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Resum 

S'ha afirmar sovim que en marhia de teoria del coneixemem, Nietzsche és un esckptic. En 
aquest anide es fa un acurat repil.s de !'obra nictncheana a la cerca de les sentencies en pro 
o en contra de l'escepticismc, on les posicions en contra d'aqucst són especialment abun
dases en contradicció amh aquclles intcrprctacions. En-el curs d'aqucst recorregut s' esbos
sa el conccpte nietzschd de filosofia i la diferCncia entre aquesta i la ciCncia. La tesi final és 
que Nietzsche considera l'escepticismc una condició necesüria, perO no suficient, de la 
vcrtadcra filosofia. la filosofia sobirana i disciplinadora de la cultura. Així es dissoldrJ. la con
tradicció entre les interpretacions de !'autor com un esd:ptic i les que el consideren un 
anricsdpric. 

Paraules dau: Nietzsche, cscepticisme, teoría del coneixement, filosofia de la filosofia. 

Abstraer. Nietzrche and scepticism 

h has ofren been said thac on the subject of the theory of knowledge Nietzsche was a 
sccptic. This anide pwvides a careful rcview of Nictzschc's work, a scarch for statements 
both for anJ againsr sccpticism whJCh finds abundam evidencc of a stance against it wich 
would thus c.:onuadicr rhis frequem inrcrpreration. Nietzschean philosophy is oudind 
in the course of the papcr and rhe differcn<:c bctwccn ir and science is cstablished. The 
final thesis is that Nietzsche considercd sccpticism to be a ncccssary but insufllcient con
dition of true philooophy, thc ouprcme and disciplinary philosophy of culture. Thus thc 
contradiction betwccn intcrpretations of the author as a sccptic or as an anti· sceptic wil! 
be dispelled. 

Kcy words: Niet?..schc, scepticism, theory of knowledge, philosophy of philosophy. 
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l. Vull agrair a !'ami<: Juli<ir1 Marmd~$l'amiga kcwra de duc; ver; ion; antcriors d'aqucst assaig, 
grkies a b quals ha ~.ltar possiblc en gran mesura acunscguir aquesta rcdacci6 final. Ixs rra
duccions deis textos de NJcrlscllc que apa.reixcn en les d.Jfercms scccions de !'anide i en l'api'n-· 
dix .,ón nome-s. L'edició dds original> Jeque ens hem se1vit 6. Fricdrich NJET/_5CHE Sa.imtlichc 
Werke. Krirische Srudienausgabe in 15 Bandcn. Hcrausgcgebcn von Giorgio Colli und 
Mazzino Monrinari. Munic-Berlín-Nova York, drv-de Gruyrcr, 1980. 
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La filosofia de Nicu..sche, tan disfrcssada i dissimulada per un estil originalíssim 
i enlluernador, no és cspecialmenr facil de rrobar ni d'cxposar. Aquest pensa
dor alemany és un cas excenrric en la tradició filosOfica occidental i, sobretot, 
en l'1tmbit de la filosofia academica europea, jaque les seues obres són, gene
ralment, un conjunt d'aforismes, un seguir de fragments disseminats, perO no 
un sistema que mostre en la seua prOpia presentació la coherencia deis seus 
elements estructurals. Per aixO no és infrcqüent llegir-hi afirmacions que, sima
des fora de context coma pures sentencies solidrics i a"illades, de fet cauen en 
la més elemental de les contradiccions. Per aquesta mateixa raó, hi ha comen
taris sobre el pensament d'aquest autor que, amb notOria fidelitat literal, seguei
xen sovint la dinilmica aparentment més Obvia que els textos suggereixen i, de 
resultes d'aixO, som els lectors els qui després restem ambla sorpresa a la cara 
i el dubte a dins del cos, decebuts a causa de les incongrutncics. Fet i fet, hom 
podria pensar que quasi rota la dificultar rau en la manca d'an:llisi per part 
deis estudiosos, si hi apliquem el principi de caritat interpretativa pel que fa a 
!'autor dels textos que han propiciat aqueixos antitCtics comentaris. Caldria, 
dones, de bell antuvi, no descontexmalitzar els passatges ni propiciar obscu
rantismes, ni tampoc endiosar-se ingtnuament en els paranys delllenguatgc 
anístic i esmunyedís d'aqucst gran mcstre de la prosa assagística alemanya. El! 
matcix ho indid una vegada i una altra, i adhuc en dona cxemples criticant 
llibres scus pcr no tcnir voluntat de netedat lOgica, per les seues confusions i per 
la impcrtinCncia de no proporcionar demostracions, com s' esdevé cexmalment, 
posem percas, al§ 3 de l'«Assaig d'autocrítica» de 1886, redactat coma prü
leg pera la tercera edició d' EL naixement de k tragedia. 

Potser aquests inconvenients acompanyen el rractament de problemes típi
cament marcats pcl seu simbolisme i la seua polisemia com la figura de la divi
nitat grega ano menada «DionÍs» o la proposta antropolügica recollida en el 
sospitós terme «superhome» -per cicar-ne dos exemples ben coneguts-, perO 
no afectaricn ni en el mateix grau ni de la mateixa forma el sentir i la significa
ció de qüestions més dassicament filosOfiques, tí piques de la tradició grega _o 
de la modernilat, com ara el principi de raó o el principi d'individuació. Es 
molt possible que, d'entrada, hom companesca la benvolent tendencia a pres
suposar que el conjunt de problemes i d'arguments que configuren aqueixa ja 
vella posictó anomenada «escepticismc» entraría en aquest segon grup i que la 
mateixa idiosincrasia del «tOpio> n'impediria les rergivcrsacions i els greus maJen
tesos. Nogensmenys, les coses ~emblen anar per drecercs més msospitades i cmo
cionants. Apropem-nos a un cas concrer del nostre ambit culturaL El professor 
Enrique Lynch és un autor espccialment atent als problemes dclllenguatge i de 
la tcoria del coneixement. El seu gran l!ibre Dioniso dormicW sobre un tigre. A 
través de Nietzsche y su teoría dellenguaje 1·, de publicació recent, analitza amb cura 

2. Destino, Barcelona, 1993. 
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adhuc els fragmems püsrums i les obres de joventut i de filología de tot elllegat 
nierzschea tenint en compre en ds comenraris el vessant cognitiu de 1' escepticisme. 
AJ llarg del scu excel-lent assaig fa dues consideracions sobre aquest esmentat 
tOpic de la filosofia, tan desconcertams com les que de seguida veurem. 

Tot remetent a determinar fragmcnt de !'obra pOstuma que així ho demos
traria -KSA 7, 19 <35>, llegim que en aqueix passatge- «El fi!Osof rr1tgic 
no é.~ un es&ptic. [ ... ] Le.Kepticisme no és la meta» es defensaria una tesi 
que, pe! comentarista, es decanta darament «contra la idea de que Nietzsche 
profesa el escepticismo epistemológico» 3. Un altre text del filüsof alemany 
-La gaia ciencia, § 111, on s'afirma que «qualsevol tendencia escCptica és ja 
un gran perill pera la vida»-- mereix aquest aclarimem: «Usamos el len
guaje para convencernos de que el juicio es posible y de que el escepticismo 
es una práctica inconveniente para la especie, una costumbre disgregadora 
y decadente que nos pone a merced de la voluntad de orros,4. Al revés, perq, 
d'altres fragments i aforismes -per exemple, KSA 11, 34 <131>-, serveixen 
«para poner de relieve la amplitud de su relativismo en materia de conoci
miento>J5 -fins i tot reconeixent que «las observaciones del filósofo tienen 
anticipaciones whorfianas»- i per explicar que «Nietzsche mantene sin 
matices este radical escepticismo gnoseológico»6, jaque les notes del filOsof 
«se plantean por una vía escéptica, la posibilidad -o el status- de la filosofía 
en ese marco que sólo se compone de palabras>/. Si no anem errats, la resta 
de planes delllibre no ens ofereixen cap alua informació explícita que ens 
aclaresca ni com ni per quC la filosofia de Nietzsche defensa unes posicions 
tan estranyes i contraposades sobre aquesta qüestió determinada, l'escepti
cisme (epistemo!Ogic o gnoseo/J;gic), les quals semblen caure, cenament, en la més 
colpidora de les contradiccions. Cal pensar que Nietzsche filosofa contra 
l'escepricisme epistemo!Ogic o cal concloure, a1 contrari, que Nietzsche manté 
un escepticisme gnoscolügic radical? D'altres cstudis ja «cLissics» sobre la 
teoria del coneixemcnt del filüsof alemany ho tenen més f'acil, jaque ni tan 
solamem enumeren 1' escepticisme com un deis assumptes, pums o problemes 
que han de ser tractats en tora presemació satisfactOria d'aqueixa branca de 
la seua filosofia, i aixO es por ratificar amb objectivitat en el corresponent 
índex de mathies que en fan servir d'invenrari8. Tal tipus de constatacions pro
dueixen una mena de desoriemació 1 d'anomalia, perque sobre aquest tOpic 
tan primmirat i persistent, tanmatcix, hi ha una singular abundancia de mate
rials directcs en les planes de les obres de Nietzsche, com molt prompte tin
drem ocasió de comprovar. 

3. Cf. op. cit. p. 370, nota 166. 
4. Ibídem p. 170. 
5. Ibídem p. 313. 
6. lbíd<::m p. 379, nota 56. 
7. Ibídem p. 333. 
8. Cf p.c .. GRJMM, R. H. (1977). Nietzsc/;e's Theary af Knawledge. Berlin-Nova York: W. de 

::;ou¡r.:er. 
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Així dones, aqueixa caraClerística general damunt comentada deis escrirs 
de !'autor del Zaratustra-les incongruf:ncies i contradiccions literals que hi apa~ 
reixen-, marca rambé, pel que comencem a veure, les seues consideracions aL 
voltant de L'escepticisme. 

De rota manera caldria parar esment que, com en el casque hem presen~ 
tat, és eL comentartista de L'obra nietzschzana qui afirma o bé que Nietzsche deftn
sa L'escepticisme, o bé que eL condemna, o bé que, ftt i ftt, no tracta eL problema. És 
obvi, dones, que en aquestes ocasions l'ús del concepte d'«escepticisme» no és 
un ús del mateix Nietzsche, sinó que perrany a !'autor deis comenraris. No 
volem dir amb aixO que els hermeneures deis seus escrits elllegeixcn mala
menr, ni que en fan interpretacions scnse fonamenr, perquC no és infreqüent 
trabar afirmacions explícires a diferents !loes de 1' obra del fi!Osof de 1' erern 
retoro que de fet donen supon literalmenr als comentaris anteriorment citats. 
Hi ha materials de tota mena en un llegar tan voluminós i heterogeni, sens 
dubte. De vegades s'imposa admetre que Nietzsche accepta posicions escf:pti
ques en textos que són directament afirmatius de l'escepticisme, amb lloanccs 
ciares i reconeixements fon;:a inequívocs. Les proves no són en absolut rares. 
Heus-ne ací una mostra breu: 

Pose a banda uns quants esc~ptÍ<:s. El tipus decent en la histOria de la filosofia>> 9. 

