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Innledning  

 

 

 

”Gewissenbiss. – Der Gewissenbiss ist, wie der Biss des Hundes gegen einen Stein, 

eine Dummheit.”  (Werke I: 897)  Som en hunds bitt i en sten.  Det er hvordan Nietzsche ser 

vår moralske samvittighet.  Vår følelse av anger er en dumhet.  Dette sitatet er hentet fra ”Der 

Wanderer und sein Schatten” (1880), og er for så vidt et artig utsagn som sier en del om 

forfatterens holdning og fokus på dette stadiet av forfatterskapet.  Mot slutten av 1870-tallet 

dreide Nietzsche nemlig over i en ny retning, hvor naturvitenskapelig nøkternhet fikk en 

større rolle i hans tankeverden.  Mens hans første bok ”Die Geburt der Tragödie” (1872) 

inneholdt mer metafysiske spekulasjoner, og hvor Arthur Schopenhauer var en viktig 

inspirasjon for den unge Nietzsche, representerer ”Menschliches, Allzumennschliches” (1878) 

(heretter MaM) en dreining over i mer nøktern tenkning (om man kan kalle det det).  Men 

selv om naturvitenskap, og som vi skal se diverse evolusjonstenkere, var et aspekt ved 

samtiden som Nietzsche forholdt seg til, står vi selvfølgelig overfor en mer nyansert 

problemstilling.  En enkel forkasting av moralitet som basert på en rekke feil, slik vi ser i 

MaM, er bare ett aspekt ved Nietzsches tenkning.  Fokuset forandret seg nemlig noe utover i 

forfatterskapet.  Nietzsche er jo kjent for å være en notorisk ”vanskelig” og giftig tenker, som 

ofte synes å være selvmotsigende og vanskelig å få tak på.  Som vi skal se, så han etter hvert 

et klart potensial i den dårlige samvittigheten og moraliteten menneskene hadde skapt seg.  

Nietzsche syntes å stå overfor den verste sykdom i menneskets historie, samtidig som han 

også så hvordan menneskene nå sto overfor en ny fremtid. 

Fokus i denne avhandlingen er den moralske følelsen av dårlig samvittighet.  I denne 

sammenhengen blir det viktig å i første omgang se på utviklingen av denne idéen i Nietzsches 

tankeverden.  Ved å fokusere på MaM og ”Zur Genealogie der Moral” (1887) (heretter MG) 

og se disse som representanter for Nietzsches tidlige og senere/modne moralkritikk 

henholdsvis, vil vi se en betydelig utvikling av idéen om dårlig samvittighet og dens 

opprinnelse.  På samme tid vil vi se hvordan Nietzsche ikke forkaster sine gamle tanker, men 

fortsatt tar de for seg i de senere verker, bare på en noe mer dyptgående og utførlig måte.  MG 

blir i så måte et naturlig fokus for denne oppgaven, siden denne boken uten urimelighet kan 

sees som Nietzsche på høyden av sin moralkritikk.  Dessuten blir en av bokens tre deler 

tilegnet skyld og dårlig samvittighet. 
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 Det mest åpenbare og umiddelbare spørsmålet man må ta i øyesyn er ”hva er dårlig 

samvittighet for Nietzsche?”  Dårlig samvittighet i hans øyne er nemlig ikke hva vi vanligvis 

forbinder med begrepet.  Vår moraliserte bevissthet har selvfølgelig helt klare idéer om hva 

det vil si å føle dårlig samvittighet.  Man setter vanligvis heller ikke spørsmålstegn ved denne 

følelsens autoritet og rettmessighet.  Akkurat denne måten å tenke på som jeg nettopp 

beskrev, kan kort sagt sies å være det Nietzsche vil se bakom.  Moralitetens selvfølgelige 

forrang er ikke noe Nietzsche går god for.  Til å begynne med fant denne kritikken sin form i 

det synet vi ser i MaM, hvor for eksempel følelsen av anger viser seg å hvile på feilantagelsen 

om at man har en fri vilje.  Generelt i denne boken er nettopp dette, at moraliteten er basert på 

en rekke feil, og slik er noe man kan se bort ifra. 

 I MG har Nietzsche utviklet sine tanker betraktelig, og den redegjørelsen vi får av 

”dårlig samvittighet” i denne boken, er mildt sagt spekulativ, uten at det gjør den mindre 

interessant.  Når vi så har sett hvordan Nietzsche forklarer dårlig samvittighet i denne boken, 

blir det viktig å være oppmerksom på nyansene i hans kritikk.  For det er i de senere verker 

som ”Jenseits von Gut und Böse” (1886) og MG at nyansene, og de tilsynelatende 

selvmotsigelsene, i Nietzsches tenkning virkelig kommer for dagen.  I disse bøkene vil vi se at 

den dårlige samvittigheten, og moralen generelt, ikke bare er et fall for menneskene.  Vi skal 

se at Nietzsche også ser et potensial i denne moralske perverteringen av det opprinnelige 

mennesket. 

 

 

 

Litteratur på området 

 

I mitt arbeide i denne oppgaven har jeg naturlig nok vektlagt Nietzsches 

originalverker, da i form av Karl Schlechtas ”Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden” 

(1977) (Werke) hvor alle Nietzsches verker er samlet.  Jeg har også brukt noen få engelske 

oversettelser for å sammenligne ord og uttrykk, samtidig som disse bøkene av og til har 

interessante og gode forord.   

Når det gjelder sekundærlitteratur om Nietzsche synes man å stå overfor et hav av 

bøker, noe som kan være både skremmende og frustrerende.  Veldig mange av disse bøkene 

tar naturlig nok for seg Nietzsches ”dårlig samvittighet” på en eller annen måte.  Men det 

virker ikke å være vanlig å kun fokusere på dette konseptet alene og ha det som fokus for en 

avhandling.  I så måte kan dette være denne avhandlingens styrke, selv om også jeg har sett 
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meg nødt til å se litt utover den helt umiddelbare problemstillingen om hva dårlige 

samvittighet er i Nietzsches øyne.  Å forklare dette er nemlig ikke en enkel sak.  Som sagt er 

Nietzsches tenkning full av nyanser, og å se hans ambivalente forhold til moralitet er viktig.. 

Nietzsches syn på den dårlige samvittigheten og moraliteten er generelt sett et ganske 

komplisert syn som bringer med seg visse følger.  Et viktig spørsmål i denne sammenhengen 

er for eksempel hvilken rolle den dårlige samvittigheten har i sosialiseringen og 

moraliseringen av menneskene, opprettelsen av den første stat, og menneskenes endelige 

selvoverkommelse.  På grunn av at den dårlige samvittigheten synes å ha en så sentral rolle i 

temmingen av det ville mennesket, og dermed i den videre raffineringen av det sosialiserte 

mennesket, vil undersøkelsen altså gå ut over en enkel forklaring av hva ”dårlig samvittighet” 

i sin opprinnelige form innebærer i for eksempel MaM og MG.   Jeg har allikevel prøvd å 

holde fokuset på den nettopp den dårlige samvittigheten.  Dette innebærer at sentrale 

Nietzschanske konsepter som ”alle tings evige gjenkomst” og ”overmennesket” i stor grad er 

utelatt, selv om dette også vil bli kort nevnt.   

Når det gjelder litteratur som tar for seg ”dårlig samvittighet” alene, har jeg som nevnt 

ikke sett så mye av det.  En slik bok fant jeg imidlertid i form av Stefan Sonns 

doktoravhandling ”Das Gewissen in der Philosophie Nietzsches” (1955).  Om det virker 

påfallende for leseren at jeg har dratt få veksler på denne boken (og de få jeg har dratt finnes 

tidlig i oppgaven), er dette fordi den behandler temaet på en noe overfladisk måte.  Nietzsches 

biografi, og da særlig hans vennskap til Paul Rée, synes tidvis å være oppgavens hovedtema.  

Dette vennskapet er noe jeg bare nevner veldig kort i min oppgave, siden jeg ser det som lite 

relevant i sammenhengen.  Når jeg tar i bruk Rée er det bare for å ta for meg hans tenkning, 

og for å sette denne i sammenheng med Nietzsches tenkning.  Trekantdramaet med Niezsche, 

Rée og Lou Salomé vil for eksempel bli utelatt.  Litt interessant stoff om 

samvittighetsbegrepets historie, naturalisme etc. fikk jeg dog ut av Sonns bok.  

 Når det gjelder Nietzsches forhold til politikk er ikke dette noe jeg tar for meg i 

utstrakt grad, men noen bøker med akkurat dette fokuset har jeg allikevel tatt i bruk.  Den 

dårlige samvittighetens og dens rolle i utviklingen av menneskets evne til logisk og rasjonell 

tenkning er nemlig viktig i Nietzsches forklaring av statsdannelse.  I Keith Ansell-Pearsons 

”Nietzsche contra Rousseau” (1991) ser vi hvordan Nietzsches ”stat” ikke er et resultat av 

kontrakter som for eksempel de Rousseau og Machiavelli opererte med.  Nietzsches 

”naturmenneske”, for å låne Rousseaus språk, er ikke et overveiende menneske, og kan 

følgelig ikke inngå noen kontrakt basert på noe overveiende eller fritt valg.  Den dårlige 

samvittighetens rolle i dannelsen av samfunn og stat, og dens forhold til menneskets 
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rasjonalitet, er også noe David Owen snakker om i sin ”Nietzsche, Politics & Modernity.” 

(1995)  Owen viser hvordan Nietzsches dårlige samvittighet er forbundet med antagelsen om 

menneskets frie vilje.  I den sammenhengen vil han vise hvordan den dårlige samvittigheten 

er forbundet med vår evne til bevisst refleksjon, og videre hva Nietzsche mener med ”å ville.”  

Hva vilje er for Nietzsche er nemlig interessant, spesielt siden den dårlige samvittigheten har 

vært viktig i utviklingen av vårt syn på nettopp denne viljen, snarere den frie viljen.  Den 

dårlige samvittigheten synes altså å spille en rolle i den politiske og sosiale sfære, og dette er 

noe vi vil se i løpet av oppgaven.  Den dårlige samvittigheten er nemlig for Nietzsche noe mer 

enn et moralsk konsept.  

 Nietzsches syn på vilje og fri vilje er også noe Walter Kaufmann snakker om i sin 

”Nietzsche - Philosopher, Psychologist, Antichrist” (1956)  Her får vi lese om Nietzsches 

forhold til Schopenhauer, nærmere bestemt forskjellen og likheten mellom deres syn på vilje.  

Kaufmann snakker også om sublimeringens rolle i Nietzsches tanke om selvoverkommelse.  

Grunnen til at vi tar med dette i vår oppgave, er at en sublimering av ens drifter kun er mulig 

ved at en dårlig samvittighet først har forandret mennesket på fundamentalt vis.   

 Denne forandringen i mennesket synes i Nietzsches tenkning å være det som legger 

grunnlaget for selvoverkommelsen, noe som igjen virker som et estetisk prosjekt.  I 

forbindelse med denne selvoverkommelsen og resultatet av denne, har jeg lest en del veldig 

filosofiske forfattere som Maudemarie Clark, Simon May, og Giles Fraser.  Disse filosofene 

setter Nietzsche inn i en samtidig, filosofisk, og innfløkt debatt, og er av den grunn ikke de 

jeg har innlemmet mest i oppgaven.  Men for eksempel May og Frasers tanker omkring 

menneskets potensielle elevering, driftenes sublimering, og et nytt mål med Nietzsches 

tenkning er allikevel relevant i vår sammenheng.  Jeg har i så måte prøvd å dra noen veksler 

på disse, uten å miste ut av syne hva som er fokus i denne oppgaven, nemlig den dårlige 

samvittigheten, dens historie, dens rolle i menneskets moralske og intellektuelle utvikling, 

samt dens rolle i menneskets fremtid.   

 Denne utviklingen og forfiningen av ens indre synes å være et estetisk prosjekt, og 

nettopp det estetiske i Nietzsches prosjekt er noe Georg Stack snakker om i sin ”Lange and 

Nietzsche.” (1983)  Stack vil kort sagt vise at Nietzsche ikke er original i sitt estetiske 

selvoverkommelsesprosjekt, ja faktisk ikke i så mange henseender i det hele tatt.  Dette er 

Stacks overordnede mål; å vise at Nietzsche har hentet de fleste av sine viktigste idéer fra 

andre, nærmere bestemt fra Friedrich Albert Lange og hans ”Geschichte des Materialismus.”  

Slike overordnede agendaer er noe som dukker opp rett som det er i sekundærlitteraturen.  

Giles Frasers hovedagenda er for eksempel å vise at Nietzsches lære består av stadige forsøk 



 7 

på å finne frelse for mennesket, da i en sekularisert versjon.  Simon May fokuserer i første del 

av sin ”Nietzsche’s Ethics and his War on ’morality’” veldig på å finne en definert 

Nietzscheansk postmoral.  Slike sterke agendaer kan lett ta fokus bort fra det idéhistoriske 

prosjektet vi skal fokusere på.  Derfor tar vi ikke utstrakt hensyn eller stilling til disse 

agendaene, men tar like fullt noe av stoffet i bruk. 

 Med tanke på at en sublimering og raffinering av det brutale mennesket synes så viktig 

for Nietzsche, og at dette vil dreie seg om en slags overhaling av en selv, av Selvet, vil vi ved 

hjelp av forfattere som Fraser og Trond Berg Eriksen og hans ”Nietzsche og det moderne”, se 

hva det Nietzscheanske Selvet egentlig er, og hvordan dets utvikling er et estetisk prosjekt 

som modellerer seg etter kunstnerens selvoverkommelse og forming av sitt materiale.  Vårt 

fokus i denne sammenhengen er å vise den dårlige samvittighetens rolle i et slikt estetisk 

prosjekt.  Den dårlige samvittigheten ligger nemlig som grunnlaget for at man i det hele tatt 

skal kunne begi seg ut på et slikt prosjekt. 

 Makt er også noe vi vil ta i nærmere øyesyn.  Makt, eller viljen til makt, spiller nemlig 

en stor rolle i Nietzsches tenkning, i og med at alt i verden ifølge ham er et uttrykk for en vilje 

til makt.  Dette gjelder også med hensyn til den dårlige samvittigheten og moraliteten 

generelt.  Denne maktviljen er ikke noe som uglesees av Nietzsche, den blir snarere opphøyet 

som noe verdifullt i seg selv.  Maktens rolle i menneskets utvikling vil da bli relevant for oss.  

I denne sammenhengen har forfattere som Simon May, Walter Kaufmann, og Keith Ansell-

Pearson sitt å si. 

 

 

 

Gangen i oppgaven 

 

Når det gjelder Nietzsches forhold til samtiden, skal vi se at denne samtidens 

naturalisme innehar en viktig rolle i hans tenkning.  Nietzsches forhold til naturalismen er 

generelt noe vi kommer til å vektlegge en hel del i denne oppgaven.  En 

naturalistisk/evolusjonistisk forklaring av menneskets moralitet er nemlig i tråd med 

Nietzsches fundamentale motstand mot den tradisjonelle moraliteten og dens selvfølgelige 

forrang i forhold til alle andre etiske målestokker.  Men det vil like fullt være nødvendig å se 

og forstå hvordan Nietzsche også skiller seg fra denne samtiden på noen kritiske og 

avgjørende punkter.  Det er nemlig i hovedsak hvor Nietzsche er uenig med slike tenkere at 
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hans tenkning blir virkelig dristig og interessant.  Her er hans tanker om progress og 

evolusjon relevante.   

I første kapittel vil vi se nærmere på denne samtiden og noen dominerende 

naturalister.  Den mest åpenbare tenkeren vi tar for oss blir Charles Darwin, hvis ”Origin of 

the Species” var relativt ny i tiden.  Evolusjonsteorien rokket ved vårt syn på mennesket, dets 

plass i naturen, dets moralitet og intellekt, og er slik litt lik Nietzsches bøker i sin 

ikonoklastiske holdning.  ”The Descent of Man” blir imidlertid vårt fokus, siden denne tar for 

seg menneskets utvikling, til forskjell fra ”Origins...”, som omhandlet de lavere dyr og deres 

utvikling.  Herbert Spencer blir så den neste vi tar for oss.  Her ser vi evolusjonsteorien 

anvendt direkte på samfunnet, markedet, og økonomien, noe som fører til en harsk verden 

dominert av konkurranse.  Darwins, og kanskje spesielt Spencers, syn på naturen og 

mennesket synes umiddelbart som en inspirasjonskilde for Nietzsche.  Både Nietzsche og 

Spencer opererer med en essensielt hard og brutal verden.  Den ytre tvangen, volden, den 

fysiske disiplineringen og straffen, er alle sentrale aspekter ved menneskets moralisering 

ifølge Nietzsche så vel som Spencer.    

 Paul Rée føyer seg også til dette selskapet, og er hovedsakelig med i denne 

avhandlingen (og kanskje filosofihistorien generelt…?) på grunn av sitt nære vennskap med 

Nietzsche, nærmere bestemt på grunn av hva dette vennskapet hadde å si for fokusskiftet i 

Nietzsches forfatterskap.  Men Rée er relevant av andre grunner enn bare hans vennskap med 

Nietzsche.  Som nevnt vil jeg knapt nok vektlegge dette vennskapet i seg selv.  Rée er 

relevant for oss på grunn av sin rolle som pionér i anvendelsen av Darwins evolusjonsteori i 

undersøkelsen av menneskenes moralitet.  Han er dessuten interessant fordi han var den som 

åpnet Nietzsches øyne for de naturvitenskapelige problemstillingene og det naturalistiske 

fokuset i tankene omkring moralitet.  Rée var med andre ord en viktig inspirasjonskilde for 

Nietzsche på slutten av 1870-tallet til begynnelsen av 1880-tallet, dette i kraft av sine to første 

bøker; ”Psychologische Beobachtungen” (1875), og ”Der Ursprung der moralischen 

Empfindungen” (1877).  Disse bøkene var viktige forløpere for Nietzsches MaM.  I denne 

oppgaven fokuserer vi på ”Ursprung…”, en bok hvor et eget kapittel er viet til en 

undersøkelse av samvittighetens historie.   

  Schopenhauer var en stor inspirasjonskilde for Nietzsche i tiden som student og tidlig 

akademiker.  Innen MaM ble utgitt hadde han riktignok forkastet sitt tidligere idol.  Grunnen 

til at vi allikevel fokuserer på Schopenhauer, er for å se hva Nietzsche tar avstand fra.  

Schopenhauers syn på vilje, fri vilje, og ansvar er det vi skal fokusere på i denne 

sammenhengen.  Schopenhauers syn på denne frie og enheltige viljen, og det ansvar han 
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tillegger menneskets natur, er nemlig ikke så veldig forskjellig fra den kristelige moraliteten 

Nietzsche opponerer imot. 

 En gjennomgang av MaM vil utgjøre siste del av første kapittel.  Her vil vi se hvordan 

Nietzsche tidvis baserte seg mye på Rées ”Ursprung…”, samtidig som vi vil se at han på 

mange punkter skiller seg fra dette.  Nietzsche har det naturalistiske til felles med Rée, men 

han vil se lenger tilake i tid i sin undersøkelse av moralitetens opprinnelse enn det Rée gjør.  

Man ser allerede i MaM at Nietzsche er på vei videre fra Rées ståsted.  Her vil vi også se litt 

nærmere på hvordan Nietzsche skiller seg fra Schopenhauer med hensyn til ”Vilje”, ”fri 

vilje”, og det ansvar Schopenhauer tillegger menneskene.  I løpet av denne diskusjonen vil vi 

se at Schopenhauer verdsetter ting Nietzsche etter hvert opponerer mot på det sterkeste.  

Schopenhauers syn på livet som noe som må overkommes er kort sagt det Nietzsche ikke kan 

klare å svelge.  Som vi vil se utover i oppgaven er også Nietzsche opptatt av dette med å 

overkomme seg selv.  Men dette betyr ikke at man skal overkomme livet og det dennesidige.  

Nietzsche er veldig opptatt av å være jorden tro, og å ta det man får servert her i livet synes 

viktig i den sammenhengen.   

Kapittel to består av en rimelig grundig gjennomgang av MG og dens sentrale idéer.  

Dette gjøres på grunn av at denne boken kan sees som et av Nietzsches mer dyptpløyende og 

modne verker.  Boken er dessuten mer ”kompakt” enn de tidligere verkene, som hovedsakelig 

består av korte aforismer.  Med ”kompakt” mener jeg at MG er viet til en historisk 

undersøkelse av moraliteten alene.  Her får vi ikke servert korte aforismer om varierte temaer 

som for eksempel ekteskap, vennskap etc.  Her er det moraliteten som er under lupen, og en 

egen del (del II) er som nevnt viet til ”dårlig samvittighet.”  Siden denne oppgaven omhandler 

nettopp Nietzsches syn på menneskets moralske følelse og utviklingen av denne, blir MG 

altså et naturlig fokus, og da spesielt bokens andre del.  Det er i denne boken at Nietzsche for 

første gang kommer med sin høyst interessante hypotese om hva ”dårlig samvittighet” er, hva 

den opprinnelig var, og hva den ble med moraliseringen av premoralske konsepter og idéer.  

Dette skillet mellom premoralsk og spesifikt moralsk er noe vi skal se er viktig i Nietzsches 

moralske geneaologi. 

 Med kapittel to ved sin ende, er grunnlaget lagt for en videre diskusjon.  Kapittel tre 

tar i derfor for seg Nietzsches redegjørelse av den moralske følelsen, og sammenlikner denne 

med de øvrige naturalistene fra første kapittel.  Her vil ytre tvang, brutalitet, og 

kondisjonering av menneskene vise seg som sentralt.  Hvordan moralisering innebærer et 

fokusskifte fra egoistiske hensyn henimot økende altruisme, er også noe vi skal se nærmere 

på.  Her skiller Nietzsche seg fundamentalt fra de andre naturlistene.  Hvor tenkere som Rée, 
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Darwin, og Spencer synes å helt klart se en økende altruisme som fordelaktig, skal vi se at 

Nietzsche mener det finnes andre målestokker for hva som er rett og godt enn den altruistiske.  

En økt grad av altruisme som noe verdifullt i seg selv, synes ikke nødvendigvis å være et tegn 

på en progress for Nietzsche.  I denne sammenhengen kommer vi inn på nettopp Nietzsches 

syn på evolusjon og progress.  Hva en evolusjon og en progress innebærer i Nietzsches øyne 

er, som vi vil se, ikke nødvendigvis sammenfallende med hans samtidiges syn.  Nietzsches 

syn på progress er noe vi tar for oss i fjerde kapittel, og dette blir viktig i forståelsen av 

hvordan Nietzsche er noe mer enn en naturalist.  Med Nietzsches ”progressus” ser vi hva et 

fremskritt for menneskeheten vil være for ham, og dette er smått brutale saker.  I den 

sammenhengen blir også den dårlige samvittigheten viktig, siden det skal vise seg at den er 

grunnlaget for menneskets evne til å tenke rasjonelt og ta langsiktige hensyn etc.  Den dårlige 

samvittigheten er med andre ord mer enn en sykdom for menneskene.  For Nietzsche 

representerer den også muligheten av en fremtidig ”skjønnhet.” (Werke II: 828)  

 Sentralt i denne skapelsen av ”skjønnhet” er sublimering.  Sublimering av ens drifter 

skal vise seg å være nødvendig om man skal kunne skape et nytt indre og en ”stärkeren 

Spezies Mensch.” (Werke II: 819)  Dette er noe vi ser nærmere på i femte kapittel.  Siden 

viljen til makt (som ifølge Nietzsche er livets essens) er det som skal sublimeres inn i mer 

raffinerte formål, vil vi se at det Walter Kaufmann kaller ”Nietzsches monisme” vil være et 

mulig problem.  Nietzsches vilje til makt synes nemlig å ha visse likhetstrekk med 

Schopenhauers vilje til liv, som er en metafysisk størrelse, og dette er noe Kaufmann tar for 

seg.  Dette er et betydelig problem siden Nietzsche jo forkaster metafysikken og heller vil 

fokusere på det dennesidige.   

 Sublimeringen av viljen til makt synes videre å ha som formål å forbedre individet, det 

vil si Selvet.  Selvet synes med andre ord å være det som skal overhales.  ”Å bli den man er” 

virker sentralt i denne sammenhengen.  Dette tar vi for oss i sjette kapittel, og her kommer vi 

inn på det vi allerede har nevnt angående Nietzsches prosjekt som et estetisk anliggende.  Den 

videre raffineringen av selvet er altså et estetisk prosjekt, og her mener Stack å vise at 

Nietzsches nye idealer er et uttrykk for kunstneriske ”myter” som blander diktning og 

vitenskap.  Nietzsche er nemlig ikke bare i opposisjon til metafysisk tenkning, han er heller 

ikke begeistret for et rent mekanistisk verdensbilde.  Det er også viktig å merke seg hva dette 

innebærer.  Nietzsche har en fot innenfor den naturalistiske verden, men skiller seg fra dette 

med å ikke godta en rent vitenskapelig og naturalistisk verden.  På denne måten tar Nietzsche 

litt fra naturalismen, og litt fra metafysikken, selv om det riktignok er Nietzsches mening å gå 

klar av metafysikken.  Poenget er uansett at Nietzsche plukker fra begge leirer.  Her blir igjen 
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hans syn på progress, nærmere bestemt progress som noe aktivt som krever mye av 

mennesket, viktig.  Dette i motsetning til naturalismens gradvise og naturlige/vitenskapelige 

evolusjon.   

