
Grækenland i det sjette og femte århundrede f.Kr. 
var både forbillede og udgangspunkt for Friedrich 
Nietzsches filosofi. Som så mange andre tænkere før 
ham, og nogle få efter, så han denne periode som en 
fuldkommen uforlignelig guldalder. Et højdepunkt i 
menneskets historie, hvor menneskets ånd udfoldede 
sig mere frit end nogensinde. Men samtidig så han 
også begyndelsen på et forfald. 

I Filosofien i grækernes tragiske tidsalder, der inde-
holder portrætter af fem græske filosoffer – Thales, 
Anaximander, Heraklit, Parmenides og Anaxagoras 
– fremstår det antikke Grækenlands betydning som 
ideal for Nietzsche tydeligt og anslår mange temaer i 
hans senere filosofi. Også den kortere tekst Fem for-
taler til fem uskrevne bøger og Nietzches tiltrædelses-
forelæsning Homer og den klassiske filologi behandler 
aspekter af den antikke græske kultur og livsform: 
den pessimistiske livsfilosofi, den politiske organisa-
tionsform og betydningen af rivalisering: agon.

Friedrich Wilhelm Nietzsche 
(1844-1900)
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“Lad os se nærmere på den højeste 
autoritet for, hvad et sundt folk er: 
Grækerne. Filosofien er en gang 
for alle blevet retfærdiggjort ved, 
at dette sunde folk har filosoferet 
i langt højere grad end alle andre 
folkeslag. De kunne ikke engang 
finde ud af at holde op i tide; selv i 
deres ufrugtbare alderdom gebær-
dede de sig som filosofiens passio-
nerede elskere, også selv om de ved 
filosofi nu blot forstod den kristne 
dogmatiks fromme spidsfindighe-
der og højhellige hårkløveri. Ved 
ikke at kunne stoppe i tide, har de 
selv forringet deres værdi for den 
barbariske eftertid, der på grund 
af sin uforbederlige og heftige ung-
dommelighed ikke kunne undgå at 
fare vild i disse kunstigt vævede 
net og garn.”
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Søvnløs i Efesos  
Om Nietzsche og antikken 

af Lars Christiansen

Friedrich Nietzsche (1844-1900) var ikke mere end 24 år gammel, 

og havde endnu ikke færdiggjort sine studier, da han i 1869 blev 

udnævnt til professor i klassisk filologi ved universitetet i Basel. 

Alt så lyst ud for dette filologiske Wunderkind, men han var fuld 

af kvababbelser over sit kald. Nietzsche så sig selv som digter og fi-

losof og han frygtede den videnskabelige analyses gorgonblik, der 

forvandler al kunst til sten og gør store forfattere små. 

Denne bekymring mærkes i tiltrædelsesforelæsningen, Homer 

og den klassiske filologi, hvor Nietzsche vedgår sin egen „hjertesøn-

derrivende“ splittelse mellem kunst og videnskab, liv og erkendel-

se – et gennemgående tema i forfatterskabet i øvrigt. Alene derfor 

er det værd at læse denne forelæsning, der ellers synes at bekræfte 

en af Storm P.’s geniale fluer: „Man har nu fundet ud af, at det ikke 

var Homer, der skrev Odysseen og Iliaden. Det var en helt anden, 

der imidlertid også hed Homer.“ 

Livets træ er grønt, men al teori er grå. Hvad stiller en nyslået 

professor op med denne erkendelse? Han fordrer – og foregriber 
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dermed sin senere løbebane – at filologien skal forvandle sig til fi-

losofi. Den musikalske, kunstnerisk begavede og filosofisk anlagte 

filolog håbede dermed at redde sit fag fra drøvtyggeri og positi-

visme.

  I 1870 skriver han til vennen Erwin Rohde: „Videnskab, kunst 

og filosofi vokser i den grad sammen i mig nu, at jeg i hvert fald 

engang vil føde kentaurer“.44 Det var netop, hvad han gjorde med 

sin første egentlige afhandling, Tragediens fødsel ud af musikkens 

ånd (1872).45 Den er et entusiastisk og originalt, men også temme-

lig dunkelt bud på tragediens væsen. Dens oprindelse fandt han, 

ganske konventionelt, i oldtidens festspil til vinguden Dionysos’ 

ære: Hvad der begyndte med fremførelsen af kultiske sange („di-

tyramber“), udviklede sig efterhånden til egentlige skuespil, idet 

først en og efterhånden flere sangere trådte ud af det sluttede kor. 

