ζθνηεηληάδνπλ ηνλ αλζξψπηλν λνπ, θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν κε ηελ 

απν-ζενπνίεζε ηεο θχζεο
32

. 
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«Γελ αθνχζαηε γηα εθείλν ηνλ ηξειφ πνπ θξαηνχζε έλα αλακκέλν 

θαλάξη κέξα κεζεκέξη θη έηξερε ζηελ αγνξά θσλάδνληαο αζηακάηεηα: 

¨Φάρλσ λα βξσ ην Θεφ! Φάρλσ λα βξσ ην Θεφ!¨ -Δπεηδή φκσο πνιινί απφ 

ηνπο παξεπξηζθφκελνπο δελ πίζηεπαλ ζην Θεφ, μέζπαζαλ ζε δπλαηά γέιηα. 

Μήπσο ράζεθε; ξψηεζε θάπνηνο. Μήπσο έραζε ην δξφκν ηνπ ζαλ ην κηθξφ 

παηδί; είπε θάπνηνο άιινο. Ή κήπσο θξχβεηαη; Μήπσο καο θνβάηαη; Μήπσο 

κπάξθαξε ζην πινίν; Μήπσο μεληηεχηεθε;-έηζη θψλαδαλ θαη γεινχζαλ. Ο 

ηξειφο πήδεζε αλάκεζά ηνπο θαη ηνπο δηαπέξαζε κε ηε καηηά ηνπ. ¨Πνχ είλαη 

ν Θεφο;¨ θψλαμε, ¨ζα ζαο πσ εγψ! Σνλ ζθνηψζακε –εζείο θη εγψ! Δίκαζηε 

φινη δνινθφλνη ηνπ! Αιιά πψο ην θάλακε;.. 

Γελ αθνχκε αθφκε ηίπνηε απφ ην ζφξπβν πνπ θάλνπλ νη λεθξνζάθηεο 

πνπ ζάβνπλ ην Θεφ; Γελ κπξίδνπκε αθφκε ηίπνηε απφ ηε ζετθή απνζχλζεζε;-

θαη νη ζενί απνζπληίζεληαη! Ο Θεφο είλαη λεθξφο! Ο Θεφο παξακέλεη λεθξφο! 

Κη εκείο ηνλ ζθνηψζακε! Πψο λα παξεγνξεζνχκε εκείο, νη θνληάδεο ησλ 

θνληάδσλ; Κάησ απ’ ην καραίξη καο κάησζε φ, ηη πην άγην θαη πην ηζρπξφ 

είρε σο ηψξα ν θφζκνο-πνηνο ζα καο θαζαξίζεη απ’ απηφ ην αίκα; Πνην λεξφ 

κπνξεί λα καο πιχλεη; Πνηνπο εμηιαζκνχο, πνηα ηεξά παηρλίδηα πξέπεη λα 

εθεχξνπκε; Σν κέγεζνο απηήο ηεο πξάμεο δελ είλαη πνιχ κεγάιν γηα καο; 

Γελ πξέπεη λα γίλνπκε θη εκείο νη ίδηνη ζενί απιψο γηα λα θαηλφκαζηε άμηνί 

ηεο; Πνηέ δελ ππήξμε κεγαιχηεξε πξάμε-θη φπνηνο γελλεζεί κεηά απφ καο ζα 

αλήθεη, ράξε ζε ηνχηε ηελ πξάμε, ζε κηα ηζηνξία αλψηεξε απφ θάζε ηζηνξία 

πνπ ππήξμε κέρξη ηψξα!¨ Δδψ ζηψπεζε ν ηξειφο… 

¨Έξρνκαη πνιχ λσξίο¨, είπε κεηά, ¨δελ έρεη έξζεη αθφκα ε ψξα κνπ. 

Απηφ ην ηξνκεξφ γεγνλφο είλαη αθφκα ζην δξφκν θαη πεξηπιαληέηαη, δελ έρεη 

θηάζεη αθφκε ζη’ απηηά ησλ αλζξψπσλ… νη πξάμεηο, αθφκε θη φηαλ έρνπλ 

γίλεη, ρξεηάδνληαη ρξφλν, ψζπνπ λα ηηο δνπλ θαη λα ηηο αθνχζνπλ νη 

άλζξσπνη. Απηή ε πξάμε είλαη πην καθξηά απ’ απηνχο απ’ φ, ηη ηα πην 

απνκαθξπζκέλα αζηέξηα-θη φκσο απηνί ηελ έθαλαλ!»
 33

 . 
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       ην απφζπαζκα απηφ, ην κήλπκα ηνπ «ζαλάηνπ ηνπ Θενχ» θνκίδεη έλαο 

«ηξειφο άλζξσπνο». Ο ιφγνο ηνπ δελ είλαη εμαγγειία κηαο πξνζσπηθήο 

απφξξηςεο ηνπ Θενχ πνπ έρεη ην ραξαθηήξα ηνπ παξαιφγνπ επεηδή είλαη 

απζαίξεηε. Σν παξάινγν δε βξίζθεηαη ζηελ εμαγγειία, αιιά ζε απηφ πνπ 

εμαγγέιιεηαη: ζηελ άξλεζε ηεο βάζεο ή ηνπ ζεκειίνπ φπνπ ε Δπξψπε έρεη 

νηθνδνκήζεη ηφζν ηελ πνιηηηζηηθή φζν θαη ηε κεηαθπζηθή ηεο 

απηνζπλεηδεζία. 

       Ο Νίηζε εμαγγέιιεη απηή ηελ άξλεζε σο ζπληειεζκέλν ηζηνξηθφ 

γεγνλφο, σο ηελ θξίζηκε εζσηεξηθή αληίθαζε ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο. Σν 

θήξπγκα ηνπ «ζαλάηνπ ηνπ Θενχ» είλαη γηα ηνπο πνιινχο κηα αθαηαλφεηε 

βιαζθεκία ή θαη κσξία. Γελ έρνπλ κάηηα λα δνπλ ην γεγνλφο νχηε απηηά λα 

ην αθνχζνπλ – «θη φκσο νη ίδηνη ην έρνπλ δηαπξάμεη». Τπεχζπλε γηα ην 

ζάλαην ηνπ Θενχ ηεο δπηηθνεπξσπατθήο κεηαθπζηθήο παξάδνζεο, είλαη ε 

ίδηα ε ρξηζηηαλνζχλε ηεο Γχζεο. Οη ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο είδαλ ζην 

θήξπγκα ηνπ Νίηζε κφλν ηε βιάζθεκε καλία ελφο άζενπ, αιιά ν ίδηνο δε 

ζέιεζε παξά λα βεβαηψζεη απηφ πνπ νη εθθιεζίεο απφ κφλεο ηνπο είραλ 

δηαπξάμεη: «Ση άιιν είλαη πηα απηέο νη εθθιεζίεο, παξά νη ηάθνη θαη ηα 

κλήκαηα ηνπ Θενχ»
34

. 

       O ηξειφο ςάρλεη λα βξεη ην Θεφ. Γηεξσηάηαη αιιεπάιιεια σο πξνο ηηο 

ζπλζήθεο απηνχ ηνπ ηέινπο ηνπ Θενχ θαη ηε ξηδηθή επίδξαζή ηνπ ζηελ 

αλζξψπηλε δσή. Γηαπηζηψλεηαη φηη ν Θεφο σο ππεξβαηηθφο ξπζκηζηήο 

πέζαλε, επεηδή ηνλ θνλεχζακε κέζα καο εκείο νη ίδηνη, εθφζνλ παχζακε λα 

δηαρσξίδνπκε ηελ αιήζεηα απφ ηνλ αηζζεηφ θφζκν θαη λα ηελ εληνπίδνπκε 

απνθιεηζηηθά ζε κηα εμσηεξηθή εζηία παξαγσγήο ηεο, ζην πιαίζην κηαο 

ζρέζεο καο κε ην Θεφ-δεκηνπξγφ.  
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 Βι. ΥΡ.ΓΗΑΝΝΑΡΑ , Φάηληεγγεξ θαη Αξενπαγίηεο. 
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       ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ηξειφο απεπζχλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο σο 

άζενπο πνπ δέρνληαη ηα λέα ηνπ κε δπζπηζηία θαη ζαξθαζκφ, επεηδή απιψο 

ζα ηνπο αξθνχζε απηφ θαζ' εαπηφ ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Θενχ. Ο 

Νίηζε ρξεζηκνπνηεί ζξεζθεπηηθή γιψζζα θαη εηθφλεο απφ ηα Δπαγγέιηα. Γε 

ιέεη απιψο «ν Θεφο είλαη λεθξφο», αιιά βάδεη έλαλ ηξειφ λα ην αλαγγέιιεη, 

φπσο επίζεο θαη ην φηη «εκείο ηνλ ζθνηψζακε». Ζ δήισζε δελ απνηειεί ηε 

κεηαθπζηθή εηθαζία κηαο έζραηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ηε δηάγλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο επξσπατθήο θνπιηνχξαο
35

. 