 I syvende og siste kapittel vil vi se nærmere på den rollen makten og viljen til makt 

har i Nietzsches tenkning.  Denne makten er nemlig til stede over alt i hans bøker.  Med dette 

fokuset på makt som allestedsnærværende, og som en verdi i seg selv, blir Nietzsches 

redegjøring for statens opprinnelse og politikk generelt, veldig brutal, og vil skille seg fra 

evolusjonismens gradvise utvikling, så vel som kontraktteoretikerens vekt på samtykke og 

gjensidig oppgivelse av sine våpen etc.  En Nietzscheansk politikk blir et maktens domene.  

Kort sagt er hele den Nietzscheanske verden og alt som skjer i den et uttrykk for vilje til makt.  

Dette gjør hans tenkning noe brutal.  Vi vil også se at makten har en essensiell rolle i alt vi 

anser som ”høykultur.”  Kort sagt står vi med en slik kultur overfor en ”åndeliggjort 

grusomhet.” (Werke II: 693)  Dette synes å innebære at vår kultur, som vi ser som et bevis på 

vårt raffinement og sivilisering, er basert på brutalitet.  Brutalitet og raffinement synes da ikke 

nødvendigvis å være i opposisjon.  Dette gjør Nietzsches redegjørelse for samfunnet, staten og 

dens opprinnelse, kunst, filosofi og høykultur generelt, noe brutal, og det er interessant å 

spekulere i hvorvidt han så de potensielle følgene av sin tenkning.   
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Kapittel 1 

Idéhistorisk bakteppe 

 

 

 

Et kort innblikk i samvittighetsoppfatningens historie 

 

Samvittighet og samvittighetsnag er noe enhver kan nikke gjenkjennende til.  Det er 

noe vi erfarer hele tiden i våre mellommenneskelige forhold, både som forebygger i forkant 

av handlinger, og som straffeinstans i etterkant av handlinger vi forkaster som moralsk gale.  

Denne følelsen av moralsk anger er noe Nietzsche mener mennesket selv har skapt, og han, så 

vel som andre, hadde sine klare tanker om dette fenomenet.  Disse tankene fant dog ikke en 

fast form før i MG, og da i form av en systematisk undersøkelse av fenomenets historiske 

utvikling.  Akkurat denne historiske bevisstheten og en tilhørende objektivitet er noe 

Nietzsche tar stor stolthet i å inneha.  Dette var ifølge ham selv noe som skilte ham vesentlig 

fra andre tenkere. (Werke II: 769)  Om han hadde rett i denne beskrivelsen av egne evner er 

vel om ikke annet diskutabelt, men at man før i tiden ikke så samvittigheten i et 

utviklingsperspektiv er det ingen tvil om.  Samvittigheten ble ansett for å være en del av 

menneskets moralitet, som gjennom historien har vært menneskeslektens store stolthet.  

Denne moraliteten var gitt mennesket av Gud.  Hele menneskeslektens særstilling i universet 

hvilte på dens moralske sans og intellektuelle kapasitet.  Når Darwin så ga ut ”Origins of the 

Species” i 1859 var dette rimelig hard kost for allmennheten.  Plutselig fikk mennesket slått 

beina bort under seg og ble redusert til et høyt utviklet pattedyr.  Forskjellen mellom 

menneske og dyr var nå en forskjell i grad heller enn art.  Det er i kjølvannet av denne 

vitenskapelige nyvinningen at Nietzsche skriver sine bøker.  Dette er ikke for å si at han la seg 

blindt etter Darwin.  Men Darwins syn på mennesket og dets kamp for tilværelsen hadde mye 

å si for Nietzsche, og gjennom sin venn Paul Rée ble han introdusert for en darwinistisk 

moralitetsteori. 

Men først ser vi kort på samvittighetsoppfatningenes historie.  Stefan Sonns sier de 

gamle grekerne, Nietzsches store forbilder, ikke hadde noe samvittighetsbegrep. (Sonns 1955: 

13).  Man opererte isteden med konsepter som ære, stolthet, ansvarlighet og gudegitte lover.  

Dette var etiske og religiøse retningslinjer uten et spesifikt moralsk innhold.  Grekernes 

samvittighet var altså noe annet enn vår moderne og moralske samvittighet.  Ordet 
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”syneidesis” betydde opprinnelig ”bevissthet”, og fikk først med den kristne tidsregning 

betydningen ”samvittighet.”  Samtidig kom det latinske ordet ”conscienta” i litteraturen.  

Senere så stoikerne samvittigheten (i sin premoralske betydning) som menneskets vokter og 

guds ansikt i mennesket.  Denne innblandingen av en guddom ble i middelalderens skolastikk 

forbundet med en samvittighetsoppfatning vi finner i det Nye Testamentet.  Her (i det Nye 

Testamentet) er samvittigheten i høyeste grad til stede (i motsetning til i det Gamle 

Testamentet), men da som noe rent menneskelig, som en psykologisk størrelse.  Med 

skolastikken ender altså samvittigheten opp som en mellomting mellom noe gudegitt og noe 

rent menneskelig. (Sonns 1955: 13)  Uansett var interessen for fenomenet på denne tiden rent 

teologisk.  Dette var noe blant andre Nietzsche og hans gode venn Rée ville se bakom.  Deres 

interesser i sin moralkritikk var alt annet enn teologiske, snarere tvert imot.  Nietzsches kamp 

mot moraliteten kan (veldig) kort sies å være en befaling om å være jorden tro:  ”Ich 

beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von 

überirdischen Hoffnungen reden!“ (Werke II: 280)  Dette synes å bety at de hinsidige 

referansene må renskes ut fra menneskenes etiske praksis.  Man skal ikke lenger devaluere det 

dennesidige og sikte mot noe fremtidig i det hinsidige.  Nietzsche sikter også fremover, men 

ikke mot noe utenfor denne verden.  Hans mål vil ligge i det dennesidige. 

Mens samvittighetens edlere del i middelalderen sees som noe guddommelig, blir den 

i reformasjonen identisk med sjel. (Sonns 1955: 13)  Med for eksempel Martin Luther og 

reformasjonsbevegelsen ble samvittigheten tyngende og tvingende for individet.  Denne 

moraliseringen av den dårlige samvittigheten, den kneblende skyldbevisstheten, er noe 

Nietzsche virkelig opponerer mot i MG.  Med reformasjonen blir samvittigheten kort sagt 

brutal for den enkelte i sitt forhold til sin Gud.  Opplysningsfilosofien tok et oppgjør med 

dette.  Engelske og franske naturalister angrep samvittighetens og moralitetens autoritet, og på 

1800-tallet utviklet denne tenkningen seg i retning av naturvitenskapelig evolusjonstenkning.  

Når man beveger seg inn på slikt territorium dukker det umiddelbart opp visse spørsmål.  Har 

samvittigheten alltid vært den samme?  Er den en konstant størrelse?  Går man for en 

evolusjonistisk løsning er selvfølgelig svaret nei, mens det tradisjonelle synet hevder det 

motsatte. Et annet spørsmål er hva samvittigheten består av.  Hva kan passere som en følelse 

av dårlig samvittighet?  Gestaltpsykologen Wolfgang Köhler eksperimenterte med aper for å 

vise at disse kunne oppdraes til å føle en samvittighetsreaksjon. (Sonns 1955: 17)  Dette 

innebærer at en følelse av samvittighet er noe man kan oppdraes til.  Köhler straffet apene om 

de hadde utført en ulovlig handling.  Til slutt mente han at apene erfarte 

samvittighetsreaksjoner som minnet om de reaksjoner et menneske følte i den samme type 
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situasjon.  Den mest umiddelbare innvendingen her er selvfølgelig at dette ikke kan passere 

som en genuin følelse av dårlig samvittighet.  Det synes jo helt åpenbart at apenes 

samvittighetsnag ganske enkelt var frykt for straff og smerte, ikke en ektefølt moralsk/etisk 

følelse av å ha gjort noe galt.  Den første til å befatte seg med hva vi kan kalle 

dyresamvittighet var Darwin.  Men det fantes også andre evolusjonsteoretikere.  Alexander 

Bain behandlet samvittigheten i sin bok ”The emotions and the will”, gitt ut i 1859, samme år 

som Darwin ga ut ”The origin of the species”.  Bains teori baserte seg på oppdragelse og 

disiplin. (Sonns 1955: 18)  Et barn lærer å adlyde ved bruk av straff fra autoriteter.  Slik lærer 

barnet å forbinde ulydighet med smerte.  Denne psykiske assosiasjonen kjenner vi igjen fra 

Kohlers eksperiment, og er ifølge Bain samvittigheten i sin første form.  Men dette gjør ingen 

forskjell på et barn og en ape.  Bain forklarer da videre ved å innføre et nytt stadium i 

utviklingen av samvittigheten: Kjærlighet og frykt overfor autoriteten fører til barnets frykt 

for å krenke og fornærme denne autoriteten.  Barnet handler da ut fra kjærlighet (og frykt) 

overfor sine oppdragere.  Dette er en høyere rang av samvittighet.  Til slutt vil barnet få 

innsikt i forbudenes nytte, betydning, og mål.  Dette er samvittighetens siste og høyeste 

stadium.  Barnet er nå kondisjonert og tilpasset sine omgivelser.  Nytteprinsippet gjør dette til 

en utilitaristisk teori.  Nietzsche vektla ikke nyttehensyn i så stor grad.  Han hadde en viss 

avsmak for utilitaristisk tenkning og skilte seg fra dette tankesettet ved å operere med vilje til 

makt og en naturlig rangstige bestående av herremennesker og slavemennesker.  Men som vi 

skal se, ser Nietzsche også en helt klar sammenheng mellom smerte og straff og menneskets 

sosialisering.  Ja, straffen er faktisk veldig viktig i temmingen av menneskene.  Men denne 

temmingen og siviliseringen skjer ikke ut fra nyttehensyn..  Den er i Nietzsches verden et 

resultat av tvang fra en brutal ”Erobrer-und-Herren-Rasse.” (Werke II: 827)  Tvang går 

dermed forutfor både sivilisering og moralitet i Nietzsches tankeverden.  Dette gir intet rom 

for ting som kontraktteorier etc.  Mer om dette senere. 

 

 

 

Charles Darwin 

 

 Få tenkere eller vitenskapsmenn kan vel tillegges en innflytelse i nærheten av den 

Charles Darwin fikk med sin ”Origins of the Species” (1859).  Hans ettermæle er betydelig, 

og evolusjonsteorien er fortsatt kontroversiell.  Denne teorien sees som regel som å være en 

rent biologisk affære fra forfatterens side, uten at det stoppet andre fra å ta den i bruk til andre 
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formål.  Darwins teori forandret kort sagt menneskets posisjon og viktighet i verden.  På 

samme måte som Isaac Newton to århundrer før rev ned alle gamle idéer om det fysiske 

universet og dets prinsipper, revolusjonerte Darwin tankene omkring jordens skapninger, og i 

særdeleshet menneskene.  

 Vitenskapelig konsensus hadde opp til 1850 godtatt tanken om en ”…fixed nature of 

each species, within a ”Great Chain of Being.” (Greer og Lewis 1997: 520)  Den svenske 

botanikeren Carolus Linnaeus var delvis ansvarlig for denne idéen.  Med sitt 

klassifiseringsarbeid i 1730-årene bidro han til å utvikle tanken om at alle vesener kunne 

spores tilbake til ett originalt par som ble skapt samtidig ”…at the time of Creation:” (Greer 

og Lewis 1997: 520)  Denne teorien innebærer at alle vesener alltid har vært de samme, helt 

fra dagen de ble skapt.  Dette gir intet rom for evolusjon. 

 Imot dette opererer Darwin med en ”geologisk” tid.  Dette betyr at verden er mye eldre 

enn man før har antatt.  Dette er en forutsetning for at en evolusjonsteori skal kunne fungere.  

Det var den engelske geologen Charles Lyell som åpnet dørene for Darwin i dette henseende.  

Før Lyells ”Principles of Geology” (1830) trodde de fleste utdannede folk at jordens historie 

var relativt kort.  For at jorden skulle ha kunnet utvikle seg i et slikt relativt kort tidsrom, må 

dens forandringer ha skjedd raskt og abrubt.  Dette innebærer hva man kan kalle 

”Catastrophism” (Greer og Lewis 1997: 521).  Men med Lyell ble altså verdens historie 

lenger, og utviklingen mer gradvis.  Med en geologisk tid opereres det med tidsspenn på 

hundrevis av millioner av år. 

 Som vi forstår kom ikke Darwins tanker ut av det blå, og med sin ”An Essay on the 

Principle of Population” (1798) var Thomas Malthus en annen viktig inspirasjonskilde.  

Malthus var viktig med hensyn til det naturlige utvalg i og med at han påpekte at dyrs 

reproduksjon skjer i et tempo og i en utstrekning som overgår tilgangen til føde.  Dette fører 

selvfølgelig til en kamp for tilværelsen, og en påfølgende undergang for noen individer, mens 

andre overlever.  Dette er som kjent helt sentralt i evolusjonsteorien. 

 Et av de mer problematiske områdene i Darwins teori består i spørsmålet om hvordan 

egenskaper nedarves.  Darwin mente at det dreide seg om en nedarving av ”…physical 

characteristics of superior individuals.” (Greer og Lewis 1997: 521).  Dette var noe den 

Østerrikske botanikeren Gregor Mendel allerede i Darwins tid fant en annen forklaring på.  

Mendel mente å finne at en plante kunne være bærer av hva han kalte ”hereditary factors” for 

spesielle egenskaper, enda planten selv ikke var i besittelse av disse egenskapene. (Greer og 

Lewis 1997: 531)  En kort plante kunne med andre ord være bærer av et arvestoff for høyde.  

Senere forskere brukte Mendels teori til å korrigere Darwins evolusjonsteori.  Evolusjon 
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avhenger slik ikke så mye av individuelle og fysiske karaktertrekk som av en hel rases 

forsyning av ”hereditary factors”, eller gener som det senere skulle kalles. 

 Som vi ser skapte Darwin bølger i sitt fagmiljø.  Mer interessant i vår sammenheng er 

imidlertid å se på de bølgene han skapte utenfor dette miljøet.  De første og mest ivrige 

angrepene kom ikke overraskende fra den religiøse verden.  Mens Kopernikus minsket 

menneskets og jordens viktighet i universet, dro Darwin dette enda lenger og minket 

menneskets viktighet ved å assosiere det med dyrene og deres evolusjon.  Verst av alt var vel 

at evolusjonsteorien var en kontradiksjon mot skapelsesberetningen i Bibelen.  På denne 

måten sa Darwin imot Gud.  Her bør det nevnes at det fantes darwinister som fant en plass til 

en guddommelig rolle i evolusjonen.  En av disse var Herbert Spencer.  Han tilpasset sin 

gudstro til de nye vitenskapelige fakta.  Bak alle disse vitenskapelige fakta mente han at det 

måtte finnes et guddommelig makt. (Greer og Lewis 1997: 522).  Mennesket kan dermed ikke 

helt ut forstå tingenes tilstand.  Men man kan allikevel etablere moralske standarder ved hjelp 

av det vi da faktisk vet.  Resultatet blir at Spencer skaper en ”science of ethics” som er basert 

på den naturlige evolusjons prinsipper. (Greer og Lewis 1997: 522)  Dette innebærer tanken 

om at moralske handlinger er de handlinger som fremmer menneskelig tilpasning og 

fremskritt.  Spencer mener at moral er noe man trenes opp til, og moralsk perfeksjon vil 

oppnåes når mennesket er helt tilpasset i et samfunn som er helt utviklet. (Greer og Lewis 

1997: 522) 

Evolusjonsteorien og dens aksept innbar også en overgang fra en statisk verden til en 

verden i stadig forandring.  Denne overgangen var en brutal en som sådan.  Hvordan skal man 

forholde seg til en slik verden og den kontinuerlige kampen for tilværelsen?  Den hegelianske 

skolen så evolusjonsteorien som en bekreftelse av teorien om en dialektisk historieutvikling, 

mens kalvinister oftest fant støtte hos Darwin for sine tanker om menneskelig frelse ved 

utvelgelse (altså predestinasjon – de mange må gå under til fordel for de få).  (Greer og Lewis 

1997: 522).  Karl Marx så evolusjonsteorien som en vitenskapelig basis for tanken om 

historiens klassekamp, og ga til og med et eksemplar av ”Kapitalen” til Darwin.  Om Darwin 

leste denne er uvisst.  Hans interesser var uansett hovedsakelig rent biologiske, ikke politiske 

(Greer og Lewis 1997: 523).  Det har i alle fall vært den vanlige konsensus å tro dette.  Men 

ikke alle vil si seg enig i akkurat det…   

 

Darwinisme vs. sosialdarwinisme 

Som vi ser hadde Darwinisme åpenbare og sterke ringvirkninger innen biologi og samfunnet 

generelt.  I denne sammenhengen kan det være interessant å se nærmere på Darwins faktiske 
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motivasjoner i sitt vitenskapelige arbeid.  Det er som nevnt vanlig å se Darwin som en 

deskriptiv vitenskapsmann som ikke søkte noen debatt utenfor sitt fagmiljø.  Når ”The 

Descent of Man” (1871) (som er boken vi skal befatte oss med) ble publisert, var det derimot 

mange som så bokens vitenskap som politisk ladet.  Men allerede i Darwins tid startet 

renskingen av bokens kulturelle overtoner. Men ”Descent…” var, som resten av Darwins 

arbeid, politisk ladet. (Moore og Desmond 2004: Iii)  En viktig agenda Darwin hadde var å 

bevise alle rasers felles avstamming, dette grunnet hans opposisjon mot slaveriet.  

Evolusjonsteorien opererte også med en naturlig konkurranse hvor mange måtte gå under for 

å oppnå en progress.  Tretti år etter bokens publikasjon var Englands befolkning økt med 

femti prosent, og ”Descent…” ga en løsning på dette med “…Darwin’s liberal eugenic 

remedy:  ”both  sexes ought to refrain from marriage if in any marked degree inferior in body 

or mind”; and: ”all ought to refrain from marriage who cannot avoid abject powerty for their 

children.” (Moore og Desmond 2004:Iiii)  Dette fører til en rimelig brutal konkurranse i 

samfunnet, og de ”beste” vil overleve på bekostning av resten.  En slik konkurranse måtte 

ifølge Darwin ikke bli stoppet av samfunnets lover.   

 Darwin selv var ikke godt kjent med en slik konkurranse.  Han var en mann med mye 

fritid grunnet sin arvede rikdom.  Slik kunne han vie seg fullt og helt til sitt arbeid, og trengte 

ikke hefte seg med verdens harsket.  Han var også en mann som led mye under sykdom.  På 

denne måten er likheten med Nietzsche påfallende, dog ikke i seg selv interessant.  Men i 

”Descent…” rettferdiggjør Darwin ”…a body of rich intellectuals, freed from daily work, 

gentlemen (not women) whose status gave science its imprimatur, and who could contribute 

to the progress of mind.” (Moore og Desmond 2004: Iiv)  Dette synes rimelig likt det 

aristokrati Nietzsche synes å se for seg, et aristokrati som skal adskilles fra resten av 

menneskene og drive menneskeheten videre.  Nietzsches agenda er riktignok mer høytravende 

(av mangel på et bedre uttrykk) og mindre deskriptivt vitenskapelig enn Darwins.  Dette er 

noe vi kommer tilbake til mot slutten av denne oppgaven. 

 Parallelt med ”nøytraliseringen” av ”Descent…” og dens politiske, sosiale og 

moralske aspekter, vokste sosialdarwinismen frem innen sosiologien.  Dette utrykket dukket 

først opp på engelsk rundt 1900. (Moore og Desmond: Iiv)  Her er darwinismen med dens 

”cut-throat” konkurranse anvendt direkte på samfunnet.  Med dette kommer også Herbert 

Spencer inn i bildet, og inn i vår sammenheng.  Spencer støttet en ”…unfettered rivalry in the 

market place, among men, races and nations…” (Moore og Desmond 2004: Iv)  

Soisialdarwinisme ble på denne måten ideologi, mens darwinisme ble biologi.  Dette skillet 
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mellom de to retningene er derimot et skille Darwin selv neppe ville ha sett. (Moore og 

Desmond 2004: Iv) 

Men dette er ikke hele historien.  Imot ultradarwinister som ser alle handlinger som 

basert på en selvisk individualisme og egoisme, har vi de som vil sette fokus på Darwins mer 

humane aspekter, nemlig plikt, uselviskhet, og medfølelse.  Dette er viktig i vår sammenheng 

hvor vi befatter oss med utviklingen av de moralske følelser, noe som synes å mene de 

altruistiske følelser.  Men å finne én kjerne i Darwins vitenskap, etikk, humanisme, sosiologi, 

og politikk, er ikke noe man uten videre kan oppnå.  Darwin var en mann av sin tid, og mange 

av de humane følelser ble ikke engang sett av ham som et resultat av seleksjon, men snarere et 

produkt av ”…Lamarcian cultural transmission.” (Moore og Desmond: Ivii)  Ettersom 

kroppslig seleksjon sakket av i det siviliserte samfunn, syntes de mer effektive grunner for 

progress for Darwin å bestå i en god utdanning mens man ennå var ung og hadde en lett 

påvirkelig hjerne.  Også de sosiale lover, skikker, og tradisjoner spiller en rolle i utviklingen 

av de mer humane følelser.  Etter som Darwin ble eldre la han mer og mer vekt på denne 

kulturelle prosessen, samtidig som han så muligheten av at de modifikasjoner denne prosessen 

hadde på menneskene, kunne nedarves.  Som vi ser var Darwin ikke noen lett mann og 

umiddelbart plassere i en bås.  Han var først og fremst drevet av en vitenskapelig ambisjon og 

en motstand mot slaveriet, og en ”humanitarian fire” ga næring til hans søken etter 

menneskets opprinnelse. (Moore og Desmond: Ivii)      

 

* 

 

Siden vårt anliggende er de moralske følelser, og i særdeleshet den dårlige 

samvittigheten, fokuserer vi nå nærmere på Darwins tanker om menneskets mer raffinerte 

trekk, nærmere bestemt dets intellektuelle, og spesielt moralske, kapasiteter.  Ettersom 

”Origins of the species” kun omhandlet ren biologi på et lavere plan, ser vi heller på ”The 

descent of man” fra 1871.  Her tar Darwin for seg menneskets utvikling av hva vi kan kalle de 

”høyere” trekk i et evolusjonistisk perspektiv.  I denne boken forklares de moralske følelser 

rent biologisk.  Denne harde linjen gjør at Darwin ikke makter å tette en del hull i sine teorier.  

Ting som diverse asketiske praksiser og hva vi kan kalle religiøst vannvidd, lar seg vanskelig 

forklare rent biologisk.  Her står vi overfor det klassiske problemet mellom fysisk materie og 

ting som bevissthet, moral, og ”jeg-følelse.”  Med evolusjonsteorien blir den dårlige 

samvittigheten (som representant for den moralske følelse) med en reduksjonistisk vending 

gjort til noe rent fysisk og biologisk. (Darwin 2004: 138) 
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 Basisen i menneskets moralske karakter er ifølge Darwin det sosiale instinkt. (Darwin 

2004: 151)  For at mennesket skulle kunne bli sosialt må det ha følt dette instinktet til å leve i 

flokk som andre dyr.  Dette vitner i sin tur om en viss grad av sympati, trofasthet og mot, alle 

kvaliteter tilegnet via naturlig utvalg og styrket av vane.  Disse trekkene er med andre ord 

fordelaktige trekk for overlevelse.  Av to krigende stammer vil for eksempel stammen med 

best samarbeid og gjensidig støtte vinne over den andre. (Darwin 2004: 155)  Også innad i 

stammen vil man etter hvert som resonneringsevnen forbedres innse at gjensidig hjelpsomhet 

er fordelaktig for alle parter. 

Hjelpsomhet er en ting, men hvordan forklarer man så en følelse som anger?  Hvorfor 

føler man samvittighetsnag over en utført handling, eller over å ha unnlatt å uføre en 

handling?  Slike følelser synes intuitivt ikke å være særlig gunstig for overlevelse og bevaring 

av enkeltindividet i kampen for tilværelsen:  ”…it is untenable, that in man the social 

instincts…possess greater strength, or have, through long habit, acquired greater strength than 

the instincts of self-preservation, hunger, lust, vengeance…” (Darwin 2004: 135-136)  Kald 

egoisme synes altså helt klart å være mer fordelaktig for enkeltindividet i kampen for 

tilværelsen. På dette punktet mener Darwin mennesket skiller seg, om ikke vesentlig så 

betydelig, ifra andre og lavere dyr.  Mennesket kan nemlig, på grunn av sine mentale 

kapasiteter, ikke unngå refleksjon.  Fortidige bilder og hendelser passerer hele tiden gjennom 

bevisstheten, og man vil hele tiden sammenligne disse med nåtiden for så å avgjøre om den 

nåværende handlingen vil bli godkjent av ens medmennesker (her har mennesket blitt et 

historisk vesen i at det tar hensyn til fortiden og resonnerer med hensyn til fremtiden i sine 

handlingsvalg).  En slik godkjennelse er veldig viktig for det sosialt anrettede mennesket.  

Følger man ikke sympatiens og det sosiale instinkts krav om sosial godkjennelse, vil man føle 

et ubehag som følge av neglisjeringen av dette instinktet.  Dette er samvittigheten, som er 

bakoverrettet og virker som en guide for fremtidig handling. (Darwin 2004: 138)  Den dårlige 

samvittigheten er altså resultatet av at man følger ett instinkt fremfor et annet, og satt overfor 

valget mellom å følge det sosiale instinkt og et mer basalt overlevelsesinstinkt, vil ofte det 

basale instinktet vinne siden dette er mye sterkere.  Etter at en slik basal lyst er tilfredsstilt, 

følger ubehaget idet det sosiale instinkt kommer med sin dom.  Det tapende instinktet (altså 

det sosiale) gjør seg slik gjeldende i ettertid, og er i bunn og grunn satt høyere enn andre 

instinkter.  (Dette påpeker Paul Rée, med riktighet, og mener at ubehaget man føler ved en 

unnlatelse av å tilfredsstille det sosiale instinkt, ikke vil skille seg fra ubehaget ved et hvilket 

som helst annet utilfredsstilt instinkt. (Rée 2003: 102))  Graden av anger, skam etc. man føler, 

avhenger av det oversette instinktets styrke, og ofte enda mer av våre medmenneskers dom.  
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Hvor høyt man verdsetter slik sosial godkjennelse kommer i sin tur an på hvor sterk ens 

medfødte eller tilegnede sympati er, samt individets evne til å resonnere og kalkulere mulige 

konsekvenser av en handling. 