Vekselsangen mellem kor og sanger blev begyndelsen til den dra-

matiske dialog, og skuespillerens fremstilling af gudens passions-

historie udviklede sig til den dramatiske intrige.  

Nietzsches originale bidrag var, at han i de klassiske tragedier 

som Kong Ødipus, Antigone og Orestien så frugten af grækernes pa-

rallelle dyrkelse af Dionysos, rusens og ekstasens gud, og Apollon, 

kunstens og formens gud: Korsangen var det dionysiske element, 

der hensatte publikum i en grænseoverskridende, bevidstheds-

44   Rüdiger Safranski, Nietzsche. En biografi om hans tænkning, Gyldendal 2000, 

s. 51. På dansk ved Jesper Gulddal. 

45   Friedrich Nietzsche, Tragediens fødsel ud af musikkens ånd, Gyldendal 1996. 

På dansk ved Isak Winkel Holm.
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udvidende ekstase, hvor de skuede tilværelsens inderste, grumme 

hemmeligheder; dialogen og handlingen var den apollinske form, 

der tøjlede rusen og gjorde dens indsigter udholdelige og med-

delelige. 

I det gamle Hellas’ glansperiode gik myte, religion og kunst op 

i en højere enhed, for Nietzsche lå grækernes højt besungne geni i 

evnen til at give deres autoktone myte- og gudeverden en kunstne-

risk form. Denne evne, hævdede han, endte med filosoffen Sokra-

tes, hvis kritiske spørgsmål til traditionen eroderede hellenernes 

frugtbare, uerstattelige selvfølgeligheder. Sokrates er i Nietzsches, 

unægtelig noget idiosynkratiske, optik en bornert rationalist, der 

kun anerkendte fornuftsgrunde og var blind over for de indsigter, 

der stammer fra instinkt, intuition, rus og ekstase. Verden er dyb, 

men det fatter flade ånder ikke. 

Oplysningsfilosoffen Sokrates var en trussel mod den hel-

lige bystat, og athenienserne gjorde derfor ret, da de henrettede 

ham. Men da var det for sent. Den kritiske, subversive rationa-

lisme sejrede, myten mistede sin magt, og „tragedien døde af 

bevidstgørelse“.46 En ny epoke i verdenshistorien tog sin begyn-

delse: den sokratisk-teoretisk-videnskabelige kultur, der sætter 

fornuft over instinkt, videnskab over kunst, dialektik over musik, 

ædruelighed over rus, analyse over intuition, viden over visdom. 

Overgangen fra mytos til logos er for den unge Nietzsche selve 

46   Præcist formuleret af klassicisten Ole Thomsen i den lærde og oplysende ar-

tikel „Himmelstormer og kildekritiker. Nietzsche og hans fag“, in: Slagmark 

31. Nietzsche, Århus 2001. Kan også læses på www.oletvedskole.dk 
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syndefaldet, for fornuften kradser kun i tingenes overflade, mens 

den kunstnerisk formede myte når ind til deres væsens kerne.

Desavoueringen af Sokrates, et gængs symbol på mod, ret-

færdighedssans og sanddruelighed, var i sig selv en provokation.47 

Som om det ikke var nok, slutter Nietzsche af med at profetere 

den rationalistiske epokes undergang og genfødslen af en tragisk-

mytisk kultur på tysk grund, der bebudes af Tysklands sejr over 

Frankrig i krigen 1870 og ikke mindst Richard Wagners musik-

dramaer, der byggede på germansk sagnstof. 

Dette dristige forsøg på at revitalisere filologien slog fejl: Med 

Tragediens fødsel havde Nietzsche forskertset sin anseelse blandt 

kollegerne, og den fremstormende unge filolog Ulrich von Wila-

mowitz-Moellendorff (1848-1931) frakendte ham enhver ret til at 

kalde sig forsker. I 1879 sagde Nietzsche sin stilling på universitetet 

op, også af helbredsmæssige årsager, og forsøgte resten af sit liv at 

leve som freier Schriftsteller. I praksis betød det, at han var henvist 

til den beskedne pension, universitetet i Basel tildelte ham. 

De første filosoffer

De tekster, der her præsenteres for første gang på dansk, komplet-

terer tragediebogens billede af den unge Nietzsches filhellenisme. 