       O ηξειφο ξσηάεη κήπσο πξέπεη λα γίλνπκε θη εκείο νη ίδηνη ζενί γηα λα 

είκαζηε άμηνη ηεο πξάμεο ηνπ θφλνπ ηνπ Θενχ. Γελ ππάξρεη κεγαιχηεξε 

πξάμε, ιέεη, «θαη φπνηνο γελλεζεί κεηά απφ εκάο ζα αλήθεη, ράξε ζε ηνχηε 

ηελ πξάμε, ζε κία ηζηνξία αλψηεξε απφ θάζε ηζηνξία πνπ ππήξμε κέρξη 

ηψξα!». Σν κφληκν πξφβιεκα ηνπ Νίηζε είλαη ην πψο ζα απνθχγεη ην 

κεδεληζκφ - θάηη πνπ θαίλεηαη φηη ελέρεηαη ηφζν ζηε βεβαίσζε ηεο χπαξμεο 

ηνπ Θενχ, φζν θαη ζηελ άξλεζή ηνπ. 

       Ο ληηζετθφο «ζάλαηνο ηνπ Θενχ» απνηειεί ξηδηθή κεηαβνιή ζηελ 

νληνινγία ηνπ αλζξψπνπ. Με απηφλ ηειεηψλνπκε ηελ ππαγσγή καο ζε έλαλ 

εμσηεξηθφ, αθεξεκέλν θαη θπξηαξρηθφ θνξέα ηεο απεηξφηεηαο. 

Γηαπξάηηνπκε ηνλ εζσηεξηθφ απηφ θφλν, επεηδή ληψζνπκε ηελ αλάγθε λα 

έξζνπκε αληηκέησπνη κε ην ζηνηρείν πνπ καο ππεξβαίλεη θαη πξνθαιεί ηελ 

πεξαηή θχζε καο. Τπάξρεη ε δηαίζζεζε θαη ε ειπίδα ηεο αλαδεκηνπξγίαο 

ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζάλαην ηνπ Θενχ, ε δηακφξθσζε ηνπ Τπεξαλζξψπνπ. 

     «Σν κεγαιχηεξν πξφζθαην γεγνλφο-ην φηη ¨ν Θεφο είλαη λεθξφο¨, ην φηη ε 

πίζηε ζην ρξηζηηαληθφ ζεφ έρεη ράζεη θάζε αμηνπηζηία-έρεη αξρίζεη λα ξίρλεη 

ηηο πξψηεο ηνπ ζθηέο πάλσ ζηελ Δπξψπε. ηνπο ιίγνπο ηνπιάρηζηνλ, πνπ ηα 

κάηηα ηνπο, πνπ ε ππνςία ζηα κάηηα ηνπο είλαη αξθεηά δπλαηή θαη ιεπηή γη’ 

απηφ ην ζέακα, δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε πσο θάπνηνο ήιηνο έρεη δχζεη θαη 

πσο θάπνηα αξραία θαη βαζηά εκπηζηνζχλε έρεη κεηαηξαπεί ζε ακθηβνιία…  
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       Σν ίδην ην γεγνλφο είλαη πάξα πνιχ κεγάιν, πάξα πνιχ καθξηλφ, πάξα 

πνιχ απνκαθξπζκέλν απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ πνιιψλ λα ην ζπιιάβνπλ, γηα 

λα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε απιψο πσο έρεη ήδε θηάζεη ε είδεζή ηνπ θη 

αθφκε ιηγφηεξν φηη πνιινί γλσξίδνπλ ήδε ηη ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά θαη ηη ζα 

γθξεκηζηεί, ηψξα πνπ ππνλνκεχηεθε απηή ε πίζηε, επεηδή είρε ρηηζηεί πάλσ 

ζ’ απηή, έρεη ζηεξηρηεί ζ’ απηή , έρεη αλαπηπρζεί κέζα ζ’ απηή: 

παξαδείγκαηνο ράξε, φιε ε επξσπατθή εζηθή καο ζην ζχλνιφ ηεο… 

      Ίζσο εμαθνινπζνχκε λα βξηζθφκαζηε θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ 

εγγχηεξσλ ζπλεπεηψλ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο-θη απηέο νη εγγχηεξεο ζπλέπεηεο, 

νη ζπλέπεηέο ηνπ γηα καο, είλαη ην αληίζεην εληειψο απ’ φ, ηη ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα πεξηκέλεη: δελ είλαη θαζφινπ ζιηβεξέο θαη δνθεξέο, αιιά κνηάδνπλ 

κε έλα θαηλνχξην θαη δχζθνιν λα πεξηγξαθεί είδνο θσηφο, επηπρίαο, 

αλαθνχθηζεο, ηιαξφηεηαο, ελζάξξπλζεο, ραξαπγήο… Πξάγκαηη, εκείο νη 

θηιφζνθνη θαη ¨ειεχζεξα πλεχκαηα¨, ληψζνπκε, φηαλ αθνχκε ηελ είδεζε φηη 

¨ν παιηφο ζεφο είλαη λεθξφο¨, ζαλ λα ιάκπεη κπξνζηά καο κηα θαηλνχξηα 

ραξαπγή, ε θαξδηά καο μερεηιίδεη απφ επγλσκνζχλε, έθπιεμε, 

πξναηζζήκαηα, πξνζδνθία. Δπηηέινπο, ν νξίδνληαο καο θαίλεηαη πάιη 

αλνηρηφο, παξφιν πνπ δελ είλαη θσηεηλφο»
36

. 

       χκθσλα κε ηνλ αθνξηζκφ 343 ηεο Φαξνύκελεο Επηζηήκεο, ηα ειεχζεξα 

πλεχκαηα ραίξνληαη επεηδή ν Θεφο είλαη λεθξφο. Παλεγπξίδεηαη ν ζάλαηνο 

ηεο αιήζεηαο ηνπ θαη ε δηαθήξπμε ηνπ ληηζετθνχ κεδεληζκνχ. Ζ απεηξφηεηα 

καο απεπζχλεηαη θαη απαηηεί έγεξζή καο ζην επίπεδν ελφο λένπ ζετθνχ. Με 

απηή ηε δηεξγαζία, πξνζδηνξίδεηαη κηα θξίζηκε αλαβάζκηζε ηεο ειεπζεξίαο 

καο
37

. Γε ιππφκαζηε γηα ην ζάλαην ηνπ Θενχ, ελψ αληηκεησπίδνπκε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. Ίζσο λα θαίλεηαη παξάμελν θαη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ εκάο λα κελ ην πεξίκελαλ, αιιά θπξηαξρεί ε ειπίδα γηα 

έλα θαιχηεξν κέιινλ. Αλαθνπθηδφκαζηε αθνχ πέζαλε ν Θεφο θαη 

πξνζδνθνχκε κηα ειεχζεξε δσή, ζηελ νπνία ζα νδεγεζνχκε κέζσ ηεο 

πξνζσπηθήο καο αλαδήηεζεο. 
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Σάδε έθε Εαξαηνχζηξα. 