 Etter langvarig vane vil man oppnå perfekt selvkontroll, og ens lyster og lidenskaper 

vil umiddelbart gi etter uten motstand for sosiale sympatier og medmenneskers dom. (Darwin 

2004: 139)  Det sosiale instinkt har altså utviklet seg, via fornuft, bort ifra sin opprinnelse, og 

man resonnerer og kalkulerer i utstrakt grad.  Mennesket har her blitt beregnelig og 

forutsigbart.  Denne godviljen vil etter hvert strekke seg ikke bare til de nærmeste, men til og 

med til andre raser, og også til ”unyttige” og ”overflødige” individer som hos lavere dyr ville 

blitt forlatt til å dø. (Darwin 2004: 159)  En slik omsorg for de vaklevorne er ifølge en rent 

naturalistisk utviklingslære unaturlig, og Darwin selv undres over akkurat dette fenomenet.  

Dette knytter an mot ting Nietzsche tar stilling til i MG.  For likesom Nietzsche forteller 

Darwin om høydepunktet i kultiveringen av en slik overveiende samvittighet:  Man gjør gode 

gjerninger i retur for onde, man elsker sine fiender, snur det andre kinnet til etc.  Dette er et 

moralsk høydepunkt som vanskelig kan ha blitt frembragd av det sosiale instinkt alene.  Her 

kan det virke som om mennesket reflektert seg ”vill”, for en slik moralkodeks kan ikke følges, 

eller en gang tenkes, før det sosiale instinkt og sympatien har blitt kultivert ved hjelp av 

fornuft, instruksjon, vane, og ikke minst gudsfrykt. 

Om det sosiale instinkt har blitt kultivert av noe slik som gudsfrykt, må en 

redegjørelse for gudefenomenet kunne forventes.  Darwin mener det ikke finnes noen beviser 

på at mennesket opprinnelig var utstyrt med en gudstro (les; en tro på én allmektig Gud).  Han 

mener tvert imot å finne beviser på det motsatte i form av menneskestammer uten noen klar 

gudsidé.  Men en monoteistisk tro er ikke det samme som en tro på usynlige og spirituelle 

krefter, en tro Darwin mener er universell hos mindre siviliserte raser.  Dette er igjen på grunn 

av menneskets ufravikelige hang til og anlegg for refleksjon.  Så snart det mentale liv med 

dets ”…important faculties of the imagination, wonder, and curiosity…” og “...some power of 

reasoning…” er tilstrekkelig utviklet, vil mennesket begynne å spekulere på sin egen 

eksistens, sitt opphav, og sine omgivelser generelt. (Darwin 2004: 117)  Til slutt vil man ikke 

overraskende konkludere med at det finnes usynlige og overnaturlige krefter som styrer ens 

omgivelser.  Men, det er en lang vei fra slike upolerte ideer om noe overnaturlig til en sterk 

tro på én allmektig Gud.  Følelsen av religiøs hengivenhet er for Darwin en høyst kompleks 

følelse bestående av kjærlighet og fullstendig underkastelse til en opphøyet og mystisk 

overlegen, en sterk avhengighetsfølelse, frykt, respekt, takknemlighet, samt et håp for 

fremtiden. (Darwin 2004: 118)  Slike komplekse følelser kan ikke erfares uten at de 
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intellektuelle og moralske kapasiteter har blitt utviklet i en i det minste moderat grad.  Darwin 

mener allikevel, sjarmerende nok, å se spor av en slik holdning i en hunds forhold til sin 

herre.  Dette er drøy kost, ikke bare i samtiden, men kanskje også for mange i nåtiden, og man 

ser igjen at forskjellen mellom menneske og lavere dyr er en forskjell i grad heller enn art:  

”…the difference in mind between man and the higher animals, great as it is, certainly is one 

of degree and not of kind.” (Darwin 2004: 151)  Men i motsetning til en hund, tar mennesket 

sin refleksjon til uante nivåer, og da man først har funnet frem til en gudstro, dras den gjerne 

opp i høyden.  Dette med å dra sin tro og sine skikker til uante og ikke minst livsfientlige 

høyder, synes i det hele tatt å være et typisk trekk for mennesket, og noe som skiller det fra de 

lavere dyr.  Darwin snakker i korthet om hvor mange sosiale og religiøse skikker og ritualer 

som er direkte naturstridige (selvpining, kyskhet, vegetarianisme, og ymse former for askese), 

og som virker stikk i strid med individets og fellesskapets gode.  Hvordan slike skikker, påbud 

og forbud kan ha fått slik en sterk innflytelse på mennesker over hele verden, kan vi visstnok 

ikke finne ut av.  Men han mener det er verdt å merke seg det faktum at en skikk som har blitt 

innprentet fra fødselen av, når hjernen er spesielt åpen for påvirkning, senere vil være så 

innkjørt at den nesten vil anta form som et instinkt, og vil bli praktisert uten videre 

overveielse. (Darwin 2004: 146)  Darwin berører her så vidt ting Rée, og spesielt Nietzsche, 

senere vil befatte seg med.  Nietzsche tar opp tråden i MG og går dypere inn i problemer 

angående religion, moral og samvittighet enn det Darwin gjør i ”Descent of Man.”  Nietzsche 

vier til og med en hel del (del III) av MG til en undersøkelse av nettopp det asketiske idealet, 

og hvordan dette har fått slik en makt over menneskene på jord.  Det er i det hele tatt litt 

merkelig å se hvordan Darwin setter problemstillingen angående menneskenes moralske 

særegenheter uten å gi noen videre løsning på det.  Her sto han tydeligvis overfor aspekter ved 

mennesket som hans genealogiske metode ikke kunne gi noen forklaring på.  Med tanke på at 

han befattet seg med menneskets ”sjelelige” historie er vel heller ikke dette så rart.  Igjen står 

vi overfor problemet med dualiteten mellom kropp og sjel/bevissthet.  Nå bør det nevnes at 

Darwin sier at evolusjonen ikke alltid produserer de mest overlevelsesdyktige individer.  I 

motsetning til Herbert Spencers tro på evolusjonens immanente progress henimot perfeksjon 

(som vi skal se nærmere på nedenfor), synes det ifølge Darwin ikke å være bevis for noen slik 

nødvendig progress i evolusjonsprosessen.  Det kan ifølge ham godt være at en mer kompleks 

organisme blir seirende i naturlig utvalg, men det kan også slå andre veien. (Small 2003: 

xxiii)  Men dette (at evolusjonen kan bevare organismer som kan sees som lite 

overlevelsesdyktige) er ikke en typisk posisjon for Darwin. (Stack 183: 159)  Det synes da 

som om Darwin ser muligheten av slike lite overlevelsesdyktige organismers ”seier” i 
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evolusjonen, men at dette ikke er normen.  Uansett synes Darwin å stå overfor et problem 

med hensyn til de sterkt religiøse og asketiske livspraksiser. 

 

 

  

Herbert Spencer 

 

Herbert Spencer var en tilhenger Darwins evolusjonsteori, dog ikke uten forbehold. 

Spencer anvendte Darwins ”survival of the fittest” ikke bare som det styrende prinsipp i 

naturen med dens lavere vesener etc., men anvendte i tillegg evolusjonteorien på 

menneskenes institusjoner, skikker og idéer.  (Greer og Lewis 1997: 522)  Evolusjonteorien 

ble av ham brukt til å forklare den rent biologiske evolusjon, den psykologiske evolusjon, den 

sosiologiske evolusjon, den etiske evolusjon, og den religiøse evolusjon.  Man gjetter 

selvfølgelig riktig om man antar at disse aspektene ved vår verden alle er sammenbundet i den 

ene og samme evolusjonsprosess.   

Viktigst i vår sammenheng er selvfølgelig utviklingen av menneskets mer raffinerte 

kapasiteter, men det er også viktig å forstå hvordan Spencer forbinder dette med resten av 

evolusjonsprosessen.  Kort sagt er basisen i Spencers etikk at den er et resultat av vane og 

kondisjonering:  ”Spencer maintained that intellectual and moral intuitions had arisen from 

gradually organized and inherited experience.” (Thomson 1976: 239)  Utviklingen av vårt 

mentale liv er, akkurat som utviklingen av kroppen for øvrig, et resultat av vår omgang med 

vårt miljø og våre omgivelser.  Denne omgangen vi har med våre omgivelser preges av en idé 

om interaksjon mellom de ytre forhold/hendelser, og de indre nervemekanismer.  Resultatet 

av gjentatte erfaringer av slike forbindelser mellom ytre ting/forhold seg imellom, og de indre 

mekanismers forhold til disse ytre forhold, vil til slutt føre til en tilpasning av nervene.  Det vi 

står overfor her er hva Spencer kaller ”reflex action.” (Hudson 1916: 44)  En ”reflex action” 

er hva som skjer når et stimuli fra omgivelsene følges av en korresponderende og 

responderende bevegelse i en organisme.  Dette ”nervous shock” regnes som ”the primordial 

unit of consciousness.” (Hudson 1916: 44)  Dette er altså bevissthet i sin tidligste form.  Det 

er viktig å merke seg at det ikke dreier seg om instinkter, ikke ennå.  Et instinkt er et uttrykk 

for en videre utvikling av ”reflex action.”  Instinkt utvikler seg når forholdet mellom 

organismen og omgivelsene kompliseres.  Et sett av ytre stimuli vil da følges av et sett av 

nerveresponser/bevegelser.  Til slutt vil sammenhengen mellom det ytre og det indre 
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(omgivelsene og organismen) bli innarbeidet og automatisert, og vi står overfor instinkter. 

(Hudson 1916: 44) 

Korrespondansen mellom det ytre og det indre blir altså irregulær etter som de ytre og 

indre forhold kompliseres.  Med en stadig økende variasjon i de ytre gruppene av relasjoner 

vil organismens respons på disse ytre forholdene ikke lenger være automatiserte og 

forutsigbare.  Dette krever prøving og feiling fra organismen som skal forholde seg til dette 

mangfoldet, og man tilpasser seg sakte og nølende.  Dette er hvordan bevisst persepsjon, 

hukommelse, og fornuft begynner sin utvikling. (Hudson 1916: 45)  Menneskets rasjonalitet 

vokser altså ut av den rent biologiske sfæren, nærmere bestemt organismens forhold til sine 

omgivelser.  Når de fysiske forhold har blitt så kompliserte at ens respons på disse forholdene, 

altså ens handlinger, ikke lenger utføres uten tvil og nøling, står vi overfor en overveielse.  

Her kommer idéen om frivillig handling inn i bildet, og følgelig den frie vilje.  Denne frie 

viljen må ifølge Spencer være en subjektiv illusjon.  For når handlingen er innarbeidet via 

stadig repetisjon, forsvinner idéen om at handlingen var frivillig valg.  Da har handlingen blitt 

instinkt. (Hudson 1916: 46)  Det faktum at den frie viljen på denne måten utslettes som en 

følge av en handlings automatisering, vitner om Spencers tanke om en stadig progress i 

evolusjonen.  Dette er noe vi skal komme tilbake til. 

 

Spencers etikk  

Ifølge Spencer har etikken de siste faser av evolusjonen som sitt studiefelt.  Disse siste og 

høyest utviklede stegene i evolusjonen, ser vi i det høyeste vesen (mennesket) når dette er 

tvunget til å leve mer og mer i fellesskap med andre.  Moralitetens evolusjon er slik av 

nødvendighet forbundet med den sosiale evolusjon.  Et fokusskifte fra de rent individuelle 

hensyn over imot mer fellesskapsbaserte og altruistiske hensyn synes nemlig å være et 

generelt trekk ved utviklingen av menneskene og deres liv.  (Hudson 1916: 66)  Dette 

innebærer også en historisk bevissthet i og med at man ikke lenger kun tar hensyn til egne og 

øyeblikksbetonede behov, men også resonnerer og tar fremtidige følger med i beregningen.  

En slik ny tankegang vil også si at man underkaster seg selv og sine interesser til fordel for 

fellesskapet.  Dette vil man se som fordelaktig for den enkelte, siden et individ vil klare seg 

bedre i et fellesskap enn det vil alene. (Hudson 1916: 45)  For at denne forandringen skal skje 

må de lavere instinkter og drifter underkastes av de høyere og mer raffinerte, og dette er hva 

som kjennetegner moralsk følelse ifølge Spencer:  ”For unquestionably the essential trait in 

the moral consciousness is the control of some feelig or feelings by some other feeling or 

feelings.” (Spencer 1879: 130-131) 
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 Siden den moralske utvikling av nødvendighet er forbundet med den sosiale utvikling, 

må Spencer vise hva denne moralske følelsen består i, og hvordan den skiller seg fra ikke-

moralske typer sosial kontroll.  Ettersom menneskene etter hvert blir nødt til å leve mer og 

mer i samfunn med andre, oppstår visse sperrer på individets frihet til å handle som man vil.  

Disse sperrene tar hensyn til fremtidige konsekvenser av handlinger, dette til forskjell fra en 

enkel og øyeblikksbetont tankegang.  Spencer opererer med tre typer kontroll i et samfunn; 

politisk kontroll, sosial kontroll, og religiøs kontroll.  

Den sosiale kontroll vil si de hensyn den enkelte tar til sine omgivelser, av frykt for 

gjengjeldelse av eventuelle aggressive handlinger mot sine medmennesker.  På dette stadiet i 

utviklingen er ens motiver for å unnlate å utføre en handling ganske enkelt en frykt for 

konsekvensene av handlingen.  Denne typen kontroll er ikke moralsk, men snarere betinget av 

ytre (gjerne fysiske) konsekvenser av ens handlinger.   

Den politiske kontroll gjør seg gjeldende når for eksempel en person viser seg som 

sterkere og mektigere enn andre, og slik oppnår status som høvding.  Å gjøre denne personen 

sint, fornærme eller angripe ham, sees da som mer alvorlig enn å fornærme en annen og 

mindre viktig person.  Politisk kontroll begynner slik differensieringen fra den mindre 

definerte kontroll som den gjensidig frykt for hevn og gjengjeldelse utøvde. (Spencer 1879: 

133)   

Religiøs kontroll oppstår med hva Spencer kaller ”ghost theory.” (Spencer 1879: 133)  

Denne teorien sier at en død person blir fryktet av de levende.  En forfader, en død høvding 

som var høyt respektert eller liknende, vil også inneha den samme mektige status etter sin 

død, og de levende frykter følgene av å ikke tilfredsstille den døde.  Slik oppstår en slags 

religiøs kontroll, og man ofrer og gir gaver til denne døde personen.  Det er i denne 

tilbedingen av forfedre at alle religiøse idéer og seremonier finner sine røtter ifølge Spencer. 

(Hudson 1916: 77)   

Felles for disse tre typene kontroll (som fungerer side om side) er at de ofrer 

umiddelbar fordel for mer fremtidige og fjerne fordeler.  Disse tre typene kontroll er også 

forløpere for den spesifikt moralske kontroll.  Ut fra disse, altså ut fra den sosiale sfære av 

mellommenneskelige forhold, vokser den moralske kontroll frem. (Spencer 1879: 136) 

Men hva er det som skiller den moralske kontroll fra de andre typer kontroll?  Kort 

sagt er forskjellen at mens den sosiale, religiøse, og politiske kontroll refererer til 

ytre/eksterne effekter av ens handlinger (som for eksempel fysisk hevn/straff), refererer den 

moralske kontroll til de indre (”intrinsic”) effektene av handlingen. (Spencer 1879: 138)  Om 

vi for eksempel tar for oss et drap, vil en moralsk sperre imot dette ikke referere til frykten for 
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henging, guddommelig straff, eller sosial fordømming, men til ”...the necessary natural 

results, the infliction of death-agony on the victim, the destruction of all his possibilities of 

happiness, the entailed suffering to his belongings.” (Spencer 1879: 139)  Med andre ord 

refererer den moralske kontroll til offeret for ens handling heller enn til følgende for en selv.  

Det samme gjelder i et motsatt tilfelle; om man hjelper noen ut fra moralske hensyn, tenker 

man på personens beste, og ikke på egen belønning.  I det store og hele skiller altså det 

moralske motiv for handling seg fra de andre motivene i og med at det i stedet for å referere 

til ”…incidental, collateral, non-necessary consequences of acts…”, refererer til 

”…consequences which the acts naturally produce…” (Spencer 1879: 139)  De 

konsekvensene man står overfor med de moralske motiver er altså de nødvendige følgene av 

ens handlinger for offeret, ikke de tilfeldige følgene for en selv (som fysisk straff etc.).  Med 

”non-necessary” antar jeg at Spencer mener at de potensielle følgene av en handling for 

aktøren kan unngåes, i den forstand at man kan slippe unna en eventuell gjengjeldelse.  Det er 

altså ingen garanti for at et overtramp blir straffet, selv om sannsynligheten for dette i et 

samfunn med politisk og sosial kontroll er stor.  Følgene av et drap for offeret er derimot 

uunngåelige og nødvendige. 

De moralske følelsene utvikler seg altså først etter den sosiale, religiøse, og politisk 

kontroll har oppstått.  Igjen ser vi hvordan de moralske følelser har oppstått på basis av de 

sosiale forhold.  Først etter at de sosiale sperrene har frembragt et stabilt samfunn oppstår 

mulighetene for å erfare smerten som aggressive handlinger forårsaker.  Denne innsikten i 

aggresjonens nødvendige og smertefulle følger skaper i sin tur den moralske avsmaken for 

disse handlingene. 

Hvordan oppstår så følelsen av moralsk plikt?  På dette punktet refererer Spencer til 

den tidligere nevnte Bain som tilskriver moralsk plikt til ”…the effects of punishments 

inflicted by law and public opinion on conduct of certain kinds.” (Spencer 1879: 146)  Dette 

er Spencer til en viss grad enig i, og han sier at med de sosiale, politiske, og religiøse sperrene 

oppstår følelsen av tvang (”compulsion”), som en følelse av plikt innebærer.  Men som vi 

husker innebærer Bains syn på samvittighet at dette bare er en tilvent egenskap som i bunn og 

grunn er en respons på ytre tvang.  Bains moralske følelser er da hva Spencer ser som ikke-

moralske sperrer (sosiale, religiøse, og politiske).  Dette synes Spencer å løse med skillet 

mellom de ytre og ”non-necessary”, og de nødvendige og ”intrinsic” følger av handlingene.  

Moralsk følelse innebærer noe mer enn en ytre frykt for gjengjeldelse.  Disse fire typene 

kontroll (sosial, religiøs, politisk, og moralsk) fungerer side om side:  ”Thinking of the 

extrinsic effects of a forbidden act, excites a dread which continues present while the intrinsic 
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effects of the act are thought of; and being thus linked with these intrinsic effects causes a 

vague sense of moral compulsion.” (Spencer 1879: 147)  Den moralske følelsen utvikler seg 

slik sakte men sikkert ut av de politiske, religiøse, og sosiale motivene for handling.  Denne 

moralske følelsen har også lenge en bevissthet av underkastelse til en ekstern ”agency” likt 

hva vi ser i de andre typene kontroll.  Men; når denne sosiale følelsen utvikler seg og blir 

adskilt og dominerende, vil følelsen av plikt forsvinne.  Dette innebærer at følelsen av 

moralsk plikt er et forbigående fenomen som vil forsvinne ettersom moraliseringen øker.  

Denne posisjonen forsvarer Spencer ved å henvise til en stadig progress i evolusjonen:  ”Even 

now progress toward the implied ultimate state is traceable.” (Spencer 1879: 147)  Denne 

troen på evolusjonens immanente progress er det som skiller Spencers fra Darwin, som ikke 

ser noen slik immanent progress i evolusjonsprosessen.  

Det synes umiddelbart litt rart at opphøringen av den moralske plikt skal være en del 

av en stadig progresjon mot perfeksjon.  Men Spencer ser opphøringen av pliktfølelsen som et 

tegn på at samfunnet er i harmoni.  Om man utfører en plikt gjentatte ganger vil denne plikten 

til slutt anta form av en glede (”pleasure”), og bevisstheten om at man er forpliktet til å utføre 

handlingen er ikke lenger til stede. (Spencer 1879: 147)  Man utfører da til slutt handlinger 

man ser som moralske, uten noen følelse av plikt.  Da er det allikevel ikke så vanskelig å se 

hvordan Spencer kan anse opphøringen av pliktfølelse som et tegn på progress.  Moralske 

handlinger utføres til slutt automatisk, og det moralske blir det naturlige.  På et slikt stadium 

er mennesket helt tilpasset til den sosiale tilstand.  De ”høyere” handlinger som kreves for å 

opprettholde harmonien i livet vil i denne tilstanden være like naturlige som de lavere drifter.  

De moralske følelser vil altså veilede menneskene like spontant og naturlig som for eksempel 

sansene gjør i dag.  (Spencer 1879: 149)  Det er viktig å merke seg at Spencer synes å snakke 

om et stadium som ennå ikke er oppnådd. 

 

 

 

Paul Rée 

 

I kjølvannet av Darwins undersøkelse, og før Nietzsche, tok Paul Rée opp tråden og 

søkte å forklare menneskets moral på evolusjonistisk vis.  Han kan vel neppe regnes som en 

stor tenker, men er hovedsakelig relevant og kjent på grunn av sitt stormfulle vennskap med 

Nietzsche.  Disse to fostret mange tanker sammen i perioden 1876-1882.  Det hele endte 

klisjéfylt nok i uvennskap over en kvinne. Den unge russeren Lou Salomé var kvinnen det 



 27 

stridtes om.  Historien om dette eksplosive trekløveret er godt dokumentert fra før, og er i seg 

selv ikke interessant i denne sammenhengen (For innblikk i dette vennskapet, se Thielst: 

1997: kapittel 4-5).  Men Rées undersøkelser av moralens, og mer spesifikt samvittighetens 

historie er viktig for Nietzsche.  Det var Rée som fikk Nietzsche til å fatte en virkelig 

interesse for dette.  Han var også medvirkende til den nye filosofiske vendingen som MaM 

representerte i Nietzsches forfatterskap.  Nå var Friedrich Nietzsche blitt vitenskapelig, en 

realist og, flåsete nok; ”Réealist.” (Thielst 1997: 140)  Metafysikken lå nå på huggestabben og 

virkeligheten skulle frem i lyset.   

”Der Ursprung der moralischen Empfindungen” (1877) er verket av Paul Reé vi nå 

skal se på.  Denne boken er i stor grad basert på Darwins ”Descent of Man”, men Rée vil gå 

lenger enn Darwin.  Det Rée her spør seg er hvor fenomenet moral kommer fra.  Hvilken 

bakgrunn har våre moralske følelser?  Nærmere bestemt spør han seg hvordan de altruistiske 

og sosiale følelser kan bli til hva man kaller ”moral.”  For å hanskes med dette tar han altså 

Darwins evolusjonslære i bruk, og i det henseende er han en pionér.  Det første vi får servert 

er en redegjørelse for uttrykkene ”God” og ”Ond” sine opprinnelser (Rée 2003: 89-99).  Som 

Nietzsche er også Rée litt av en demaskør, og han mener å avsløre mye av vår moralitet som 

et resultat av visse illusjoner og feilantagelser.  Vår bedømming av handlinger som ”gode” 

eller ”onde”, det vil si gode eller onde i seg selv, er en slik illusjon.  Man har nemlig glemt at 

en handling opprinnelig bare var god eller ond for noen.  Det går ifølge Rée ikke an å snakke 

om handlinger som er essensielt gode eller onde da handlingens verdi avhenger av 

perspektiver.  Denne illusjonen om handlingens iboende godhet eller ondskap skyldes vår 

vanebetingede kobling av begreper.  Koblingene av ordene ”uselvisk” og ”god”, og ”selvisk” 

og ”ond” er to slike koblinger som beror på sosial konvensjon, langvarig tilvenning og 

oppdragelse.  Til slutt vil koblingene virke naturlige og intuitive, og handlingene får sine 

tvetydige verdidommer tildelt.  Å opptre uselvisk er altså sett som godt i seg selv, mens å 

opptre egoistisk er sett som ondt i seg selv, helt uavhengig av hvem som utfører handlingen 

og hvem den blir utført imot.  Ifølge Rée er grunnen til at uegoistiske handlinger sees som 

gode nettopp at ”Man is a complete egoist…” (Rée 2003: 95)  Hadde uselviskhet vært så 

vanlig i mennesket at andres velvære betydde like mye som eget velvære, ville ikke denne 

selsomme uselviskheten blitt sett som god i det hele tatt, siden den ville være status quo:  

”Thus, non-egoistic behavior would never have been held up as the good if…the non-egoistic 

drive in humn beings were as strong as the egoistic…” (Rée 2003: 97)  Det er nettopp ved sin 

motsetning til det egoistiske mennesket at uselviskhet ifølge Rée ble kaldt ”godt.”  Det som 

har skjedd er at man har glemt opprinnelsen til denne lovprisningen av uselviske handlinger, 
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altså handlingens fordelaktighet for den mottagende part.  Lovprisningen ble ført videre, mens 

dens grunn ble forlatt, og essensielt gode og onde handlinger fødtes.   