Bogens hovedtekst, Filosofien i grækernes tragiske tidsalder (1873), 

er et fragment, som ikke blev udgivet i forfatterens levetid. Planen 

47   Alan Bloom har et skarpt blik for Nietzsches Sokrates-reception. Se Histo-

riens om Vestens intellektuelle forfald, Gyldendal 1991 (The Closing of the 

American Mind, 1987).   
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var, at kapitlerne om Thales, Anaximander, Heraklit, Parmenides 

og Anaxagoras skulle suppleres med afsnit om Empedokles, De-

mokrit og Sokrates, men så vidt nåede Nietzsche aldrig.   

I fragmentet beskriver han den vestlige filosofis oprindelse 

cirka 600 f.Kr. i Ionien på Lilleasiens vestkyst, hvor de såkaldte 

„førsokratikere“ eller „naturfilosofferne“ forsøgte at forklare na-

turens indretning – hvorfra tingene kommer, hvad de består af, 

hvorfor de eksisterer – uden at henvise til mytiske kosmogonier, 

men udelukkende gennem rationelle teorier (der ganske vist fore-

kommer os temmelig fantastiske i dag). Igen handler det altså om 

overgangen fra mytos til logos, men nu er tonefaldet ikke elegisk; 

afmytologiseringen er ikke længere et syndefald, men en frigø-

relse. 

Fælles for naturfilosofferne var forestillingen om et urstof, et 

grundlæggende element, som alt værende var sammensat af. Vir-

keligheden, den forhåndenværende, sansbare fænomenverden, 

betragtede de som urstoffets grimasser, en mangfoldighed af uop-

hørligt changerende forskelle, der lever på lånt tid, inden de ven-

der tilbage til deres oprindelige element – hvoraf de igen opstår. 

Heroverfor stod den „italiske“ eller „eleatiske“ skole på Sicilien og 

i Syditalien, der hævdede, at al forandring, tilblivelse og forgæn-

gelighed, er en illusion: Virkeligheden er stabil, den sande væren 

er statisk. Hvis sanserne fortæller os, at Achilleus overhaler skild-

padden, så er vore sanser bedrageriske, for bevægelse er en logisk 

umulighed, som Zenon hævdede i et af sine berømte paradokser. 

I det 5. årh. f.Kr. flytter filosofien til Athen, hvor Anaxagoras søger 

at forene den milesisk-ioniske naturfilosofi med den eleatiske væ-
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renstænkning. Her slutter Nietzsches filosofihistoriske fragment 

brat. Desværre, for vi ville gerne have hørt, hvordan hans mening 

om Sokrates havde forandret sig.48 

Mens Sokrates var ødelæggeren i tragediebogen, får eleateren 

Parmenides skurkerollen i Filosofien i grækernes tragiske tidsalder, 

hvor han ukærligt fremstilles som en blodløs abstraktionsmaskine. 

Med sin skelnen mellem den håndgribelige, men usande verden 

og tænkningens usynlige, men sande verden, bliver han ophav til 

alle senere Hinterweltere, hvilket er Nietzsches nedladende beteg-

nelse for dem, der postulerer en sandere væren og en virkeligere 

virkelighed end denne. Metafysik og moralfilosofi er bagtalelse af 

naturen, kroppen og sanserne og derfor højforræderi mod livet. 

Dette forræderi når sit højdepunkt i Platons idelære og senere i 

kristendommen (hvori Nietzsche dog ikke kunne se andet end 

vulgærplatonisme).

Parmenides’ modsætning er Heraklit, der hos Nietzsche ud-

mærker sig ved at være tilblivelsens og forandringens tænker, der 

ikke postulerer en sand og evig væren bag naturens flux. I en af 

sine gådefulde sentenser sammenligner Heraklit tiden med et le-

gende barn, der bygger sandslotte på stranden, som det hele tiden 

river ned igen, for så at starte forfra. Sådan skal verden forstås, me-

ner Nietzsche – som et barns meningsløse, men frydefulde leg; der 

er ingen substans eller evighed, intet forsyn eller formål, hverken 

48   „Problemet Sokrates“ dukker op igen sidst i forfatterskabet i Afgudernes 

Ragnarok (1889). Vil man til kilderne, anbefales: Niels Henningsen, De første 

græske filosoffer. Førsokratiske fragmenter, Det lille Forlag 1994.
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godt eller ondt. „Den dunkle“ fra Efesos repræsenterer således et 

specifikt ikke-platonisk og ikke-kristent, men pantragisk verdens-

billede; han bliver Nietzsches kronvidne i sagen mod al idealisme, 

fordi han gennem sit liv og sin tænkning har vist, hvordan man 

indretter sig i en verden uden nav. 