He de retrocedir mig any per sorprendre'm amb un llibre a les mans. Quin llibrc 
era? Un magnífi<: estudi de Víctor Brochard, Les Sceptiques Crees, en qu~ rambé 
s'militzaven molt els meus Laertiana. Els esc~ptics, l'únic tipus resfectable entre 
el poble deis fi!Osofs, poble de doble sentit i fins de quíntuple! ... 1 

No ens deixem incluir a error: cls grans esperits s6n esc.eptics. Zaratustra és un esc.Cp
tic. La fonalesa, la llibenat nascuda de la for~ i de l'excés de for~ de l'esperit es 
prova mitjan~t l'e.Kepticisme. Els homes de convicci6, no se'ls ha de renir en comp
te en res del que és fonamental referent al valor i al no-valor. Les conviccions són prc
sons. Aquests homes no veuen bascanc lluny, no veuen per sota seu: perO, per tenir 
dret a parlar sobre el valor i el no-valor, cal que hom veja cinc-centes conviccions pcr 
sotaseu, -per darrere seu ... Un esperit que vol coses grans, que vol també els mit
jans per aconscguir-les, és necessariament un esceptic. Forma part de la fonalesa la 
llibertat pe! que fa a tota esp~cie de conviccions, el poder-mirar-lliuremem ... 11 • 

Afirmacwns contraries a les que acabem de llegir -i d'una contundencia 
no menys inequívoca- també es croben als !libres i escrits del fi!Osof alemany. 
El següent, damunt esmemar, n'és un bon excmple: 

El filOsof del coneixement tril.gic. 
[ ... ] No és exáptic. 
Ad cal crear un concepte: ja que 1' escepticisme no és la metaL' .. 

9. L'Anticrist, § 12. F.ls subradlat~ en negrera són sempre no~tres. 
10. Eccehomo. «Pt:r quC sóc tan intd-ligeor», § 3-
11 L'Anticrist, §54 
12. KSA, VII, 427-428. (19<35>) 
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Aquesta claredat no és exclusiva deis fragments pOstums, !'obra publicada 
també ho di u: 

Quan un filOsof dóna a entendre avui que ell no és un esceptic -·-jo espere que 
s'ha copsat aixü de la descripció que acaba de donar-se de l'esperit objectiu- r'' .] 
en el refús que aquell (el desaiptor, el f!IOsof, yo és, el propi Nietzsche) ha fet de 
l'escepticisme [ ... ]1 3. 

O aquest altre on l'escepticisme pertany a les inclinacions negatives, de la 
vida a la debilitar instintiva i a la mancan¡ya de forces. La conclusió es resu-
me1x a1xí: 

En si i pera sí, qualsevol grau enla1rat de precaució en l'acte de dcduir, qualsevol 
tendencia csáptica, és ja un gran perill pera la vida. Cap ésser vivent no s'hau
ria conservar, si no hagués cingur la tendencia oposada, la tendencia a afirmar 
aban5 que a suspendre el JUdici, la tendencia a errar 1 a poctitzar abans que a espe
rar, la tendencia a assentir abans que a negar, la tendencia a judicar abans que a 
. ·r. 1 1" JUSti!Car-sc . . . . 

la gran xudadora de sang, l'aranya de l'escepticisme 15. 

Les dualitats i les antítesis elaborades pels hermeneutes ja són ben evidents, 
així dones, fins i tot ambla literalitat més colpidora, en el text basic, en la font. 
De tota manera, l'escriptura de Nietzsche és massa subtil i polimOrfica per trans
criure-la honestament amb una especie de maniqueisme de comraposicions 
netes en blanc i negre del tipus «Csccpticisme sí, escepticismc no». Hem de dis
criminar els diferents nivells i, sobretot, hem de precisar la tasca que realitzem 
en les nostres imerpretacions: utilitzcm un concepte implícit, perO nostre, 
d'«escepticisme» en comentar textos de Nierzsche, o bé reconstru"im l'ús que el 
filOso[ alemany explícitament en fa? La primera opció és pcrfectament legítima 
i fructífera; tanmateix, nosaltres volem en aquest artide intentar la segona, ¡yo és, 
assajar la reconstrucció del fil de pensaments que desenvolupa la filosofia de 
!'autor alemany al volcant d'aqueix tOpic, per tal d'haver escrit en determinats 
moments -i caldea veure amb quin grau de coherencia- afirmacions tan 
antitCtiques sobre l'escepticisme com les que hem transcrit deis textos del filO
sof i deis comentaris deis seus hermeneutes. El resultar bé pot ser una especie 
de mapa provisional, no de les crítiqucs a l' esccpticisme --o del probable escep~ 
ticisme- de la filosofia de Nietzsche sinó de l'ús ,--o, millor dit, deis usos
del terme «escepticisme» (Skepsis) en !a filosofia de Nietzsche. Per excmple, deis 
fragmcnts abans citats ja en podríem extraure tot un seguir de notes: l'escepti
cisme hi significa fonalesa d'esperit, aHiberament de conviccions, suspensió del 

13. MésenL!izdelbitdelmaL§208. 
14. La gata ni:ncia, !libre tercer,§ 111. Tenim present la traducció de Joan I.eita d'aquesta 

obra en citar-la. Barcelona, Laia, 1984. 
15. Méserd!JdelhéidelmaL§209. 
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judici, precaució en les deduccions, exercici de !a negació, mai no precipitar-se 
i esperar, cte. Algunes d'aquestes notes s'assemblen a les que és habitual asso
ciar a determinades versions hisrüriques de l'esccpticisme; d'altres són més par
ticulars i estranycs, com ara, per cxemplc, l'exercici de la ncgació. Per aixO hem 
de reconeixer que la confecció d'aqueix plano! de la reflexió nietzscheana sobre 
l'escepticme i sobre els usos16 que en fa, hauria de treballar també tot un con
junt diferent de textos i problemes que nasal tres, ací i ara, deixarem sense trac
rar, a saber, els apums i estudis nierzschcans al voltant de la histOria de !'esceptici.mu, 
s:o és, al voltant deis esceprics antics, deis esck:ptics de la modcrnitat 1 de la nova 
vigencia de 1' escepticisme en la segona meitat del segle XIX. No hauríem d' obli
dar que des de la seua joventut universitaria Nietzsche mai no deixii. de llegir, 
per exemple, DiOgenes Laerci, Sextos Empíric, Montaigne o Pascal. La presen
cia de llurs arguments i formulacions filosOfico-retOrico-literii.ries és detectable 
constantment als escrits i esborranys del mestrc deis aforismes. Aquesta man
cans:a asscnyalada no ha d'entrebancar la confirmació d'una premissa meto
do!Ogica indcfugiblc en l'estudi deis textos nietzschians, a saber, que en el 
rractamem del «tÜpÍc» de l'escepticisme en el llegar de !'autor alemany és fona
memal resseguir tant la fi!osofia del llenguatge que s'hi desenvolupa com la 
insOiita i admirable cscriptura -les mctafores, l'estil, la fragmentació, el ritme, 
els signes de puntuació, etc.- amb que s'expressa. 

Per delimitar !'obra nieC7~~chiana a fique la fixació ens permera d'aprofun
dir en el seu tractament de l'escepticisme, proposem d'escollir-nc només un 
Ilibre i, fins i tot, una sccció determinada, la qua!, tant pcr la remarcable qua
litat filosOfica com per la condensada quantitat textual, s' adcqüe millar al nos
tre objectiu. Aquestes consideracions pragmii.tiques i metodolOgiques ens inviten 
a triar Més en/la del bé i del mali, en concret, la secció tirulada «Nosaltres els doc
tes»IJ. Els seus deu aforismes, especialment els encaps:alats pels números 208, 

!6. L'escepticismc a les planes de Nicn-~ehe 6, quan la contundencia obre pasa k; matisacion<, 
un conccpte polisemic' plural, i s'uri!itza no solamenr en mo!ts comexros, sinó rambé en 
accepcions fon;:a difcrcnrs. L'obra de l'escripwr alemany conté, dones, nombrosos usos i 
significacions del tcrmc «esccptidsmc• que podcm presentar de manera aproximativa amb 
un esquema de procedencia fusreriana que en rccull alguns vessams com, pcr exemplc, ds 
seglients: 1) Aspecte intel-lectual. 2) Aspccte moral 3) Aspccte psicol6gic. 4) Aspecte po!í" 
tic. 5) Aspecte estetic. 6} Aspecte literari i 7) Aspecte genl:ric. El lector intcrcssat perla 
demostració textual d'aquestes perspectives difercms de l'esccpti<"isme en les obres de Nicrl.Schc 
hi trobadl. una primera aproximació en l'apCndix qoe .~cgucix aquest anide. Un rcsum 
d'aqucsrcs divcrses significacions o usos scgons !'aspecte o la mirada que hi accenrucm, !es 
qua!s han estat enumerades scnse cap pretensi6 ni definitOria, ni jedrquica, ni exhaustiva, 
no proporcionaría només suggeriments generals i anccd6tic.s. Pcr tal de sintetirzar-lcs i sis
tematit?.ar-les amb profit, de prim~r hauríem d'adarir cada ús i scntit en el contexr on apa
reix i en les c.'itratl:gies dcterminadcs que serveix. Abastar un mapa suficiemmcnt general i 
complct que dibuixc aquescs mcandres alllarg de rota !'obra de Nietzsche ¿s una tasca que, 
pe! que sabcm, no solamem encara esd per fer, sinó que va més cnlla del que nosaltres 
cmenem coma objectius raonablc.> d'un anide. Amb propósits més modest05, temptarcm 
tanmateix un <.-ami de respo;ta al tema que ara em intcrcssa sobre Niet7.sche i l'escl.'pticis
mc, concentram-nos en un tcxr de dimensioos redu'ides, <:OO'fC de scgu;da cxplicarcm. 

17. :Ori.,drü:h NlETLSCH .. i.(~f\., j, J/S-14). 
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209, 210 i 211, on s'usa el rerme «cscepricisme» o l'adjectiu «es&ptic» no 
menys de vint-i-cinc vegades, seran, des d'ara, el fonament textual principal 
de la nostra interpreració. 

11 

Comcncem per 1' epígraf que encapt¡:ala la secció: «Nosaltres eis doctes», t¡:o és, 
els erudirs, els savis, els instru'its o endoctrinats. La presencia d'aquest «nasal
tres» tan dirccte i tan confessional en el rítol no és pura retOrica, ja que NietzSche 
recorda expressament que ell també en va ser un, dels doctes -quan practi
cava la filología clií.ssica, per cxemple-, ésa dir, incloure's en el rírol significa 
que en el text ens parlara un que en sap, un que té memOria biogrií.fica, el qual, 
ds fenOmens que ens descriu, ja ds ha conegut i parir per experiencia prOpia. La 
veracitat i el carií.cter testimonial atorguen un alt grau d'implicació persona
litzada a la reflexió que se'ns oferirií. sobre l'escepticisme, com si aquest pro
blema filosOfic fos, de fet, per !'autor, no un capítol de manual o un tOpic de 
tractament histOrie, sinó una qüestió directament viscuda i vivenciada. El con
tingut deis aforismes configurad també, dones, una resposta cminenrmenr 
prOpia i personal. En aquesr sentir és útil comprovar que el primer de la secció, 
l'aforisme 204, i el darrer, el2I3, contenen una explícita reclamació d'expe
riencia i d'experimentació -sí, pensem que és millor traduir-ho així queman
renir experimentació, ambles connotacions de laborarori i de ciencies narurals 
que aquest terme insinua- per tal de poder parlar seriosament d'un greu pro
blema que és difícil d'aprendre, jaque no es pot ensenyar, a saber, que és un 
filOso/ I.:esccpticisme i ['ií.mbit en quC apareix, la filosofia, són problemcs que 
ens impliquen, que no són solubles sense posar-se en joc, fins i tot amb el risc 
de moralitzar exhibint les prüpies nafres. S'ha creat així el to, la intensitat, 
l'atmosfera adicnt per enfrontar-s'hi. 