       ην έξγν ηνπ Έηζη κίιεζε ν Ζαξαηνύζηξα , ν Νίηζε εθθξάδεη ηελ 

αληίζεζή ηνπ πξνο ηνλ πιαησληζκφ θαη ην ρξηζηηαληζκφ.  Πξνβάιιεη σο 

επηηαθηηθή αλάγθε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πνιηηηζκνχ πνπ ζα ζηεξίδεηαη 

ζε κηα Μεηαζηνηρείσζε ησλ θαηεζηεκέλσλ αμηψλ. ηε ρξηζηηαληθή 

δηδαζθαιία, ν Υξηζηφο νκνινγεί φηη «εγψ εηκί ην θσο ηνπ θφζκνπ…», 

ηαπηίδεη δειαδή ηνλ εαπηφ ηνπ κε ην θσο, ηελ αιήζεηα πνπ είλαη ην 

ππέξηαην αγαζφ θαη ππφζρεηαη ηε λίθε ελάληηα ζην ζθνηάδη. Ο Παξάδεηζνο 

παξνπζηάδεηαη σο θφζκνο ηνπ θσηφο, ελψ ε Κφιαζε είλαη ν θφζκνο ηεο 

ζθηάο. Ο Εαξαηνχζηξα, ζε αληίζεζε κε ηνλ Ηεζνχ, πνπ ζηα ηξηάληα ηνπ 

ρξφληα μεθίλεζε ηε δηδαζθαιία ηνπ, απνζχξεηαη ζηε ζπειηά. 

      χκθσλα κε ηελ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ φκσο
38

, θάπνηνη άλζξσπνη 

βξίζθνληαη δέζκηνη κέζα ζε κηα ζπειηά θαη δεκέλνη, έηζη ψζηε λα κε 

κπνξνχλ λα θνπλήζνπλ θαλέλα κέινο ηνπ ζψκαηφο ηνπο, νχηε λα ζηξέςνπλ 

ην θεθάιη ηνπο. Μπνξνχλ κφλν λα βιέπνπλ κπξνζηά ζ’ έλαλ ηνίρν ηεο 

ζπειηάο, πάλσ ζηνλ νπνίν πξνβάιινληαη ζθηέο. Οη ζθηέο απηέο 

δεκηνπξγνχληαλ απφ ην θσο ηεο θσηηάο πνπ έθαηγε ςειά πίζσ ηεο. 

Μπξνζηά απ’ απηή ππήξρε έλα ηνηράθη θαη ζε δξφκν κπξνζηά απ’ απηφ 

θηλνχληαλ άλζξσπνη κεηαθέξνληαο αληηθείκελα, άιινηε κηιψληαο θαη 

άιινηε ζσπαίλνληαο. Δπνκέλσο, ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα-αιήζεηα γηα ηνπο 

δεζκψηεο ήηαλ νη ζθηέο πνπ πξνβάιινληαη ζηνλ ηνίρν. 

           ηελ εμέιημε ηεο αιιεγνξίαο, έλαο δεζκψηεο θαηαθέξλεη λα 

απαιιαγεί απφ ηα δεζκά θαη, φπσο είλαη θπζηθφ, θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ 

έμνδν ηεο ζπειηάο. Αλεβαίλνληαο κε θφπν ηνλ αλεθνξηθφ δξφκν πξνο ηελ 

έμνδν θηάλεη ηειηθά ζηελ επηθάλεηα θαη βγαίλνληαο απφ ηε ζπειηά 

αληηθξίδεη γηα πξψηε θνξά ην θσο ηνπ ήιηνπ. ηελ αξρή ηπθιψλεηαη θαη 

πνλνχλ ηα κάηηα ηνπ, αιιά γξήγνξα ζπλέξρεηαη. Σφηε καγεχεηαη απ’ φια 

απηά πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ, δειαδή ην θπζηθφ θφζκν πνπ είλαη πνιχ πην 

φκνξθνο θαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θφζκν ησλ ζθηψλ πνπ βίσλε κέρξη ηφηε 

κέζα ζηε ζπειηά. 
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          ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ραηξφηαλ απηφλ ην λέν θφζκν πνπ αλαθάιπςε, 

ζα έπξεπε θαλνληθά λα μαλαθαηέβεη ζηε ζπειηά, λα απειεπζεξψζεη ηνπο 

άιινπο δεζκψηεο θαη αθνχ ηνπο απνθαιχςεη ηελ αλαθάιπςή ηνπ, λα ηνπο 

νδεγήζεη ζηελ επηθάλεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, απηφ δε γίλεηαη, γηαηί 

ν απειεχζεξνο θνβάηαη ηελ αληίδξαζε ησλ άιισλ δεζκσηψλ, κήπσο ηνλ 

ζεσξήζνπλ ηξειφ γη’ απηά πνπ ππνζηεξίδεη θαη ηνλ ζαλαηψζνπλ. Έηζη 

παξακέλεη ζην λέν θαη φκνξθν θφζκν πνπ αλαθάιπςε θαη αδηαθνξεί γηα ηελ 

ηχρε ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. 

          χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα ππάξρνπλ δχν θφζκνη: ν αηζζεηφο θαη ν 

θφζκνο ησλ ηδεψλ. Ο θφζκνο ησλ ηδεψλ είλαη ν πξαγκαηηθφο θφζκνο, ν 

θφζκνο ηεο γλψζεο, ηεο πξαγκαηηθήο αιήζεηαο θαη πξνζεγγίδεηαη κφλν κε 

ην λνπ. Οη ηδέεο είλαη αζάλαηεο θαη αλαιινίσηεο. Ο αηζζεηφο θφζκνο είλαη 

νπζηαζηηθά ε πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ ηδεψλ ζηε γε. Σαπηφρξνλα γηα 

ηνλ Πιάησλα ε ςπρή, πξηλ εηζέιζεη ζην αλζξψπηλν ζψκα, θαηνηθνχζε 

αλάκεζα ζηηο ηδέεο. Μπαίλνληαο βέβαηα κέζα ζην ζψκα μερλά ηελ 

πξνέιεπζή ηεο, αιιά ε «αλάκλεζε» ηεο ζπγθαηνίθεζεο νδεγεί ηελ ςπρή 

ζην λα πξνζπαζήζεη λα πινπνηήζεη ηηο ηδέεο ζηε γε. 

           Ζ ζπειηά αληηπξνζσπεχεη ηνλ αηζζεηφ θφζκν, ζηνλ νπνίν νη 

δεζκψηεο είλαη νη απαίδεπηνη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηα ζθνηάδηα ηεο 

ακάζεηαο, ηεο πιάλεο θαη ηεο άγλνηαο, ηεο πλεπκαηηθήο θαη ηεο εζηθήο 

απνηεικάησζεο, ελψ νη ζθηέο είλαη ηα είδσια ησλ πξαγκαηηθψλ φλησλ. 

Απηνί πνπ κεηαθέξνπλ ηα αληηθείκελα κπξνζηά απφ ηνλ ηνίρν είλαη εθείλνη 

πνπ πξνζπαζνχλ, δηφηη έρνπλ ζπκθέξνληα, λα καο επηβάιινπλ ηηο ςεχηηθεο 

αμίεο θαη ηδέεο, ελψ ν θσηεηλφο ρψξνο ηεο επηθάλεηαο είλαη ν θφζκνο ησλ 

ηδεψλ. Δθεί επηθξαηεί ην θσο ηνπ ήιηνπ πνπ ζπκβνιίδεη επίζεο ηελ 

πξαγκαηηθή αιήζεηα θαη ηελ χςηζηε ηδέα, ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ
39

. 
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        Ο απειεχζεξνο  ζπκβνιίδεη ηνλ πεπαηδεπκέλν, ην θηιφζνθν, ν νπνίνο 

ράξε ζηελ παηδεία θαη ηηο γλψζεηο  ηνπ, κεηά απφ καθξνρξφληα θαη θνπηψδε 

πξνζπάζεηα πξνζεγγίδεη ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ αλαθαιχπηνληαο ηελ 

πξαγκαηηθή αιήζεηα. πσο είλαη θπζηθφ, αξρηθά ε πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο 

θαη ηεο πξαγκαηηθήο γλψζεο εθπιήζζνπλ ην θηιφζνθν, φπσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη ζε θάπνηνλ πνπ, χζηεξα απφ καθξνρξφληα δηακνλή ζην ζθνηάδη, 

ηπθιψλεηαη βγαίλνληαο ζην θσο. ηε ζπλέρεηα απνιακβάλεη ηε ζέαζε ηεο 

λέαο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνλ αηζζεηφ θφζκν ηεο 

πιάλεο θαη ηνπ θφζκνπ ησλ ηδεψλ αηζζεηνπνηείηαη κε ηε ζχγθξηζε αλάκεζα 

ζην θσηεηλφ θφζκν ηεο επηθάλεηαο θαη ηνλ εζσηεξηθφ, ζθνηεηλφ θφζκν ηεο 

ζπειηάο. 