I den måske bedst kendte sætning fra Tragediens fødsel hedder 

det, at verden og tilværelsen kun er retfærdiggjort som et „æstetisk 

fænomen“. I det filosofihistoriske fragment kan man finde flere 

ekkoer af denne formulering, især i afsnittet om Heraklit: Kos-

mos er et kunstværk, skønheden forsoner med verden og tilvæ-

relsen – og mennesket har brug for forsoning, da livet er lidelse, 

afsavn, meningsløshed. Ellers er det påfaldende, at musikkens og 

mytens magt ikke længere besværges, at overgangen fra mytos til 

logos ikke længere begrædes. Det er stadig ikke en af fagets em-

bedsmænd, men en lærd fan, der taler. Alligevel er han mærkbart 

afkølet i forhold til de hede, nærmest eskatologiske syner fra tra-

gedieskriftet. Modstanden mod den empiriske videnskab, hvis 

træghed latterliggøres, er usvækket, men remediet er nu filosof-

fernes geniale intuition. Fælles for kunsten og filosofien er dog, at 

de tæmmer og sublimerer menneskets blinde begær efter viden, så 

det står i livets og kulturens tjeneste. 

Nietzsche skulle snart vrage de moderne læremestre, han hyl-

dede i sin ungdom – Wagner og Schopenhauer – men mange af 

temaerne fra Filosofien i grækernes tragiske tidsalder møder vi se-

nere i forfatterskabet: I bemærkningen om, at kun de af naturen 

forfordelte har grund til at beklage Heraklits „naturbeskrivelse af 

mennesket“, aner vi konturerne af den senere berygtede teori om 
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forskellen på fornem „herremoral“ og forsmået „slavemoral“; de 

førsokratiske forestillinger om en periodisk verdensundergang 

og genfødsel foregriber „den evige genkomst“, ligesom „viljen til 

magt“ forvarsles af betoningen af det „agonale“ motiv hos græ-

kerne, altså kampen og striden, der især spiller en rolle for He-

raklit, hvis åndsaristokratiske misantropi peger frem mod „over-

mennesket“, for eksempel kan vismanden Zarathustra ses som en 

Heraklit-mutation. 

Stat og kultur

Dannelsens problem – hvordan man bliver sig selv og udvikler sig 

til et „helt“ menneske – var presserende for den unge, ufærdige 

professor og et fremtrædende tema i de Fem fortaler til fem uskrev-

ne bøger, et privattryk, han overrakte Cosima Wagner (komponi-

stens hustru) som fødselsdagsgave, juleaftensdag 1872.49 Dannelse 

er en proces, hvor individet formes ved at tilegne sig kultur. Det 

forudsætter en kultur med en målestok eller en kerne, en kultur, 

der udskiller det, der er værd at vide fra alt det andet. Ellers løber 

begæret efter viden løbsk, viden bliver et formål i sig selv og tjener 

ikke personlighedens forædling. Intellektualisme – det karakteri-

stiske for den sokratisk-teoretiske epoke – er en forvrængning af 

dannelsesidealet. 

49   Bøgerne forblev uskrevne, men et af temaerne udmøntede sig i en forelæs-

ningsrække, som er oversat til dansk: Friedrich Nietzsche, Om vore dan-

nelsesanstalters fremtid, Aarhus Universitetsforlag 1995. På dansk ved Jørgen 

Kjær.
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I sin bagudrettede utopi, det førsokratiske, arkaiske Hellas, 

mente han derimod at finde en sluttet livsform, hvis horisont var 

omkranset af autoktone myter, der udgjorde det betydningscen-

trum, som alt andet blev sat i forhold til og forstået ud fra. De 

rodfæstede grækere var ikke uimodtagelige over for fremmede 

indtryk (især ægyptiske), men de blev tilegnet, hvilket vil sige ind-

optaget på egne præmisser. 