Nietzsche inicia l'assaig sobre cls doctes plantejant una qüestió. Al seu parer, 
encara que sembla establir-se amb bona consciencia i sense adonar-se de la gra
vetat que arrossega, aqueix problema enceta la seua presencia colpidora pcr 
aquells dies, s:o és, ens trobem davanr d'una controversia coetimia, d'exigent 
actualitat -i si recordem que les primeres anotacions que va escriure en els 
materials inedits amb que després elabora Més enllii del bé y del mal, publicar 
el 1986, són de l'cstiu de 1881, aleshorcs situarcm el contetx temporal de les 
scues afirmacions en la primera meitat de la dl:cadd deis anys vuitanta del segk pas
sat. La problemií.tica innovació que l'empeny a entrar en debat és una qüestió 
de rang, de jerarquía o, millar dit, de desplat¡:ament de l'ordre o de remoció de 
les fitcs que componicn fins ara els graus rcspectius enrre la ciencia i la filoso
fia. En suma, el nucli d'aquesta serie d'aforismes contempla eL problema de les 
rdacions entre la ciCncia i la filosofia. 

Els ciendfics, d'acord ambles institucions democrií.tiques del temps, han 
fet una dedaració d'indepcndencia i valen emancipar-se de la filosofia després 
d'haver-se alliberat jade la teología. No només aixO, la seua aspiració consisteix 
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a ocupar el lloc que l'altra emprava i donar-Ji ordres a l'antiga mestressa, rebai
xada d'ara endavant a complir funcions d'esdava i de servidora. Naturalistes 
i metges, pedagogs i ft!Olegs coincideixen en la Msestimació de la filosofia, menys
preu provocar sovint perles fulminants crítiques que alguns fi!Osofs han fet en 
contra d'altres fi!Osofs -com ara, a l'ambit alemany, Schopenhauer despres
tigiant Hegel per tora una generació. També s'ha perdur el respecte al saber 
que encunyava el concepte de grandesa perque tampoc no hi ha veritables fi!O
sof~ entre aquells quila representen; per exemple, a l'Alemanya de l'Cpoca, 
gent com els berlinesas Eugell Dühring o Eduard von Hartmann, els anome
nars «positivisres, o «fi!Osofs de la realitat,. Tots ells, per Nieusche, són una 
espCcic de «filOsofs-barreja, (Mischmasch-Philosophen) d'edf:ctics desbaratats 
que introdueixen una perillosa dcsconfiano;:a en els docres i especialistes joves, 
els quals, fans del que veuen, arriben a compadir la miserable situació de !a 
filosofia i a burlar-se'n. 

Quin és el pensamenr d'aqueixos «positivisres,? Quina «filosofia, practi
quen? Heus ací la negativa síntesi que Nietzsche en fa: 

Filosofia recluida a «teoria del concixement" res més que, en realitat, una tímida 
epokhística (Epochistik) i una doctrina de l'abstinCncia: una filosofia que de cap 
manera no traspassa elllindar i que es prohibeix escrupolosamem el dret a entrar 
-aixO és una fi!osofia que cstil en les darrercs alenadcs, un acabamem, una agonia, 
una cosa que fa compadir. Com podria una filosofia semblam dominar(§ 204) 18. 

Ha estar notar pels editors i traductors de l'obra del gran escriptar que en 
aquest passatge Nietzsche crea un neologismc alcmany servint-se del concgut 
terme grcc epokhé, que significa suspensió del judici; inhibició a !'hora de for
mar-se una opimó determinada sobre una qüestió debatuda, després de con
siderar la foro;:a equiparable que hi posseeixen les raons a favor i les raons en 
contra; abstenció de l'intel·lecte per tal de no prescriurc ni proscriure res del 
que s'ha d'invesrigar i mantenir així l'equilibri sobre l'assumpte que es trae
tara. Aquesta paraula d'ús freqüenr en detcrminades escales filosüfiques és, 
sobretor, un terme fonamemal en [' escepticisme antic, que Sextos Empíric dcfi
neix com «i'estat de lamenten que ni negucm ni afirmem cap cosa»(§ 4 del 
llibrc primer de les Hipotiposis pirrOniques). El fruit de l 'estar d' epokhé s' ano
mena <<atadxia,, la tranquil-litat i la serenar de i'anima produ"idcs perla prac
tica de !'actitud cscCptica. Pcl conrext del neologisme, és dar que Nietzsche 
critzca l'escepticisme de la filosofia deis positivistes del seu temps, reductors de la 
rasca directiva que pertoca a la fi!osofia, representanrs d'una opció caracterit
zada per la scua servi!itat, la seua superficia!itat i el seu enveliiment. La res
ponsabilitat pnncipal de la nova consideració que els doctes awrguen a la 
filosofia es traba, així, en les mans deis fi!Osofs coetanis, membres raquítics 

i 8. l:na primera vcroió de J'enfocammr nittt.sch iil de probkmc,, similaro als rranars en aqueot 
aforismc i aquesta sccció ja <:1 troba al§ 10 de la sccóó «Dds prejud;cis del> fllO.~of.l" del 
mateix !libre Jv/Js m!lll del bé 1 del maL KSA. 5, 22-24. 
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d'una nissaga que en epoques millors genera exemplars de la qualitat d'Herií.dit, 
Placó i Empedocles. Els grans grecs són el model de la veritable filosofia, indOs 
el superdotat deixeble de SOcrates. El contrast que provoquen en comparar
los amb els que avui pretenen succeir-los en l'usdefruit d'aqueix nom i d'aqueixa 
tasca venerables és contundent. 

En contrapasar la filosofia deis antics grecs a la deis «positivistes» del 
moment, un element bií.sic deis esceptics d'aquella epoca exemplar, 1' epokhé, 
scrveix indirectament a Nietzsche per criticar el tipus de filosofia de !'Europa 
moderna de la segona meitat del XIX, 1 'epokhística. I.:escepticisme degradar 
que la caracteritza és un escepticisme tímid i vergonyós que solament practica 
1' abstenció; és una pretesa i simplificada "filosofia,, que resta per fora deis pro
blemes, sense entrar en les diferents raons contraposades que els configuren i 
produeixen. AixO és por i covardia. Caldria diferenciar, dones, entre aquestes 
dues modalitats d'escepticisme, el deis grecs i el deis positivistes, si malgrat la 
mínima fonamentació textual volem subradlar la indirecta distinció implíci
ta entre epokhé i epokhística. Convé accentuar també una altra caracrerlstica 
definitOria de la raquítica filosofia recent: reduir-se a «teoria del coneixement», 
modalitat filosOfica moderna per excel-lencia que ens apareix amb les tí piques 
cometes de l'escriptura nietzscheana, un recurs habitual sempre que vol ironit
zar sobre un concepte o indicar que hi ha una altra possibilitat d'entendre i 
d'usar aqueix mateix concepte així evidenciar. Hi tornarem més avall. 

b difícil que en una situació com la descrita arribe a reeixir aquest excep
Cional personatgc -un eremita de !' csperit- anomenar filOso[ Les ciCncies 
s'han desenvolupat d'una forma extraordinaria i cal treballar de valent tot un 
seguir d'anys per poder abasrar el nou i vast territori. El procés comporta tan
tes temptacions i incerteses que, sovint, el jove que travessa aquesta llarga etapa 
de formació perd el nord i esdevé un cientffic més, o ja no li queden forces per 
respectar-se a si mareix, precisament perla neredat i la finor de la seua prOpia 
consciencia. A tot aixO cal afcgir les exigCncies que, en tant que veritable fi!O
sof, demana de la seua personalitat imd-lectual: poder emetre «un judici, un sí 
o un no, no sobre !es ciencies, sinó sobre la vida i el valor de la vida>), Acomplir 
aquesta tasca, trabar el propi camí per creure en ella i intentar-la, aixO s'ha de 
fer «solament des de les vivCncies més extenses -potser les més pertorbado
res, les més destrucrores- i, amb freqüencia, vacil-lant, dubtant, emmudint>), 
Viure d'aquesta manera possibilita que la massa cometa confustons i atribues
ca saviesa filosófica a d'altres opcions professionals i vita.ls, com ara la de l'home 
científic, el docte ideal o l'home religiós. Per contra, afirma Nietzsche, el ver
rader filOsof vi u d'una manera cmo filosüfica)) «no savia>), «no intel-ligent», ja 
que una vegada i una altra s'arrisca el/ mateix i juga el joc dolent [ ... ](§ 205). 

Hi ha, dones, dues concepcions contraposades de la fiksofia i deL fil.nsof la que 
predomina en l'ambient de !'epoca -«els fi!Osofs recents»- i la que Nietzsche 
defensa -«el fi!Osof vertader,-, ~o és, per una banda, la imatge retallada perO 
socio\Ogicamem imperant aleshores de «filosofia» per culpa de la qua! té tan 
poc de crCdit, i la que reivindica el pensador alemany de forma intempestiva, 
desfent les aparences terboles i mistificades, per l'alua. 
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Alguns trets que conformen la figura del fi!Osof de debO coincideixen amb 
a.~pectes de !'actitud deis amics esd:prics, deis pirrOnics en concret, per cxem
ple, el dubte, l'absrenció del judici, el siienci, !a solitud i l'adlament, la prose
cució tena<; de la prOpia via, etc. El vertadcr filOso[, alllarg del seu aprenentatge, 
sovint vacil-la, dubta, emmudeix; practica, dones, en cena mesura, 1' epokhé; i 
com queja sabcm que 1' «epokhísn'cal> caracteritza els fi!Osofs dolems del moment, 
haurem de distingir i correlacionar també entre cscepticisme i (<escepticismc>l, 
epokhé i «epokhística>l, filOsof vertader i jilOsofbarreja. Cal reconCixer de tota 
manera el fr<lgil supon textual d'aquest comenrari, perque és evident alhora 
que les funcions del filüsof genuí, una vegada acomplena la seua formació, 
s'allunycn molt de tot pirronisme, jaque ha de prendre al seu drrec la missió 
de donar judicis itdhuc sobre el valor de la vida. Amb d'alrres paraules, men
ue que!' epokhé pirrOnica caracteritza !' estat de saviesa que és propi del fdOsof 
esd:ptic, la vacil·lació, el dubte i el silenci descriuen moments de 1' etapa for
mativa, del camí d'aprenenrarge i d'autoeducació del genuí fi!Osof segons la 
concepcíó nietzschiana, la meta o l'objeliu del qua! comporten l'emissió de 
judicis, el compromís afirmatiu o ncgatiu pe! que fa a qüestions decisives, r;o 
~s, l'abandonament 1la superació d'aquells trcts anteriors. 

Entre el ji!Osofmereixedor d'aquest nom i la figura estadísticamenr predo
minant del docte, a pesar de les confusions que la massa comer entre llurs estils 
de vida rcspectius , hi ha forres dissemblanccs. La lecrura que Nietzsche en fa 
es pot explicar, des d'un punt de vista metodolOgic, mitjanr;ant el concepte de 
(<tipus ideal), defensat per Max Weber. En efecte, els aforismes 206 i 207 són una 
mena d'intu"itiva i suggerent sociologia del saber, centrada en el tipus ideal del 
docte. 