        Υξένο ηνπ θηινζφθνπ είλαη λα επηζηξέςεη πίζσ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ζπειηάο, λα ιχζεη ηνπο δεζκψηεο απφ ηα δεζκά ηνπο θαη λα ηνπο νδεγήζεη 

πξνο ην θσο ηεο αιεζηλήο γλψζεο. Απηή ε απφπεηξα φκσο εκπεξηέρεη ηνλ 

θίλδπλν λα ακθηζβεηεζεί απφ ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο, λα ραξαθηεξηζηεί 

ηξειφο θαη λα απνκνλσζεί ή αθφκε θαη λα εθδησρζεί ή λα ζαλαησζεί, φπσο 

ν ίδηνο ν σθξάηεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη άλζξσπνη βνιεχνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ θαη είλαη απξφζπκνη λα πξνβνχλ ζε 

αλαζεσξήζεηο θαη αιιαγέο. Πνιινί θηιφζνθνη/ πλεπκαηηθνί άλζξσπνη 

ινηπφλ επηιέγνπλ λα απνιακβάλνπλ κφλνη ηνπο ηνλ θφζκν πνπ αλαθάιπςαλ, 

ζαλ λα βξίζθνληαη ζηα λεζηά ησλ καθαξίσλ θαη απνκνλψλνληαη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο αλζξψπνπο. Απηή ε ζηάζε φκσο είλαη επηιήςηκε θαηά ην 

σθξάηε, γηαηί ηνπο απνκαθξχλεη απφ ηελ πξαγκαηηθή απνζηνιή ηνπο θαη 

γηαηί δελ αληαπνδίδνπλ απηά πνπ πξέπεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ην νπνίν 

ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο παηδείαο πνπ ηνπο παξείρε, λα 

θηάζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή γλψζε θαη ηελ αιήζεηα
40
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       Αληίζεηα κε ηνλ πιαησληθφ ζνθφ, ν Εαξαηνχζηξα είλαη έλαο ρνξεπηήο 

θαη κνπζηθφο ηεο δσήο, θάπνηνο πνπ έρεη ηε θνβεξφηεξε ελφξαζε επί ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο , δνθηκάδεη  ηελ εκπεηξία ηεο αηψληαο επηζηξνθήο ηεο 

δσήο θαη δε βξίζθεη ζε απηέο θακία έλζηαζε πξνο ηελ ελζαδηθή χπαξμε, 

αιιά κάιινλ «έλαλ αθφκε ιφγν γηα λα είλαη ν ίδηνο ην αηψλην Ναη ζ' φια ηα 

πξάγκαηα» , θαη κπνξεί λα δειψλεη: «' φιεο ηηο αβχζζνπο έρσ καδί κνπ ην 

Ναη κνπ, πνπ επινγεί». 

       «ηαλ έγηλε ηξηάληα ρξνλψλ ν Εαξαηνχζηξα, εγθαηέιεηςε ηνλ ηφπν 

πνπ είρε γελλεζεί θαη ηε ιίκλε ηνπ ηφπνπ ηνπ θαη πήγε ζην βνπλφ. Δθεί 

απφιαπζε ην πλεχκα ηνπ θαη ηε κνλαμηά ηνπ δίρσο λα θνπξαζηεί, γηα δέθα 

νιφθιεξα ρξφληα. ην ηέινο φκσο, ε θαξδηά ηνπ άιιαμε-θη έλα πξσί, θαζψο 

ξφδηδε ε απγή, ζεθψζεθε, παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ζηνλ ήιην θαη ηνπ 

κίιεζε σο εμήο:… Θα κνπ άξεζε λα πξνζθέξσ απιφρεξα θαη λα κνηξάδσ, 

ψζπνπ εθείλνη πνπ είλαη ζνθνί αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο λα ραξνχλ θαη 

πάιη ηελ ηξέια ηνπο θαη εθείλνη πνπ είλαη θησρνί ηνλ πινχην ηνπο. Γη’ απηφ 

πξέπεη λα θαηέβσ ζηα βάζε… Δγψ πξέπεη, ζαλ εζέλα, λα δχζσ, φπσο ιέλε 

νη άλζξσπνη, ζηνπο νπνίνπο ζέισ λα θαηεβψ… Έηζη άξρηζε ε δχζε ηνπ 

Εαξαηνχζηξα»
 41

 . 

        Αθνχ απνιακβάλεη γηα δέθα ρξφληα ην πλεχκα ηνπ θαη ηε κνλαμηά ηνπ 

ζηα βνπλά, ν Εαξαηνχζηξα έρεη θνπξαζηεί κε ηε ζνθία ηνπ, ζαλ ηε κέιηζζα 

πνπ έρεη καδέςεη πάξα πνιχ κέιη, θαη ηψξα ζέιεη απισκέλα ρέξηα γηα λα 

ηελ πξνζθέξεη θαη λα ηε κνηξάζεη. Παίξλεη ηελ απφθαζε λα δχζεη ζαλ ηνλ 

ήιην θαη «λα γίλεη πάιη άλζξσπνο». Ο Εαξαηνχζηξα κηιάεη ζην ιαφ γηα ην 

πην πεξηθξνλεηέν αλζξψπηλν νλ, ηνλ ηχπν πνπ ραξαθηεξίδεη σο «ηνλ 

ηειεπηαίν άλζξσπν». Δίλαη ν άλζξσπνο πνπ δελ επηζπκεί πηα λα ζέηεη 

εξσηήκαηα γηα ηελ χπαξμε αιιά κέλεη επραξηζηεκέλνο κε ηελ ηχρε ηνπ ζηε 

γε. ηφρνο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο είλαη λα γίλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

αλζξψπηλε. Ο άλζξσπνο είλαη πξψηε χιε γηα λα δνπιεπηεί
42

.  

                                                 
41 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ, Έηζη κίιεζε ν Ζαξαηνύζηξα, πξφινγνο, ζει. 11. 

42
 Βι. K.A.PEARSON, Νίηζε. 
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       Γηα ηνλ Νίηζε, ην κεγαιχηεξν έσο ηψξα εκπφδην ηεο χπαξμεο ήηαλ ε 

έλλνηα ηνπ Θενχ. Θεφο νλνκάδεηαη ην ππέξηαην Ολ πνπ ρξεζηκεχεη σο 

πξψηε αηηία θαη καο επηηξέπεη λα ζπιιακβάλνπκε ηνλ θφζκν σο ελφηεηα. Ο 

θφζκνο ζα ιπηξσζεί κφλν αλ αξλεζεί απηήλ ηελ έλλνηα. Ο Θεφο πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο αβαζάληζηε απάληεζε ζε έλα δηαλνεηηθφ πξφβιεκα θαη σο 

απαγφξεπζε ελάληηα ζηε ζθέςε. Έηζη πξνθχπηεη, θαηά έλαλ ηξφπν, ε 

πξφηαζε ηνπ Τπεξαλζξψπνπ:  

      «ηαλ έθηαζε ν Εαξαηνχζηξα ζηελ πην θνληηλή πφιε, πνπ βξηζθφηαλ 

ακέζσο κεηά ην δάζνο, βξήθε πνιχ ιαφ καδεκέλν ζηελ θεληξηθή πιαηεία: 

γηαηί είραλ δηαιαιήζεη φηη ζα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ έλαο ζρνηλνβάηεο. Κη 

ν Εαξαηνχζηξα είπε ηα εμήο ζηνλ ιαφ: ¨αο δηδάζθσ ηνλ ππεξάλζξσπν. Ο 

άλζξσπνο είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί. Ση θάλαηε εζείο γηα λα ηνλ 

μεπεξάζεηε; Μέρξη ηψξα, φια ηα φληα δεκηνχξγεζαλ θάηη πάλσ απφ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο: θη εζείο ζέιεηε λα είζηε ε άκπσηε απηήο ηεο κεγάιεο 