Hellenismen, som man almindeligvis kalder perioden efter 

„den tragiske tidsalder“ og Athens derpå følgende storhedstid, er 

kendetegnet ved Alexander den Stores imperium, der undergrave-

de  bystaternes politiske betydning. For Nietzsche var hellenismen 

– ligesom for den store danske religionshistoriker Vilhelm Grøn-

bech (1873-1948) – et forfaldsfænomen; den græske ånd svandt, 

fordi imperiets vækst bragte en uskøn, multikulturel og relativi-

stisk forvirring med sig. Når Nietzsche for eksempel i Tragediens 

fødsel kalder sin samtid for „alexandrinsk“, så betyder det, at den 

er en eklektisk, sokratisk-intellektualistisk kultur, der af mangel på 

myte bekender sig til den frie tanke og den frie forskning, at den 

kompenserer for sin identitetsløshed ved at dyrke det fremmede 

og skjuler sin mangel på egen stil ved at imitere andre epokers 

stilarter. Og mens dannelse viser sig som enhed i karakteren, har 

der efter Sokrates, som det hedder i Filosofien i grækernes tragiske 

tidsalder, ikke været nogen helstøbte filosoffer, kun gadekryds.

Nietzsche var blevet skolet i kulturpessimisme af sin ældre 

kollega Jacob Burckhardt, historieprofessor i Basel og hans tredje 

„opdrager“ ved siden af Richard Wagner og Arthur Schopenhauer. 

Han overtog sin kultiverede mentors storborgerlige bekymring for 



174

demokratiets tendens til demokratisme, en styreforms forvandling 

til en ideologi, og hans ubehag ved massesamfundets onder i form 

af pressens og underholdningsindustriens nivellering, dyrkelsen 

af fremskridt, teknik og mammon, samt frygten for udvidelsen af 

statsmagtens råderum. Demokrati betyder nemlig, at alt bliver po-

litisk.50 Mange år senere kaldte Nietzsche staten for „det koldeste af 

alle uhyrer“. Åndsaristokraterne fra Basel havde i flere henseender 

en meningsfælle i Søren Kierkegaard, også i deres foragt for det 

borgerlige samfunds uheroiske magelighed, snusfornuft og usle 

nyttetænkning (onder, som den gryende socialisme efter deres me-

ning blot ville forværre, hvis den fik magt, som den havde agt). 

I Den græske stat får de antimoderne affekter frit løb. Teksten 

skulle oprindelig have indgået i Tragediens fødsel, men blev ude-

ladt. Måske var den for ramsaltet, selv for Nietzsche. Den viser el-

lers et højst uprøjsisk træk i hans tænkning, idet den understreger, 

at staten ikke er et formål i sig selv, men kulturens tjener: Dens 

eneste eksistensberettigelse ligger i, at den muliggør fremvæksten 

af skabende genier; derfor kommer også sikkerhed, offentlig or-

den, social velfærd og alt det, vi normalt forstår som varetagelse 

af almenvellet, i anden række. Hvis det overhovedet kommer i be-

tragtning. 

Geniets forudsætning er eksistensen af en slavestand, da nogle 

må slide for at andre kan hengive sig til bios teoretikos, det vil sige 

et liv i kontemplation, hævet over praktiske bekymringer. I et sam-

50   Se Jacob Burckhardt, Profetiske Ord om det tyvende Aarhundrede,  

Hasselbalchs Kulturbibliotek 1955.
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fund uden en slavestand – et samfund hvor alle skal arbejde – bli-

ver slavesindet paradoksalt nok almengjort; arbejde adler nemlig 

ikke, men indsnævrer menneskets synsfelt til det hverdagsagtige 

og praktiske. Derfor står valget mellem social retfærdighed og 

højkultur. Man kan ikke få begge dele. Nietzsche var ikke i tvivl 

om, hvad han ville vælge, selvom prisen var høj: „… vi må ac-

ceptere den grusomme og ubehagelige sandhed, at slaveri er en 

del af kulturens væsen: Denne sandhed efterlader ingen tvivl om 

tilværelsens sande værdi; den er gribben, der hakker i leveren på 

kulturens Prometheus. De arbejdendes møje skal forværres, så et 

lille antal olympiske mennesker får mulighed for at frembringe en 

kunstverden.“

I den franske revolution og arbejderbevægelsen så Nietzsche 

sin epokes slaveoprør. Han fik sine bange anelser bekræftet i 1871 

af rygter om de parisiske kommunarders plyndring af Louvre. 