 Hvordan har så denne altruismen blitt det vinnende motiv?  Som hos Darwin hersker 

det ingen tvil hos Rée om at de egoistiske driftene er sterkere enn de altruistiske:  ”The 

egoistic instinct is the older and stronger, and the non-egoistic is the later and the weaker.” 

(Rée 2003: 96)  Egoismen råder i enkeltindividet, og disse driftene er veldig sterke og 

arbeider hovedsakelig for den enkelte.  Så hvordan vinner altruismen sin grunn?  Her legger 

Rée seg etter Darwin og opererer med et sosialt instinkt (”…the instinct that drives us to care 

for our fellows within the same community, the social instinct…,” (Rée 2003: 95)), og sier at 

altruisme og gjensidig hjelpsomhet naturlig nok vil vise seg fruktbart innad i en stamme i en 

krigssituasjon med en annen stamme.  Stammen med best samhold trer seirende frem.  Når det 

gjelder forholdene innad i stammen og dennes individer imellom, synes de basale familiebånd 

å være de mest innlysende grunner for at individer opptrer selvoppofrende overfor hverandre.  

I tilfeller hvor individene ikke er i familie vil man allikevel over tid se nytteverdien av 

hjelpsomhet og altruisme.  Dette er utilitaristisk tenkning, noe følgende sitat viser: ”…the 

good (non-egoistic) has been praised on account of its utility, because it brings us closer to a 

state of greater happiness.” (Rée 2003: 98) 

 

Anger 

Når det gjelder følelsen av anger og dårlig samvittighet skiller Rée seg fra Darwin. For Rée er 

det ikke snakk om at samvittigheten er et instinkt.  Han baserer nemlig sin undersøkelse av 

moraliteten på motsetningen mellom egoistisk og uegoistisk.  Når koblingen mellom 

”uegoistisk” og ”god”, og ”egoistisk” og ”ond” er så innarbeidet, via oppdragelse og sosial 

konvensjon, at de virker helt naturlige og ufravikelige, oppstår samvittigheten. (Rée 2003: 

102)  Når vi utfører en god handling føler vi velbehaget ved dette i gjerningsøyeblikket, mens 

smertefølelsen ved en gal handling først kommer i ettertid.  Dette er fordi man i 

gjerningsøyeblikket er blindet av sine egoistiske motiver (hat, hevn, higen etc.).  Når trangen 

er tilfredsstilt, og tilfredsstillelsen kanskje viser seg å være kortvarig, husker vi den 

skadelidende og føler smerte over å ha begått en moralsk gal handling.  Man innser da at man 

har handlet egoistisk, og dommen ”ond” dukker automatisk opp i minnet.  En person som 

føler seg moralsk klanderverdig på grunn av sine handlinger, føler hva Rée kaller anger 

(”Gewissenbisse”). (Rée 2003: 102)).  Denne angeren hviler på en feilantagelse, nemlig 

antagelsen av fri vilje. (Rée 2003: 107)  Vi har nemlig ingen fri vilje om vi skal tro Rée, og å 

tro at man kunne handlet annerledes enn man faktisk gjorde er en illusjon.  For i 
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gjerningsøyeblikket var handlingens motiver til stede og sterkere enn de motstridende 

impulser.  Angeren i etterkant av handlingen føles så vondt fordi vi føler vi burde valgt, med 

vekt på valgt, å handle annerledes, noe vi i realiteten ikke kunne.  For en person som har 

forstått at hans/hennes handlinger er nødvendige følger av visse årsaker, vil angeren imidlertid 

fortone seg noe annerledes.  Denne personen vil se handlingen som klanderverdig, men vil 

ikke tenke at han/hun kunne og burde gjort annerledes.  Han/hun vet nemlig bedre.  Personen 

vil da rette blikket mot sin karakter, den viktigste av handlingens årsaker. (Rée 2003: 108)  

Aktøren føler da skrekk ved tanken på at hans karakter (som han/hun heller ikke er ansvarlig 

for) er av en slik natur for hvis slike handlinger faller seg naturlig.   

På dette punktet er som nevnt Rée uenig med Darwin.  Ved å se anger som et ubehag 

etter et utilfredsstilt instinkt (det sosiale instinkt), setter Darwin dette instinktet høyere enn et 

basalt instinkt.  Hvorfor, spør Rée, skulle instinktet ellers kunne hevde seg i ettertid, etter å ha 

tapt kampen mot et motstridende instinkt?  Om samvittighetsnag er resultatet av et 

utilfredsstilt instinkt, burde ubehaget over ikke å ha tilfredsstilt dette instinktet ikke skille seg 

fra ubehaget ved ethvert annet utilfredsstilt instinkt.  Rée mener dermed at Darwin viser seg 

som forutinntatt og moralistisk. (Small. 2003, XXIX) 

 

Ytre tvang i siviliseringen av menneskene 

I tråd med sin pessimisme med hensyn til menneskenaturen, sier Rée at straffen er det eneste 

som holder oss ifra det rene barbari med tøylesløs utfoldelse av våre egoistiske drifter:  ”In 

fact, if punishment did not exist, if it disappeared at this moment, then each person would 

snatch as much of the property of others as could be acquired by force, without concern for 

their happiness or indeed life.” (Rée 2003: 112)  De altruistiske drifter og samvittigheten er 

ifølge Rée ikke sterke nok faktorer til å holde mennesket i tøylene.  En offentlig straffeinstans 

må til.  Essensen i Rées menneskesyn er at vi av natur er tilbøyelige til å skade andre for egen 

vinnings skyld.  Uten en sterk regjering med en straffeinstans får denne brutale 

menneskenaturen fritt spillerom.  Denne tilstanden er hva vi moderne ville kalle dårlig moral.  

Med en sterk regjering i førersetet derimot, vil menneskene være tvunget til å vise seg som de 

ikke er av natur.  God moral er da den type tilstand hvor ethvert overtramp fører til straff og 

skam. (Rée 2003: 156)  Menneskenaturen som Rée ser den forblir imidlertid den samme  Men 

ettersom individet blir mer og mer temmet gjennom staten og dens mange hindre, vil 

kontrolleringen av lyster bli lettere og lettere siden nervene og musklene vil tilpasses.  Disse 

modifikasjonene på nervesystemet vil gå i arv og gjøre det lettere for senere generasjoner å 
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kontrollere seg, selv fra fødselen av.  Rée snakker her om tilegnede egenskaper som går i arv. 

(Rée 2003: 157) 

Etter introduksjonen av straff kommer idéen om rettferdighet, det vil si forventningen 

om en forbrytelses umiddelbare gjengjeldelse ved straff.  Straffen fungerer slik som en hevn, 

noe som er stikk i strid med dens opprinnelige mening, som var å virke preventivt. (Rée 2003: 

113)  Rettferdigheten er da reaktiv og viser seg å være basert på en feiltagelse.  Igjen har man 

glemt et fenomens opprinnelige funksjon.  Rettferdighetsfølelsen oppsto som følge av en feil, 

nemlig antagelsen av fri vilje hos forbryteren og den følgende tro på at han er skyldig fordi 

han kunne handlet annerledes.  Siden man ikke har noen fri vilje og dermed ikke er ansvarlig 

for sine handlinger, er hevn feil motiv å straffe ut fra.  Straffen bør derfor i følge Rée være 

preventiv: ”…no criminal must be punished for his crime by itself.” (Rée 2003: 120)  

Straffens opprinnelige funksjon er i seg selv noe Nietzsche kritiserer Rée for litt senere i tid. 

 

 

 

Arthur Schopenhauer  

 

Arthur Schopenhauer er en viktig forløper og inspirasjonskilde som senere ble 

forkastet av Nietzsche.  Til forskjell fra de ovennevnte tenkerne er Schopenhauer ikke opptatt 

av ting som evolusjon og naturvitenskap i sin etikk.  Her blir vi stilt overfor mer metafysiske 

problemstillinger, og det er den store pessimistens tanker om fri vilje vi skal se nærmere på.  

Nietzsches forhold til Schopenhauer begynte en dag i 1865, under hans dager som student.  

Da kom han nemlig over et eksemplar av ”Verden som vilje og forestilling”, en bok som ble 

veldig viktig for ham i den tidlige tiden som akademiker. (Thielst 1997: 65)  Schopenhauer 

ble som Richard Wagner en slags farsfigur for Nietzsche (selv om de to aldri møtte hverandre.  

Schopenhauer var død innen Nietzsche oppdaget ham).  Historiene om disse tenkerne og 

deres forhold til Nietzsche er godt kjente.  Schopenhauers syn på fri vilje, anger og 

samvittighetsnag bør allikevel kommenteres.  Innen Nietzsche ga ut MaM hadde han tatt 

avstand fra sitt tidligere idol, og når han refererte til og kommenterte ”Verden som vilje og 

forestilling”, var det med den hensikt å påpeke bokens feilaktighet. 

Som Nietzsche opererer Schopenhauer med en grunntanke om at livet er et uttrykk for 

vilje.  Forskjellen er at mens Nietzsche ser livet som en vilje til makt, ser Schopenhauer livet 

som ganske enkelt en blind vilje. (Thielst 1997: 69)  Livet er en evig vilje til nettopp livet, og 

denne viljen er en bestrebelse for å slukke en stadig strøm av behov.  Et utilfredsstilt behov er 
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videre et fravær av tilfredsstillelse, og er slik i bunn og grunn en lidelse.  Livet for 

Schopenhauer er da en lidelse, nærmere bestemt en stadig streben etter å slukke lidelse. 

(Schopenhauer 1988: 176)   

 Det er lett å spore inspirasjon fra Schopenhauer både hos Nietzsche og Rée, og deres 

tanker om godt og ondt synes helt klart å ha sitt utspring fra hans bøker.  Akkurat som for de 

to unge kameratene er dommen ”god” for Schopenhauer et vesentlig relativt begrep som 

”…betegner et objekts tilpasning til en eller annen viljesbestrebelse.” (Schopenhauer 1988: 

186)  Det som oppfyller viljens formål, altså det som tjener individet, er godt.  Dette kan 

gjelde nær sagt hva som helst, alt fra god mat til god helse, godt vær og godt skiføre.  Om noe 

er akkurat slik vi foretrekker det, er det godt.  Men hva som er godt for en person trenger 

selvfølgelig ikke være det for en annen, ja det kan til og med forholde seg stikk motsatt.  Hva 

som er godt er da relativt og avhengig av perspektiver.  Schopenhauer deler inn det gode i to 

undergrupper, hvor den ene er det umiddelbart nærværende, og den andre er den umiddelbare 

tilfredsstillelse av viljen som retter seg mot fremtiden, altså mot det nyttige og behagelige.  

Nietzsche skiller seg fra dette med sin vekt på makt.  Perspektivismen er den samme, men for 

Nietzsche er det som øker individets følelse av makt, godt. (Werke II: 1165)  Denne eksessive 

viljen er noe Schopenhauer anser som ondt. (Schopenhauer 1988: 186)  For ham er ”dårlig” 

det motsatte av ”godt.”  Alt som ikke tilsvarer den gitte viljesbestrebelsen, anses som dårlig.  

På grunn av at det gode er et relativt begrep som kun refererer til en enkelt viljes behov og 

begjær, er tanken om et absolutt gode en umulighet. (Schopenahauer 1988: 186)  Et absolutt 

gode ville være en endelig tilfredsstillelse av viljen.  Nye begjær ville da ikke dukke opp.  Det 

synes som om en slik tilstand vil innebære at viljen utsletter seg selv, og man vil slik 

unnslippe livets lidelse.  Til forskjell fra Nietzsches gode samvittighet (les; en endelig og full 

kontroll over sine drifter) og det faktum at dette ikke synes å være et realistisk mål, synes 

nettopp en endelig tilfredsstillelse av viljen å være målet for Schopenhauer. (Bjelke 1988: 75)  

Man søker å slukke viljen og få en slutt på dens stadige krav (som er kilden til ens lidelse).  

  

Ondskap 

Når det gjelder ondskap mener Schopenhauer at det finnes onde mennesker. (Shopenhauer 

1988: 186-188)  Ondskap synes da ikke å være et relativt begrep, som ”god” og ”dårlig.”  Et 

menneske som i fravær av en streng og hindrende makt er tilbøyelig til å gjøre urett, kaller 

man et ondt menneske.  Urett for Schopenhauer er når et individ ikke kun bejaer sin egen vilje 

til liv slik denne viljen fremtrer i hans/hennes eget legeme, men også lar denne bejaingen gå 

utover disse egne behovene og samtidig fornekter viljen til liv som den fremtrer i andre 
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individer. (Schopenhauer 1988: 186-187)  Denne personen har da en eksessiv vilje til liv som 

strekker seg ut over egne behov.  Dette ligner på Nietzsches vilje til makt.  Et slikt individ 

overmanner et annet og forlanger at den andre skal underkaste sine egne krefter i hans 

(forbryterens) viljes tjeneste.  Om den underlagte nekter dette, vil overfallsmannen prøve å 

tilintetgjøre ham/henne.  Dette vitner om en sterk egoisme.  Denne personen har en mye 

sterkere, eller ”heftigere” som Schopenhauer sier, vilje enn hva som er vanlig.  Hans/hennes 

vilje er sterkere enn hva som kreves for å slukke egne behov.   

 I og med at en heftig vilje innebærer en heftig lidelse (viljen stiller stadig nye krav 

(som i utilfredsstilt form er lidelse) som må slukkes), mener Schopenhauer å se en indre 

lidelse avtegne seg på et ondt menneskes ansikt. (Schopenhauer 1988: 187)  Selv når en slik 

person har tilfredsstilt sine behov synes han/hun å lide i og med at viljen stadig krever mer.  

En heftig vilje til liv er med andre ord et uttrykk for en persons grusomhet og ondskap.  Det 

synes da som om Schopenhayer ville fordømt Nietzsches noble herremenneske.  Som vi vil se 

mener Nietzsche at denne ondskapen Schopenhauer opererer med, knytter seg til ens natur.  

Slik blir dommen veldig sterk og lik den kristne dømmingen av menneskenaturen som ond 

(og syndig i et kristent perspektiv).   

 

Samvittighetsangst  

Slik ondskap som vi så ovenfor følges av en pine Schopenhauer kaller samvittighetsangst.  

Dette er kjeltringens forferdelse over sin egen handling.  Denne uroen er noe han/hun prøver å 

skjule for seg selv.  Men allikevel aner en slik forbryter en uro over tingenes tilstand.  Denne 

uroen er den vage følelsen av at ting ikke er som de ser ut på overflaten.  Som Kant skiller 

Schopenhauer mellom ting i seg selv og ting slik vi ser dem, og førstnevntes skille mellom 

intelligibel og empirisk karakter beholdes fullt og helt. (Schopenhauer 1988: 141)  Den 

intelligible karakter ses som vilje, som ”ding an sich.”  Denne viljen opptrer som 

tilsynekomst i den empiriske karakteren, som er tilsynekomsten selv slik den fremstiller seg i 

sine handlinger, i rommet og i legemligheten.  Det er altså snakk om en slags platonsk idélære 

hvor den intelligible karakteren er grunnlaget for den empiriske karakteren, som er en 

avtegning av den intelligible.  Den intelligible karakteren er i hvert individ tidsuavhengig, og 

er dermed en udelbar og uforanderlig viljesakt.  Den intelligible karakterens tilsynekomst i tid 

og rom er altså den empiriske karakteren slik den fremstiller seg i et menneskes livsløp og 

handlingsmåte.  De handlinger man begår er på denne måten bare den stadig gjentatte og 

intelligible karakteren, bare i stadig skiftende tilsynekomster.  Ut fra summen av disse 

ytringsformene fremgår den empiriske karakteren.   
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Hva er så samvittighetsangst?  Jo; ubehaget en forbryter føler er en anelse om at 

individuasjonsprinsippet (”jeg er adskilt fra alle andre”) ikke stemmer. (Schopenhauer 1988: 

187-188)  Viljen som en ”ding an sich” er nemlig en vilje, en vilje som objektiverer seg i 

enkeltindivider/ting/hendelser.  Det den onde aner, men ikke helt ser, er at han/hun er helt 

sammenvokst med alt, inkludert de han skader.  For han er kun en objektivering av viljen til 

liv.  Det samme er alle andre.  Ved å forbryte seg mot andre, forbryter han seg også mot seg 

selv.  Dette synes å føre til en viss motsigelse og spenning i den ene viljen til liv.   

Denne uroen er altså samvittighetsangsten.  Ved siden av erkjennelsen av denne 

tilsynelatenheten i verden (som skiller individene fra hverandre) er det ”…den egne viljens 

erkjennelse av seg selv og sin grad og styrke som  setter en brodd i den enkeltes 

samvittighet.” (Schopenhauer 1988; 188)  Ved denne voldsomheten, altså bejaelsen av viljen 

utover egne behov, ser den onde hvor langt unna oppgivelsen og fornektelsen av viljen (les; 

behov/lidelse) han er.  Denne oppgivelsen representerer den eneste mulighet for forløsning fra 

verden og dens stadige lidelse.  Han ser i hvor stor grad han tilhører denne verden og hvor fast 

forbundet han er til den.  Han er prisgitt livet, og erkjennelsen av andres lidelse har ikke hatt 

noen effekt på ham.  Denne avdekkingen av det ondes vesen fører til samvittighetsangsten.  

Målet for Schopenhauer er selvfølgelig å slukke lidelsen, og for å oppnå dette må man 

benekte viljen til liv.   

  

Fri vilje  

For Schopenhauer er hele naturens innhold, dens totale tilsynekomst, helt og holdent 

nødvendig.  Denne verden i alle dens tilsynekomster er objektiveringer av viljen, som selv 

ikke er tilsynekomst, forestilling eller objekt.  Denne viljen ligger bakom og er altså ”ding an 

sich.”  Viljen er ikke bestemt som følge gjennom en grunn, den er tidsuavhengig, og den 

kjenner ingen nødvendighet.  Dette betyr at viljen er fri. (Schopenhauer 1988: 173)  Et 

menneskes frihet refererer på denne måten til dets intelligible karakter, ikke til dets 

handlinger.  Vi står her overfor to motsetninger; frihet og nødvendighet, og Schopenhaer 

mener enhver ting er som tilsynekomst (av den ene sanne vilje), som objekt, og fullstendig 

nødvendig.  Tilsynekomsten er nødvendig og bestemt i kjeden av grunner og følger, og må 

som sådan være uten brudd.  ”An sich” er tingen imidlertid vilje, og denne viljen er 

fullstendig fri.    

Mennesket skiller seg imidlertid fra andre tilsynekomster i at friheten (som bare 

tilkommer viljen som ”ding an sich”) også kan inntre i tilsynekomsten.  Her må friheten 

nødvendigvis fremstille seg som tilsynekomstens motsigelse med seg selv.  I denne forstanden 
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kan ikke bare viljen ”an sich”, men også mennesket betegnes som fritt, og nettopp på denne 

måten skiller mennesket seg fra andre vesener (det synes her som Schopenhauer på finurlig 

vis lurer inn den tradisjonelle kristenmoralske tanken om at mennesket, i kraft av sin moral og 

frie vilje, står i en særstilling til resten av naturen).  På denne måten kan mennesker se seg 

som frie.  Fordi viljen som den sanne ”ding and sich” må være opprinnelig og uavhengig, må 

følelsen av opprinnelighet og frihet oppstå, selv om alle handlinger er determinert.  Friheten 

er altså en illusjon.  Man tror man har empirisk viljesfrihet, mens man i virkeligheten bare har 

intelligibel frihet. (Schopenahauer 1988: 174)  Dette har med erkjennelse å gjøre.   

Grunnen til at man ser seg som fri i sine handlingsvalg er at intellektet, som er 

underordnet viljen, erfarer viljens beslutninger først i etterkant.  På denne måten har det 

(intellektet) ved et gitt valg ingen informasjon om hvordan viljen velger.  Intellektet erkjenner 

ikke den intelligible karakteren, kun den empiriske, som er et resultat av det intelligible.  Den 

empiriske karakterens valg er da en illusjon, i og med at det er den intelligible karakteren som 

velger handlingsalternativ.  Om man argumenterer for frihet i handlingsvalg ved å tenke seg 

to forskjellige tidspunkter hvor man står overfor samme situasjon og handler radikalt 

forskjellig, svarer Schopenhauer at i så fall må ens vilje i mellomtiden ha forandret seg. 

(Schopenhauer 1988: 174)  I så fall er viljen i tiden, siden forandring kun kan skje i tid.  

Spørsmålet om den enkelte handlings frihet dreier seg da om spørsmålet om viljen ligger i 

tiden eller ikke.  Er viljen ”ding an sich” og uavhengig av tiden, noe som følger både av 

Schopenhauers og Kants fremstilling, må også individet i en og samme situasjon alltid handle 

på en og samme måte.  På denne måten vil en ond gjerning være en sikker garanti for utallige 

ugjerninger en slik person må gjøre av nødvendighet også i fremtiden.  Dette er problematisk.  

Men det synes som om Schopenhauer mener at ens intelligible karakter ikke kan forandres 

(det er jo snakk om selve den ene viljen til liv) selv om man forandrer sin adferd.  Dette har 

med erkjennelse å gjøre.  Anger oppstår aldri ved at viljen forandrer seg, for det er umulig.  

Angeren oppstår av at erkjennelsen er forandret. (Schopenhauer 1988: 175)  Det vesentlige og 

egentlige i det man vil, må man stadig ville.  Man er jo selv denne viljen som ligger utenfor 

tiden og all forandring.  Å angre på hva man har villet, er da umulig siden viljen er utenfor 

tiden.  Man kan bare angre hva man har gjort.  Man angrer sin handling fordi man har handlet 

i uoverenstemmelse med viljen.  Angeren er da erkjennelsen av denne diskrepansen, altså at 

man har forbrutt seg mot seg selv. 
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Den ervervede karakter 

Ved siden av den empiriske og intelligible karakter, fremstiller Schopenhauer den ervervede 

karakter  ”…som man først konstiturerer i livet gjennom sine handlinger i verden…” 

(Schopenhauer 1988: 175)  Denne karakteren skaper man altså gradvis gjennom sine 

handlinger.  Men siden den empiriske karakteren er en tilsynekomst av den intelligible 

karakteren, hvorfor er den ikke da uforanderlig og konsekvent?. På den måten må vel også 

mennesket alltid fremstå som konsekvent og karakterfast, og behøver vel ikke å erverve seg 

en karakter på kunstig måte?  Dette er ikke tilfelle i følge Schopenhauer.  Hvor mye man enn 

er én og samme person, så kan man ikke alltid forstå seg selv.  Igjen er vi inne på dette med 

erkjennelse.  Man mistyder ofte seg selv så lenge man ikke til en viss grad har rukket å 

erverve seg den egentlige selverkjennelse.  Man må først ut fra erfaringen lære hva man vil og 

hva man kan.  Det dreier seg her om en selvinnsikt man opparbeider seg via livserfaring.    

Inntil vi har levd hardt og fått slik erfaring er vi karakterløse.  Hele tiden kastes man tilbake 

gjennom harde og formende slag utenfra.  Til slutt vil man ha ervervet seg en karakter.  Denne 

karakteren er ikke mer enn en mest mulig fullkommen kjennskap til sin egen individualitet.  

Den ervervede karakteren er en abstrakt viten om ens styrker og svakheter, altså om den 

empiriske karakters styrker og svakheter.  Den intelligible karakter er uberørt av dette.  Det 

man får innsikt i synes å være hvor determinert den empiriske karakteren er.  Man får altså 

kunnskap om hvilke handlingsvalg ens empiriske karakter tar i gitte tilfeller.  På denne måten 

kan man lære seg selv å kjenne, for så å begå kloke valg på basis av denne kunnskapen.    

 

Fornektelsen av viljen 

Målet med Schopenhauers prosjekt er altså å fornekte viljen:  ”…hele tilværelsen fremstiller 

seg som lidelse, og…den fullkomne hellighet består i å fornekte og oppgi all vilje, for nettopp 

derved å kunne forløses fra verden og dens lidelse.” (Schopenhauer 1988: 203)  Denne viljen 

er en blind vilje til liv og en kilde til stadig nye behov/lidelse.  Lengten etter hvile, en i bunn 

og grunn religiøs lengsel, er helt sentral her.  Det er snakk om en asketisk hvile fra livets 

lidelse.  Det som skjer er at viljen trekker seg tilbake fra livet som forestilling.  Verden slik vi 

ser den er forestilling og den intelligible verdens speilbilde.  For at dette prosjektet skal kunne 

lykkes kreves erkjennelse av tingenes rette tilstand.  Man må gjennomskue Mayas slør og 

avsløre individuasjonsprinsippet.  Verden må erkjennes som én grunnleggende vilje.  Den 

første anelse om tingenes rette tilstand ser vi i form av samvittighetsangsten.  Ved siden av 

dårlig samvittighet snakker Schopenhauer også om god samvittighet.  God samvittighet er når 

man har den tilstrekkelige erkjennelse av livets sammenheng.  I en slik tilstand er alle skiller 
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mellom ”meg” og ”deg” utslettet, og man ser hvordan hele verden som forestilling er en 

avspeiling av den ene viljen til liv. (Schopenhauer 1988: 191)  Når man har kommet til en slik 

innsikt har man muligheten til å overkomme dette livet og dets lidelse.  Man ser nå at all 

denne lidelsen i verden er noe en selv er forbundet med.  Alles eller alts lidelse er da den 

enkelte like nær, og blir naturlig nok umåtelig stor.  Dette får en uunngåelig virkning.  En slik 

erkjennelse av verdens lidelse har en sterk virkning på viljen.  Konfrontert med seg selv og all 

den grusomhet (viljesbejaelser) den har påført verden, blir den forskrekket. (Schopenhauer 

1988: 192-193)  Dette er vendepunktet med hensyn til benektingen av viljen.  Nå rygger 

viljen tilbake fra sitt speilbilde i den empiriske verden, og søker å negere denne verdenen via 

askese.  Vi merker oss at det nå er snakk om et videre steg fra samvittighetsangsten, som er 

den første anelse av uro over tingenes tilstand.  Ved en slik negering av livet er det viljen som 

negerer seg selv i det som er dens tilsynekomst, altså livet slik det fremstår for oss.  Dette er 

en askese som innebærer fullstendig viljesløshet og resignasjon.  Men det er også snakk om 

en aktiv askese, altså en aktiv streben imot livet og nedbryting av viljen ved å si ifra seg 

behagelige goder.  Det seksuelle aspektet ved livet er en selvfølgelig ting å strebe bort ifra i 

denne sammenhengen. 