πιεκκπξίδαο θαη πξνηηκάηε λα γπξίζεηε πίζσ ζην δψν παξά λα μεπεξάζεηε 

ηνλ άλζξσπν;.. Γείηε, ζαο δηδάζθσ ηνλ ππεξάλζξσπν! Ο ππεξάλζξσπνο 

είλαη ην λφεκα ηεο γεο. Αο πεη ε ζέιεζή ζαο: ν ππεξάλζξσπνο είλαη ην 

λφεκα ηεο γεο!..Απηφ πνπ είλαη κεγάιν ζηνλ άλζξσπν είλαη φηη απηφο είλαη 

γεθχξη θαη φρη ζθνπφο: απηφ πνπ κπνξεί λα αγαπήζεη θαλείο ζηνλ άλζξσπν 

είλαη φηη απηφο είλαη έλα πέξαζκα θαη κηα δχζε… Γείηε, είκαη έλαο θήξπθαο 

ηνπ θεξαπλνχ θαη κηα βαξηά ζηαγφλα απφ ην ζχλλεθν: απηφο ν θεξαπλφο 

φκσο νλνκάδεηαη ππεξάλζξσπνο… Έρεη έξζεη ε ψξα λα θαζνξίζεη ν 

άλζξσπνο ηνλ ζθνπφ ηνπ… Γείηε! αο δείρλσ ηνλ ηειεπηαίν άλζξσπν…»
43

 

. 

 

    

 
                                                                                                                                                 
 
43 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ, Έηζη κίιεζε ν Ζαξαηνύζηξα, πξφινγνο, ζει. 13-17. 
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       Ο Εαξαηνχζηξα ζα δηδάμεη ηα αλζξψπηλα φληα φηη ε γε ρξεηάδεηαη έλα 

λέν λφεκα θαη κία λέα θαηεχζπλζε. Ο ππεξάλζξσπνο είλαη ην λφεκα ηεο 

γεο. Έηζη, ζα πξέπεη ηα φληα λα ππεξληθήζνπλ δχν πξάγκαηα: ηηο 

κεηαθπζηθέο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο δσψδεηο βεβαηφηεηεο ηεο χπαξμήο ηνπο. 

Να μεπεξάζνπλ ηνλ άλζξσπν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ Τπεξάλζξσπν, 

ηνλίδνληαο φηη ην πξψην βήκα γηα ηε δεκηνπξγία απηή είλαη ε αλαηξνπή ησλ 

παιηψλ αμηψλ 
44 .Σέηνηεο αμίεο είλαη ε επηπρία σο επαλάπαπζε, ην ινγηθφ 

πνπ αλαδεηά θαζεζπραζηηθέο ιχζεηο, ε αξεηή πνπ αλαθέξεηαη κφλν ζηε 

δηάθξηζε κεηαμχ θαινχ θαη θαθνχ, ε δηθαηνζχλε σο εμηζσηηζκφο θαη ν 

νίθηνο σο ρξηζηηαληθή επζπιαρλία. 

       «Καη εδψ ηειείσζε ε πξψηε νκηιία ηνπ Εαξαηνχζηξα, πνπ ηελ ιέλε θαη 

¨πξφινγν¨: γηαηί ζην ζεκείν απηφ ηνλ δηέθνςαλ νη θξαπγέο θαη ε ραξά ηνπ 

πιήζνπο. ¨Γψζε καο απηφλ ηνλ ηειεπηαίν άλζξσπν, σ Εαξαηνχζηξα-έηζη 

θψλαδαλ-θάλε λα γίλνπκε απηφο ν ηειεπηαίνο άλζξσπνο! Καη ζνπ 

ραξίδνπκε ηνλ ππεξάλζξσπν!¨ Κη φιν ην πιήζνο αιάιαδε θαη θξνηάιηδε ηε 

γιψζζα. Ο Εαξαηνχζηξα φκσο θαηαζιίθηεθε θαη είπε ζηελ θαξδηά ηνπ: 

¨Γελ κε θαηαιαβαίλνπλ: δελ είκαη ην ζηφκα γηα απηά ηα αθηηά… Θέισ λα 

δηδάμσ ζηνπο αλζξψπνπο ην λφεκα ηνπ Δίλαη ηνπο: πνηνο είλαη ν 

ππεξάλζξσπνο… Δίκαη φκσο αθφκε καθξηά ηνπο, θαη ην λφεκα ησλ 

ζθέςεψλ κνπ δελ κηιά ζηηο αηζζήζεηο ηνπο. Γηα ηνπο αλζξψπνπο είκαη 

αθφκε θάηη αλάκεζα ζ’ έλαλ ηξειφ θη έλα πηψκα… ζπληξφθνπο ρξεηάδνκαη 

θαη δσληαλνχο… πνπ λα κε αθνινπζνχλ, επεηδή ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο-θη εθεί πνπ ζέισ εγψ… Θέισ λα βξεζψ κε ηνπο 

δεκηνπξγνχο… ζέισ λα ηνπο δείμσ ην νπξάλην ηφμν θαη φια ηα ζθαινπάηηα 

πνπ νδεγνχλ ζηνλ ππεξάλζξσπν»
 45

 .  
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 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ, Έηζη κίιεζε ν Ζαξαηνύζηξα, «Δθηφο ππεξεζίαο». 

45 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ, Έηζη κίιεζε ν Ζαξαηνύζηξα, πξφινγνο, ζει. 18-23. 
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       Οη άλζξσπνη φκσο ζαξθάδνπλ κε ην θήξπγκα ηνπ Εαξαηνχζηξα θαη 

ηείλνπλ πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ηειεπηαίνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

κεδεληζκνχ, πνπ απηφο αληηπξνζσπεχεη. Ο Εαξαηνχζηξα, ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ ππεξνςία ηνπο , αληηιακβάλεηαη φηη ε αηηία ηεο 

απνηπρίαο ηνπ είλαη ην φηη πξνζπαζεί κφλνο, ρσξίο βνήζεηα απφ θαλέλαλ. 

Έηζη, απνθαζίδεη λα βξεη ζπληξφθνπο, νη νπνίνη ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

γθξεκίζεη ηνλ παιηφ θφζκν γηα λα ρηίζεη έλαλ θαηλνχξην. Απηνί είλαη νη 

δεκηνπξγνί, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξψηα ηνλ εαπηφ ηνπο, επεηδή ζα 

θηλνχληαη απφ πξνζσπηθή ηνπο ζέιεζε, ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ 

Υξηζηνχ, πνπ ήηαλ πεηζήληα φξγαλά ηνπ. 

       πλεπψο, φια πξέπεη λα θαηαζηξαθνχλ κε ζθνπφ λα αλαζπληεζνχλ. Σα 

ζηάδηα ηεο Μεηαζηνηρείσζεο είλαη ηξία. Πξψηα απ’ φια, νη άλζξσπνη ζα 

πξέπεη λα μεπεξάζνπλ ηελ παζεηηθή ππαθνή, έπεηηα λα αλαηξέςνπλ ηηο 

παιηέο αμίεο θαη ηέινο λ’ αξρίζνπλ λα δεκηνπξγνχλ ηηο θαηλνχξηεο αμίεο γηα 

λα δηακνξθψζνπλ ηνλ Τπεξάλζξσπν. Σν κέζν γηα ηε δεκηνπξγία απηή είλαη 

ε ζέιεζε γηα δχλακε, πνπ δξα ζην Δίλαη θαη ζην Γίγλεζζαη 
46 .        

       Σν Δίλαη είλαη ζέιεζε γηα Γχλακε, φρη ππφ ηελ έλλνηα φηη θάζε πξάγκα 

ζέιεη ηε δχλακε, αιιά ππφ ηελ έλλνηα φηη θάζε πξάγκα είλαη κία δχλακε 

πνπ ζέιεη. Ζ  αξρή κε ηελ νπνία εξκελεχεηαη θαη αμηνινγείηαη ην 

πξαγκαηηθφ είλαη ε ζέιεζε γηα Γχλακε. Σν θάζε πξάγκα έρεη ή δελ έρεη 

αμία, αλάινγα κε ηε ζέιεζε γηα Γχλακε πνπ εθθξάδεηαη ζε απηφ
47

. 