Rygterne viste sig at være falske, men de jog alligevel Nietzsche 

en skræk i livet, for de kunne efter hans mening lige så godt have 

været sande og var et varsel om fremtidens barbari.51 

Der er altså ikke noget at sige til, at Nietzsche følte sig for-

stået, da Georg Brandes mange år senere kaldte hans filosofi for 

„aristokratisk radikalisme“. Men samtidig var han radikal indi-

vidualist og derfor ikke tilbeder af magtstaten: Faktisk var han 

klart afvisende over for det politiskes primat. Hans statsideal var 

den græske polis og renæssancens italienske bystater, ikke impe-

51  Safranski, s. 57.
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rier som Rom eller magtkonglomerater som det tyske kejserrige, 

etableret under Preussens ledelse i 1871. Nietzsche frygtede endda, 

at Tysklands politiske sejr var den tyske ånds nederlag. Ligesom 

det var tilfældet med græsk kultur under Alexanders hellenistiske 

verdensrige. Nietzsche var på mange måder en konventionel tysk 

Bildungsbürger, for hvem personlighedens forædling gennem hu-

man dannelse var den vigtigste opgave, og Goethe, den moderne 

græker, var ledestjernen.

Agon og thymos

Nietzsche beundrede ikke De Gamle, fordi de holdt slaver, men 

han accepterede slaveriet, fordi han deri så betingelsen for den 

græske højkultur. Noget tilsvarende gælder krigen, der ifølge hans 

foretrukne filosof, Heraklit fra Efesos, er alle tings fader: Uden 

krig, kappestrid og rivalisering, ingen ansporing til ypperlighed. 

Og krig ligger til mennesket; Nietzsche troede ikke på den ædle 

vilde. At mennesket er en del af naturen betyder, at det er et rovdyr 

med et forvokset intellekt, som truer dets sunde instinkter med 

moral, kristendom og dårlig samvittighed. Nietzsches naturalisme 

var grum, ikke disneyficeret som i sentimentale moderne forestil-

linger om, at evolutionen har frembragt det generøse menneske.

Krig er en uundværlig foryngelseskur for kulturen, da den 

bringer mennesket i kontakt med de frodige, kreative lag. Men 

dertil kræves sublimering. Når thanatos ikke får afløb i krig, skal 

den omdirigeres og forædles:
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Nu, efter at statsdannelsen er blevet almen, koncentrerer 

driften mod bellum omniun contra omnes sig fra tid til anden 

i folkeslagenes skrækkelige krigsskyer og udlader sig i sjæld-

nere, men så meget desto kraftigere slag og lynnedslag. Men i 

pauserne er der tid nok til, at virkningen fra den indadvendte, 

sammentrængte krigeriske drift får samfundet til at spire og 

grønnes overalt, så der ikke skal mere end et par varme dage 

til, før åndens lysende blomster bryder frem.

Nietzsches fejring af grusomhed, ærgerrighed og konkurren-

celyst som kulturens forudsætning er ikke kun en provokation 

af det, han opfattede som from kristenmoral. Det er også ret-

tet mod den græcitet, der dyrkedes af det tyske dannelsesbor-

gerskab og kan spores tilbage til den store kunsthistoriker og 

arkæolog Johann Joachim Winckelmann, for hvem de gamle 

grækere kendetegnedes ved „ædel enfold og stille storhed“, naiv 

og troskyldig godmodighed; en klassicisme vi kender fra Thor-

valdsens marmorhvide, ophøjede og fattede grækere. Nietzsche 

havde derimod lært af Burckhardt, at den græske mentalitets ka-

rakteristika er sansen for agon, konkurrence og rivalisering, samt 

thymos selvhævdelse, kamp for anerkendelse. Disse dyder, mente 

Nietzsche, var truede af de „moderne ideer“, hvorunder han om-

trent forstod de universelle menneskerettigheder. Han ville uden 

tvivl have bifaldet Orson Welles/Harry Limes’ berømte monolog 

i efterkrigsthrilleren Den tredje mand: „I Italien under Borgiaer-

ne havde de krig, terror og blodsudgydelse i 30 år, men de skabte 

Leonardo, Michelangelo og renæssancen. I Schweiz har de haft 
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broder-kærlighed, fred og demokrati i 500 år. Og hvad har de 