Når vi nå vender oss til Nietzsche og hans MaM, vil vi stå overfor en Nietzsche som 

allerede har forkastet Schopenhauer og gitt seg naturalismen i vold.  Schopenhauer er like 

fullt interessant i og med at han ved utgivelsen av MaM nylig hadde blitt forkastet av den 

unge professoren.  Dessuten tar Nietzsche eksplisitt avstand til Schopenhauers syn på nettopp 

fri vilje og ansvar i denne boken.     

 

 

 

Nietzsche blir ”Réealist” 

 

Året etter at Rées ”Ursprung…” kom ut (1878) og mens han fortsatt var professor i 

Basel, ga Nietzsche ut ”Menschliches, Allzumenschliches.”  Denne boken er hans første etter 

hva vi kan kalle en filosofisk vending bort fra det mer romantiske preget vi finner i ”Die 

Geburt der Tragödie.”  Bokens tittel tyder på at man nå beskjeftiger seg med menneskenes 

svakheter.  Her vil Nietzsche, som Rée, avsløre diverse feil som har ført til at menneskene tror 

på ting som religion og moral.  Han vil avsløre våre illusjoner og vise at verdier som ”god” og 

”ond” er menneskeskapte og ikke gitt oss av noen guddom.  Metafysikken taes det ganske 

enkelt avstand fra.  Guder, metafysikk, en ”virkelig” verden bakom den vi ser etc. skal bort.  
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Med hensyn til den ”virkelige” verden tar han opp tråden etter Kant.  Kant sier at vi aldri kan 

komme til en kunnskap om tingenes rette tilstand.  Nietzsche går videre med å si at en slik 

verden heller ikke angår oss, og at vi heller ikke bør bry oss med den. (Faber 1984: xi)  Han 

vil være jorden tro, og forkaster metafysikken i og med at den ikke refererer til reelle 

størrelser i naturen.  Dette sier en del om den generelle stemningen hos forfatteren på dette 

tidspunktet.  

MaM er egentlig ganske lik Rées ”Ursprung…”, dog med noen sentrale forskjeller.  

Felles for de to er viljen til å avsløre vår moralitet og moralske skikker som basert på en rekke 

illusjoner og feilantagelser.  Tidlig i boken tar Nietzsche for seg verdiene ”god” og ”ond” og 

deres opprinnelse. (Werke I: 479-481)  Denne fremstillingen er i hovedtrekk den samme som 

Rées.  Handlinger dømmes som ”gode” eller ”onde” på basis av deres fordelaktighet eller 

ulempe for en bestemt person eller gruppe personer.  Snart glemmer man denne opprinnelsen 

og antar at ”god” og ”ond” er indre kvaliteter ved handlingen, uten å tenke på dens 

konsekvenser.  Handlinger blir slik, i kraft av en forglemmelse, ”gode” eller ”onde” i seg selv.  

Det som har skjedd er at man tar effekten av en handling for å være dens årsak.  (Dette får 

Nietzsche senere bukt med via den genealogiske metode, hvor han går betydelig mer historisk 

til verks enn Rée).  Man drar det så enda lenger og gir predikatene ”god” og ”ond” til hele 

menneskeheten.  Slik blir mennesket ansvarlig for sine handlingers konsekvenser, for sine 

handlinger, sine motiver, og til slutt for sin natur.  (Dette er ting vi kjenner igjen i en 

kristenmoralsk tankegang.  Disse holdningene til livet og menneskets natur (som essensielt 

skyldige) er ting vi skal se Nietzsche opponerer mot på det sterkeste)  

 Til syvende og sist vil vi imidlertid innse at menneskenaturen ikke kan være ansvarlig, 

siden den er et (uunngåelig) resultat av diverse påvirkninger fra fortidige så vel som nåtidige 

elementer.  Mennesket kan da ikke holdes ansvarlig for noen ting, heller ikke sin natur, sine 

motiver, handlinger og deres følger.  De moralske følelser viser seg da å være historien om en 

feil.  Feilen er idéen om ansvar, som igjen hviler på feilantagelsen av fri vilje. (Werke I: 480)  

Ifølge Nietzsche er det denne troen på at man kunne og burde valgt annerledes som gjør at 

mennesket føler anger og samvittighetsnag.  Nietzsche er altså enig med Rée i at vi ikke har 

fri vilje til å bestemme vår natur og oppførsel.  Samvittighet er også en vane man lett kan gi 

opp, og Nietzsche mener mange ikke føler dette samvittighetsnaget i det hele tatt.  Fenomenet 

samvittighet er forbundet med utviklingen av skikk og kultur, og er slik veldig foranderlig, og 

har ifølge Nietzsche kanskje bare vært til stede i en relativt kort periode i verdenshistorien.  

Man er altså ikke ansvarlig for sine handlinger og sin natur, og å dømme er urettferdig, også 

når det gjelder individets dømming av seg selv (les; samvittighetsnag). (Werke I: 481)  (Dette 
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betyr ikke at Nietzsche ser seg selv som et individ uten plikt og ansvar.  Akkurat det vil vi se 

klart litt senere.  Det går nemlig an å være et etisk ansvarlig individ uten å hengi seg til 

moraliteten).   

Det mest åpenbare likhetstrekket mellom Nietzsche og Rée er deres syn på den frie 

viljen og det samvittighetsnag det skaper i den enkelte.  Her bør vi med en gang skille mellom 

individets følelse av anger/dårlig samvittighet, og en kollektiv samvittighet.  Kort sagt kan 

man si at mens den enkeltes samvittighet er den samvittighetskval den enkelte føler, er en 

kollektiv samvittighet en varig tilstand i et samfunn, dets sosiale skikker og normer om man 

vil.  Her introduserer Nietzsche tanker som aldri falt Rée inn.  For det moralske problem (om 

hva som er godt og ondt) består ifølge Nietzsche ikke ene og alene i motsetningen mellom 

egoistisk og altruistisk.  Det handler snarere om gitte tradisjoner og graden av bundethet til 

disse tradisjonene.  Nietzsche legger i aforisme 96 i MaM vekt på flokkinstinktet og ser dette 

som forutfor de individuelle hensyn i tid. (Werke I: 504-505)  I en slik tid (hvor 

flokkinstinkter råder) er den som følger de gitte tradisjoner og skikker en moralsk person, 

mens den som bryter ut og handler individualistisk er umoralsk.  Å være moralsk, korrekt, og 

etisk ”…heisst Gehorsam gegen ein altbegründetes Gesetz oder Herkommen haben.” (Werke 

I: 504)  Å følge tradisjonen og gjøre det som kreves, det være om det er egoistisk eller 

altruistisk, er altså opprinnelig sett å være moralsk.  Tradisjonens opprinnelse spiller ingen 

rolle, og dens funksjon er hovedsakelig å holde et fellesskap/samfunn samlet (i så måte synes 

den kristelige/vestlige moralitet å ha fungert perfekt i sin kontroll av individene i et samfunn).  

I aforisme 52 (”Inhalt des Gewissens) i ”Der Wanderer und sein Schatten” beskriver 

Nietzsche samvittighetens innhold.  Dette innholdet er alt som fra barnsben av har blitt lært 

oss av personer vi respekterer og/eller frykter:  ”Der Glaube an Autoritäten ist die Quelle des 

Gewissens…” (Werke I: 902)  Samvittigheten er ikke Guds stemme i mennesket, men heller 

menneskets stemme i mennesket.  Å løse seg fra tradisjonen ble sett som farlig, ikke bare for 

den enkelte, men for hele fellesskapet, i og med at guddommen straffet kollektivt.  Dette 

setter sterke bånd på den enkelte og gjør individualistisk tenkning veldig vanskelig.  Et 

overtramp vil da føre til samvittighetsnag.  Dette samvittighetsnaget er uavhengig av om 

ugjerningen var egoistisk eller altruistisk.  Handlingen dømmes ut fra om den respekterte 

tradisjonen eller ikke.  Når Rée setter motsetningen mellom egoistisk og altruistisk som 

grunnleggende i bedømmingen av gode og onde handlinger, overser han ifølge Nietzsche 

mangfoldet av bedømmelser av godt og ondt.  Rée setter egoisme og altruisme opp mot 

hverandre, viser at altruisme via vane ble det vinnende motiv, og sier seg så ferdig.  Dette er 

ikke nok for Nietzsche.  Det kan innen et folk herske forskjellige bedømminger av hva som er 
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godt og dårlig.  To radikalt forskjellige tankesett blir så introdusert; den noble kastes 

tankesett, og den lavere masses tankesett. (Werke I: 483-484)  Her får vi en forsmak på hva 

Nietzsche senere vil legge ut om i MGs første del.  Konseptenes ene opprinnelse er rotfestet i 

de herskende kaster og klaner.  Dette er mennesker som gjengjelder godhet med godhet, og 

ondskap med ondskap (her har Nietzsche ennå ikke gått i dybden angående skillet mellom 

”ond” og ”slett” som vi ser i MG).  Disse menneskene er de ”gode.”  Dette er en verdidom 

disse individtypene setter på seg selv.  På samme måte dømmer man de som er maktesløse og 

ute av stand til å gjengjelde, som de ”dårlige.”  Som en god mann/kvinne tilhører man det 

”gode”, det vil si et samfunn med fellesskapsfølelse.  Alle individene i et slikt fellesskap er 

bundet sammen ved sin styrke og evne til å gjengjelde.  Som en dårlig mann/kvinne tilhører 

man en masse av maktesløse uten noen slik fellesskapsfølelse.  De gode er en kaste, mens de 

dårlige er en masse.  Her opererer Nietzsche med en helt klar og naturlig rangstige og viser en 

preferanse for det noble og aristokratiske fremfor det middelmådige.  I et samfunn av gode 

individer kan det ikke vokse ut en dårlig mann/kvinne i og med at slik godhet er arvelig 

(senere vil vi se at Nietzsche var opptatt av å skjerme slike individer fra massens dårlige 

innflytelse og degenerasjon).   

 Hos den lavere masse er enhver annen tatt for å være en fiende, en hensynsløs, 

utnyttende, slem, slu etc., uansett om han/hun er en nobel eller en av lavere rang.  ”Ond” er 

deres beskrivelse av mennesket.  Ethvert framstøt i form av godhet, hjelpsomhet, medlidenhet 

eller liknende, tas med stor skepsis som fientlighet og lureri.  Man er hele tiden skeptisk og 

ser det meste av gode ting som raffinert ondskap.  Med en slik holdning i ethvert individ kan 

ingen fellesskapsfølelse oppstå.  Følgelig mener Nietzsche at hvor slike oppfatninger av 

konseptene god og ond dominerer, vil individets og fellesskapets undergang være nær.  Vår 

nåværende moralitet må da ha vokst ut av den regjerende klans tankesett. (Werke I: 483)  

Denne noble mennesketypen representerer det siste steg i den moralske utvikling til nå.  I 

aforisme 94 i MaM nevner Nietzsche tre stadier av forfining i moraliteten til nå.  Det første 

stadium av forfining er når menneskets handlinger ikke lenger bestemmes av 

øyeblikksbetonet tilfredsstillelse av behov, men av hensyn til varig komfort.  Mennesket har 

på dette stadiet begynt å overveie sine handlinger av hensyn til deres konsekvenser.  Andre 

stadium er nådd når man handler etter æresprinsipper.  Med disse prinsippene finner man sin 

plass i samfunnet og underretter seg de vanlige holdninger og normer.  Dette eleverer 

individet høyt over forrige stadium, hvor det kun tok hensyn til seg selv og eget velvære.  Nå 

viser man, og vil bli vist, respekt.  Man forstår slik at ens velvære og fordeler er avhengig av 

ens eget syn på andre, og deres syn på en selv.  Det siste stadium (til nå) er når man handler i 
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henhold til sin egen standard for ting og mennesker.  Man bestemmer selv hva som er godt og 

ærefult for seg selv og andre.  Her forholder man seg til raffinerte konsepter om nytte og ære.  

Kunnskap gjør et slikt individ i stand til foretrekke det som er mest nyttig for den generelle 

velferd (over individuell velferd).  Man vil foretrekke ting med varig verdi heller en de 

øyeblikkbetonede verdier.  Vi står her overfor et kollektiv-individ. (Werke I: 502-503)  Staten 

er et slikt kollektiv-individ. (Werke I: 507)  Som vi skal se i MG har statsdannelse en 

avgjørende virkning på menneskets indre verden, og legger grunnlaget for dets raffinering. 

 

*  

 

Som vi ser går Nietzsche mer i dybden og er mer historisk anrettet enn sin venn Rée.  

Tanken om fri vilje, egoisme og uegoisme som Rée satte som utgangspunkt for sin 

undersøkelse, er ifølge Nietzsche nyvinninger i forhold til flokkmentaliteten.  Respekten for 

tradisjoner og guddommer kom forut for alt dette i tid.  Konsepter som fri vilje og 

individualitet synes å ha utviklet seg senere.  Først med kristendommen og moraliseringen av 

konsepter og begreper synes samvittigheten å ha blitt noe personlig, altså et stadium i 

menneskenes utvikling hvor man begynte å bry seg om sin egen skyld og frelse etc.  Ifølge 

Nietzsche spiller ikke den bindende tradisjonens opprinnelse noen rolle, og egenlig ikke dens 

innhold heller.  Dens funksjon er jo kun å holde samfunnet sammen.  Jo eldre tradisjonen er, 

jo mer obskur blir den, og jo mer respekt får man for den.  Dette er jo regler som har vist seg å 

fungere over lang tid, og å bryte med dette var utenkelig.  Til slutt vil disse skikkene bli 

hellige og man respekterer dem ut fra ærefrykt.  Vi snakker her om en fjern fortid, og 

Nietzsche mener denne ærefryktige og pietistiske moraliteten er eldre enn den moraliteten 

som krever altruistiske og selvoppofrende handlinger. (Werke I: 505)  Selv om tradisjonen 

blir obskur og hellig, er det ikke snakk om en religion i moralsk forstand.  For Nietzsche 

skiller religion og moral.  En slik gammel religion er ikke moralsk i vår moderne forstand.  

Det synes heller å dreie seg om en type moral man ser i for eksempel det gamle Hellas.  Man 

opererer med lydighet overfor tradisjon, ikke overfor en dømmende guddom.  Hva som er 

godt og ondt her er ikke ensbetydende med uegoistisk og egoistisk.  Det som teller er om 

handlingen følger tradisjonene eller ikke.  Grekerne var med andre ord religiøse, men man 

forholdt seg ikke til dømmende guder.  En klanderverdig handling ble ifølge Nietzsche 

forklart som gudenes verk i det gamle Hellas.  På denne måten mente han at grekerne brukte 

sine guder nettopp til å holde den dårlige samvittigheten på avstand.  (Werke II: 834-835) 
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På dette stadiet i sitt forfatterskap ser vi altså at Nietzsche allerede er på vei videre fra 

Rée og hans (i Nietzsches øyne) uhistoriske tenkning.  Uansett bør vi legge merke til at 

Nietzsche har mye til felles med den naturalistiske tradisjonen generelt.  Det mest åpenbare 

likhetstrekket er, som vi også senere vil se, Nietzsches vekt på verdens brutalitet.  Dette har 

han helt klart til felles med Rée, Spencer, og Darwin.  Verden er brutal.  Denne brutaliteten 

spiller også en viktig rolle i menneskets sivilisering hos Nietzsche, så vel som hos Rée og 

Spencer.  En vanemessig tilvenning til nye handlemåter via tvang er generelt helt sentralt i 

Nietzsches redegjørelse for menneskets sosiale og moralske utvikling.  Som vi så i MaM var 

den disiplinen man ble nødt til å fremvise under presset fra overmakten, opprinnelig et resultat 

av frykt for straff i tilfelle man brøt med normer og regler.  Dette tyder på en overgang fra 

egoistiske og øyeblikksbetonte hensyn (les; frykt for straff) over imot mer altruistiske hensyn.  

Det er i den sammenhengen viktig å se hvordan en slik type sosial og religiøs kontroll hos 

Nietzsche ikke vil være en spesifikt moralsk kontroll.  Dette er verdslige og religiøse sperrer 

på individets adferd, ikke ulike de sosiale, politiske, og religiøse sperrer vi ser hos Spencer.  

En ektefølt moralsk følelse av plikt (les; genuin og ektefølt altruisme, til forskjell fra frykt for 

straff) vil først komme senere.  Dette vil vi komme nærmere inn på senere, noe som også vil 

vise oss den første stats viktige rolle i menneskenes sosiale og moralske utvikling i Nietzsches 

tenkning.  Som vi vil se med gjennomgangen av MG, har det ut fra denne gamle respekten for 

tradisjonen vokst en spesifikt moralsk dimensjon.  Forskjellen mellom Nietzsche og de andre 

naturalistene i denne sammenhengen blir viktig.  For Nietzsche er ikke moralitet et resultat av 

noen gradvis utvikling lik den vi ser hos tenkere som Darwin, Rée, og Spencer.  Moralitet for 

Nietzsche er som vi skal oppdage et resultat av en slags åndelig hevn.  Kort sagt er 

moraliteten de undertryktes svar på de brutale menneskers vilje til makt.  Denne 

moraliseringen er også selv et resultat av en vilje til makt.  Vilje til makt vil vi se er helt 

sentralt i Nietzsches tenkning generelt.  Denne maktviljen er representert i det sunne og 

naturlige herremennesket, og i de svakere slavemenneskene.  Den (viljen til makt) er også det 

som kan skape en potensiell fremtid for menneskene om vi skal tro Nietzsche, samtidig som 

det er det punkt hvor Nietzsche skiller seg fundamentalt fra evolusjonstenkningen.  For 

Nietzsche er livet en vilje til makt, ikke til tilpasning.  Dette kommer vi nærmere inn på i 

kapittel fire.   

 

Fri vilje – Schopenhauer vs. Nietzsche 

I sin forkasting av kristendommen med dens devaluerende verdier og negative syn på livet, 

snur altså Nietzsche seg til naturalismen, men med sterke forbehold.  Disse forbeholdene, som 
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kort sagt går ut på å ikke godta evolusjonsprosessens resultat og dens (ifølge Spencer) 

immanente progress henimot perfeksjon, vil vi se nærmere på senere.  Når det gjelder 

forkastingen av kristenmoralen er Nietzsches senere verker de mest relevante.  Men det er 

allikevel nyttig og interessant å se hvordan Nietzsche med sin nye vitenskapelige vending 

forholder seg til sitt gamle idol Schopenhauer.  Det synes helt klart at Schopenhauers tenkning 

er ekstremt pessimistisk og preget av en slags religiøs lengsel bort ifra livet, og Nietzsches 

grunner for å forkaste dette er nesten for innlysende til å gå inn på.  Selve essensen i 

Nietzsches (senere) moralkritiske prosjekt er nemlig å sette spørsmålstegn ved moralitetens 

verdi (Werke II: 765), samt å ta et oppgjør med dens devaluering av menneskelivet og det 

dennesidige.  I så måte forkastes en ekstrem kristelig askese og generell motvilje mot livet, 

ting Schopenhauer synes å dyrke.  Det er i det hele tatt mye kristent i Schopenhauer (ikke for 

å si at Schopenhauer var en kristen, men hans syn på livsviljen og dens endelige negering har 

klare fellestrekk med ekstrem religiøs askese og og et kristent livssyn (som Nietzsche ser 

det)), og hans vekt på den ene vilje som det innerste og metafysiske prinsipp i alt, legger en 

stor byrde på menneskenes natur og karakter.  Schopenhauer tilskriver for eksempel ondskap 

til individer med en heftig livsvilje. (Schopenhauer 1988: 187)  Dette vil i Nietzsches øyne for 

det første være en ”ondskap”, hvor vi vektlegger anførselstegnene, og vil videre være et 

handlingsmønster som skjer av nødvendighet i individet, grunnet dets bestemte natur.  På 

grunn av denne ondskapen Schopenhauer tillegger mennesker, blir han da sammen med 

kristenmoralen forkastet av Nietzsche.  Det er for øvrig interessant å tenke på hvor ekstremt 

Nietzsches syn på en enkelt person forandret seg over en relativt kort periode i hans liv.  Dette 

synes i det hele tatt å være et typisk trekk ved hans liv og hans forhold til andre mennesker, og 

vitner om en person i stadig åndelig/filosofisk utvikling (og muligens om en vanskelig person 

å ha med å gjøre rent privat…men nok om det). 

Tross i visse likhetstrekk, da spesielt vekten på vilje som livets basis, er altså 

Nietzsche fundamental uenig med Schopenhauer.  Viljen til liv, altså viljen som en enhetlig 

størrelse, er for Nietzsche er fordom. (Werke II: 581)  Senere skal vi se nærmere på hva 

Nietzsche legger i ”vilje”, og se at dette ifølge ham ikke er noe man enkelt kan forstå.  

Nietzsches vilje til makt er ikke en metafysisk størrelse som Schopenhauers vilje til liv (den 

synes i alle fall ikke å være ment som det fra Nietzsches side).  Schopenhauers syn på viljens 

frihet og udelelighet tilskriver ifølge Nietzsche ansvar og skyld til et menneskes karakter, noe 

som i bunn og grunn er ganske likt det kristne synet på fri vilje.  Frihetens illusoriske karakter 

er dog noe Schopenhauer har til felles med Nietzsche.  Men Nietzsches problem er altså at 

med tanken om viljen som ”ding an sich” og som fri, tilskriver Schopenhauer frihet og ansvar 
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til en persons natur, eller karakter (altså den intelligible karakter).  En heftig livsvilje vil for 

Nietzsche være en maktvilje, noe naturlig og sunt, ja det er selve basisprinsippet i livet.  

Dessuten er Schopenhauers dom om personers ondskap noe Nietzsche ikke vil kunne gå god 

for.  For ham er både ”god” og ”ond” relative termer.  Akkurat dette med at ”god” og ”ond” er 

relative termer synes for øvrig å være et fellestrekk for Nietzsche og de omtalte naturalistene.  

Absolutte verdidommer som tilskriver godhet eller ondskap til et individ er generelt sett et 

viktig trekk ved den moraliteten Nietzsche er i opposisjon til.  I den sammenhengen havner 

Schopenhauer innenfor det moralske rammeverket Nietzsche vil bli av med.  Nietzsches 

naturalisme innebærer som nevnt at verden er brutal, og følelser som medlidenhet og 

altruisme har ingen selvfølgelig forrang.  For Schopenhauer er livet en stadig lidelse, noe som 

bare kan løses ved å oppgi livsviljen.  Dette innbærer at man har medlidenhet, og at man 

oppgir sin viljes krav overfor omverdenen.  Dette kan man først greie etter at man har 

oppnådd en innsikt om at all lidelse er en del av den ene og samme viljen.   

Nietzsche vil også kunne gå med på at livet er en lidelse for mange.  Spørsmålet er 

bare hvordan man håndterer denne lidelsen.  Dessuten vil ikke Nietzsche se det faktum at 

noen lider mer enn andre på grunn av sine naturgitte kapasiteter, som noe galt eller ”ondt.”  

Det er bare slik livet er for Nietzsche, det er et utrykk for vilje til makt, og den som er sterkest 

vinner.  Schopenhauers største forbrytelse (i Nietzsches øyne) synes å bestå i måten han søker 

å håndtere livets lidelse på; han vil slukke den ved å negere livet.  Nietzsches prosjekt synes 

derimot å gå ut på å stirre denne lidelsen i øynene og bruke sine forutsetninger for å skape seg 

en egen mening med livet, og ikke føle bitterhet overfor det dennesidige.  Dette vil vi komme 

tilbake til senere i oppgaven.  

Schopenhauers syn på vilje, den frie viljen og det ansvar den legger på mennesket er 

altså hva Nietzsche protesterer mot.  I Mam ser vi hvordan Nietzsche mener at følelsen av 

ansvar og skyld er en feil og en unødvendighet.  I den samme aforismen som han forklarer 

”god” og ”ond” sine opprinnelser (aforisme 39), kommenterer Nietzsche Schopenhauers 

morallære og henviser direkte til nettopp hans syn på spørsmålet om ansvar og fri vilje. 

(Werke I: 480)  Nietzsche tolker Schopenhauer dit hen at siden visse handlinger produserer et 

ubehag (altså en skyldfølelse), må det finnes et ansvar.  For hvis mennesket ikke er ansvarlig 

for sine handlinger eller sin natur, ville det ikke vært noen grunn til å oppleve dette ubehaget.  