Έηζη καο παξνπζηάδεη ν Νίηζε γηα πξψηε θνξά ηελ ηδέα ηνπ ζρεηηθά κε 

ηνλ ππεξάλζξσπν. ην Έηζη κίιεζε ν Ζαξαηνύζηξα ν ππεξάλζξσπνο πξνηεί-

λεηαη σο ην επγελέο ηδεψδεο ηεο απην-ππεξλίθεζεο, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη 

φηη ν εαπηφο ζα εμεξεπλήζεη ειεχζεξα ηα χςε θαη ηηο αβχζζνπο ηεο 

χπαξμήο ηνπ, σο ζλεηφ δεκηνχξγεκα ηεο γεο. 
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 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ, Έηζη κίιεζε ν Ζαξαηνύζηξα, Πξφινγνο. 
47

 Βι. Π.ΓΟΨΚΟ, εκεηψζεηο απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ πξνπηπρηαθνχ καζήκαηνο ¨Ο ζάλαηνο ηνπ 

Θενχ¨, εαξηλφ εμάκελν 2008.. 
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Υάηληεγγεξ θαη κεδεληζκφο 

 

Ο «ηξειφο άλζξσπνο» ηνπ Νίηζε, ιέεη ν Υάηληεγγεξ, βγαίλεη ζηελ 

αγνξά λα θξαπγάζεη ην άγγεικά ηνπ ζε αλζξψπνπο πνπ «δελ πηζηεχνπλ πηα 

ζην Θεφ». Σν θήξπγκα φκσο ηνπ «ζαλάηνπ ηνπ Θενχ» δελ πξνέξρεηαη απφ 

απηνχο, νχηε θαη ζα κπνξνχζε λα πξνέξρεηαη απφ απηνχο. Απηνί πνπ «δελ 

πηζηεχνπλ ζην Θεφ» δελ έρνπλ ηελ παξακηθξή ζρέζε κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

απνπζίαο Σνπ. «Απηνί είλαη άπηζηνη, φρη επεηδή ν Θεφο σο Θεφο δελ ηνπο 

είλαη πηα πηζηεπηφο, αιιά επεηδή έρνπλ νη ίδηνη παξαηηεζεί απφ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο πίζηεο, έηζη πνπ λα κελ κπνξνχλ πηα λα αλαδεηήζνπλ ην 

Θεφ»
 48

. 

Ο «ζάλαηνο ηνπ Θενχ», ε πηζηνπνίεζε ηεο απνπζίαο ηνπ, είλαη γεγνλφο 

κφλν γηα φζνπο δελ έρνπλ παξαηηεζεί απφ ηελ αλαδήηεζή ηνπ – γηα ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ εμαθνινπζεηηθά δεηνχλ ην Θεφ, αιιά δε δηαπηζηψλνπλ παξά 

κφλν ηελ απνπζία ηνπ. Eίλαη γεγνλφο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αξληνχληαη λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηελ πξνζσπηθή παξνπζία κε ηελ αθεξεκέλε έλλνηα, ηελ 

ακεζφηεηα ηεο ζρέζεο κε ηε λνεηηθή βεβαηφηεηα. Αξλνχληαη λα ηαπηίζνπλ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Θενχ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Πξψηεο Αηηίαο ή 

ηεο Τπέξηαηεο Αμίαο. 

Ο Υάηληεγγεξ αλαγλσξίδεη ζην θήξπγκα ηνπ Νίηζε κηα ζετθφηεξε 

αληίιεςε γηα ην Θεφ – ζετθφηεξε ζε ζρέζε κε ηα λνεηά είδσια ηεο ζετζηηθήο 

κεηαθπζηθήο. Δηδηθά ζην κεδεληζκφ ηνπ Νίηζε δε δηαβιέπεη έλαλ 

απνιπηνπνηεκέλν αλζξσπνθεληξηζκφ – ηελ πξφζεζε λα ππνθαηαζηήζεη ν 

άλζξσπνο ην Θεφ – παξά ηηο αθνξκέο πνπ δίλεη ν Νίηζε γηα κηα ηέηνηα 

εξκελεία. Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί πνηέ λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ Θενχ, γηαηί ε 

νπζία ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη δπλαηφ πνηέ λα πξνζεγγίζεη ηελ πεξηνρή ηεο 

νπζίαο ηνπ Θενχ.  
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 Βι. ΥΡ.ΓΗΑΝΝΑΡΑ, Φάηληεγγεξ θαη Αξενπαγίηεο, ζει.58. 
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Με ηα θξηηήξηα ηεο κεηαθπζηθήο, ε πεξηνρή ηεο νπζίαο ηνπ Θενχ, ν 

«ηφπνο ηνπ Θενχ» νξίδεηαη κε αλαθνξά ζηελ αηηία ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ ππαξθηψλ. Με ηελ απφξξηςε ηεο κεηαθπζηθήο, απηφο «ν 

ηφπνο ηνπ Θενχ ζα κείλεη θελφο» - δελ κπνξεί λα ηνλ δηεθδηθήζεη ν 

άλζξσπνο. Ο ππεξάλζξσπνο ηνπ Νίηζε πξνυπνζέηεη φρη ηελ θαηάιεςε ηνπ 

ηφπνπ ηνπ Θενχ, αιιά ηνλ άλζξσπν σο επίθεληξν ηνπ Δίλαη – πξνυπνζέηεη 

κηαλ άιιε ζεκειίσζε ησλ ππαξθηψλ ζε δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην Δίλαη. 

Ο κεδεληζκφο, γηα ηνλ Υάηληεγγεξ, δελ ππνθαζηζηά ην Θεφ κε ην κεδέλ, 

κε ηελ θαζεζπραζηηθή βεβαηφηεηα ηνπ «ηίπνηα» δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλππαξμία ηνπ Θενχ. Αθεηεξηαθφ γηα ηνλ Υάηληεγγεξ είλαη ην εξψηεκα γηα 

ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα φληα θαη ζην Δίλαη. Καη ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη 

ηα φληα είλαη γηα καο θαηλφκελα, θαίλνληαη, ελψ ην Δίλαη φρη. Γε γλσξίδνπκε 

ην Δίλαη – θαζεαπηφ, γλσξίδνπκε κφλν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη φ,ηη 

είλαη. Γηα ην Υάηληεγγεξ, ε δηαθνξά ησλ φλησλ απφ ην Δίλαη ζεκειηψλεη κηα 

κε – λνεζηαξρηθή νληνινγία, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ε ζπλεηδεηή αθεηεξία 

θάζε κεηαθπζηθήο. Ο Υάηληεγγεξ θηάλεη λα βεβαηψλεη φηη ν κεδεληζκφο 

κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηφζν ηελ απηζηία φζν θαη ηνλ ίδην ην 

ρξηζηηαληζκφ
49

. Οη δχν ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ηνπ κεδεληζκνχ είλαη ε 

απνδνρή ηεο απνπζίαο ή ηεο αγλσζίαο ηνπ Θενχ. Αγλννχκε απφιπηα ην ηη 

είλαη ν Θεφο, γλσξίδνπκε φκσο, κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο θπζηθήο θαη 

ηζηνξηθήο απνθάιπςήο ηνπ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππάξρεη. Καη απηφο ν 

ηξφπνο δειψλεηαη κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ Δλεξγεηψλ ηνπ Θενχ. Ο Θεφο 

ελεξγεί σο πξφζσπν.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Βι. ΥΡ.ΓΗΑΝΝΑΡΑ, Φάηληεγγεξ θαη Αξενπαγίηεο, ζει.62-64. 
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Σν πξφζσπν ηνπ Θενχ – φπσο εμάιινπ θαη ην πξφζσπν ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ – είλαη αδχλαην λα νξηζηεί θαη λα γλσζζεί κέζσ αληηθεηκεληθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ. Γηαηί θάζε πξφζσπν είλαη έλα ππαξθηηθφ γεγνλφο κνλαδηθφ 

θαη αλεπαλάιεπην. ρη κφλν ην Πξφζσπν ηνπ Θενχ, αιιά θη έλα 

νπνηνδήπνηε αλζξψπηλν πξφζσπν ην γλσξίδνπκε κφλν πξαγκαηνπνηψληαο 

κηα ζρέζε καδί ηνπ. Καη πξαγκαηνπνηνχκε ηε ζρέζε κέζσ ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπ πξνζψπνπ - ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ησλ ζσκαηηθψλ θαη 