opfundet? Kukuret.“

Nietzscheanske temaer finder man også i Zack Snyders filma-

tisering af Frank Millers grafiske roman 300, der skildrer spar-

tanernes kamp mod den persiske overmagt ved Thermopylæ i 

480 f.Kr.: Kong Leonidas kalder ringeagtende athenienserne for 

„Philosophers and boy-lovers“, og Nietzsche anklager Sokrates for 

med sin intellektualisme at ødelægge sine bysbørns „gamle, ma-

rathoniske, firskårne duelighed på krop og sjæl“.52 Denne testo-

steronbombe af en film viser mange af de agonale, patriotiske og 

militære dyder, som Nietzsche priste hos grækerne, men som er 

svære at goutere for en post-heroisk tid. For at den skulle være 

gennemført nietzscheansk, måtte den imidlertid også vise eksem-

pler på græsk ypperlighed inden for plastisk kunst, lyrik, filosofi, 

drama og musik. 

Ifølge en gammel legende blev syv unge mænd fra Efesos, der 

bekendte sig til kristendommen under kejser Decius’ kristenfor-

følgelser, som straf muret inde i en hule. Da den blev åbnet 200 

år efter under kejser Theodosius, da kristendommen var blevet 

statsreligion, fandt man dem sovende. De vågnede op og bekend-

te på ny deres tro, hvorefter de døde, mens menigheden jublede.   

Nietzsche ville mure dem inde igen, sammen med Sokrates og 

Platon, og i stedet udgrave det arkaiske Hellas – Aischylos’ Athen 

52   „Marathonisk“ hentyder til slaget ved Marathon 490 f.Kr., da atheniensiske 

soldater fordrev en talmæssigt overlegen persisk invasionsstyrke.



og Heraklits Efesos – hvor Agon og Thymos, Eris og Polemos her-

skede uanfægtet af Eros og Agape. Her kan vi måske minde om, 

hvad Nietzsche selv siger i indledningen til Filosofien i grækernes 

tragiske tidsalder, at vi ikke behøver at dele gamle filosoffers mål 

for at værdsætte deres måde at tænke på og fascineres af den per-

sonlighed og det miljø, tankerne vidner om. 



Grækenland i det sjette og femte århundrede f.Kr. 
var både forbillede og udgangspunkt for Friedrich 
Nietzsches filosofi. Som så mange andre tænkere før 
ham, og nogle få efter, så han denne periode som en 
fuldkommen uforlignelig guldalder. Et højdepunkt i 
menneskets historie, hvor menneskets ånd udfoldede 
sig mere frit end nogensinde. Men samtidig så han 
også begyndelsen på et forfald. 

I Filosofien i grækernes tragiske tidsalder, der inde-
holder portrætter af fem græske filosoffer – Thales, 
Anaximander, Heraklit, Parmenides og Anaxagoras 
– fremstår det antikke Grækenlands betydning som 
ideal for Nietzsche tydeligt og anslår mange temaer i 
hans senere filosofi. Også den kortere tekst Fem for-
taler til fem uskrevne bøger og Nietzches tiltrædelses-
forelæsning Homer og den klassiske filologi behandler 
aspekter af den antikke græske kultur og livsform: 
den pessimistiske livsfilosofi, den politiske organisa-
tionsform og betydningen af rivalisering: agon.
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“Lad os se nærmere på den højeste 
autoritet for, hvad et sundt folk er: 
Grækerne. Filosofien er en gang 
for alle blevet retfærdiggjort ved, 
at dette sunde folk har filosoferet 
i langt højere grad end alle andre 
folkeslag. De kunne ikke engang 
finde ud af at holde op i tide; selv i 
deres ufrugtbare alderdom gebær-
dede de sig som filosofiens passio-
nerede elskere, også selv om de ved 
filosofi nu blot forstod den kristne 
dogmatiks fromme spidsfindighe-
der og højhellige hårkløveri. Ved 
ikke at kunne stoppe i tide, har de 
selv forringet deres værdi for den 
barbariske eftertid, der på grund 
af sin uforbederlige og heftige ung-
dommelighed ikke kunne undgå at 
fare vild i disse kunstigt vævede 
net og garn.”

Fra Filosofien i grækernes 
tragiske tidsalder

85 mm 148 mm 13,5 mm 85 mm148 mm

& ANTIKKEN


	nietzche omslag FINAL-kopi.pdf
	Pages from Nietsche_bog_TRYK.pdf
	Pages from Nietsche_bog_TRYK-2.pdf
	nietzche omslag FINAL.pdf