Det Shopenhauer i følge Nietzsche gjør, er å slutte fra effekten til årsaken.  Schopenhauer 

mener altså at på grunn av at dette ubehaget finnes, kan man bevise at aktøren må ha hatt en 

frihet i sitt handlingsvalg.  Denne friheten (og følgelig ansvaret) Schopenhauer mener må 

finnes, bestemmer, ifølge Nietzsche, imidlertid ikke hvilke handlinger man vil begå, men 
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snarere ens natur.  Friheten er altså en frihet til å bestemme hvem man vil være, ikke hva man 

vil gjøre.  Handlingen befinner seg innen en streng kausal sfære hvor ting skjer av 

nødvendighet.  Her finnes ikke ansvar.  Ansvaret Schopenhauer opererer med synes altså for 

Nietzsche å hvile på hvem man velger å være.  For Schopenhauer følger handlingen da, i 

Nietzsche øyne, som en nødvendighet av ens natur (les: den intelligible karakter), og denne 

naturen har man selv valgt.  Ubehaget man føler ved en handling synes da å referere til 

handlingen, mens den i virkeligheten refererer til ens natur.  Denne naturen er et resultat av en 

fri vilje.  Man blir slik hvem man vil være.  Dette er Nietzsches tolkning av Schopenhauer, og 

han er uenig.  Å rettferdiggjøre en skyldfølelse på basis av at den eksisterer, er ifølge 

Nietzsche en falsk slutning.  På bakgrunn av denne feilslutningen mener han at Schopenhauer 

kommer frem til en konklusjon som er fantastisk, og ikke i ordets positive betydning.  

Nietzsche mener en slik skyldfølelse etter en handling ikke trenger å være rasjonell, ja den er 

jo nettopp irrasjonell i at den hviler på en feilantagelse av at handlingen ikke må hende av 

nødvendighet, men at den er resultat av et fritt valg.  Hvor Schopenhauer mener ubehaget ved 

en handling beviser at ansvar finnes, det vil si at mennesket har et fritt valg (til å bestemme 

sin natur), ser Nietzsche en feil: Man tror man er fri, og derfor føler man skyldfølelse og 

anger.  Det er interessant å merke seg følgene av Schopenhauers syn på denne frie viljen.  I og 

med at den refererer til ens esse og ikke ens operari (Werke I: 480) synes det som om 

skyldfølelsen av nødvendighet vil være mye mer brutal enn om den hedde referert til 

handlingen.  For akkurat som når kristenmoralen tilskriver predikatene ”god” og ”ond” til 

menneskets natur og kaller det syndig, synes også Schopenhauers syn på fri vilje å legge et 

sterkt og lignende press på et individ.  Om handlingene følger av et fritt valg basert på ens 

natur og karakter (som ikke er et resultat av fritt valg) synes ikke skyldfølelsen å være så hard.  

En handling man ser som gal kan da forklares ved at man i gitte tilfelle valgte feil 

handlingsalternativ.  Dette betyr bare at handlingen var feil.  Men så fort man tilskriver 

ansvaret til ens natur, er det plutselig ens esse, ens karakter som er forkastelig.  På grunn av 

dette kan altså Nietzsche på sine ”eldre” dager ikke lenger gå god for Schopenhauers filosofi. 

Imot dette setter Nietzsche kort sagt vold og tvang.  Det ansvaret menneskene føler i 

forhold til hverandre og sine kontrakter seg imellom, er et resultat av en fysisk underleggelse.  

Her viser Nietzsche at han har en fot i den naturalistiske tradisjonen.  Dette med fysisk tvang 

og underlegging har vi allerede nevnt, og det vil også bli viktig senere i oppgaven.  Det 

faktum at man føler ansvar overfor hverandre tyder også i Nietzsches tilfelle på at man står 

overfor et valg mellom handlingsalternativer.  Men ettersom vi har sett at Nietzsche ikke tror 

på menneskets enhetlige og fri vilje, vil han måtte forklare menneskenes ansvarsfølelse på en 
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naturalistisk måte.  I den sammenhengen vil andre kapittel med dets gjennomgang av MG 

være til hjelp.  Her vil vi se hvordan Nietzsche har mye naturalisme i seg, men at noen viktige 

grunnforutsetninger skiller hans tenkning fra evolusjonismen.  Med den sterke vekten på 

viljen til makt som vi ser hos Nietzsche, vil man allerede ane at ”fri vilje” og moralitet 

generelt, er noe menneskene selv har skapt seg. 
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Kapittel 2 

Moralens Genealogi 

 

 

 

Innledning 

 

Å sette sammen en helhetlig fremstilling av Nietzsches syn på samvittigheten ved 

hjelp av hans tidligere verker, er vanskelig siden han begrenser seg til å nevne det i enkelte 

aforismer her og der.  Men vi ser allerede i MaM at han berører ting som blir viktige senere i 

forfatterskapet.  Lesingen blir uansett atskillig mer interessant utover på 1880-tallet.  For 

mens han i MaM ikke tok stilling til moralitetens verdi, men ganske enkelt beskrev dens 

historie (som viste seg å være historien om en rekke feilantagelser), befatter han seg senere 

med nettopp moralitetens verdi for mennesket.  Han setter nå spørsmålstegn ved moralitetens 

verdi og nøyer seg ikke lenger med å være en deskriptiv vitenskapsmann:  ”Sprechen wir sie 

aus, diese neue Forderung: wir haben eine Kritik der moralischen Werte nötig, der Wert 

dieser Werte ist selbst erst einmal in Frage zu stellen...“ (Werke II: 768)  MG er i så måte et 

høyst polemisk verk.  I tillegg til at han nå tar stilling til moralitetens verdi, blir den nå også 

kritisert for å ha hindret menneskehetens blomstring. (Werke II: 868)  Denne blomstringen og 

utviklingen av menneskeheten er viktig i Nietzsches sene forfatterskap.    

 I denne boken (MG) kan man si at Nietzsche fullbyrdet det han hadde påbegynt i 

MaM.  Mens MaM er en samling aforismer som gaper over et vidt spenn av temaer, er MG et 

mer konsentrert og dyptpløyende verk som fokuserer på moraliteten og dens historie alene.  

Forordet til boken vitner om en forfatter med et stort ego og en trang til å fremstå som svært 

så original.  Innen denne perioden av forfatterskapet var vennskapet med Rée oppløst, og mye 

plass vies til å distansere seg fra hans idéer. (Werke II: 765-766, 768-769)  Den 

forhenværende vennen blir satt i bås med de engelske moralhistorikere, en gruppe 

akademikere som blir kritisert for sin utilitarisme og mangel på historisk sans.  Sin egen 

skeptisisme overfor moraliteten mente Nietzsche var så i opposisjon til sine omgivelser og sin 

oppvekst at han så den som nesten a priori (Werke II: 764) (noe som er smått ironisk og 

vanskelig å tro helt på, siden Nietzsche vokste opp som en ung kristen i en protestantisk 

familie med en prest til far.  At hans skeptisisme var a priori synes dermed lite sannsynlig.  

Det ville tvert imot være rimelig å anta at hans forkasting av kristendom og moral var et 
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vanskelig oppgjør for Nietzsche, og kanskje et han aldri helt klarte å gjennomføre).  Den 

første impuls til å begi seg ut på en undersøkelse av moralitetens opprinnelse tilskriver han 

dog Rée. (Werke II: 766)  Men i sitt forsøk på å skape distanse sier han at ”Ursprung…” var 

en bok hvor han ble stilt overfor en pervers, og typisk engelsk, genealogisk hypotese hvor han 

sa ”nei” til enhver konklusjon i den.  Når han i MaM refererte til denne boken var det i den 

hensikt å rette på den.  Under dette arbeidet sådde han spirer som han nå akter å få ut i full 

blomst.  Å se akkurat hvilke idéer som har blitt beholdt og hvilke som har blitt forkastet kan 

faktisk være litt vanskelig siden Nietzsche hele tiden tilpasser tidlige tanker til nyere tanker.  

Det virker egentlig som om han er opptatt av å se sitt forfatterskap som et helhetlig system, og 

med tanke på hvor mye han hele tiden forandrer ståsted kan dette forståelig nok fortone seg 

som et noe kinkig prosjekt.  For å vise denne enheten i forfatterskapet henviser han til blant 

annet aforisme nummer 45 i MaM, hvor han først snakket om verdiene ”god” og ”ond” sin 

doble opprinnelse. (Werke I: 483-484)  Idéen om slavemennesket og herremennesket med 

sine radikalt forskjellige mentaliteter blir tatt opp igjen og grundig utdypet i MGs første del.  

Han refererer også til aforisme 96 og 99 fra MaM, hvor han snakker om hvordan moralitet er 

betinget av sosial skikk og tradisjon. (Werke I: 504, 506-507)  Her introduserer han tanken 

om at tvang, i forstanden fysisk underlegging, går forutfor moral.  Det vil si at før en moral 

kan oppstå, må et større individ, et kollektivindivid (for eksempel er samfunn eller en stat) 

underlegge seg en større masse individer.  Makt og fysisk tvang går altså forutfor moralitet.  

Denne underleggelsesprosessen startes av noble individer.  Dette husker vi som siste nivå i 

moraliteten til nå, nemlig en moralitet som er basert på de noble verdier.  Over tid vil de 

restriksjoner denne tvangen medfører bli til skikk og vane, og til slutt bli nærmest instinktive.  

Nå ser vi klart hva som menes med at å være moralsk er å følge en gitt tradisjon.  Man vil hele 

tiden ha trusselen om en dom fra fellesskapet om man bryter med tradisjonen.  Denne 

flokkbevisstheten kommer forutfor individualistisk tenkning i tid.  Akkurat dette med et fåtall 

nobles underlegging av en større, formløs masse av lavere individer, kommer vi nærmere inn 

på i MGs andre del.  Når vi nå begir oss ut på en gjennomgang av denne boken vil vi se at en 

slik underkastet masse styres av radikalt forskjellige verdier enn sine overordnede.  De er også 

overlegne i antall, og med litt hjelp har de klart å snu tingenes tilstand til sin fordel.  Det er 

dette Nietzsche befatter seg med.  Han setter en diagnose på vestens nåtidige moralitet.  

Denne diagnosen er negativ, men utelater ikke muligheten av igjen å snu utviklingen og stake 

ut en ny kurs.  Muligheten av en slik ny kurs er noe vi skal vie en del oppmerksomhet i løpet 

av denne oppgaven. 
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Genealogi  

 

Før vi tar for oss MG mer inngående bør vi vie litt oppmerksomhet til bokens noe 

tvetydige tittel: ”Moralens Genealogi – En polemikk.”  ”Genealogi” og ”polemikk” er to ord 

man ikke umiddelbart føler som kompatible.  Snarere tvert imot faktisk.  Det er interessant å 

se gapet mellom Nietzsches beskrivelse av genealogi og hans praktisering av den.  Ifølge ham 

kjennetegnes en genealogi ved at den er grå, kjølig, og rolig dokumentarisk, med vekt på 

empirisk belegg og detaljrikhet.  (Werke II: 769)  Dette er absolutt ikke tilfellet i MG, hvor 

man etter en gjennomlesning sitter igjen med inntrykk av alt annet kjølig vitenskap.  Ikke nok 

med at skrivingen er preget av et tidvis hysterisk, nærmest religiøst lynne, og krydret med 

høyst personlige anskuelser, man kan også se en spekulativ og litt rar tendens til å tenke 

svart/hvitt.  Hele menneskets moralske fortid reduseres for eksempel til to konkurrerende 

moraliteter.  Man er enten slave eller herre, en middelmådig eller en heltemodig.  Denne 

(høyst personlige) rangstigen over forskjellige mennesketypers verdi viser Nietzsche som 

polemisk, noe han vel heller ikke benekter.  I bokens tittel kaller han jo dette verket et 

stridsskrift (”Zur Genealogie der Moral – Eine Streitschrift”).  Man kan følgelig lure på 

motivasjonen for å sette opp en objektiv vitenskapelig front, og samtidig erklære sitt prosjekt 

for polemisk.  Diverse ord som eklektisk, eksentrisk, og ironisk synes ikke usannsynlige i 

denne sammenhengen.  For det synes ironisk med en slik vitenskapelig front når man ikke 

daterer en eneste hendelse i sin historiske redegjøring.  Han oppgir heller ingen 

kildehenvisninger, og tar på den måten fint lite hensyn til faglig kotyme.  Til Nietzsches 

forsvar er det vel heller ikke så lett å datere hendelser, med tanke på hvilken type historie som 

skrives i MG.  Det er nemlig i bunn og grunn menneskets psykologiske historie vi leser om, 

og å datere en psykologisk hendelse eller forandring hos et menneske eller et folkeslag lar seg 

vanskelig gjøre.  Men dette forklarer ikke den vitenskapelige masken, snarere tvert imot.  

Nietzsche anvender en metode og et begrepsapparat på nye områder de ikke var ment for.  

Ved å ta til seg en (kvasi)vitenskapelig metode og et begrepsapparat på denne måten, for så å 

gjøre det til sitt eget, både opplyser og forvirrer han leseren.  I MG tar han i bruk den 

genealogiske metode på menneskets psykologiske historie, eller rettere sagt på menneskets 

sjelelige historie (”sjel” er for øvrig et ord Nietzsche anvender med ironisk distanse i og med 

at han ser uttrykket som en moralisert versjon av menneskets ”åndelige” (men ikke moralske) 

indre). (Werke II: 825)  Ved bruk av dette naturalistiske begrepsapparatet lykkes han allikevel 

tidvis i å beskrive menneskets psykologiske natur og overlevelsestaktikker på en rimelig 

overbevisende måte.  Han returnerer vår moralitet til hva han mener er dens opphav og 
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forhistorie, og skriver et løst historisk narrativ for å vise og reetablere de moralske valueringer 

og standarder han mener reflekterer menneskers forhold til hverandre.  Slik håper han å kunne 

belyse menneskenes virkelige sjelsliv og utvikling.  De opprinnelsene Nietzsche er virkelig 

opptatt av synes ikke å være historiske, politiske eller sosiale, men sjelelige.  Han er 

interessert i menneskets sjelstilstander og sjelelige utvikling, dette siden moralitet er et 

resultat av hva han kaller menneskets inderliggjøring, eller ”…die Verinnerlichung des 

Menschen…” (Werke II: 825).  Hva denne inderliggjøringen består i vil vi se klart om litt.  

Men kort sagt er det snakk om et indre mennesket ble tvunget til å utvikle.  Moralens historie 

blir slik en sjelens historie.  De sjelelige tilstander bestemmer handlingene til både de som gir 

de opprinnelige verdier (herremennesket) og til de som revaluerer disse verdiene 

(slavemennesket).  Forskjellen er at slavemenneskene har et mye mer komplekst indre enn 

herremennesket (man kan diskutere i hvilken grad herremennesket har noe sjelelig/åndelig 

indre overhodet.  Nietzsche ville muligens mene de ikke har det i det hele tatt.  I alle fall ville 

det dreie seg om et veldig begrenset åndelig raffinement). 

 I motsetning til sin egen genealogiske metode og unike historiske sans, ser som sagt 

Nietzsche ”de engelske psykologer” (Werke II: 771), en flokk Rée, tross sin tyske herkomst, 

også plasseres i.  Disse kjennetegnes ved sin mangel på historisk sans.  De forklarer historiske 

forhold ved å plassere kontemporære engelske uttrykk som ”utvikling”, ”vane”, og 

”altruisme” inn i elementære og primitive forhold mennesker imellom.  Slik mener Nietzsche 

at man ser på moralens historie gjennom egne, moralske og samtidige briller.  Resultatene blir 

på denne måten merket av forskerens og hans/hennes samtidige perspektiver.  

Engelskmennene beskriver ifølge Nietzsche moraliteten som om den er ”slik og slik” og alltid 

har vært slik.  Nietzsche mener at han derimot, med sin genealogi med vekt på fenomeners 

historiske utvikling, er innehaver av et klart og skyfritt syn på saken, på de sanne forhold 

mennesker imellom.  Disse engelske moralfilosofene degraderer også mennesket ifølge 

Nietzche.  Dette gjør de ved å spore dets moralske kvaliteter tilbake til noe passivt og 

ufrivillig i menneskets oppførsel.  Moraliteten er med andre ord bunnet i noe mekanisk og 

ikke-rasjonelt hos mennesket.  En slik hard materialisme tar riktignok et oppgjør med 

moralitetens autoritet over mennesket, men Nietzsche ser uansett dette som degraderende.  

Menneskets moralitet synes ifølge en Nietzscheansk lære å være et resultat av en aktiv 

prosess, ikke kun noe mekanistisk.  Denne inderliggjøringen som fører til moralitet er 

riktignok resultat av en tvang, og altså på en måte ufrivillig, men den (inderliggjøringen) 

synes like fullt å kreve mye av mennesket.  Moraliteten er med andre ord skapt av 

menneskene selv.  Dessuten utsletter en slik holdning (bestående av materialisme og 
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postuleringen av moderne moralske begreper) skillet mellom det høyt utviklede mennesket og 

hulemannen.  Den darwinistiske hulemannen blir gående hånd i hånd med det moderne, 

tamme og moraliserte mennesket. (Werke II: 769)  Nietzsches anliggende i denne boken er 

menneskelig perfeksjon, noe verken en hard materialisme eller en kristenmoral har rom for.  

Vi skal nemlig se at hans prosjekt ikke stopper ved en beskrivelse av menneskets moralske 

historie.  Han peker også fremover og viser at mennesket har evner og muligheter til å 

kultivere sine drifter på svært så raffinert vis.  Dette er imidlertid ikke alle forunt… 

 

 

 

Del I – ”God” og ”Ond”, ”God” og ”Dårlig”  

 

Som MaM tar første del av MG for seg verdidommene ”god” og ”ond” og deres 

opprinnelse.  Forskjellen er at denne avhandlingen er en systematisk og mer dyptgående 

affære enn den første.  Tittelen, ”God og Ond”, ”God og Dårlig”, gir oss med en gang et hint 

om to forskjellige syn på én og samme sak.  Kort sagt dreier det seg her om forskjellige og 

opponerende dydsmønstre.  Hva vil det si å være ”god” og dydig?  Hvilke karaktertrekk 

fremviser en dydig person?  Her vender Nietzsche seg i første omgang til etymologien. 

(Werke II: 774-778)  Via en undersøkelse av et ords utvikling gjennom forskjellige tidsepoker 

kan man se at et ord eller et uttrykk ikke alltid har hatt samme mening.  Det Nietzsche mener 

å finne er at det vi i dag kaller ”god” ikke nødvendigvis alltid har vært ansett som godt.  Han 

mener tvert imot å finne at alle uttrykk som beskriver ”god” i diverse språk har sin 

opprinnelse i samme type konsept, nemlig ”nobel”, eller ”aristokratisk” i en rent materiell 

forstand (til forskjell fra moralsk).  Ut ifra dette vil ”god” utvikle seg til ”nobel sjel”, ”høy 

sjel”, ”privilegert sjel.”  Parallelt med dette vil vi finne utviklingen av ”vanlig”, ”lav”, og 

”vulgær” over til ”dårlig.”  ”Dårlig” er det samme som ”Schlecht” på tysk, som igjen er 

identisk med ”Schlicht”, som betyr ”enkel” eller ”simpel.” (Werke II: 775)  Da står vi med ett 

overfor to forskjellige mennesketyper; de ”gode” (les; de noble) og de ”slette/dårlige” (les; de 

vanlige/vulgære).  Det var altså de noble, mektige og høyt rangerte individer som var ”de 

gode.”  Disse så seg selv og sine handlinger som gode, i kontrast til alt ”vanlig” og ”lavt.”  Ut 

ifra en distanses patos tok disse seg rett til å skape verdier.  ”God” var ikke som Rée hadde 

ment godt fordi det var godt for noen.  Det var altså ikke den mottagende part som bedømte 

en handling som god, det var den utøvende part, velgjøreren selv.  Disse noble individene er 

de samme som vi kjenner igjen fra MaM.  De er herremennesker som hever seg over den 
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gemene hop.  Herremennesket kjennetegnes ved sin selvstendighet i sin verdisetting.  Man ser 

seg selv som ”det gode”, og tar avstand fra de man mener er lavere enn seg selv.  Et slikt 

menneske preges av en voldsom livslyst, aktivitet, glede, og fysisk kraft, og er ofte et brutalt 

og tøylesløst individ som hevder seg på bekostning av andre.  Aktivitet er et viktig stikkord.  

Dette overskuddsmennesket er et ”…notwendig aktive Menschen…” og er avhengig av å 

være aktivt og spontant for å være lykkelig. (Werke II: 783)  Hva herremennesket ser som 

”slett” eller ”dårlig” er de lavere på rangstigen, de maktesløse og sykelige.  ”Det gode” har 

slik ingenting med uegoisme og medlidenhet å gjøre.  ”De gode” er en essensielt selvstendig 

verdidom de mektige og noble bruker for å betegne seg selv. 

 

Slaveopprøret i moralen  

På et eller annet tidspunkt vokste en opponerende verdisetting som en gren ut av dette treet.  

En slik motstand burde vel egentlig ikke være en overraskelse, for med en slik nobel 

verdisetting med en klar rangordning må det finnes uendelig mange individer som blir 

undertrykket og ikke får mulighet til å hevde sin livsvilje (det vil si sin vilje til makt, essensen 

i den Nietzscheanske verden; altså den naturlige overmanningslyst og aggressivitet).  

Slavemennesket er i motsetning til herremennesket et passivt menneske hvis aksjon består i en 

reaksjon.  Slaven klarer ikke å hevde seg i forhold til herren, og blir stående passiv og se på 

med en ydmyk holdning.  Denne passiviteten og svakheten blir tolket om til dyd og et resultat 

av et fritt valg.  Slik mener Nietzsche at de svake lyver til seg sin lykke.  De 

”Wohlgeborenen” følte seg selv som ”de lykkelige”, og trengte ikke å skape sin egen lykke 

ved å se på sine fiender, noe som kjennetegner slavemenneskets lykke. (Werke II: 783) 

Herremenneskets brutale fremferd blir med slavemenneskenes tankegang omtolket til ”det 

onde”, hvor vi vektlegger ”ond” (som er et spesifikt moralsk uttrykk) og merker oss 

forskjellen fra herremenneskenes ”slett” (som ikke har noen slik moralsk ballast).  Hvor de 

sterke ser på de slette med forakt og ganske enkelt vender blikket bort, dveler de svake ved 

sine fiender og demoniserer dem.  De (sterke) blir de ”onde.”  Man snur ikke blikket bort, 

men reagerer og skaper sin egen verdisetting basert på sine fienders ”ondskap”, det vil si 

deres verdier.  Slik er slavemennesket et reaktivt menneske som er avhengig av ytre stimuli i 

sin verdisetting.  Dets aktivitet består i en reaksjon hvor man i stedet for herremenneskets ”ja” 

til seg selv, sier ”nei” til ”de onde.”  Dette ”nei” til noe ytre er kjennetegnet ved hva Nietzsche 

kaller ressentimentet i slavemennesket.  Det er hatet og ressentimentet som råder i slavene; 

hatet mot de voldelige og ”onde” undertrykkere. (Werke II: 782)   
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Slavemenneskets revaluering og demonisering av de sterke og alle deres verdier er hva 

Nietzsche kaller slaveopprøret i moralen (Werke II: 782), et suksessfullt opprør startet av 

prester.  Med slaveopprøret snus alle verdier på hodet; de verdier herremenneskene ser som de 

”gode” er nå i slavemenneskets øyne de ”onde”, mens herrenes ”slett” blir slavenes ”god.”  

Slaveopprøret i moralen startet når ressentimentet selv ble skapende og fødte verdier.  

Samtidens Europa synes for Nietzsche å være et klart tegn på at denne revalueringen henimot 

en ”slaveaktig” flokkmentalitet hadde vært en suksess:  ”Moral ist heute in Europa 

Herdentier-Moral.” (Werke II: 659)  De overfallende, spontane, stolte og ville trekk er nå 

demonisert og undertrykt til fordel for karaktertrekk Nietzsche mener er sykelige, degenererte, 

svake, miserable, stygge, lidende, og lave.  Disse er ”de gode.”  Slaveopprøret er prestenes 

verk, og har vært en suksess på grunn av slavementalitetens utsøkte kløkt og sluhet.  

Ressentimentsmennesket er nemlig et mye klokere menneske enn herremennesket, hvis 

spontanitet forhindrer dem i å overveie sine handlinger og forutse konsekvenser.  Presten er 

en utsøkt åndelig hevner som gjør alt for å få de sterke til å skamme seg over sin brutalitet.  

Presten med sin mentalitet er slik i stor grad ansvarlig for perverteringen av menneskets indre 

dimensjon.  Med presten ble dette indre kalt ”sjel.”  Men tross all lidelse som måtte til for å 

skape en sjel, skal vi se at det var akkurat dette som for Nietzsche gjorde mennesket til et 

interessant (og selvmotsigende) vesen. (Werke II: 778) 

 

Premoralsk vs. moralsk  

De noble menneskene var typer Nietzsche mente å finne blant politisk overlegne grupper i 

den antikke verden.  Disses idéer om godhet synes helt klart å være ikke-moralske.  Dette er 

viktig.  ”Nobel” og ”overlegen” i politisk forstand må ikke forveksles med ”god” i spesifikt 

moralsk forstand.  På samme måte er ”dårlig” og ”slett” til å begynne med ikke-moralske 

benevnelser, til forskjell fra ”ond” som er en senere moralsk nyvinning.  De nobles verdier var 

kvaliteter de selv mente skilte dem fra de lavere individer.  Når nobiliteten så svant hen, fikk 

”nobel” en mening mer i retning av ”nobel sjel.”   ”God ” representerer da en slags nobilitet 

som ikke lenger er avhengig av politisk status. 