Una de les diferencies principals que el separen del filOsof és la impossibilirat 
o negaci6 del docte pe! que fa a la fenilitat o a la crcació (§ 206). Jugant amb 
la metitfora de la dua!itat deis sexes de llurs funcions en !'acte de l'aparclla
ment i la generació, Nietzsche construeix una tipologia del geni amb dues 
modalitats fonamentals, la del mascle i la de la femclla, ésa dir, aquella que es 
manifesta mitjant;ant la fecundació o l'~:ngendrament, d'una banda, i la que 
frueix scnt fecundada i donant fruits, infmtant i anant de pan, d'altra banda. 
Aquestes ducs espec1es de geni mantenen curioscs relacions entre elles, com les 
existents entre l'home i la dona, i també permeten analogies histOriques al 
voltant deis contactes cuhura!s entre pobles diferents 19 . El docte, al contra
ri, no acompleix cap de les dues funcions més valuases de l'ésser huma: ni 
fecunda ~com l'homc- ni va de pan -com la dona~, sinó que resta estC
ril ~comuna fadrina vella--, encara que amb malta respectabilirat, afegeix 
irOnicament Nietzsche. El docte és pacient, rreballador, mesurat, perO també 
és desconfiar, envejós i mediocre. Quan personificad seu tipus ideal esdevé un 
home objectm, t;O és, un instrumenr desinreressat, un espill que ref!ecteix tot 
el que veu, que mostra tot el que s'esdevé afora, sense mesdar-hi les necessi-

19. Cf. per excmple, Més enlln del bé i del mal, § 248. KSA, 5-191 
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tats proptes: el totalisme jovial, 1' optimisme superficial són elemenrs essencials 
del seu taranna. Totés acol!it amb benevolencia, amb una «perillosa despre
ocupació pe! s[ i el nm>, i a !'úlrim la seua anima reflectora <ija no sap afirmar, 
Ja no sap negar". 

Així dones, el docte ideal coma home objectiu no pot dcfugir que deter
minats trets de la seua constitució repetesquen rambé aspectes d'un escepti
cisme trivial i aigualir, que rampoc mereixen cap Hoan<;a per pan de Nietzsche: 

l'home objectiu és un instrumcnt, un instrument de mesura i una obra mcstra 
d'espil!, preciós, facil de trencar i d'cmelar, que s'ha detractar amb cura i s'ha 
d'honorar; perO no és cap meta, cap sonida i superació, cap é~scr huma complc
mentari en el qua! es justifique !'existencia restant, cap conclusió i encara menys és 
un comen):ament, una procreació i causa primera, no ó qudcom de rudc, pode
rós, aurOnom, que vol esdevcnir senyor (§ 207). 

Ben cert, un espill passiu, mer repetidor del que se Ji posa al davant, o un 
recipient que adopta la forma del material que 1' omple, per acurat que trebal
le reproduinr i omplint-se de totel que li arriba des de !'exterior, resta ben lluny 
de la mirada inquisitiva del practicam de 1' epokhé. Si el docte objectiu és un 
«escepric,, sois ho seria, dones, d'una forma degradada, abstencionista i des
compromesa, aix6 que havícm anomenat epokhística. Ha perdut el camí propi, 
no té ni necessitats ni interessos, li és difícil reflexionar sobre ell mateix per
que s'ha tornat un lloc de pas, una cosa sense subjectivitat, un pur coneixer en 
el senrit de <ireflectin>. Sembla interessat per tot, perO aix6 delata nul-la perso
na!irat i pCssima merodologia, la de la indiferencia. El docte ideal i e! filOso/ 
do!ent del moment manifesten així mo!tes afinitats. Aquest darrer redueix la filo
sofia a «teoria del concixement» i el docte, perla seua banda, s'acontenta amb 
un coneixer que no va més colla del mer reflex. L aspiració suprema de ral 
concepció del coneixement és l'objectivitat, la superació del subjecrivisme, la 
despcrsonalització de !'investigador, en una paraula, el coneixcmcnt desinte
ressat. Per Nietzsche, ací ens trobem davant d'una concepció instrumerttal del 
coneixement, la qua! implica funcions de dependencia i de subordinació davant 
l'usuari d'aqueix instrument, ésa dir, davant aquell qui Ji dóna ordres i coman
des tot marcant-li els objectius que ha de rea!itzar. Socio!Ogicamcnt situar, el 
docte ideal és 1' home de ciencia mitja, el mediocre, el peb!eu. Per contra, el veri
table filüsof és el senyor, el noble o «aristbcrata,, el legislador, el cesar que tria 
les metes d'una cultura i crea les perspcctives que fan possible el coneixemem 
valuós. Les confusions entre el!s han cstat desfctes. 

l!I 

Ja tenim la pintura del tipus idea! del docre, de l'especialista, de l'home 
cienrífic i objectiu, amb l'andtesi corresponent en relació amb el vertader fil6-
sof. Hem de veure ara la correspondencia pregona que, en conseqüCncia, el 
docte ideal maneé amb el filüsof del moment. L'autor alemany ho explica u ti-
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litzant -ara ja explícitament- aspectes contrastats de 1' escepticísme. Cal no 
confondre en la lectura el paper que hi fa el mateix Nietzsche coma fi!Osof 
-veritable fi!Osof- i el pcrsonatge objecte de les seues critiques -el docre 
«escc!ptio• el fiiOsof positivista, el fi]Osof-barreja del moment-. Jaque el text 
és molt ric en apreciacions i detal!s sobre l'escepticisme-, que és el tema que 
ad i ara ens interessa perfilar, hem preferir la presentació directa a pesar de la 
llarga extensió del passarge. 

Quan un filOsof dóna a entendre avui que ell no és un esd:ptic -jo espere que 
/haja copsat aixó de la descripdó que acaba de donar-se de 1' esprit objectiu- ter 
el món ho escolta, aixO, a desgrat; ( ... ] [als oients tímids) els semb!a coro si, en el 
refús que aquell ha fer de l'esccpticisme, escoltaren de lluny una mena de soroll 
malvar i amena~ador, com si en algun lloc s'assagés un material explosiu nou, una 
dinamita de l'esperit, parser una nihilina russa recentment descoberta, un pessi
misme bonae voluntatis que no simplement di u no, que no vol no, sinó --esglaia 
de pensar-ha!- que fono. Contra aquesta espl:cie de «bona voluntat» -una volun
tat de negació real i efectiva de la vida- avui no hi ha, tal com tots reconeixen, 
cap altre somnífer i calmant millor que J'escepticisme, que el do!~, amable, bres
solant cascall de l'escepcicisme; i Hamlet mateix és receptar avui pcls metges de 
!'epoca coma remei contra l'«esperiv> i els seus rumors subterranis. «No tenim, 
dones, rotes les orelles plenes jade perniciosos sorolis>» diu l'escCptic, com Sl fos un 
amic de la tranquil-litat i gairebé una mena de policia de seguretat: «aqucix subte
rrani no és horrorós! Tanqueu la boca d'una vegada, pessimisres talps!» Efectivament, 
1' esceptic, aquesta tendra criatura, s' csglaia amb massa facilüat; la seua conscien
cia esta ensinistrada per estremir-se i per notar alguna cosa scmblant a un mos cada 
vegada que sem un no, i fins i tot cada vegada que li arriba un sf decidir i dur. Sí! 
i no! aixO repugna a la seua moral; al contrari, Ji agrada fcr festes a la seua vir
tut amb la noble abstenció, mentre més o menys diu amb Montaigne: «Que sé 
jo?», O amb SOcrates: «Sé que no sé res». 0: «Ací no em refie de mi, ad no es 
troba cap pona obena pcr a mi». 0: «Suposat que es rrobés oberta, per que entrar
hi de seguidal». 0: «Pera que serveixen tates les hipOtesis precipirades? No fer cap 
hipOresi podria facilmem formar pan del bon gusc Heu de redreo;ar del tot i de 
seguida qualsevol cosa que rrobeu torta? Heu de farcir de rores maneres cada forat 
amb qualsevol estopa? No té aixO el seu remps> No té temps el temps? Oh, xicots 
del dimoni, és que no podeu esperar de cap de les maneres? T ambé el que és incert 
té els seus atracrius, també l'Esfinx és una Circe, també la Circe va ser una filOso
fa>>. Així es consola un esd!ptic; i és verit.at que necessita algun consoL Efectivament, 
l'escepticismc és l'expressió més espiritual d'una ccrta constitució 6sio!Ogica 
complexa que hom anomena, en la Ilengua del carrer, debilitar nerviosa i cons
titució malaltissa; l'escepticisme s'origina sempre que caces o estaments moh 
temps separats cls uns deis alues s'encreuen d'una manera decidida i sobrada. 
En la nova nissaga, la qual rep, pcr dir-ho aixf, en la sang, per herencia, mesures i 
valors diferents, tot és inquietud, pertorbació, dubre, assaig; ( ... ).La nostra Europa 
d'avui, l'cscenari d'un assaig absurd i sobrar de radical barreja d'estamems i, en 
r:()meqüencia, de races és, per aixO, esd:ptica en totes les altures i profunditats, tan 

;;.viat amb aqueix. mObil escepticismc que botal, impacient i cobejós, d'una bran
a;. a l'"al.tra, coro gris igual que un núvol sobrecarregat d'intcrrogacions -i sovint 
morta!ment fana de la seua voluntat! Parnlisi de la voluntat: on no uobem avui 
assegut aquest invhlid! [ ... 1 Per aquesta malahia hi ha els vcstits més bonics de gala 
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i de mentida; i que, per exemple, la majar part del que avui s' exhibeix als aparadors 
coma «objectivitat», «cientificitat», «l'an pour l'art,, <<eonei.xement pur, inde
pendent de la voluntat>>, només és escepticisme i paúlisi de la voluntat engalanats 
-d'aquest diagnOstic de la malaltia europea, me'n vull fer responsable, [ ... ] A 
la Franya actual és ( ... ] on la volunrar s'ha posar malalra amb mh:ima gravetat; i 
Franya, que sempre ha tingut una habilitar magistral per transformar en una cosa 
atractiva i seductora adhuc els canvis més farals del seu espcrit, avui mostra prO
piamem la seua preponden\ncia cultural sobre Europa en tant que escoJa i apa
rador de totes les m3.gies de l'escepticisme. [ ... ]». (§ 208). 

Els represenrants principals d'aqueixcs «milgies de l'esccpticismc•> francCs 
d'aquell moment ja han estar presentats al lector de Més enll!t del bé i del mal 
unes seccions més amunt, a l'aforisme 48, on llegim que a Fraw;a !'ideal cris
tii arriba a omplir-se de flors, jaque encara són estranyament pietosos peral 
gusr nierzschiil fins i rot els últims esceptics francesas, és a dir, Comte, Saintt:
Beuvc i Renan20. El context del passatge és la secció sobre «l'ésser religiós», prou 
diferent de la que ara comentem, perO l'escriptor alemany no perd l'oportu
nitat d'indicar que li ha resultar grat, esmentant sobretor Renan, (<tenir antipodes 
propis». D'altra banda, que ambla scua crítica Nietzsche fcia justícia descri
vint clarividentment el que s'esdevenia als seus dies, aixO ja és avui una mera 
constatació histOrica. Ell els considerava, ben cert, i no només pe! que fa a la reli
gió, els seus antípodes21 • 

Subratllem ara de l'aforisme citat la crítica presenració d'un ti pus d'escep
ticisme. !'escepticisme del docte ideal del pseudojilOsof del moment, un escepticis
me que predomina cspecialment a la Franya deis anys vuitanta del segle passat 
i que també afecta !'instaurador del moviment positivista, Auguste Comtc. Pcr 
aixO és possiblc anomenar-lo la forma francesa de l'escepticisme o L'escepticisme posi
tivista. Aquest «escepticisme» ha esdevingut així una característica definitOria 
de la «filosofia, del temps, una filosofia dolenta i degradada, oposada punt per 
punt i de forma diametralment capgirada a la filosofia defensada per Nietzsche 
i a tot aquel! ti pus d'escepticisme -1' epokhé?- que el fi!Osof alemany pogués 
admetre. Caldea, dones, no mesdar-los, jaque si tot !'escepticisme és com l'assu
mit pe!s homes objectius i eis jilOsofi recents, aleshores l'aut?:ntic filOsof repudia 
!'escepticisme i dóna clarament a entendre que e!L no és un esd!ptic. 