ςπρηθψλ ηνπ ελεξγεηψλ: ηεο θπζηνγλσκηθήο έθθξαζεο, ηεο νκηιίαο, ησλ 

ρεηξνλνκηψλ, ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο, ηεο εξσηηθήο αλαθνξάο, ησλ 

λνεηηθψλ, θξηηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ εθδειψζεσλ. Καη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Θεφηεηαο κηιάκε γηα κηα Σξηάδα Πξνζψπσλ, αθξηβψο επεηδή 

πξαγκαηνπνηνχκε κηα ζρέζε κε ην θαζέλα απφ απηά κέζσ ηεο αγαπεηηθήο 

θαη δηαινγηθήο ηνπο Δλέξγεηαο
50

.  
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Απνπζία ηνπ Θενχ 

 

Σν θήξπγκα ηνπ «ζαλάηνπ ηνπ Θενχ» αλαγλσξίδεηαη σο πξνθεηηθή 

πηζηνπνίεζε ελφο γεγνλφηνο πνπ έρεη ζπκβεί θαη πνπ είλαη ε αλαπφθεπθηε 

θαηάιεμε κηαο καθξηάο ηζηνξηθήο εμέιημεο ζηελ επξσπατθή κεηαθπζηθή. Ο 

«ζάλαηνο ηνπ Θενχ» είλαη ε ζπλέπεηα ηεο κεηαθπζηθήο πνξείαο ηνπ 

επξσπαίνπ αλζξψπνπ. 

Καηά ην Νίηζε «ν Θεφο πέζαλε» ζεκαίλεη φηη ν ρξηζηηαληθφο Θεφο, ν 

Θεφο ηεο δπηηθήο κεηαθπζηθήο, είλαη πηα έλα λεθξφ πιάζκα ηνπ λνπ, κηα 

«ηδέα θαη κφλν», κηα αθεξεκέλε έλλνηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Θεφο είλαη 

άζρεηνο κε ηε δηακφξθσζε ηεο δσήο ηνπ επξσπαίνπ – δελ είλαη απηφο πνπ 

δίλεη λφεκα ζηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ θφζκνπ θαη ηεο ηζηνξίαο. Ο 

ρψξνο ηνπ Θενχ είλαη ζηε Γχζε θελφο – ν Θεφο είλαη κηα απνπζία. Απηή ε 

απνπζία κεδελίδεη θάζε αιήζεηα δσήο πέξα απ’ ηε θζνξά θαη ην ζάλαην. 

Οξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ επξσπατθνχ κεδεληζκνχ. 

Ο Νίηζε δελ θεξχηηεη έλα ζεσξεηηθφ κεδεληζκφ, αιιά ηελ πηζηνπνίεζε 

ηνπ θελνχ ρψξνπ ηεο απνπζίαο ηνπ Θενχ. Σν θήξπγκά ηνπ είλαη κηα ηζηνξηθή 

δηαπίζησζε θαη εξκελεία ελφο γεγνλφηνο πνπ έρεη νξηζηηθά ζπληειεζηεί. 

Σίζεηαη σο φξην ηέινπο ηεο επξσπατθήο κεηαθπζηθήο θαη απνθαιχπηεη ηηο 

πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο κηαο ηζηνξηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Απνηειεί ηελ 

άξλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο απηνζπλεηδεζίαο ηνπ επξσπαίνπ, πξφθιεζε 

επίγλσζεο ηνπ παξαιφγνπ ηεο χπαξμεο, ππνλφκεπζε θαη ηεο ίδηαο ηεο 

ρξεζηηθήο ινγηθήο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ. Ο Νίηζε είρε ζπλείδεζε φηη ν 

«ζάλαηνο ηνπ Θενχ» ζεκαίλεη ηελ «αλαηξνπή φισλ ησλ αμηψλ»
 51

. 
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Σν θήξπγκα ηνπ Νίηζε επηζεκαίλεη έκκεζα αιιά ζαθέζηαηα ηε 

ζεκειηψδε «αίξεζε» - απφθιηζε απφ ην αθεηεξηαθφ γεγνλφο ηεο Δθθιεζίαο 

– πνπ απνηέιεζε ηνλ ηζηνξηθφ πεηξαζκφ ηεο δπηηθήο ρξηζηηαλνζχλεο, ηε 

κεηαηξνπή ηεο ζε ζξεζθεία πνπ πξνζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη λνεηηθέο 

θαηνρπξψζεηο ζηνλ αηνκηθφ άλζξσπν, ελψ ζπληεξεί ηηο εζηθν-πξαθηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ. Έηζη ν «ζάλαηνο ηνπ Θενχ» εκθαλίδεηαη 

σο ηζηνξηθή θαηάιεμε πνπ θσηίδεη ηε ζπλνιηθή ζενινγηθή εμέιημε ηεο 

δπηηθήο ρξηζηηαλνζχλεο. 

Ο κεδεληζκφο, ζηε ληηζετθή κνξθή ηνπ θεξχγκαηνο ηνπ «ζαλάηνπ ηνπ 

Θενχ», δειαδή σο ηζηνξηθή πηζηνπνίεζε ηνπ θελνχ ρψξνπ ηεο απνπζίαο ηνπ 

Θενχ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξντφλ κηαο νπσζδήπνηε αληηρξηζηηαληθήο 

επηινγήο ή ζηάζεο. Αληίζεηα, πξέπεη λα δνχκε ην ληηζετθφ θήξπγκα σο 

πηζηνπνίεζε ηεο αιινηξίσζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηε Γχζε, ηεο απφθιηζεο 

θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ δπηηθψλ εθθιεζηψλ απφ ην ρξηζηηαληζκφ ηεο 

Καηλήο Γηαζήθεο θαη ησλ πξψησλ αηψλσλ. Ζ απνπζία ηνπ Θενχ είλαη 

γεγνλφο κε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο ζην ρψξν ηνπ δπηηθνχ 

ρξηζηηαληζκνχ, σο επαθφινπζν ηεο «εζσηεξηθήο ινγηθήο» απηνχ ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ
52

. 
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Σν αζθεηηθφ ηδαληθφ 

 

Σν αζθεηηθφ ηδαληθφ, «απηφο ν ηξφκνο απέλαληη ζηηο αηζζήζεηο, απέλαληη 

ζην ίδην ην ινγηθφ, απηφο ν θφβνο κπξνζηά ζηελ επηπρία θαη ζηελ νκνξθηά, 

απηή ε επηζπκία απνκάθξπλζεο απφ θάζε θαηλνκεληθφηεηα, φια απηά 

ζεκαίλνπλ κηα ζέιεζε γηα ην ηίπνηα, κηα απνζηξνθή γηα ηε δσή, κηα 

εμέγεξζε θαηά ησλ βαζηθφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ ηεο δσήο». Ζ επηζπκία ελ 

γέλεη κπνξεί πάληα λα νδεγεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ακαξησιή επηζπκία· ζε 

θάζε πεξίπησζε, νη «ακαξησιέο» επηζπκίεο, φληαο βαζηθέο γηα ηνπο 

αλζξψπνπο, είλαη αλαπφθεπθηεο. Δπνκέλσο, ζηελ πην αθξαία κνξθή ηνπ, ην 

αζθεηηθφ ηδαληθφ είλαη ε επηζπκία λα πάςεη θαλείο λα επηζπκεί, ε ζέιεζε λα 

πάςεη λα ζέιεη. Ο Νίηζε αληηδηαζηέιιεη αθφκε θη απηφ ην απηναλαηξνχκελν 

εγρείξεκα πξνο ηελ απιή απνπνίεζε θάζε πξνζπάζεηαο, πξάγκα πνπ ζεσξεί 

ηελ πην επηθίλδπλε «κεδεληζηηθή» ζπλέπεηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο φηη δελ 

ππάξρεη ιφγνο γηα ηνλ πφλν· «ε ζέιεζε γηα ην ηίπνηα», ζε αληίζεζε, «είλαη 

θαη παξακέλεη ζέιεζε!». ηαλ ζέιεη θαλείο λα κε ζέιεη ζεκαίλεη φηη 

εμαθνινπζεί λα ζέιεη θάηη. πγθεθξηκέλα, ζέιεη λα είλαη άιινο απ’ απηφλ 

πνπ ήηαλ σο ηψξα. Αιιά φηαλ ζέιεη θαλείο λα είλαη άιινο απ’ απηφλ πνπ 

ήηαλ σο ηψξα, ζέιεη λα «μεπεξάζεη» ηνλ εαπηφ ηνπ θη απηφο είλαη έλαο 

ραξαθηεξηζηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ε ζέιεζε γηα δχλακε, 

ηελ νπνία ν Νίηζε επίζεο απνθαιεί «ζέιεζε γηα δσή»
 53

. Απηφο ν θχθινο 

είλαη ηψξα νινθιεξσκέλνο. 

