
Introducere

Ori de câte ori gândul nostru se întoarce la Nietzsche, imaginea lui se încheagă

fără contururi precise, cu margini invadate de umbrele misterului. Ca o întinsă apă

mişcătoare, suprafaţa acestei imagini este învăluită de jocul seducător al valurilor

strălucitoare sub razele soarelui şi adâncul întunecat al celor ce le secondează. Ea

reflectă cu fidelitate personalitatea profundă a lui Nietzsche, zămislită dintr-un

amestec demonic de contradicţii şi paradoxuri, ce stârnesc cele mai diverse reacţii,

dar nu lasă pe nimeni indiferent. în el coabitează nestingherit revoluţionarul

intempestiv, ce îşi propunea răsturnarea "idolilor", adică a vechilor idealuri ale

omenirii, şi reconsiderarea tuturor valorilor, cu respectul nezdruncinat faţă de

strămoşii de sânge şi de spirit, care dau consistenţă tradiţiei, înţeleasă ca temei al

oricărei culturi şi spiritualităţi umane. Necruţător cu duşmanii declaraţi, în numele

unui alt adevăr, Nietzsche îi trata totuşi cu respect şi iubire, în baza principiului, de el

instituit, conform căruia "Egalitatea adversarului (...) aceasta este prima condiţie

prealabilă a unui duel cinstit"\ Wagner i-a fost "duşmanul iubit şi iubitul

duşmănit"2', pe Socrate, de care se simţea foarte apropiat, 1-a atacat permanent cu o

energie neslăbită, considerând că, pentru el atacul este un mod de a-şi exprima

recunoştinţa faţă de cineva demn de luat în seamă; despre întemeietorul

creştinismului, împotriva căruia a dus un război total ce aminteşte de Saul, nu a ezitat

să afirme că: "Hristos pe cruce este şi va fi simbolul cel mai înălţător". Se considera

un "belicos" şi nu promitea omenirii pacea, ci doar conflicte îngrozitoare, dar tot el

îşi mărturisea dorinţa de a reda oamenilor liniştea, întrucât nici o cultură nu se poate

naşte şi nici exista în afara ei. îşi integra moralei sale aserţiuni de tipul următor: "Să

preţuieşti cu atât mai mult un lucru care n-a ieşit bine, tocmai pentru că nu a ieşit
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bine113, fiindcă eşecul stimulează lupta pentru triumful vieţii. în spiritul aceleiaşi idei,

credea că omului îi este de trebuinţă răul suprem ca premisă pentru dobândirea

binelui suprem. Socotit cel dintâi psiholog al binelui, Zarathustra, sub a cărui mască

Nietzsche se ascundea, era privit, totodată, ca "unprieten al răului".

Numeroase contradicţii şi paradoxuri sunt definitorii pentru viaţa şi opera

"extremistă" a celui ce s-a numit profet al unei lumi noi, pentru care dăinuirea pe

pământ este o valoare de prim rang. Poate că ele trădează, într-un fel, dramaticele

lupte interioare generate de aspiraţiile cele mai pure, modelate la flacăra

clasicismului culturii antice greceşti, şi lumea plină de miasme, a unei stridente şi

sceptice modernităţi, în care i-a fost dat să-şi afirme vocaţia genială. Este relevant

eclerajul dezvăluitor al tragicului său destin ce trimite la Manfred, eroul byronian de

care se simţea legat afectiv.

Se pare că Nietzsche a fost devastat de tensiunile determinate de cele mai

înalte exigenţe intelectuale ce şi le-a impus, de supraomeneasca misiune

transformatoare asumată şi de suferinţele pe care a avut totuşi puterea să le

convertească în frumuseţi neperisabile. Cu o mândrie nedisimulată, îşi revendica o

genealogie spirituală ce includea pe Zarathustra, Moise, Mahomed, Iisus, Heraclit,

Empedocle, Platon, Spinoza, Pascal, Goethe, Brutus, Mirabeau. Din această

ameţitoare moştenire religioasă, filosofică şi umanistă s-au născut, foarte de

timpuriu, vestiri şi prevestiri ale menirii sale pe pământ. Cu o încredere aproape

nebunească în sine, Nietzsche a proiectat o altă lume fondată pe, prevalenta

sensibilităţii asupra raţiunii, pe glorificarea vieţii trăite, conturând idealul unui om a

cărui metaforă este Supraomul. Pe aceste coordonate se sprijină opera lui filosofică

mereu incitantă, muzica şi poezia cu sclipiri de geniu, mărturisind drumul de jertfa de

sine al unuia dintre spiritele ce s-au ridicat la înălţimi cutremurătoare.

Din experienţa de gândire şi viaţă, Nietzsche a sintetizat acest criteriu de

evaluare: "Cât de mult adevăr suportă, cât de mult adevăr îndrăzneşte un spirit?

aceasta a devenit pentru mine, în tot mai mare măsură, unitatea de măsură a
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valorilor"4. Privit dintr-o atare perspectivă, profetul Eternei Reîntoarceri este

pilduitor.

Lucrarea de faţă urmăreşte acele părţi din gândirea filosofică a lui Nietzsche

care contribuie la dezvoltarea filosofiei valorii.

Sunt studiate îndeosebi două teme de rezonanţă din axiologia nietzscheeană:

conceptul şi natura valorii; critica valorilor morale.

In acest context, susţinem următoarele idei:

- deşi fundamentează o concepţie subiectivistă, relativistă despre valoare, Nietzsche

nu exclude din temeiul acesteia raţiunea;

- deconstruind sistemul axiologic tradiţional, pune în locul lui valorile bazate pe

instinctul vieţii şi al voinţei de putere, fără a reduce totul la biologism şi finalism;

- acest relativism al valorilor se menţine în interiorul devenirii, care este universală şi

infinită, în afara oricărei reguli sau "legi", salvându-şi astfel inocenţa;

- sub impulsurile voinţei de putere afirmative, devenirea, cu notele ei specifice, nu

invadează fiinţa sau neantul, ci dobândeşte proprietăţile Fiinţei;

- concepută sub exigenţa neîncetatei depăşiri de sine a omului, Eterna Reîntoarcere

nu înseamnă o simplă ciclicitate. Asigurând veşnica noutate a lumii, aceasta

anticipează Supraomul - o valoare decisivă pentru evaluările viitoare. De aici nevoia

de reconstrucţie a idealului, înţeleasă ca un imperativ al filosofiei nietzscheene, ale

cărei ecouri străbat contemporaneitatea noastră.
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