Laforísmc scgücnt exposa la resposta nictzschiana a la qüestió: 

fins a quin pune la nova edat bel-lica en que nosaltrcs els curopcus palesamenr 
hem entrar pot afavorir, porser, també el desenvolupament d'una especie dife
rent i més forra d'esceptidsme (§ 209). 

20. Cf. KSA. 5, 69-70. Sobre aquem tres pemadors Nietzsche expod la seua opinió en altres 
ocasions, cf. p. tx. La caiguda deis ídr;ls, «lncursions d'un intempestiw>, § 2, 3 i 4. 

21. Heus ad, entre molts texrm a !'abase, un breu resum que ho confirma, tot coincidim amb 
d lúcid diagn6stic nietzschia: cf text de R. BOWJER, citar a la pag. 67 de- STEVEN LtiKES. 
fmile Durkheim. Su vida y m obra. Estudio histórico critico. Trad. d'A. Cardín i l. Marríncz. 
Madrid, Siglo XXI, 1984. 
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Ens trobem així, de sobre, davant d'un viratge en el tractament explícit de 
la qüestió de l'escepticisme. Des d'ara porser canviara el signe fortament nega
tiu que rnereixia en les apreciacions de Nietzsche i apareixera adhuc una nova 
modalüat o <(especie» d'escepticisme, diferent de la que hem visr criticada i 
rcfusada. L escenari també canvia: de Fran!fa tornem a AJemanya. Deixarem de 
banda en el nostre comenrari ds suggerimcnrs que Nietzsche cxposa sobre la 
«gran política» que, segons el scu parer, cal comenc;ar afer, la lluita pe! domi
ni de la 'Ierra, de tot el planeta com a unitat, 1 la necessatia superació previa 
d'una Europa dividida en cstars petits, ambla comedia de les seues vd·lei'tats 
dinastiques democrariques. Les reflexions sobre l'escepticismc s'insereixen, 
dones, en un context polític, com una mena de puntualitzacions tktiques dins 
d'una estratCgia d'ampli abase. Convé no oblidar-ho. 

La pregunta plantejada sobre una espCcie més forra d'esccpticisme en la 
nova edar en que els curopeus han entrar, Nietzsche la soluciona mnjanc;ant 
una imatgc constrüida amb analogies hisrOriques peculiarmenr germaniqucs: 
les personalitats d'uns rcis prussians, Predcric Guillem I (1688-1740) i el 
seu successor Frederic el Gran -«un geni militar i esd:ptic»-, que s'enfron
taren greumcnt el 1730, a resultes d'aquesr enfronramenr el darrer fou emprc
sonac. El pare sospitava que el fill no fos prou borne. S'crd en el compre, 
perO amb motius, jaque veia el seu fill víctima de l'ateisme, de !'esprit, de la 
frivolitat deis francesas plens d'enginy: veia en el rerafons la gran xucladora 
de sang, l'aranya de l'escepticisme, sospitava la misCria d'un cor queja no és 
bastant fort ni pcr al mal ni peral bé. d'una volunrar rompuda queja no 
dóna ordres, que ja no pot donar ordres. PerO mcntrestant va créixer en el 
seu fill 

aquella espCcic nova més perillosa i més dura, d'escepticisme, [ ... ]l'escepticis
me de la virilitat temedria, que es troba eslretament emparentar amb el geni 
per a la guerra i per a la conquesta, i que va fer la seua primaa entrada a Al~manya 
soca la figura del gran Frcdcric:. Aquest escepticisme mcnysprea i, tanmateix, 
atrau cap a ell; soscava i pren en posscssió; no crcu, perO no es pcrd en aixO; 
a torga a 1' esperit una perillosa llibertat, perO subjeeta el cor amb sevcritar; és la 
forma alemanya d'escepticisme, que ha tingut Europa un bon rcmps en vassa
llatge sota el domini de l'esperit alcmany i de la scua dcsconfianrra crítica i histO· 
rica. Grkics al carkter vtril deis grans filOlcgs 1 crítics alcmanys de la histOria í ... ] 
~ 'estahlí a poca poc, 1 malgrat tOt d romanticisme en mústca i en filosofia, un no u 
concepte de l'csperit alcmany, en que sobresonia decisivament la tendi:ncia a 
l'escepticisme viril(§ 209). · 

Una vegada exposada ja aquesta digressió de caire histOrie que ens ha pro· 
porcionat un alrre ti pus -o especie- d'esceptici.sme, t'aiemany o viti!, difc
rent de l'escepticisme del docte idea!, emincntmem francCs i també positivista 
que havícm visr en l'aforisme anterior, arriba finalmenr la pregunta clau: en 
quina mesura e/s ji!Osofi del temps a venir -els jiiOsofi del fotur, e/s ven'tables fiiO
sofi- han de seresdptics en aqueH últim i més posiriu semit esmentat, ~o és, 
escl!ptics virils? Laforisme 21 O en forneix !a resposta: 
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Posat cas, dones, que en la imatge deis fi!Osofs del flltur es nobe qualsevol uet per 
endevinar si han de ser escCptics en el sentir darrerament insinuat, amb aixO no 
haurícm designar més que una única cosa en ells -perO no a ells mateixos. Amb 
igual dret els és permb de deixar-se anomenar crítics; i segurament scran éssers 
humans d'experimems. [ ... )No n'hi ha cap dubte: aqucsts advenidors seran els 
qui menys dret tindran a estar-se d'aquelles propietats seriases i no inofcnsives 
que diferencien el crític de 1' esd!ptic, vull dir, la segurcrat deis criteris valorarius, 
el conscicm maneigd'una unitat de mhode, !'astur coratge, !'estar sois i el poder 
respondre d'd!s mateixos; més encara, admeten que posseeixen un plaeren dir no 
i en desmembrar les coses[ ... ). Aquests filüsofs del futur s'cxigiran, a clls matei
xos, no solamcm una disciplina crítica i tota habituació que mena a la nctedat i 
al rigor en les coses de l'esperir: els seril. perm~5 d'exhibir-se ells mateixos com la 
seua esp~cie d'ornamcnt- nogcnsmenys, no per aixO volen anomenar-se encara crí
tics. [ ... ) (§ 210). 

Després de la resposta que acabem de llegir, amb el seguir de matisacions 
sobre semblantes i diferencies entre el crític i l'esdptíc hcm d'afegir-hi, tal com 
puntualitza !'aforisme 211, que 

potscr pcr a l'cducació dd veritable filiJsof cal que ell mateix haja estar una vegada 
també en tots aquests nivelis en quC romanen -en que han de romandre- els seus 
servidors, els treballadors científics de la filosofia; ell matcix ha d'haver estar pot
ser críric i escCptic, i dogmittic i historiador, i, a més a més, poeta i col.Jeccionis
ta, i viatgcr i endevinador d'enigmes, i moralista i vident, i «esperit lliure)> i gairebé 
tates les coses, per tal de recórrer de banda a banda el cerde de!s valors i de!s sen
timems de valor de l'ésser huma i poder guaitar amb molts ulls i consciencies, des 
de l'altura vers tota Uunyania, des de la profunditat vers tota altura, des del racó 
vers tota ampliuia. T ot aixO, perO, només són les condicions prCvies de la seua tasca: 
aquesta tasca mateixa vol quelcom de diferent -exigeix que ell cree va/on [ ... ] E!J 
autfntics fiWsofs són dadors d'ordres i legiJ/adors. ( ... ] Llur «ConCixer» és crear, !lur 
crear és legislar, llur vol untar de veritat és voluntat de poder. [ ... ] (§ 211). 

Pera l'objectiu que hem proposat pensem queja tenim la fonamcntació 
textual adient, encara que no hem acabat el marc complct de les rcflexions 
nictschianes sobre 1' escepticisme: les aportacions finals sobre el com.:epte de 
filosofia. No obstant aixO, hi ha materials suficients pcr encetar-oc les con
clusions. 

IV 

Des d'aquests passatges que han estat transcrits, resumits i comentats hem de 
perfilar les modalitats principals deis usos i de les significacions que el seu autor 
hi ofereix de 1' escepticisme. De bell antuvi hem de repetir que, tal coro hem 
indicar més amum, hi ha un ús indirecte, 1' epokhé, lingüísticamet demarcar, 
el lloc principal i fundacional del qual és la filosofia grega -els filOsofs de la 
Nova Academia i, sobretot, els represcntams de 1' esccpricisme ande-. El recol-
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zament textual és, tanmateix, quasi inexistent: la implícita matriu d'un mer 
neologisme. Un fonamem tan precari no soporta la identificació d'una moda
litar prOpia. Lanomenada epokhística, per la seua part, sí que pensem que ence
ta en el text la configuració d'una especie delimitada d'escepticisme que de 
seguida puntualitzarem. 

Alllarg de la secció, Nietzsche parla explícitament, i més d'una vegada, de 
SOcrates, del seu inquirir i de la seua ironía: «A !'epoca de SOcrates [ ... ] potser 
fou necessil.ria, per a la grandesa de n.nima, la ironia, aquella maliciosa segu
rctat socratica de vell metge i plebeu que tallava sense miraments tant la prO
pia carn com la carn i el cor de l'«aristOcrata», amb una mirada que deia d'una 
forma prou comprensible: «No us disfresseu davant meu! Ací -som iguals!» 
(§ 212)-, perO també correlaciona críticament el vessam esceptic de la seua 
tasca d'agulló -la noble abstenció del «sé que no sé res»{§ 208)- amb l'cscep
ticisme del pseudofi!Osof del moment i del ti pus del docte ideaL El mateix 
s'esdevé amb Montaigne, citat irünicamenr amb el famós lema «Que sé jo~» 
(§ 208), perO interpretar dcsprés també ambla corresponent referencia a la 
situació temporal en que va escriure 1' assagista de Bordeus, el segle XVI, i la seua 
acumulada energia de voluntat i d'egoisme salvatge (§ 212). O' aquestes cita
cions es dedueix que Nietzsche apunta referi::ncies ben conegudes de la histO
ria de l'escepticisme, sense més importancia i sense donar oportunitats a 
l'argument d'autoritat: la referencia a les figures de SOcrates i de Montaigne, en 
la mesura en que forma part de.: la presemació d'una especie determinada 
d'escepticisme, no modifica en cap mesura el judici que l'esmentada especie 
mereix ni explica les causes que la generen i els elements fonamentals que la 
constitueixcn. 

A !'Europa deis anys vuitanra del segle passar Nietzsche detecta, en efecte, 
una primera especie d'escepticisme que mamé lligams íntims amb la deificació 
de la cii::ncia i el rebuig de la filosof1a, s:o és, ambla dolenta filosofia deis filO~ 
sofs recents, anomenats positivistes, qualificada d' epokhística, i amb les figu
res predominants del doctc ideal, de l'csperit objcctiu i de l'home de ciencia 
mitjil.. És un cscepticisme abstencionista, superficialment optimista, ensopit i 
malaltís. Tal modalitat d' escepticisme li mercix el refús més inequívoc: el veri
table filüsof no és un escCptic d'aquesta especie sinó que lluita contra les cau~ 
ses que l'originen i els efectes que produeix. 

