
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA VIDA I L’OBRA DE NIETZSCHE 
 

 
         1844   Friedrich Wilhelm Nietzsche neix a la ciutat 
                     Saxona de Röcken (15 d’octubre). 
 
         1849           Mor el seu pare. Nietzsche té 5 anys. 
 
         1854    Ingressa en el Gymnasium de Naumburg.   
                      Nietzsche té 10 anys. 
 
         1858    Ingressa a Pforta. Nietzsche té 14 anys. 
 
         1864    Ingressa a la Universitat de Bonn, on comen- 
                      ça a estudiar teologia i filologia. Nietzsche   
                      té 20 anys. 
 
         1865    Es trasllada a la Universitat de Leipzig.  
 
         1868   Es nomenat professor de filologia grega a  la 
                     Universitat de Basilea. Nietzsche té 24 anys. 
 
         1869   Comença les seues classes a Basilea. 
 
         1870   Participa com a infermer en la Guerra Franco- 
                     Prussiana. 
 
         1871   Coneix Richard Wagner. 
 
 
 

 



 

 
                 1872                                 Publica El naixement de la tragèdia en l’es- 
                             l’esperit de la música. El llibre, que rep dures 
                             crítiques, és el text més representatiu de la     
                             seua primera etapa, habitualment coneguda 
                             com a romàntica crítiques, és el text més  
                             representatiu de la seua primera etapa,   
                             habitualment coneguda com a romàntica  
                             (dintre de la qual trobem també les quatre  
                             Consideracions intempestives). 
 
                 1878   Comença la publicació d’Humà, massa  
                             humà. Amb aquest llibre el  pensament de  
                             Nietzsche entra en una nova etapa, habi-             
                             tualment coneguda com a il·lustrada (en la  
                             qual se’ns presenta com a antimetafísic i  
                             lliurepensador). A aquesta segona etapa  
                             pertanyen també Aurora (1881) i La gaia  
                             ciència (1882). En aquesta obra apareix per 
                             primer cop la cèlebre afirmació nietzschea-   
                             na que “Déu ha mort”, el mite del ”etern               
                             retorn” i la idea del “amor fati”. Aquell  
                             mateix any trenca la seua amistat amb  
                             Wagner (trencament irreparable després  
                             de  la publicació de Parsifal, estrenada  
                             l’any 1882). 
 
                 1879                               Renuncia a la seua càtedra a Basilea per 
                             motius de salut i d’insatisfacció personal  
                             (als qual s’afegien els seus dubtes sobre el  
                             sentit de la seua feina docent). Comença  
                             una vida errant, i cada cop més solitària,  
                             per Itàlia, Suïssa i Alemanya. 
 
                 1883    Comença la publicació d’ Així parlà               
                              Zaratustra, i, amb ell, el tercer i més  
                              important període de l’obra de Nietzsche,  
                              en el qual el filòsof exposa les  línies fona-                        
                              mentals del seu pensament definitiu i   
                              realitza una crítica profunda apassionada i  
                              a voltes agressiva (filosofia “a cops de  
                              martell”) de la civilització occidental i de les  
                              seues creences. A aquest període pertanyen 
                              també Més enllà del bé i del mal (1886), La                  
                              voluntat de poder (publicat per primer cop  
                              l’any 1901) i La genealogia de la moral (1887). 



 

                                                                            
 
                 1888      Publica les seues darreres obres, d’un to  
                             marcadament patètic, en les quals      
                             s’anuncia un possible enfonsament mental. 
 
                             Aquests darrers textos són L’Anticrist i Ecce   
                             homo. Aquest mateix any publica també                           
                             dos textos polèmics contra Wagner: El cas  
                             Wagner i Nietzsche contra Wagner. 
 
                 1889   Pateix una crisi a Torí, enmig de la via  
                             pública. Els dies posteriors presenta signes  
                                  evidents de psicosi. Es traslladat a una  
                             clínica de Basilea i, posteriorment, a un  
                             centre sanitari de Jena. Finalment, la seua  
                             mare l’acull a Naumburg i, després de la  
                             mort d’aquesta (1897), es trasllada a viure  
                             amb sa germana, a Weimar. 
 
                1900   Nietzsche mor a casa de sa germana, a Weimar,  
                            el 25 d’agost. 

 

 

 