Nietzsche opererer altså med et skille mellom premoralsk og moralsk, hvor premoralsk 

kan sidestilles med etikk uten en spesifikt moralske tolkning.  Dette har del I og II i MG til 

felles; man ser en overgang fra et premoralsk til et spesifikt moralsk plan.  Her viser 

Nietzsche sin vilje til å være historisk.  Dette skillet skaper nyanser i hans krasse kritikk av 

moraliteten.  Det er ikke nok at denne moraliteten har virket hemmende på menneskeheten 

gjennom historien, den avsløres i tillegg som illegitim.  Her kan man trekke et skille mellom 
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hva vi kan kalle moralitet i sin vide og snevre forstand. (Clark 1998: xviii-xix)  I sin vide 

betydning fungerer moralitet som etikk, det vil si regler og normer for mellommenneskelige 

forhold.  Disse normene er ikke basert på moralske forbud og påbud, men på dennesidige 

prinsipper (og guddommelige regler; for Nietzsche skiller som sagt moral og religion).  En 

snever moralitet er derimot en moralisert etikk som henter sin autoritet fra en dømmende 

guddom.  Denne typen moral er hva vi vanligvis ser som moralitet, en kristelig moralitet som 

også Nietzsche som oftest refererer til ved bruk av ordet.  Denne moraliteten er et resultat av 

det asketiske ideals tolkning av ikke-moralsk etikk.  Det asketiske ideal har nemlig en sentral 

rolle i utviklingen (eller perverteringen om vi skal tenke i Nietzscheanske baner) av ikke-

moralske begreper til spesifikt moralske (mer om dette senere). (Clark 1998: xxxii) 

  Den premoralske og vide etikken synes å være preget av aristokratiske holdninger vi 

ser hos herremenneskene i første del av MG; stolthet, ære og redelighet, verdier ikke ulike de 

vi finner hos de gamle grekerne, et folkeslag og en periode i menneskets historie Nietzsche 

har stor respekt for.  Dette er holdninger som må til for at et individ skal kunne opptre etisk og 

redelig.  Her finnes ingen trykkende skyldighet overfor en dømmende guddom.  Dette er 

holdninger og verdier vi skal se er viktige i en ”Nietzscheansk postmoral” (en type moral man 

ikke bør sidestille med premoralsk etikk).  Man trenger ikke gå lenger enn til nærmeste mafia 

eller western film for å finne eksempler på en slik type ikke-moralsk etikk.  En westernhelt 

eller en mafioso opererer i henhold til en sterk og bindene etikk basert på stolthet, ære, 

redelighet, og evnen til å holde sitt ord.  En slik person kan opptre på en måte man vanligvis 

finner umoralsk, men som i henhold til gjerningsmannens etiske kode er akseptert.  Denne 

personen er en etisk person, men kan ikke kalles moralsk i ordets snevre betydning.  Man 

handler altså ut fra hensyn til en tradisjon man føler seg bundet av.  Denne respekten for 

tradisjonen er hva som gjør et slikt individ til et individ med god moral (i ordets vide 

betydning) og god samvittighet, og som vi husker går slik tradisjonsbundethet forutfor 

individuelle handlemåter ifølge Nietzsche.  Om ens handlinger da er egoistiske eller 

altruistiske har ingen relevans så lenge den er i samsvar med den gitte tradisjonen/etiske 

kodeksen. 

 Dette skillet viser at Nietzsche ikke er en forkjemper for hva vi vanligvis kaller 

umoralske handlinger.  Han ser helt klart at visse ting bør og ikke bør gjøres.  Man bør for 

eksempel ikke drepe for fote av ren underholdning.  Men moralens grunner for ikke å gjøre 

dette vil ifølge Nietzsche ikke være gode.  For å sette det på spissen; man skal ikke drepe for 

fote av ren underholdning, ikke fordi en gud sier det og truer deg med evig avstraffelse, men 

fordi din dennesidige og naturlige/mellommenneskelige etikk sier at du ikke skal gjøre det.  
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Med dette skillet kan Nietzsche være imot moraliteten og kalle seg immoralist, men samtidig 

se muligheten av etisk livsførsel.  For en snever moralsk livsførsel er ikke den eneste 

muligheten for å føre et etisk ansvarlig liv, tross i at moraliteten vil ha oss til å tro akkurat det.  

(”...ich bin die Moral selbst, und nichts ausserdem ist Moral!“ (Werke II: 659-660))  Dette er 

et kjennetegn ved snever moralitet; den er universell.  Denne typen moralitet er som sagt 

strukturert av det asketiske ideal.  Kjennetegnet ved den asketiske ideal er at det er 

livsbegrensende og at det tolker alt rundt sin egen akse.  Ingenting skal kunne eksistere eller 

ha mening uten at det asketiske ideal selv har gitt det en mening og en rett til å eksistere.  Det 

finnes da ingen andre typer etisk livsførsel enn nettopp den snevert moralske.  Det asketiske 

idealet er noe vi skal komme tilbake til med gjennomgangen av MG III.. 

  

Presten 

Bedømmelser om godhet og dyd i for eksempel gammel gresk litteratur har med andre ord lite 

å gjøre med hva man i moderne tid kaller ”moralitet.”  Hva som passerte som dyd i de tider 

var harde holdninger i forhold til våre.  Slaveopprøret er Nietzsches forsøk på å forklare 

hvordan disse premoralske dydene ble forandret til våre moderne versjoner. Dette er en 

utvikling fra harde og brutale verdier til mer myke og altruistiske.  I denne sammenhengen er 

det er viktig å huske at slaveopprøret er et opprør startet av prester.  Det er ikke snakk om 

noen jødisk konspirasjon eller et faktisk slaveopprør ved et historisk tidspunkt (noe som kan 

være lett å lese inn i teorien for uinnvidde).  Prestenes valueringer og verdier var opprinnelig 

av det noble slaget.  Også de skilte mellom ”nobel” og ”dårlig” heller enn ”nobel” og ”ond.” 

(Clark 1998: xxix)  Det store spørsmålet er da hvorfor man lystet etter denne revalueringen.  

Hvorfor begynte man å se de svake og lave karaktertrekk som dyder?  Dette er jo 

karaktertrekk som ble hyllet ikke på grunn av at man så de som beundringsverdige eller i selg 

selv verdifulle.  Dette var dyder som ble verdifulle fordi man løy seg til å tro at de var 

resultater av en fri vilje. (Werke II, 790)  Man levde under illusjonen at man hadde valgt å 

handle på dette viset.  Så hvorfor hengi seg til slike verdier?  Hvorfor være et frivillig offer?  

Prestenes agenda var ikke å hjelpe folket i en kamp mot undertrykkelsen.  Presten var ganske 

enkelt ute etter hevn mot de noble, som var deres rivaler om makt og prestige:  ”...die 

Unterdrükten, Niedergetretenen, Vergewaltigten aus der rachsüchtigen List der Ohnmacht 

heraus sich zureden: ”lasst uns anders sein als die Bösen, nämlich Gut!  Und gut ist jeder, der 

nicht vergewaltigt, der niemanden verletzt, der nicht angreift, der nicht vergilt...“ (Werke II: 

790)  Det synes da som om prestetypen var en nobel mennesketype som i kamp om makt gikk 

tapende ut, og følgelig tørstet etter hevn, koste hva det koste ville.  På grunn av deres 
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maktesløshet og manglende evne til å hevde seg fysisk blir denne hevnen en åndelig hevn.  

Ved å snu alle de nobles verdier og anse dem som onde, oppnår presten dette.  Til å begynne 

med må denne hevnen ha fortonet seg som imaginær.  Men etter hvert må man ha fått gehør 

for denne typen tankegang, og presten synes å ha lykkes med å samle de svake rundt seg i 

flokk.  Det er ifølge Nietzsche den moderne vestlige kultur et bevis på. (”Moral ist heute in 

Europa Herdentier-Moral.“ (Werke II: 659))  Når det gjelder hvorfor den gemene hop følger 

presten inn i dette moralske landskapet, synes det å være av samme grunner som presten.  

Forskjellen er at de trenger en hyrde og en leder.  Her finner presten sin funksjon, og han vil 

vise seg å være en kløktig en som sådan.  For presten er jo opprinnelig et nobelt individ, og 

har da klare fordelaktige trekk i forhold til et slavemenneske når det gjelder å være en 

ledertype.   

 

 

 

Del II – ”Skyld”, ”Dårlig Samvittighet”, og Relaterte Emner 

 

Bokens andre del er den mest innfløkte av de tre, og Nietzsche snakker like mye om 

hva dårlig samvittighet ikke er, og hvor fenomenet ikke finner sin opprinnelse, som hva det 

faktisk er og hvor det faktisk hører hjemme.  Man kan si denne delen tar for seg spørsmålene 

”Hva er min plikt?”, og ”Hva skylder jeg?”  Det det dreier seg om her er et aspekt ved 

moraliteten som ble utelatt i del I, nemlig den rettslige sfære som inkluderer idéer om rett og 

galt, plikt og obligasjon, rettskaffenhet og rettferdighet.  Dette kan bli litt uklart ettersom 

skyldfølelsen opptar store deler av stoffet.  Skyld spiller nemlig en sentral rolle i Nietzsches 

moralske genealogi fordi den er et fokus i forvandlingen av premoralske idéer om rett og galt 

til spesifikt moralske idéer.  Den premoralske idéen gjeld, det vil si at man skylder noen noe 

eller har en plikt, blir for eksempel til den spesifikt moralske idéen skyld, en mye verre følelse 

av gjeld overfor noen.   Dette (skillet mellom moralsk og premoralsk) er som nevnt helt 

sentralt i forståelsen av Nietzsches prosjekt i og med at de moralske størrelser viser seg å ha et 

premoralsk opphav.  Disse moralske størrelsene er på denne måten ikke legitime.   

Så hvordan oppsto skyldbevisstheten, og nærmere bestemt den dårlige samvittigheten?  

Nietzsche begynner med å fortelle om tidligere, og ifølge ham selv helt feilaktige, forsøk på å 

svare på dette.  I avsnitt 4 får igjen ”de engelske psykologer” svi for sin mangel på historisk 

sans. (Werke II: 804-805)  Denne typisk engelske tenkemåten besto som nevnt i å ta et nåtidig 

forhold, for eksempel et fenomens mening og funksjon, og postulere med dette som 
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fenomenets opprinnelige mening.  Disse uhistoriske og talentløse tenkerne hadde for 

eksempel aldri vurdert tanken om at den moralske størrelsen ”skyld” hadde sin opprinnelse i 

det rent materielle konseptet ”gjeld.”  Eller at straff som hevn utviklet seg helt uavhengig av 

enhver idé om fri vilje, eller mangel på en slik som sådan.  Tanken om at forbryteren har 

fortjent sin straff fordi han/hun har en fri vilje og kunne og burde valgt å handle annerledes, er 

ifølge Nietzsche en relativt ny tanke.  Det vil dermed være uhistorisk å plassere straffens 

hevnfunksjon ved begynnelsen av fenomenet historie, samtidig som det vil være i opposisjon 

med menneskets eldste psykologi.  Straffen har tvert imot i størsteparten av historien blitt 

praktisert ikke fordi man holdt forbryteren ansvarlig, men ut fra sinne, sinne over skaden man 

har lidd.  Man opererte med idéen om at all skade har sin ekvivalent, og at alt kan 

tilbakebetales, selv gjennom simpel skade og smerte påført forbryteren.  Denne idéen om 

ekvivalenter mellom skade og smerte har sin opprinnelse i kontraktforholdet mellom utlåner 

og skyldner, det eldste og mest basale forhold mennesker imellom. (Werke II: 811)  Dette 

forholdet peker tilbake på basisformene for kjøp, salg, bytte og handel generelt.  Med dette 

forholdet kommer hukommelsen inn i bildet.  Man lover å betale utlåner, og setter noe annet 

som garanti i tilfelle man ikke greier å betale tilbake gjelden.  Denne garantien kan være så 

mangt, for eksempel ens eget liv, helse, sjel, kone, eiendom etc.  Tilbakebetalingen er, via 

garantien (som oftest noe man holder kjært), veldig viktig, og man innprenter den i sin 

bevissthet som en plikt.  Mennesket har her avlet seg en hukommelse, og har følgelig blitt 

forutsigbart og beregnelig i og med at man har lovet utlåner en fremtidig tilbakebetaling.  I 

tilfeller hvor skyldneren ikke greier å tilbakebetale sin gjeld, kan utlåner fritt kreve sin 

garanti.  Slik får utlåner utløp for sin vrede ved å utøve makt på et forsvarsløst individ.  Dette 

kunne før i tiden dreie seg om all slags vold mot skyldneren.  Gleden ved denne 

voldsutøvelsen, som er naturlig i mennesket, vokser proporsjonalt med utøverens lave 

plassering på den sosiale rangstigen.  Her kan en lavtstående person endelig få mulighet til å 

utøve makt over en annen, endelig føle seg ovenpå og se noen som (rettmessig) under seg 

selv.  Maktutøvelsen kan være en smak på en høyere status, siden man deltar i hva Nietzsche 

kaller herrenes rett. (Werke II: 806) 

 Samfunnet står også i et slags utlåner/skyldner forhold til sine medlemmer siden man 

nyter godt av dets mange fordeler, som fred og beskyttelse fra ytre farer. (Werke II: 812)  En 

lovløs forbryter er en person som ikke bare unnlater å tilbakebetale samfunnet (i form av 

respekt for dets normer og regler) for de goder han/hun har dratt fordel av , han legger også 

hånd på sin velgjører.  For dette kontraktbruddet utstøtes forbryteren og henvises til den 

truende villmarken han opprinnelig ble beskytter imot.  Men jo større og mektigere samfunnet 
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blir, jo større blir dets toleranse med hensyn til individers overtramp, dette siden de ikke 

lenger kan regnes som en trussel for helhetens fortsatte eksistens.  Forbryteren utstøtes ikke 

lenger, og man får ikke samme utløp for sinne overfor en skyldig gjerningsmann.  Den 

skyldige vernes nå imot den skadelidendes indignasjon og sinne.  Dette er hvordan 

straffeloven utvikler seg ifølge Nietzsche.  Forbryteren vernes imot den skadelidende og 

kompromisser søkes.  Jo mektigere samfunnet er, jo mildere blir straffeloven.  Dette er i tråd 

med det nevnte faktum at jo lavere den enkelte velgjørers plassering på rangstigen, jo mer 

glede ved å utøve vold, og jo mektigere man er, jo mer tap kan man utholde.  Man kan til og 

med si at hvor mye skade en velgjører, samfunn eller individ, kan utholde uten å lide skade av 

det, er en målestokk for hans rikdom og makt.  Så rettferdigheten, som begynte med tanken 

om at alt kan og må betales tilbake, ender altså til slutt opp med at man ser bort og lar den 

skyldige gå fri.  Denne rettferdighetens selvkansellering er det vi kaller ”nåde”, de mektiges 

privilegium. (Werke II: 814) 

 

Rettferdighet – En aktiv kraft 

Man må i følge Nietzsche passe seg for å blande inn hevn når man snakker om 

rettferdighetens opprinnelse.  Det er nemlig ikke hos de reaktive følelser rettferdigheten finner 

sine røtter.  Det er tvert imot de sterke, aktive, spontane og aggressive som gjennom historien 

har administrert rettferdigheten, ikke de svake, bitre og hevnlystne.  Rettferdighet er nettopp 

kampen imot de reaktive følelser, en krig kjempet av de aktive og aggressive krefter. (Werke 

II: 816)  Dette mønsteret med en sterk makt som prøver å stoppe ressentimentets raseri mener 

Nietzsche å finne overalt hvor rettferdighet praktiseres.  Måten man prøver å vinne over slike 

reaktive krefter på er å ta hevnens objekt ifra hevneren, og heller skape en norm hvor man 

kommer frem til kompensasjoner og setter ekvivalenter for skaden man har lidd.  

Hovedtiltaket er etableringen av loven.  Slik blir forbrytelser til forbrytelser imot loven selv, 

imot selve makten.  På denne måten blir samfunnsindividets følelse av umiddelbar skade tatt 

ifra det, og fokus rettes i stedet mot helheten og fellesskapet.  Følgelig er det først når loven er 

etablert at rettferdighet i det hele tatt eksisterer.  Rettferdigheten er en meningsløs størrelse i 

seg selv.  Ingenting er rett eller galt i seg selv, kun i forhold til en etablert lov.  Det å utøve 

vold og skade er for Nietzsche intet annet enn livet i sin naturlige funksjon, og fra et rent 

biologisk standpunkt er rettferdighet unntaksmessige forekomster og ”…teilweise 

Restriktionen des eigentlichen Lebenswillens, der auf Macht aus ist…” (Werke II: 817) 
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Straff  

I et samfunn straffer man forbrytere mot lov og orden, mot status quo.  Hvorfor?  Hvilken 

funksjon og mening har straffen?  Nietzsche begynner med å nevne to aspekter ved straffen; 

det permanente ved den (selve prosedyren), og det flytende ved den (meningen/funksjonen). 

(Werke II: 820)  Straffens mening er altså flytende, mens selve straffeprosedyren er eldre enn 

dens bruk til nettopp straff.  Straffefunksjonen ble tolket inn i prosedyren ved et senere 

tidspunkt.  Dette er i motsetning til den typisk engelske tankegangen som ifølge Nietzsche 

umiddelbart vil si at prosedyren ble oppfunnet for å straffe (eller som Rée mente; å virke 

preventivt).  Det er tvert imot vanskelig å finne én mening med straffen, og i senere kulturer 

(som Nietzsches Europa) representerer den ikke lenger én enkelt mening, men en hel syntese 

av meninger.  Én ting regnes uansett ofte som dens essensielle mening; man søker den 

sjelelige reaksjonen dårlig samvittighet. (Werke II: 822)  Ikke overraskende røper Nietzsche 

for oss at dette er et feilslag.  Dårlig samvittighet er nemlig en sjeldenhet hos en forbryter.  

Straff gjør kald og hard, og forsterker følelsen av fremmedgjøring. Det eneste man oppnår 

med straff er ifølge Nietzsche å øke motstandskraften. Den straffede får ikke dårlig 

samvittighet når han ser sine egne forbrytelser bli utført mot seg selv, denne gangen av 

offentligheten og i lovens navn.  Det er ikke forbryterens gjerning i seg selv som fordømmes 

med en slik offentlig straff, bare konteksten den er utført i.  Dårlig samvittighet vokste altså 

ikke ut fra straffens sfære.  Straff temmer, men den gjør ikke bedre.  Det eneste man angrer er 

at man ble tatt, ikke at man begikk overtredelsen. (Werke II: 822)   

 

Dårlig samvittighet – Mennesket inderliggjøres  

Først i punkt 16 i del II kommer Nietzsche med sin egen (og høyst spekulative) hypotese om 

”dårlig samvittighet” og dens opprinnelse:  „Ich nehme das schlechte Gewissen als die tiefe 

Erkrankung, welcher der Mensch unter dem Druck jener gründlichen aller Veräderungen 

verfallen musste, die er überhaupt erlebt hat – jener Veränderung, als er sich endgültig in den 

Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen fand.“ (Werke II: 824)   

Dårlig samvittighet er altså en sykdom mennesket pådro seg under presset fra 

samfunnet.  Å bli underlagt en makt og bli et samfunnsindivid var en stor forandring for det 

ville og spontane mennesket.  I staten, med sine krav om fred og orden, ble individet temmet 

og ufarliggjort.  Plutselig ble de ville instinkter uglesett.  I samfunnets bånd ble mennesket 

redusert (…!) til tenking, overveiing, og logisk slutning. Man ble redusert til sin bevissthet, 

sitt mest feilaktige organ. (Werke II: 824)  Følgene av denne temmingen av det ville 

menneskedyret var fatale, for alle instinkter som ikke får utløp vender seg innover.  Dette 
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kaller Nietzsche inderliggjøringen (”Verinnerlichung”) av mennesket, og slik vokser sjelen 

frem.  Med tanke på menneskeinstinktenes generelt sett brutale natur, kan man fort ane 

hvordan det nyervervede ”indre” ser ut.  Samfunnets sperrer (hvor straffen har en sentral 

rolle) for å beskytte seg imot de gamle frihetsinstinktene gjorde at alle instinktene til det frie 

og rastløse mennesket utløste seg innad i individet selv, i stedet for imot noe(n) ytre.  

Fiendskap, fryktelighet, forfølgelseslyst, overfall; alle disse instinktene vendte seg imot 

innehaveren.  Dette er ifølge Nietzsche opprinnelsen til ”dårlig samvittighet.”  Mennesket har 

av mangel på ytre fiender gjort seg selv til sin egen fiende. 

 Denne forandringen (innovervendingen av instinktene) var ikke frivillig og var ikke en 

gradvis overgang, men et brudd.  Bruddet var et resultat av den første statsdannelse, hvor 

”stat” betyr en flokk med ”blonde dyr” (eller herremennesker som vi husker dem fra del I) 

som underlegger seg en større folkegruppe med makt. (Werke II: 827)  Den første ”stat” 

fortonet seg slik som et forferdelig tyranni, og var ikke et resultat av noen slags kontrakt 

menneskene imellom.  Den som trer frem med vold og makt vil få sin vilje.  I disse voldelige 

”kunstnerne” hersker kun egoismen, og skam, samvittighet, og omtanke er ikke reelle 

størrelser.  Det er ikke blant disse at den dårlige samvittigheten gror, men den ville ikke ha 

kunnet vokse uten dem.  Det er nemlig de som begynner undertrykkingen av de brutale 

driftene, og uten fordrivelsen av menneskets totale frihet hadde ikke den dårlige 

samvittigheten kunnet vokse frem.  Men man skal ifølge Nietzsche passe seg for å 

umiddelbart tenke stygt om dette fenomenet.  Aggresjonen imot en selv er jo den samme kraft 

de blonde statsbyggere legger for dagen i sin virksomhet, altså en aktiv og formgivende kraft, 

en vilje til makt. (Werke II: 828)  Den er bare vendt feil vei.  Denne ambivalensen med 

hensyn til den dårlige samvittigheten skal vi se gjør Nietzsches tenkning veldig interessant. 

Fengslingen av instinktene og den følgende mishandlingen av en selv er altså den 

dårlige samvittighetens begynnelse.  Foreløpig befinner vi oss på et premoralsk plan i 

samvittighetens historie.  Men hvordan når fenomenet sitt høydepunkt?  Hvordan blir den 

dårlige samvittigheten en moralsk og dømmende størrelse?  For å forklare dette tar Nietzsche 

igjen for seg forholdet mellom utlåner og skyldner.  Dette forholdet ble på et eller annet 

tidspunkt omtolket til forholdet mellom de levende og deres forfedre, en omtolking forfatteren 

mener er nærmest uforståelig for den moderne psyke. (Werke II: 829)  Den levende 

generasjon i det eldgamle stammesamfunnet sto alltid i gjeld til sine forfedre, og i særdeleshet 

til den aller første av disse, selve stammens opphav.  Man ble styrt av overbevisningen om at 

det kun var gjennom ofre til forfedrene at stammen i det hele tatt eksisterte, og at man måtte 

tilbakebetale for disse fordelene man nøt godt av.  Slik anerkjente man en stadig voksende 
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gjeld siden forfedrene kontinuerlig forsynte stammen med velstand.  Jo større og mektigere 

stammen blir, jo mer æres forfedrene.  På denne måten økes også gjelden i samsvar med 

stammens fremgang.  Som en følge av denne utviklingen må frykten for sine forfedre, og den 

kontinuerlige tvilen på om man tilbaketaler nok, til slutt anta enorme proporsjoner hos de aller 

mektigste og største stammene.  Til slutt vil idéen om forfaderen bli gjort obskur og anta form 

av en guddom.  Dette mener Nietzsche kan være gudenes opprinnelse, en opprinnelse ut fra 

frykt. (Werke II: 830)  (Vi legger merke til hvordan denne redegjørelsen for gudstro er 

påfallende lik Spencers ”ghost-theory”)  Denne frykten ble ikke borte selv om det 

stammeorganiserte samfunnet opphørte.  Tvert imot mener Nietzsche å se at 

skyldbevisstheten har fortsatt å vokse, og med den kristne Gud som den største av alle guder 

noen sinne, kom også den største av alle skyldbevisstheter over jorden.  (Her er det viktig å 

merke seg at selv om Nietzsche mener man i dag ikke tror på Gud, viser det seg allikevel at 

det moderne og ateistiske mennesket har arvet skyldbevisstheten og lengselen etter å gjøre 

opp for seg.  De kristne dogmer er motbevist, men kristendommen som moral henger ennå 

igjen)  Med moraliseringen av uttrykkene ”skyld” og ”plikt”, samt deres henvisning til  dårlig 

samvittighet (sammenblandingen av konseptet Gud og dårlig samvittighet) har vi forsøket på 

å reversere en, for Nietzsche, ønskelig ateismeprosess.  Med denne moraliseringen skal 

muligheten for frelse umuliggjøres, skyld og plikt skal snues innover i en selv, hvor det skal 

få gnage og forgifte.  Mennesket blir slik et essensielt skyldig menneske som pisker og 

angriper seg selv med sin skyldfølelse, uten mulighet for noen gang å gjøre opp for seg.  Til 

slutt kommer kristendommen med sin genistrek når Gud ofrer seg selv for våre synder, Gud 

som den eneste som kan frelse det essensielt skyldige og syndige mennesket.  I den kristne 

Gud mener Nietzsche at mennesket finner sin rake motsetning og ethvert instinkts motstykke. 

(Werke II: 833)  Et naturlig instinkt tolkes med en kristenmoral om til fiendskap og opprør 

imot Gud, imot jordens og menneskets opphav.  For Nietzsche er dette en sykdom:  ”…hier 

ist Krankheit, es ist kein Zweifel…” (Werke II: 834)  Menneskets vilje til å finne seg 

uforbederlig skyldig, til å se seg selv helt og holdent uverdig, til å fornekte seg selv og sin 

natur, til å skade seg selv; alt dette er for Nietzsche et skjebnesvanger sykdomstegn.  Det er 

dette han vil til livs med sin moralkritikk.  Mennesket skal frigjøres ifra slike bånd og få 

muligheten til å fullende sine potensialer, og det på egne premisser, de eneste reelle premisser 

i en Nietzscheansk tankegang. 