Una vega da descrita la trista situació cultural d' aquells di es, el fi!Osof alemany 
intenta una explicació de les causes que en són responsables. En aquest punt 
gencralitza de vegades en les formulacions. La tcoria que exposa sembla forta~ 
ment «biologicista»: tota barreja radical de races i d'estaments és perniciosa, ja 
que debilita, intranquil·lirza, desassossega i inhibeix la voluntat. L.:escepticis
me, des d'aqucst pum de vista, és la conseqüi::ncia d'una constimció psicolügica 
malaldssa i nerviosa, d'una debilitar congi::nira, típica de final de nissaga i aca
bamcnt d'cstirp. I:Europa de la segona meirar del XIX, dones, és escCptica tora 
ella, tant als estaments alts com als baixos, per culpa de la mobi!itat social extra~ 
ordinaria que han provocar les idees democrhiques i de la barreja subsegüent 
de sang, de races i d'herCncies. Aquest punt de la seua consideració i explica-
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ció de l'escepticisme assenyalat no destaca, alcshores, ni per l'encert del diagnOs
tic ni pcr 1' originalitat de la teoría, jaque formular les coses així és el que pre
dominava en el Zeitgeistd'aquells anys, s:o és, ---descomptant pagues i honrases 
exccpcions - el racialisme i e! darwinisme social, segons la terminología usual 
deis manuals d'histOria de les idees i les teories socials. Bé prou sabem que 
aquestes etiquetes no fan justícia al pensament nietzschiil. ni pe! que es refe
reix a les seues diferents reAexions sobre el racisme o racialisme ni sobre !'obra 
de Darwin, una qüestió embolicada i cridanera que mereix consideració espe
cífica. El que ací hem de dir és que, fer i fet, en la secció que esrem analitzant 
no hi trobem una clara explicació bio!ogicista de !es causes de l'esceptiwme, com 
ha sembla a primera v1sta. Quan exposa aquests pensaments Nietzsche adver
teix que parla urilitzant eillenguatge del carrer, un llenguatge ordinari i groller, 
vulgar «per dir-ho així». Més endavant, en l'aforisme 213, la figura del fi!Osof 
del futur ~1' autentic Glüsof-- és presentada també com un fruit de !' ascenden
cia, deis avampassars de la «sang" ~sic, entre cometes- , és a dir, com el resul
tar d'un llarg treball de generacions que ha de ser adquirir, cultivar i apropiar 
individualment. [herencia és, com en els famosos versos de Goethe, el que la 
nadició ens ofereix i els pares ens han preparar amb el seu esforr; i ara nasal
tres hem d'assumir autünomament, demostrant així que en som dignes i legí
tims hereus. No és, dones, una mera qüestió de «genCtica)) la que Nietzsche té 
en consideració, sinó el problema cultural de les condicwns Optimes ~i de 
les conjuntures nefastes peral naixemem del geni, una altra figura complexa 
de plural aparició en els seus llibres, la qual, com és ben sabut, rcquereix també 
interpretació filos6fica. En efecte, com llcgim a l'aforismc 209, l'escepticisme 
de que parlem és una aranya que xucla la sang, metafora persistent que, en 
altrcs escrits de la seua ploma, fa el paper d'insinuar crítiques a la concepció 
essencialisra delllenguarge i bromes antimetafísiques, sobrctot antiparmcní
dics i antispinozistes, les quals potser resituen l'itmbit en que ca! debatre de 
valent ambla filosofía de Nietzsche, perO no és el moment d'entrar en camins 
de ressonilncia al-lusiva que ens desvien massa del fonament textual i del pro
blema que hem escollit. Cal tenir en compte, en conseqüCncia, que els con
ceptes de ras;a i d'estament, i, dintre d'aquest darrer, el d'aristocrkia ~ la 
vcrirable aristocracia de i'esperit-, més que d'una qüestió de nissaga, depe
nen d'unes idees i d'unes pdctiques -com ara la democracia- i d'un con
text cultural global que el propi Nietzsche anomcna el món moderno la 
modernitat. Aquesl fóra el marc adequat per situar tant el problema de les cau
ses de 1' escepricisme com el de les característiques que el configuren, i no les dis
cutibles expressions dclllcnguatge corrent i popular deis seus dics que l'escriptor 
alemany utilitza, indicant també al lector subtil, tanmateix, que no li rebaixe 
indiscriminadament el nivel! pertinent de les seues reflexions. 

Potser una de les originalirats més desconcertants d'aquesta sCrie d'aforis
mes de Més en/la de! bé i del ma!és l'accentuació deis components escCptics en 
la filosofia positivisttt. Dintre el ventall de crítiques a la situació del temps en que 
vi u destaca, dones, la perspidcia nietzschiana desemma~caranr l'escepticisme 
del positivisme, el corrent «filosüfio) que impera a la Frans:a i també a I'Aiemanya 
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deis anys vuitanta del seglc XIX. Els seus representants principals ja han estar 
al·ludirs en dues ocasions diferents: per pan de Frant;:a són Comte, Saintc
Beuve i Renan, i per part d'Alemanya, Eduard von Hartmann i Eugen Oühring, 
a tots els quals dedica Niet7.sche bastams pagines, tant de les obres que publid 
com deis fragments que deixa póstums. Del conjunt esmemat -perque no 
fóra encenat limitar l'abast d'aquesta tendencia a la filosofia de Comte en 
exclusiva- hi ha obres i autors, certamem, queja s'han tornar material d'eru
dició per historiadors. AixO no obstant, l'anillisi és instructiva. Per exemple, 
l'aforisme 210 ens afegeix una precisió: tors els positivistes de Frant;:a i 
d'A!cmanya aplaudeixen la concepció de la filosofia que decreta una reducció 
de la seua tasca intel·lectual: «la filosofia mateixa és crítica i cikncia crítica i res 
més que aíxO!». El debat que aleshores Nierzsche enceta. no solament ens remet 
al kantisme i al neokantisme, sinó que també mamé innegables paral·lelismes 
amb el que es repetÍ a Alemanya gairebé un segle després al voltant del positi
visme en la sociologia: la corrclació entre filosofia, «Coneixement i interks», d'una 
banda, i entre cientificisme positivista -o neopositivista- i coneixement pur 
i desinteressat, d'altra banda, ens proporcionaría una bona pista. No debacles 
indicl ja Nierzsche que tal escepticisme és un medicamem contra l'esperit, un 
tranquil·litzant enfront de les hipOresis alternativcs, i quasi una especie de poli
cía de seguretat. 

Aquest escepticisme deis doctes i positivistes és una de les notes que consti
tueixcn la «modernitat» criticada pe! fJOsof de l'erern retoro, juntament amb l'his
toricisme que tot ho conserva, tm ho analitza i en res no creu; el cientisme, amb 
l'objectivitat, l'asCpsia i el descompromís, la manca de vitalitat, de volunrat 
prOpia i de decisió; i l'optimisme superficial, superb, enciclopedic i, en el fans, 
ignoram. Parser 1' argumem més fon contra aquesta especie d' escepticisme fóra 
la seua esterilitat, la impossibilitat que, d'ell, algun dia en sorgcsca un fi!Osof 
vertader. Tal ingredient de la pseudofilosofia comporta un greu perill, el qua! 
rau en el camuflament que revesteix: sembla «coneixement pur, independent 
de la voluntan•, perO no és sinó parliiisi de la voluntat; així dones, sois és inhi
bició, una malaltia amb vestits de seducció, la impossibilitat d'afirmar i de 
negar. Nietzsche reclama la responsabilitat i el mCrit d'aquest diagnOstic, fruit 
de l'exercici de sospita: sense posició de valors i d'objectius, tasca inelucta
blement filosüfica i «política» de tempteig i de risc, la vida cultural s'immo
bilitza i s'anihila. Per la seua banda, aquesta filosofia degradada i 
unidimensional -mera teona del concixement al servci de les ciencies ja 
establertes- té por, sobretot, de dos enemics, que també es traben en íntima 
relació amb l'escepticisme, el pessimisme bel·ligerant i la filosofia del futur. 

Un nou tipus d'escepticisme -la segona especie presentada- és el primer a 
rebre situacionalment connotacions positives per pan de Nietzsche; !'ano
mena escepticisme de la viri!itat temeriiria, jaque comporta una actitud bcl·lico
sa, jovenívola i destructora, activa i descobridora. Cal dir que, a diferencia de 
la paralisi, la tranquil·litat i la dormició que caracteritzaven l'escepticisme deis 
doctes, també presentar coma cascall, somnífer i calmant, el trencament de la 
seguretat comens:a amb el no! subterrani deis talps pessimistes, amb la nil.u-
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sea d'un gust més exigcnt, el deis «actuais escCptics anrirealisrcs i microsco
pistes del coneixement», l'instint deis quals no ha estar refutat22 . Un tret, 
dones, d'aquesta scgona modalirat de l'esccpticisme és el pessimisme, dirccta
ment oposat a l'optimisme superficial del docte ideal i del positivista. Aquesta 
espCcie més perillosa i més dura d'escepticisme és idOnia pera tasques de dis
gregació i trencament, d'excavació i aprofundiment. S'ha praclicat, sobrctot, 
en els terrenys de la filología i de la histOria, i així com la modalitar anterior 
era preponderanrmenr francesa, aquesta és, segons Nietzsche, una tendencia 
de 1' esperit alemany, un esperit fatalista, irOnic -com ha havia esrat Sóaates
i mefisrofelic. Hi ha referCncies histOriques interessants en el text -aforismc 
209-, a més de laja comentada sobre el rei de Prússia, Frederic el Gran; per 
exemple, Gocthe reconcgut coma veritable borne per ~apaleó, i, d'una forma 
indirecta, Hume i Kant, jaque l'esperit alemany «despena Europa del seu 
"cnsopiment dogmittic", -citació ben coneguda del próleg kanriit als 
Prol~~Omens a tota metaflsica futura que vuLgui presentar-se com a ciencia, de 
1783 3, on el gran crític reconeixia la commoció que Ji provoca la lectura 
de la filosofia de Hume. I.:cfecte desensopidor conjuga perfectamcnt ambla 
negativa -el no.' subterrani i destructor- que 1' cscepticisme pcssimista 
-cls ralps pessimistes- suposa pera l'cscepticisme deis doctes i positivistes 
i llur jovial totalisme conciliador. El mateix Nietzsche s'aplid aquesta moda
litar de l'esccpticisme en la mesura en que, en el procés de descoberta i de 
creació de la seua filosofia original i personal, ha,pué d'al!iberar-se del pensa
mcnt i de les tesis deis seus mesrres de jovcntut2 . 

I.:escepticisme viril i combatiu es caracteritza perla seua (<desconfian¡;¡:a 
crítica 1 histórica». No és encara lafilosofia defoturque Nietzsche reclama; 
nogensmcnys, amb aquesta scgona signifl.cació l'escepticismc és una de les 
seues notes constitutives, jaque el filOsof ha de tallar el pit de les virtuts del 
seu temps: 

el filOso f. en tant que és un home necessari del dema i del demá passat, ~'ha uo
bat i havia de trabar-se sempre en contradicció amb el seu avui: el seu enemic ha 
estat sempre ]'ideal d'avui (§ 212). 