Ζ «ζέιεζε γηα ην ηίπνηα» εμαθνινπζεί λα είλαη κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη 

θχξηνο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Απνηειεί επνκέλσο, εθδήισζε ηεο κνλαδηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία, ζχκθσλα κε ην Νίηζε δηαηεξεί ηα πάληα δσληαλά: 

«Μφλν εθεί πνπ ππάξρεη δσή, ππάξρεη θαη ζέιεζε: κα φρη ε ζέιεζε γηα δσή, 

παξά ζέιεζε γηα δχλακε!» . 

 
                                                 
53 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ, Η Φαξνύκελε Επηζηήκε, παξάγξαθνο 349. 
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Δίλαη αδχλαην λα δήζεη θαλείο ρσξίο αμίεο: «Καλέλαο ιαφο δελ κπνξνχζε 

λα δήζεη» ιέεη ν Εαξαηνχζηξα, «ρσξίο δηαηίκεζε». Απηέο νη αμίεο φκσο θαη 

νη θξίζεηο ζηηο νπνίεο εθθξάδνληαη δε ρξεηάδεηαη θαη δε ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη θαζνιηθέο. Ο Εαξαηνχζηξα ζπλερίδεη: «κ’ αλ ζέιεη λα ζπληεξεζεί δελ 

πξέπεη λα δηαηηκά κε ηνλ ηξφπν πνπ ην θάλεη ν γείηνλάο ηνπ». Ζ ίδηα ε δσή 

δελ έρεη θακηά αμία, αιιά ε δσή ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο έρεη ηφζν 

κεγάιε αμία φζε κπνξεί λα ηεο δψζεη ην άηνκν ή ε νκάδα. Κάπνηεο δσέο 

είλαη θαθέο ή απαίζηεο, άιιεο ππέξνρεο. Ζ αμία ηεο δσήο εμαξηάηαη απφ ην ηί 

ηελ θάλεη θαλείο, θη απηφ είλαη κηα πεξαηηέξσ έλλνηα θαηά ηελ νπνία ν Νίηζε 

πηζηεχεη φηη ε αμία δεκηνπξγείηαη θαη δελ αλαθαιχπηεηαη. Χζηφζν νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη θαηά ηελ άπνςή ηνπ αλίθαλνη λα αληηιεθζνχλ 

απηφ ην δήηεκα
54

. Δθθέξνπλ ηηο ίδηεο γεληθέο θξίζεηο πνπ θιεξνλφκεζαλ θαη 

λνκίδνπλ θαηά ζπλέπεηα πσο νη αμίεο ππάξρνπλ ήδε ζηνλ θφζκν: «πνηνο 

είλαη αλίθαλνο λα βάιεη ηε ζέιεζή ηνπ ζηα πξάγκαηα, θαζψο ηνπ ιείπεη ε 

ζέιεζε θαη ην ζζέλνο, βάδεη ηνπιάρηζηνλ θάπνην λφεκα ζ’ απηά, δειαδή ηελ 

πίζηε φηη ππάξρεη ήδε ζέιεζε κέζα ηνπο. Δίλαη κέηξν ηνπ ζζέλνπο πνπ έρεη 

κηα ζέιεζε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα θάλεη θαλείο ρσξίο λα βξίζθεη 

λφεκα ζηα πξάγκαηα, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν αληέρεη λα δεη ζ’ έλαλ θφζκν 

ρσξίο λφεκα επεηδή νξγαλψλεη έλα κηθξφ θνκκάηη ηνπ ν ίδηνο»
55

.  
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 Βι. Α.ΝΔΥΑΜΑ, Νίηζε: Η δσή ζαλ ινγνηερλία , ζει.211. 
55 Βι. ΦΡ.ΝΗΣΔ, Θέιεζε γηα δύλακε, ζει.585. 
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Νηηζετθφο Μεδεληζκφο 

 

       Ζ πξνέιεπζε ηεο ηδέαο ηνπ ζενχ, ζε κηα αλζξσπνινγηθή θξηηηθή πνπ 

θάλεη ν Νίηζε, πξνέξρεηαη απφ ην αίζζεκα ηεο δχλακεο πνπ πεγάδεη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο δελ ληψζεη ηθαλφο λα ηελ δηαρεηξηζηεί, γη απηφ 

θαη ηελ πξνβάιιεη ζε έλα αλψηεξν νλ, ζε έλα ζεφ ηνλ νπνίν, σο κεγάιε 

αληίθαζε ηεο δσήο σο βνχιεζε γηα δχλακε, δελ ρξεηάδεηαη πιένλ. Ο Νίηζε 

πηζηεχεη φηη κεηά απφ ηελ πηψζε φζσλ ζπκβνιίδεη ν ζεφο, ην κεδέλ 

δηθαησκαηηθά ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ, γη’ απηφ θαη γελλάηαη ε αλάγθε ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο «ληθεηή ηνπ ζενχ θαη ηνπ κεδελφο», απηνχ πνπ ζα 

μαλαδψζεη πίζσ ην  ρακέλν λφεκα θαη ζα αλήθεη ζηελ δηάζηαζε απηνχ ηνπ 

θφζκνπ
56

.  

       Ζ πξψηε κεδεληζηηθή δηαθήξπμε πνπ απνθαιχπηεη ην δφγκα θαη δίλεη ην 

κήλπκα γηα ηελ απεξρφκελε αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ πνπ αθνξά ην κέιινλ 

ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, δίλεηαη απφ ηνλ Νίηζε κε ηνλ πξνθήηε ηνπ ην 

Εαξαηνχζηξα. Ο Νίηζε αληηιακβάλεηαη ην κεδεληζκφ κέζα απφ ηελ ηζηνξία 

θαη πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηε δηεξγαζία ηεο απαμίσζεο ησλ αμηψλ. Ο 

Θεφο ζπκβνιίδνληαο ηνλ ππεξαηζζεηφ θφζκν θαζνξίδεη ηα πάληα ηηο ηδέεο, 

ηνπο ζθνπνχο, ηε δσή θαη ηηο ππέξηαηεο αμίεο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε απάηε 

ηνπ ηδεψδνπο θφζκνπ, απηνχ πνπ δελ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πνηέ ζε 

απηφλ ηνλ θφζκν. ηελ νπζία ηνπ ν κεδεληζκφο είλαη ε απαμίσζε ησλ αμηψλ 

θαη ε δεκηνπξγία λέσλ.  

       Ο Νηηζετθφο κεδεληζκφο δελ απνδεηά ηελ θελφηεηα ηεο ζεκαζίαο, αιιά 

δεηά λα αλαπιεξψζεη κε έλα θαηλνχξγην λφεκα ηε δσή, πέξα απφ ηελ φπνηα 

επηθαλεηαθφηεηα ή ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ ηδενινγηψλ. Ζ Νηηζετθή ζθέςε 

ζέιεη λα ππεξβεί φινπο ηνπο ζθνπνχο, αιιά δελ παχεη λα έρεη σο ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ ηεο ζειήζεσο γηα δχλακε, δειαδή ηνπ 

ππεξαλζξψπνπ. Ζ ζέιεζε γηα δχλακε ελεξγνπνηεί ηελ αλνδηθή θνξά γηα 

απζππέξβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ελζαδηθφηεηαο κέζα απφ ηελ αλάιεςε ηεο 

ζρέζεο καο κε ην είλαη
57

. 

                                                 
56

.Βι.Ν.ΑΤΓΔΛΖ, Εηζαγσγή ζηελ Φηινζνθία, ζει. 94-95. 
57

 Βι. M.A.GILLEPSIE, Ο κεδεληζκόο πξηλ από ηνλ Νίηζε, ζει. 306-307. 
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