22. Cf § 11 de la secció «Del~ prcjudicís deis fi!Osofs, de Mh enlla rkl bé i del mal. Per evitar 
malemesos pd que fa a l'«antircalisme», convé recordar que Dühring anomenava la seua 
«filosofia de la realitat,, com també ens ho havia dit Nietzsche al§ 201. «Amirealisme .. , 
dones, significa en aquest comext «anti-positivisme-a-la-Oühring». 

23. Cf. trad. caralana de Gerard Vilar. Barcelona, Laia, 1982, p. 65. 
24. Cf. pcr excmple, l'aforisme 5 dd prcfaci de la genealogía de la moral, on Niet?.>chc, con

tant el procés de separació i de crítica que la seua nova filosofia signifid respecte a la de 
l'amic i abans venerar mestre Schopenhaucr, escriu que «contra aquests inrints (els 
de Schopenhauer, ~o és, cls imints de compassió, d"autonegaió i d'autosacrifici) parlava en 
mi una malfianc;:a. com més va més bllsica, un escepricismc que feia una fossa cada cop més 
profunda ... Cf. NIETlSCHF., F. La genralcgia de la mera!. Trad. de Joan Le ita. Barcelona, 
Laia, 1981, p. 37. 
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La modalitat d'ús del terme «escepticismc» pcr qualificar un taranna bel-licós 
i ncgatiu pcr la pan de Nietzsche és prou peculiar i s'allunya de les notes gno
seo!Ogiques i antropolügiques que caracteritzen les significacions que exposa
rem en presentar l' epokhé, jaque la referencia fonamenral és ara la filosofia de 
Hume i la de Kanr: el motiu de l'especificitat d'aqucst ús té a veure ambla 
neccssaria pan destructora que, segons Nietz..sche, tata veritable filosofia com
porta per tal d'acabar amb els dogmatismes de rota mena, ~o és, ambla reite
ració d'aftrmacions maquinals prüpies de les «bestics de drrega» -el camcll 
o !'ase, per excmple- a diferencia dellleó, si volem recordar el Zaratustra. En 
una paraula, el filüsof del futur ha de crear i, per tal d'obrir espa1s, previament 
ha de desfer els ideals que avui imperen impossibiliranr nous horitzons. En 
aquesl sentir, lfscepticzSmeviril és una condició necessilria, encara que insujicient, 
de la vertadera filosofia. L'escepticísme, en efocte, no és La meta. 

Tampoc s'ha d'equiparar aqueixa filosofia del futur-cl segon gran enemic 
de l'escepticisme deis doctes i deis fi!Osoh positivisres-, ~o és, la filosofia sobi
rana i disdplinadora de la cultura que di u sí!, que legisla i ordena, que cons
trueix i crea, amb un altrc deis scus trets, molt semblant a l'escepticisme viril, 
la crítica. Lanrerior referencia al famós text de Kmt --el despertar de 1' ensopimem 
dogmií.tic-, d'una banda, ens permet d'apropar-les tates dues, crítica i filoso
fia delfutur, a aquest tipus d'escepticisme viril que enceta un nou panorama 
verge, d'altra banda, perO, els aforismes 210 i 211 ens ho dificulten, jaque insis
teixcn tant en les diftrenciesexistents entre els fi!Osofs del futuro fi!Osofs auren
tics -llur «coneixer» és crear- i els crítics -els crítics són instruments del 
fi!Osof i, per aixO, encara no són fi!Osofs i aquests no valen anomenar-se crí
tics- com en les afinitats que els uneixen -els filOsofs del futur tenen dret a 
portar el nom de crítics són crítics de cos i 3.nima, s'exigiran a ells mateixos una 
disciplina crítica i, a més a més, han de tcnir les propietats seriases que separen 
el críric: de l'escCptic·· ·.Aquesta ambigüitat travcssa les referencies constanrs de 
Nietzsche a Kant alllarg de tots els seus escrits i, en conseqüCncia, també es fa 
palesa en cls aforismes de «Nosaltrcs els doctes», ja que «el gran xines de 
Konigsberg>) mereix l'aplaudiment deis positivistes (§ 210), és un exemplar 
de l'esperit alemany pracricant de l'cscepticisme viril(§ 209), és un gran crític: 
(§ 210) i un noble patró deis obrers fllosüfics, que no es por confondrc amb els 
aurentics filüsofs (§ 211). Sois és inequívoca entre tants nivells i poliva!Cncies la 
tesi que di u que l'esceptzcisme viril i la crítica són una part comtitutiva de l'auten
tic filOsof Cal acccptar, dones, l'escepticisme viril per referir-lo també, en cena 
mesura, al crític i al filOsof del furur. Aquesta especie d' escepticisme és, com a 
part integrant d'un conjunr més ampli de caracrerístiques definitüries, l'escep
ticisme de l'esúptic Zaratustra, una actitud d'alliberament de conviccions i de 
manifestació de farsa. Podríem dir, en suma, que l'esceptiCJSme pessimista i viril 
manté rclacions amb unes dimensions determinades del temps, el prescnt i el 
passat, ~o és, amb tot el queja ha estat fet i és ben conegut i ja ha triomfat, men
tre que la filo~ofia del furur que el té com a condició nccessaria s'ha de decantar 
vers !'avenir, vers la creació i la innovació, la rcvolució i la invenció, pera les 
quals el mer exercici de l'escepticisme -del no.l- és insuficient. 
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Si resumim les diferents variants que hem anat enumerant alllarg· del 
comentan: 

l. primera especie de l'esceptidsme: 
a) epokhístiea o escepticisme de l' abstenci6; 
b) escepticisme del filOsof del momcm, del tipus ideal del docte, del cien

tífic mirja i de l'home objectiu, escepticisme de J'cnsopiment; 
e) escepricisme positivista o predominantment frand:s, escepticisme cien

tificista i optimista; 
2. segona especie d' escepticisme: 

a) escepticisme pessimista o escepticisme de la negació; 
b) escepticisme de la virilitat temedria, forma alemanya d'escepticisme, 

escepticisme de la desrrucció i la descoberta; 
e) crítica o escepticisme antidogmiltic, escepticismc desensopidor; 
d) escepticismc del filüsof del furur o escepticisme alliberador, condició 

necessilria de l'afirmació i la creació. 

Veurem que la primera modalitat 1 mereix un judici negatiu, tam en con
junt comen cada una de les tres accepcions paniculars enumerarles (a, b, i e), 
d'irrellevants diferencies internes, jaque totes juntes configuren l'escepticis
me que cal repudiar, mcntre que dins de la segona modalidat 2, les quatrc sig
nificacions últimes {a, b, e id), que sí que manifcsten diferencies definitüries 
superiors entre elles, de les quals solament la segona (b) s'identifica plcnament 
amb una gcnu"ina especie d'escepticisme, són considerarles, en conjunt, posi
tivament i, en particular, en una gradació cada vcgada més valuosa. Les dues 
valoracions contraposades indiquen que, en definitiva, cns trobem davant de 
dues especies basiques l'escepticisme: una, esthil i paralitzadora; l'altra, alli
beradora i creativa. La perspectiva axiolügica que les genera sorgeix d'un fona
ment ontolOgic explícit, la voluntat de poder, criteri essencial per mesurar dues 
formes antitetiqucs de viure i practicar la filosofia, !'una activa i l'alua reacti
va, !'una amb J'escepticisme superador de conviccions dogmatiques i l'altra 
amb un escepticisme cnemíc de la vida, del creixement i del risc. 

Potser ara ja no ens semblen ni incongruents ni incoherents les sentCncics 
nietzschianes que hem transcrit al coment;amcnt i els comentaris aparcntmcnt 
tan forasscnyats deis estudiosos de les obres del gran escriptor alemany. Caldra 
saber scmpre de quin tipus d'escepticisme s'est3. parlant i en quina perspectiva 
concreta se situa ['autor que en parla, per emendre justament la valoració que 
aleshores alarga a aquest tOpic de la filosofia i a cadascuna de les seues versíons 
particulars. 

Apendix: 
breu anrologia de textos nietzschians sobre l' escepticisme 

L'escepticisme a les planes de Nietzsche és, quan la contundencia obre pasa 
les matisacions -ja damunt ho diguércm-, un conccpte polisemic i plural, 
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i s'utilitza en contextos mole difcrents i amb mohes significacions. No és cap 
novetat aquesta complexitat desconcercant del concepte d'csccpticisme, que 
jades de l'antiguitat ha arrossegat, com és ben coneguc, plantejaments gno~ 
seolügics a diferents nivdls, nombrases actituds etiques, opcions expressives 
diverscs -inclosa la radicalitat del silenci-, etc. Coma guia pera la demos
tració de la quancitat de ((respectes» distints que s'hi entrcmesden, volem ser~ 
vir-nos d'una breu anotació de Joan Fuster sobre aquest terme: 

M'agradaria d'escriure una apolog¡a de l'escepticisme. 
Heus ací uns temes que caldria cxplanar-hi: 
l) Aipecte intef.lectual: Els escCprics ~ón scmpre -! per definició-- persones rao

nables: enraonades. Es posen caurelosamem al costar de la raó, i per aixO soleo 
tenir raó. O, dir d'una altra manera: dubren, i enccrtcn. 

2) Aspecte moral: L'csccpticisme és i'únic correctiu viable de la fanatització i 
de la badoqucria. L'únic: no n'hi ha d'alue. De més a més, l'escCptic s'inclina a 
pra_cticar el sarcasme que, com torhom sap, és una forma higiCnica i eficienr de la 
canrat. 

3) Aspecte social: L'escCptic no sera mai un a.~sassí. Tampoc no incorreril mai en 
pecar d'hcroisme. Es tracta de dos müits que cal valorar en els seus termes justos. 

4) Aspette polític: Els escCptics no fan les revolucions, cerrament. De vegades les 
preparen; de vegades les depuren. l res més. D'altra banda, no inducixen cls seus 
conciutadans a !'odi, ni a la resignació, ni a la indiferencia. 

S) Aspectc ti'cnic: L'esd:ptic --i només l'escCptic-- és sensible al temps, a la 
histOria, a !'irrepetible, al concrec. Se sirua, dones, als antípodes de qualsevol tenden
cia a l'abstracció. 

6) Aspectc literari: L'escepticisme és incompatible ambla poesia lírica, amb !'oratO
ria -sagrada o profana- i ambla metafísica. Si l'escCptic imenra fer versos, li sor
tiran pedestres i kids; si intenta pronunciar discursos, qucquejaril, per indccís o pcr 
escrupoló~; si intenta elaborar disquisicions sobre l'6ser, acabara burlant-se'n. 

Etcktera7.5_ 

Lobra de l'escnptor alemany conté usos i accepcions del tcrme «escepticis~ 
me» que bé poden omplir amb escreix aquest intcrcssam esquema de l'agut assa
gista valencia. Oeixarcm ara de banda, Obviament, les coincidencics i les 
dcsavinences que poden mantenir --que. de fet, sovint mantenen- amb les tesis 
fusterianes, com cambé les possibles esmenes i ampliacions que caldria fcr a 
!'esquema percal d'adaptar~lo millar a les variacions i les propostes nictzschia
nes. Proposem només una breu antologia, sense tornar a citar, com és lügic, tots 
aquells textos als quals ja hem fet menció en l'artide. Pcr exemple, aquesta: 

l. Aspecte intef.lectuai 

Uevat de les insüruuius, que fins i tot avUJ en día encara creuen en la gramiltica com 
a ventas crterna i, en conseqi.!Cncla, coma subjecte, predicar i objecte, avui ningú 

25. FUSTER, Joan: Obres completes. Vol. 6. Barcelona: Edicions 62. 1991, p. 45-46. El passat· 
ge és de ['obra Diccionari pera ocioso5. 
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ja no és tan innocent com per posar encara a la manera de Descanes el subjecte 
«jo» com a condició de «pense»; més aviar, mitjan~ant el moviment <<esceptic>> de 
la filosofia moderna, suposar la ínversió, ~o és, el pensament coro a causa i condició 
ram del «subjecte» com de l'«objecte», com de la «substimcia», com de la «mathia» 
-aixO ha esdevíngur pcr nosaltres més digne de fe: la qual cosa potser solamem és 
la manera inversa de l'error. ( ... ]» [KSA. XI, 637 (ago~r-setembre 1885. 40 <20>)]. 

Presumpta victOria de l'escepticisme. -Deixem que, per una vegada, siga vigent el 
pum de partida esceptic: posat que no hi hagués cap altre món, cap alue món 
metafísic, i que per nosa!tres foren inutilitzables totes les explicacions cxtretes de 
la metafísica pe! que fa a l'únic món conegut de nosaltres, aleshores, amb quina 
mirada veuríem els éssers humans i les coses? Ens ho podem imaginar, aixO, és 
beneficiós fins i tot si alguna vegada fos rebutjada la pregunta si quekom metafr
sic ha estar demosrrat científicament per Kant i Schopenhauer. PerquC, segons la 
probabilitar histOrica, molt bé fóra possible que els éssers humans un día esdevin
gucssen esápticsen aquesta relació d'una forma general i rotal; així, dones, la pre
gunta di u: com es formara aleshores la sodetat humana sota la influenciad' aquesta 
manera de pensar? Parser la demostració científica de qualsevol món mctaflsic siga 
ja tan difícil que la humanitat no puga deslliurar-se mai més de desconfiar d'aqueixa 
demostració. I quan hom té desconfian¡;:a de la metafísica, hi ha tot plegar les 
mateixes conseqüCncies que si es uobés directament refutada i ja no fos permts de 
creure-hi. La pregunta histOrica sobre una manera de pensar ametafísica de la 
humanitat és en tots dos casos la mateixa (Humd, massa humd, llibre primer,§ 21). 

Darrer escepticisme. -Que són, dones, al capdaval! les veritats de l'ésser huma?
Són els errors irrefUtables de l'ésser huma. (La gaia ciencia, § 265). 

2. Aspecte moral 

La fe, tal com l'exigí el primer cristianisme i no l'aconseguí peques vegade~, enmig 
d'un món esceptic i meridional-lliurepensador, que tenia darrere scu ¡ dintre seu 
una Huira sewlar d' escales filosOfiquc:>, tot i afegir l'educació vers la tolerancia que 
dona l7mperium Romanum -·aquesta fe no és aquella ingenua i agra fe de súbdits 
ambla qua! s'aferraren a llur Déu i a llur cristianisme, per exemplc, un Lutero 
un Cromwell, o qualsevol altre nOrdic barbar de l'esperit; [ ... ]. (Més eni/Jz del bé i 
del mal, § 46). 

L 'escepticisme moraL en el cristianisme. - T ambé el cristianisme ha conuibu"it molt 
a la il·lustració: ha ensenyat l'escepticisme moral-d'una manera molt enhgica i 
efectiva: tot acusant, amarguejant, per bé que amb una paciencia i una finesa infa
tigables; anorrdt en cada persona individua! la fe en les seues «Virtuts»: féu desa
parCixer per sempre de la tcrra aquells grans virtuosos que 1' antigor tenia a bastament 
-aquells homes populars que en la fe en llur perfeeció caminaven ambla digni
tat dels protagonistes d'una correguda de bous. Quan ara nosalnes, educats en 
aquesta escoJa cristiana de 1' escepticisme, Ilegim els !libres morals dds amics, com 
per exemple els de SCneca i d'Epictet, semim una superioritat divertida, i la nos
rra ment és plena de secre1:es idees i visions de conjunt, ens sentim en aixO com Si 
un noi parlés davant d'un vell, o una jove i bella entusiasta parlés davant de La 
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Rochefoucauld: nosaltres coneixem millor allO que és la vinut! Al capdavall, tan
mateix, hem aplicar també aquest mateix escepticisme a tots cls estats i a tots 
els esdeveniments religiosos, com ara el pecar, el pencdiment, la grkia, !a santi· 
ficació, alhora que hem deixat que el verm cavés tan bé, que fins i roten !a lectu
ra de tot~ els !libres cristians tcnim actualment el mareix sentir de superioritac i de 
visió intel-lcctual refinades -nosaltres coneixem també millor els sentiments reli
giosos! 1 és !'hora de coneixer bé aquests sentiments i de descnure'ls bé, car fins 1 

tot els pietosos de la fe amiga percixen- salvem llur imatge i llur tipus s1 més no 
per al coneixement! (La gaia ciencia, § 122). 

El nihilisme ésa la porta: d'on ens ve aqucst, el més sinistre de tots els hostes' 
l.[ ... ] 3. Escepticisme pel que fo a la moral ésa !JO decisiu. L'ocis de la interpretació 

moral del món no té ja cap sanció més després d'haver intentar refugiar-se en un 
més cnllit: acaba en nihilisme «res no té cap sentir,[ ... ] (KSA, XII, 125-126. Tardar 
de 1885-tardor de 1886 2< 127> ). 

El nihilisme europeu.[ ... ] 
13. [ ... ] Un ccrt cansament espiritual, que mitjan~ant la llarga lluita d'opi

ninns filosüfiques ha portat frns a l'escepticisme (Scepsis [sic]) desesperar vers la 
filosofia, caractcricza igualmcnt l'estat de cap manera inferior d'aquells nihilis-· 
res.[ ... ]» (KSA, XII, 211-216. lO de junyde 1887. 5 <71>)26. 

3. Aipecte social (i psico!Ogic) 

La fe en si mateix. Pocs éssers humans en general tenen te en si mateixos; -i entre 
aquests pocs, n'hi ha uns que aconscgueixen aquesta fe comuna mena de ceguesa 
útil o comuna mena d'enfosquimcnt parcial de llur esperit- (que csguardarien, si 
poguessin veure e11 el fims de sJ mateixos!), n'hi ha d'altres que han d'adquirir pri
merament pcr a si aquesta te: tot ai!O que fan debo, de ferm, de gran. és de bell 
antuvi un argument contra l'esceptic que habita en ells, cal convencer aquest escip
tic o bé persuadir-lo, alhora que per aixO es nccessita gairebé el geni. Aquests ~ón els 
grans descomems de si matcixos. ( La gaia cii!ncia, § 284). 

Sentit de la veritat. -M'abelleix qualsevol escepticisme que em permeti de res
pondre: «lntentcm ho!». Tanmateix, ja no puc sentir a parlar de rores les coses i 
de rotes les preguntes que no concedeixin la possibilitat de 1 'experimcnt. En aixO 
rau el !ímit del mcu «sentit de la veritat»: car en aquell pum la valencia ha perdut 
el seu dret. (!.a gaia cil:ncia, § 51). 

4. Aspecte polític 

L'escepticisme vcrs el sofriment, que en el fons només és un uct afcctat de la moral 
aristocriuica, també ha comribuú, i no d'una forma mínima, en el naixemcnt de 

26. Sobre les relacions entre esccpticisme i nihilismc -i tambt entre moral i escepticisme en 
!'obra de :-Jictzsche, cf. WEL>CHCDEL, W. (1980). Skephrdu: Ethtk. hankfun am Main, 
Suhrkamp, p. 31-34 i 80-86 en especial. 
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la darrera gran rebd-lió d't~sclaus, aquella que ha comen~at ambla Revolució 
France~a. (Més enl{¡¡ del bé i del mal: § 46). 

5. Aspecte tecnic (i estt-tic) 

¡:et i fet, potser una petita suspidcia xiuxiucge a 1' esd:ptic aquestes preguntes a 
cau d'orella: esta realment embellir el món perquC precisamcnt l'homc el consi·· 
dere bdl? L'ésser huma !'ha humanitzat: aixO és wt. PerO res, res en absolut no 
ens garantcíx que precisament l'ésser huma proporcione el model de la bellcsa. 
Qui sap quin a;pecre ofercíx l'ésser huma als ulls d'un jutgc més alt del gusr? (La 
caiguda deis ídols dncursions d'un intempestíu,, § 19). 

tls obscuramistes. L'essencial en la nigromancia de !'obscuramismc no és que vol 
enfosquir els caps, sinó que vol denigrar la imatge del món, vol enfosquir la noma 
representació de l'exisúncia. Per fer aixO, Ji servcix sovim, ben cert, aqueix mitja. 
frustrar l'aclarimcnt deis csperits: de vegadcs, perO, urilia.a precisarnent el mitjit, con· 
rraposar i, amb el més enlairat refinament de l'imel-lecte, imema de produir un 
afartament deis seus fruits. Subtils metafísics que preparen 1' escepticisme i amb 
llur desmesurada agudesa inviten a desconfiar de !'agudesa són bons insrrumems 
d'un obscurantisme més refinat. -És possible que fins i tot Kant pot ser uti
!itzat per aquest propOsit? I que cll, segons la seua prOpia i famosa dedaració, ha 
volgut, almenys per un remps, quelcom de semblanc obrir camí a la fo menue 
assenyalJ. els seus límits al saber?- la qua! cosa, p·er descomptat, no l'aconseguí, ni 
el! ni rampoc aquclls qui el seguiren perles drecercs de llops i raboses d'aquest 
cxtremament primmirat i peri!lós obscuramisme, més encara, el més perillós de 
tots: ja que aquí la nigromitncia aparcix embokallada de Hum (Humfi, massa humll., 
volum II, "Miscel-Jania d'opinions i sentencie~»,§ 27). 

6. Aspecte literari 

Parla l'esáptic 
Mirja vida la tcns al volram, 
la busca es mou, la teua anima s'exucmcix! 

Ja fa temps que vagareja i cerca, 
perO no ha rrobat res. 
I en aquest punt vacil-la? 

Mitja vida la tens al voltant: 
ha estat dolor i error, hora rera hora! 
Que cerques encara? Per que? 
AixQ és prccisament el que cerco 
d'aquesr fct- un moti u rcra l'altre! 

(Lagaia cihiCia. «Burla, astúcia i vcnjan.ya», § 61). 

Caldria, fins i tot, afegir-hi un: 7) Aspecte genáic, jaque Nietzsche també 
correlaciona els generes humans amb les modalitats de l' escepticisme. Certamcnt, 
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a La gaia ciencia hi ha referencies pro u de rallad es sobre la dona i l' escepticis
me, -l'escepticisme del gfflere femení, dones- com, per cxemple, a l'aforis
me 71 («l'última filosofia i l'últim escepticisme de la dona -die letzte 
Philosophie und Skepsis des Weibes-" i, sobretot, al número 64, anomenat 
Skeptiker, on ens di u que les dones que van fent-sc velles són més esd-:ptiques 
que tots els bornes, en el sentir que eltes crcuen en la superficialirat de !'existen
cia comen la seua essencia, i, pera ltur escepticisme, tora virtut i profundidat 
només és l'ocu!tació d'aquesta «veritat», l'ocultació d'un pudendum, (O és, una 
cosa de la decencia i la vergonya i res més. 