 

* 
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Nietzsche gjør det ikke klart for leseren hva som er sammenhengen mellom de tre 

delene i MG, men andre del synes å beskrive det tidligste stadium i vår moralske historie.  Her 

ser man helt tilbake til de mest basale forhold mennesker imellom.  Med inderliggjøringen av 

menneskene ble grunnlaget for deres indre verden og etiske og kulturelle kapasiteter lagt.  

Mens det i første del fokuseres på slaveopprøret i moralen og dens revaluering av alle verdier, 

tar man i andre del for seg hva som la grunnlaget for og muliggjorde en slik revaluerende 

tankegang.  Uten denne inderliggjøringsprosessen ville man ikke kunnet erfare alle de 

komplekse følelsene slavemenneskene føler overfor herremenneskene.  Ressentimentet er 

som nevnt den følelsen som muliggjør slaveopprøret.  Dette husker vi som en reaktiv 

tenkemåte hvor aksjon finner sin form som reaksjon på noe ytre.  Det er med andre ord snakk 

om følelser som misunnelse og avmakt, samt en åndelig hevn på grunn av den manglende 

evnen til å hevde seg utad.  Dette er en mentalitet den asketiske presten vet å kultivere, og de 

mektige individer blir demonisert og dømt som onde i en moralsk forstand.   

Denne innovervendingen er hva vi finner som første resultat av en sosial organisering 

av menneskemasser.  Også i sin opprinnelige (ikke-moraliserte) form er en slik 

innovervending og angrep på en selv i bunn og grunn ubehagelig.  Men tross i dette ubehaget 

ved den innskrenkede ytre frihet (frihet til å utagere), får mennesket en indre verden.  Man 

forfines og heves slik fra herremenneskets naive spontanitet.  Nietzsches poeng synes å være 

at om man bare hadde holdt dette på et ikke-moralsk plan, og ikke hadde tolket inn begreper 

som moralsk skyld og ”synd”, hadde man kunnet elevere mennesket betraktelig for lenge 

siden.  Men med moraliteten har man blitt holdt tilbake i to tusen år.  Den dårlige 

samvittigheten ble koblet sammen med idéen om en dømmende gud, og følgelig med 

moralske og livshemmende idéer.  Samvittigheten kobles med andre ord ikke bare til et ”nei” 

til seg selv og sine impulser, men et ”nei” til livet, og et ”nei” til livet vitner om en vilje til 

makt som fungerer med feil motiv.  Viljen til makt er ifølge Nietzsche en essensielt aktiv og 

formgivende kraft:  ”…der Lebenswille aktiv und formgebend erscheint.” (Werke II: 820)  

Det er denne viljen til makt som snues innover i individet og gir det dårlig samvittighet.  

Fortsetter man så å bruke denne samvittigheten nettopp aktiv og med et annet foukus, kan 

man ifølge Nietzsche klare å tyne mye positivt ut av den, ja man kan til og med skape 

”Schönheit” ut av denne pinen, kanskje også ”die Schönheit.” (Werke II: 828)  Som vi skal se 

kan man via en sublimering av den innovervendte brutaliteten klare å beholde sitt 

livsfremmende perspektiv på tross av den indre pinen.  Ja, det kan til og med virke som man 

kan utvikle en helt ny indre verden, og på basis av denne skape en høyere kultur og en høyere 

type bevissthet/individ enn vi hittil har sett på jorden. 
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 Man bør også merke seg at selv om den dårlig samvittigheten er noe som er påtvunget 

menneskene, og følgelig er skapt (riktignok utilsiktet fra skapernes side) og unaturlig, er det 

uansett snakk om et naturlig instinkt.  Akkurat som Darwin ser samvittigheten som et naturlig 

instinkt, ser også Nietzsche på den som et instinkt, bare et instinkt vendt feil vei.  Den dårlige 

samvittigheten er resultatet av denne reverseringen av naturlige instinkter.  Hvor Darwin 

opererer med et sosialt instinkt, opererer Nietzsche med aggressive instinkter som er et 

uttrykk for en vilje til makt.  Innovervendingen av disse aggressive driftene er egentlig 

naturlig ettersom den er forårsaket av brutale individers maktvilje og utagering.  Slik har 

Viljen til makt også uttrykt seg i skapelsen av menneskets mer raffinerte indre.  Maktviljens 

rolle i Nietzsches tenkning generelt vil vi få et stadig bedre innblikk i ettersom denne 

oppgaven skrider frem.  

Det kan kanskje virke som om den dårlige samvittigheten er en reaksjon, altså en 

reaksjon på den undertrykkingen de ”blonde dyr” ufører.  I så fall er den en tilpasning til de 

nye forhold fra de underlagtes side.  Er så Nietzsche i tråd med Darwin allikevel?  Neppe.  

For vi må huske, og vektlegge, at det som snues innover i individet er en vilje til makt det 

også.  Slik kan man ikke se den dårlige samvittigheten som en enkel reaksjon på sosialisering.  

Den er snarere enn forutsetning for sosialisering.  Før menneskets inderliggjøres står vi 

nemlig overfor en verden bebodd av lite overveiende individer, en verden som er dum og 

brutal, ikke sosialisert.  For at menneskene skulle kunne utvikle det tilstrekkelig indre 

raffinement som skulle til for dets sosialisering, måtte det undertrykkes med vold.  Når denne 

undertrykkingen, og den følgelige innovervendingen av deres vilje til makt, var fullført, kunne 

denne samme viljen til makt begynne sitt arbeid på menneskets indre,.  Slik fikk mennesket 

sin dårlige samvittighet, sine resonerende evner, og slik ble det sosialisert.   

 

 

 

Del III – Hva betyr Asketiske Idealer? 

 

Tredje del av MG befatter seg med de selvfornektende idealer og deres dominans over 

menneskene på jord.  Man kan si at denne delen tar for seg spørsmålet om livets mening for 

mennesket.  Dette er nemlig noe Nietzsche mener opptar mennesket i stor grad:  ”Das eben 

bedeutet das asketische Ideal: Dass etwas fehlte, dass eine ungeheure Lücke dem Menschen 

umstand...er litt am Probleme seines Sinns.“ (Werke II: 899)  Man vil til slutt se at disse 

idealene alle er variasjoner av det ene asketiske ideal, nemlig det prestelige ideal med sin 
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selvfornekting som det mest verdifulle i livet.  Dette idealet er det eneste idealet menneskene 

har hatt til nå, og er med sin devaluering av livet motivert av et sterkt ressentiment og en vilje 

til makt. (Werke II: 858)  Ved å devaluere livet vil det asketiske ideal få makt over nettopp 

livet.  Den asketiske presten er administrator av dette idealet, og for ham er dette en bro mot 

en annen eksistens, bort ifra det dennesidige livet som er en feil vei å gå.  Denne veien 

negerer man med sine asketiske handlinger.  Prestens ideal, et ideal han tvinger på andre, kan 

oppsummeres som livet på et minimum.  Man ugleser fysisk formering (og særlig det 

seksuelle aspektet ved det) og bruker energi på å stoppe livets energi.  Man jobber aktivt imot 

livet.  Man søker heller nytelse i det motsatte; i deformhet, forfall, smerte, ulykke, apati, 

selvpining, og selvofring.  Med en undersøkelse av denne agendaen som det asketiske ideal 

legger for dagen, mener Nietzsche å kunne vise hvor selvmotsigende og imot livet dette 

idealet er:  ”Dies ist alles im höchsten Grade paradox…” (Werke II: 859)  Man søker etter å 

være i kontinuerlig konflikt med seg selv, og finner nytelse i sin lidelse.  Ja, man klarer bare å 

utholde seg selv i nettopp lidelsen.  Man triumferer gjennom sin egen fysiske stagnasjon og 

forfall.  Med disse verdiene blir den asketiske prestetypen selve viljen til motsigelse og den 

inkarnerte antinatur.  Hvor de naturlige instinkter vitner om helse, finner den asketiske prest 

sine feil og preker det motsatte. 

Hvorfor holde fast ved slike idealer?  Jo, samme hvor rart det høres ut; for å overleve 

og for å fremme livet. (Werke II: 862)  Det asketiske ideal kjemper en kamp imot døden og  

for livet, og er et forfallende livs kamp for overlevelse.  Den asketiske presten er det 

inkarnerte ønske om en annen eksistens, og det er nettopp dette ønsket som lenker ham til 

jorden.  Han blir et instrument i søken etter bedre forhold å eksistere under.  Slik kjemper han  

for livet, for et bedre liv, men et annet liv et annet sted.  Med sin makt samler presten 

menneskene som er trøtte av livet og lidelsen, de deformerte og mislykkede, og går foran dem 

som en leder og hyrde.  Disse syke menneskene er for Nietzsche det normale i denne verden.  

Derfor må man passe på å verne unntakene, de sunne og livsglade, ifra disse syke og 

degenererte. (Werke II: 863)  Det er nemlig de syke som er de sunnes største trussel, ikke 

andre sunne og sterke mennesker med sin angrepslyst.  De syke underminerer livet bland 

menneskene, og setter spørsmålstegn ved vår selvtillit i livet og vår tro på oss selv.  De 

fornøyde, sterke og sunne skal ifølge disse syke ikke få lov til å være nettopp fornøyde, sterke 

og sunne.  Kun de livstrøtte og svakes lidelse er det rette.  Det er da en stor ulykke for 

Nietzsche når de sterke og stolte individer begynner å tvile på seg selv og sin rett til å være 

tilfredse:  ”… es könnte gar kein grösseres und verhängniswolleres Missverständnisgeben, als 

wenn dergestalt die Glücklichen, die Wohlgeratenen, die Mächtigen and Leib und Seele 
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anfingen, an ihrem Recht auf Glück zu zweifeln.“  Det er i det hele tatt skjebnesvangert for 

Nietzsche når disse menneskene begynner å tenke på all verdens lidelse og sin manglende rett 

til å elske seg selv og sin tilfredshet midt oppe i all elendigheten (akkurat hvorfor og hvordan 

et sterkt og nobelt individ vil begynne å tvile på sin rett til lykke og følge presten i hans 

valueringer, forblir uvisst…).  Man bør derfor operere med en distansens patos som vi 

kjenner igjen i herremenneskets distansering fra slavemennesket i MG I.. Man må holde de 

syke og de sunne separert. (Werke II: 866)  Å hjelpe de syke er ikke blant de sunnes 

oppgaver.  Disse sterke har ansvaret for menneskets fremtid, og må vernes fra de degenerertes 

giftige innflytelse.   

  

Synd 

Om de friske og sunne ikke har som oppgave å pleie de syke, får man et behov for sykepleiere 

som selv er syke. (Werke II: 866)  Det er her den asketiske presten finner sin mening.  Han er 

sykepleier, men før han kan helbrede må han skade, og idet han leger såret forgifter han det 

samtidig med sin verdisetting og sine idealer.  Han er hyrde, advokat og frelser for sin syke 

flokk, men må også selv være syk for å klare dette.  Samtidig kreves styrke for å kunne gå 

foran som en hyrde.  Han må være herre over seg selv og ha sin vilje til makt intakt, for slik å 

få flokkens tillit og frykt.  Alt dette må til for å kunne være en skanse for dem, en disiplinær 

og en tyrann.  Presten må beskytte sin flokk ifra de sterke, samtidig som han må være på vakt 

for misunnelse av disse sterkes karaktertrekk og overskudd.  Hans disipler skal alltid forakte 

voldsomhet, helse og tøylesløshet, og presten er leder for en åndelig krig imot dette, en 

åndelig hevn.  I tillegg til dette må han også være på vakt for stridigheter innad i flokken, hvor 

ressentiment og hat ulmer og anarkiet truer.  Dette må han gjøre uten å ødelegge verken 

flokken eller seg selv.  Ressentimentet må nemlig få utløp, men med de asketiske idealene er 

dette en umulighet; man skal ikke utagere sin angrepslyst.  Dette løser presten ved å snu alt 

hatet og aggresjonen innover i individet selv.  Alle individer søker ifølge Nietzsche en grunn 

og en mening med sin lidelse, en skyldig gjerningsmann.  Denne skyldige er med prestens 

tolkning en selv.  Man er selv den skyldige i all sin lidelse.  Med presten blir den dårlige 

samvittigheten, altså menneskets innovervendte instinkter og det ubehaget dette medfører, 

omtolket til ”synd.” (Werke II: 869)  Her viser presten seg som en kløktig mann, en sann 

kriger og erobrer i askesens navn.  Menneskets lidelse er nå en tilstand av kontinuerlig straff, 

en straff for ens essensielle syndighet.  Man straffer seg selv, og hvor man før protesterte imot 

smerten, tørster man nå etter stadig mer.  Det synes i det hele tatt som om Nietzsche ser 

introduksjonen av ”synd” og menneskets essensielle syndighet som en skjellsettende hendelse 



 65 

i sjelens historie, og det asketiske idealet blir på en måte det ultimate fall i menneskets 

sjelelige historie. 

 Prestens medisin består i å bekjempe trøttheten og lidelsen selv, ikke dens årsak.  Hans 

geni består ikke i stor legekunst, men i trøst, kristendommens spesialitet.  Målet med alle store 

religioner er ifølge Nietzsche å bekjempe tunghet og trøtthet hos menneskene. (Werke II: 871)  

Denne livstrøttheten bekjemper man ved å redusere den generelle livsfølelsen til et minimum, 

til sitt absolutt laveste punkt.  Man vil unngå alt som gir følelsesmessig reaksjon; ingen 

kjærlighet, intet hat, ingen hevn, ingen selvhevdelse, kun apati.  Livet senkes ned på et 

generelt minimumsnivå.  Det psykologiske resultatet av dette er en minket følelse av seg selv, 

mens det fysiologiske resultatet er en slags apatisk dvale eller hypnose.  Man aner da askesens 

essensielle poeng; man vil bedøves, sove dypt.  Man vil intethet.  Man danner horder for å 

bekjempe livets depresjon og prøvelser, og den asketiske presten kultiverer denne 

flokkdannelsen.  For i motsetning til de sterke, er det i flokk de svake trives best.  De sterke 

unngår flokkdannelse og søker bort ifra andre i samme grad som de svake oppsøker 

hverandre.  I de tilfeller de sterke søker sammen, er det med det formål å utføre en felles 

aggressiv handling som tilfredsstiller deres vilje til makt.  Dette samarbeidet skjer ifølge 

Nietzsche med betydelig motstand fra den individuelle bevissthet hos de involverte. (Werke 

II: 876)  Her gjenkjenner vi forskjellen mellom slavetypen og herretypen; flokkorientert 

versus selvstendig.   

 Så hva betyr det asketiske idealet?  Hva er livets mening?  Ser man bort ifra dette 

idealet har mennesket til nå ikke hatt noen mening. (Werke II: 899)  Dets eksistens på jorden 

hadde intet mål.  Dette er hva det asketiske ideal betyr; at noe manglet.  Et enormt tomrom 

omringet mennesket, og det visste ikke hvordan det skulle rettferdiggjøre, forklare, og 

bekrefte seg selv.  Mennesket led ved problemet om seg selv og sin mening.  Men, det var 

ikke lidelsen selv som var problemet, men dens grunn og dens mening, eller rettere sagt dens 

mangel på en mening.  Det asketiske ideal ga da en løsing på dette problemet, dette 

tilsynelatende ut fra en mangel på noe bedre.  Slik blir lidelsen på finurlig vis tolket inn i et 

perspektiv av egen synd, og tomrommet fylles.  Slik reddet mennesket seg selv.  Det var ikke 

lenger som et støvkorn i vinden.  Nå kunne mennesket ville noe, nemlig intet.  Man ville intet, 

man hatet mennesket, menneskedyret, det materielle, det sanselige, fornuften, skjønnhet, 

forandring, tilblivelse, død, ønsker, lengsel.  Man vil intet, men det er en vilje og en mening.  

For:  ”…lieber will noch der Mensch das Nichts wollen, als nicht wollen...” (Werke II: 900) 

 

* 
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Dette kapittelet har tatt for seg MG del for del, og har i så måte fulgt bokens generelle 

oppsett.  Av disse tre delene syntes del II å komme først i tid.  Med dannelsen av den første 

staten og underleggingen av menneskemassene, så vi at menneskene ble inderliggjort og 

tvunget til å overveie og ta langsiktige hensyn.  Denne første omveltningen i menneskets 

psykologiske historie er også det som la grunnlaget for slavemenneskenes hevn i form av sitt 

opprør i moralen.  Menneskenes første underlegging er i Nietzsches tankeverden et brudd i 

historien, og dette er hvor han skiller seg fundamentalt fra evolusjonstenkningen med dens 

tanke om gradvis utvikling.  Men det er viktig å merke seg hvordan Nietzsche allikevel hele 

tiden legger en slags naturvitenskapelig skepsis for dagen.  På denne måten holder han seg 

innenfor det naturalistiske landskapet.  På samme tid ser vi hvordan han hinter om en 

fremtidig retning for mennesket når han snakker om den dårlige samvittigheten og den 

fremtidige ”skjønnhet” man kan skape ut fra dette.  Den nye indre verden man har skapt seg 

under presset fra samfunnet vitner nemlig om et mer raffinert og komplekst individ enn før, 

og dette er noe Nietzsche synes å se et potensial i, tross alt det negative moraliseringen av de 

ikke-moralske konsepter og begreper brakte med seg.   

Dette negative fokuset Nietzsche mener å se med moraliseringen, tar han for seg i 

bokens tredje del (ikke for å si at han ikke gjør det i de to første delene).  Her ser vi hvordan 

han stuper dypt ned i askesens problem, noe som var et punkt hvor Darwin syntes å møte 

veggen.  Denne delen av boken er i sin essens negativt innstilt til den type livsførsel og 

devaluering av livet vi ser med det asketiske ideal.  Her kjenner man igjen mye av den 

generelle holdningen Schopenhauer ifølge Nietzsche la for dagen:  Livet og det dennesidige 

som noe å søke bort ifra.  

Det viktige i vår sammenheng blir nå i første omgang, i lys av vår gjennomgang av 

MG, og den forbedrede innsikten dette forhåpentligvis har gitt i Nietzsches moralkritikk, å 

sette Nietzsche opp imot de øvrige naturalistene for å se de mer spesifikke likhetene, for så å 

se nærmere på hvilke måter han skiller seg fra disse tenkerne på.  Undersøkelsen dreier da, 

med kapittel fire, over i hvordan han sikter mot dette fremtidige potensialet istedenfor å 

forholde seg passivt til evolusjonens resultat.  Denne potensielle fremtiden vil vi oppdage at er 

en fremtid som vil gå utover en hard vitenskap og mekanisme.  Men i første omgang snur vi 

oss altså til kapittel tre, og en naturalistisk diskurs.   
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Kapittel 3 

                                 En naturalistisk diskurs 

 

 

 

Som vi har sett føyde Nietzsche seg inn i en rekke av samtidige tenkere som alle 

befattet seg i mer eller mindre grad med utviklingen av menneskets moralske kapasiteter, da i 

et naturalistisk perspektiv.  Denne naturalismen hadde han til felles med disse tenkerne, uten 

at han på noen måte la seg blindt etter noen av dem.  Men metoden med dens vekt på empiri, 

historisk utvikling etc. er ting Nietzsche har til felles med disse naturalistene, og også noe han 

syntes å ta stolthet i å være innehaver av.  Som vi har sett var Darwins evolusjonsteori ny i 

tiden, og Nietzsche lot seg på en måte inspirere av dette.  Darwins bruk av den genealogiske 

metode er et eksempel på dens rent vitenskapelige bruk slik Nietzsche beskrev den i forordet 

til MG.  Darwins metode er kjølig, verdifri, detaljrik, og supplementert med empirisk belegg.  

Sist men ikke minst var evolusjonsteorien, med sin avvisning av all teleologi i naturen og sin 

forklaring av menneskets herkomst, et slag i ansiktet på menneskets lite ydmyke selvtillit med 

hensyn til sin rolle i naturen.  Dette synet på mennesket og dets plass i naturen ble delt av 

Nietzsche; mennesket med sitt opphav i dyreriket, mennesket med sine sofistikerte 

forsvarsvåpen (fornuft, sluhet, forkledning etc.) i kampen for overlevelse. (Stack 1983: 160)   

Tross den skarpe polemiseringen vi ser i utover i forfatterskapet, har altså Nietzsche 

mye til felles med naturalister som Rée, Spencer, og Darwin.  Mye av inspirasjonen synes 

imidlertid å bestå i en forkasting, rettere sagt en forankring i naturalismens verden, med en 

påfølgende distansering.  Nietzsche synes nemlig stort sett å være uenig med disse tenkerne.  

Men noen fellestrekk er allikevel åpenbare.  I det store og hele ser verken Rée, Darwin, 

Spencer, eller Schopenhauer det som sin oppgave å fortelle oss hva som er riktig å gjøre (ikke 

for å si at disse tenkerne ikke kan ha hatt sine agendaer for å skrive sine bøker, men man er 

ikke vitne til noen skarp og eksplisitt polemisering i deres bøker).  Schopenhauer (som 

representant for mer metafysiske spekulasjoner) benekter for eksempel at hans etikk har noen 

imperativ kraft.  Hans hensikt er å spore og forklare menneskenes handlinger fra et moralsk 

perspektiv.  For å gjøre dette må man ifølge ham gå empirisk til verks og undersøke hvorvidt 

det finnes handlinger man kan gi genuin moralsk verdi.  Schopenhauer mener i den 

sammenhengen å kunne spore all moralsk handling tilbake til selvoppofrende motiver. (Small 

2003: xx)  Dette er også Rée enig i.  Også han sporer all moralitet tilbake til uegoistiske 
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motiver.  Som vi husker mener Nietzsche at det moralske problem for Rée består i nettopp 

motsetningen mellom egoistisk og uegoistisk.  Men Rées vri på Schopenhauers tenkning er å 

se bort fra dennes metafysiske løsning med den ene vilje til liv som verdens essens, og heller 

snu seg til evolusjonsteorien.  Også Rée opptrer som deskriptiv i dette prosjektet, og vår moral 

viser seg å være basert på en rekke feilslutninger.  Disse slutningene blir automatiserte, og 

moral oppstår som et resultat av vane.  I så måte er Rées forklaring av den moralske psykologi 

rimelig lik Herbert Spencers.  Som vi husker vektlegger også Spencer vane og assosiasjon i 

sin naturalistiske forklaring av våre moralske følelser.  I MaM så vi også at Nietzsche ga en 

forklaring av ”god” og ”ond” sine opprinnelser, en forklaring som likner Rées, og hvor vane 

også spiller en viktig rolle.  Disse uttrykkene oppsto som et resultat av begrepsassossiasjoner.  

Slik fikk handlinger sine verdidommer tildelt, altså via en tilvenning over tid.  Tilvenning og 

ytre stimuli/press synes altså å være et fellestrekk ved disse forfatternes redegjøring for 

utviklingen av menneskets moralske følelser.  Men Nietzsche så lenger tilbake i utviklingen 

enn Rée.  Forutfor de individuelle hensyn, fri vilje, og motsetningen mellom egoisme og 

uegoisme, så han flokkinstinktet.  Den moralske følelse hviler slik i sin opprinnelige form på 

respekten for skikk og tradisjon.  Dette er en type moral som ikke har de trekk vi kjenner igjen 

i den ”snevre” moralen Nietzsche opponerer imot, altså den kristelige moraliteten med sin 

asketiske livstolkning.  Kort sagt tar ikke Nietzsche menneskenes nåtidige moralitet og 

postulerer med at denne alltid har vært slik.  Han søker lenger tilbake i historien med sin 

genealogiske metode.  

 

Den ytre tvangen og vanen i sosialiseringen av menneskene 

Den ytre tvangen, i forstanden ytre stimuli i kondisjoneringen av menneskenes væremåte, og 

dens rolle i utviklingen av menneskenes moralitet, er som nevnt noe Nietzsche har til felles 

med de omtalte evolusjonstenkerne, og da særlig Spencer.  Spencers sosiale, religiøse, og 

politiske sperrer synes i det store og hele å være de samme Nietzsche mener å se i samfunnet.  

Straff, et av de ”furchtbaren Bolwerken” som staten setter opp imot mennesket, er et av 

samfunnets viktigste tiltak imot menneskets brutale natur, og er ifølge Nietzsche helt sentralt i 

menneskets utvikling av hukommelse, skyldfølelse, og følgelig temmingen av den brutale 

menneskenaturen. (Werke II: 825)  I kraft av sin utøvende makt og tvang representerer 

samfunnet en stadig trussel om straff for individet i tilfelle overtramp.  Denne stadige og 

overhengende faren for avstraffelse har i både Spencer og Nietzsches tilfelle en 

kondisjonerende virkning på samfunnets medlemmer.  En slik temming og tilpasning av 

individene til deres omgivelser synes ifølge begge teorier å innebære et stadig ubehag og en 
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stadig disiplinering av ens drifter.  Etter hvert lærer man ifølge begge tenkere å beherske seg 

selv, og de mer utviklede og siviliserte driftene kontrollerer de lavere og mindre utviklede 

driftene.   

Det er her snakk om en type moral som består av verdslige sperrer for individets 

handling.  Dette er sperrer menneskene hele tiden må forholde seg til i et samfunn.  Disse 

sperrene gjør at man avstår fra å utføre handlinger ut fra en frykt for konsekvensene dette vil 

ha for en selv.  Dette kjenner vi igjen som den dårlige samvittigheten i sin opprinnelige form, 

slik som Nietzsche beskriver den i andre del av MG; den stadige potensielle skylden overfor 

samfunnet.  I tilfellet guddommelig straff er man også i tillegg redd for sine medmenneskers 

dom, siden guddommen ifølge Nietzsche straffer kollektivt. (Werke I: 504)  Spencer og 

Nietzsches redegjørelse av gudenes opprinnelse er for øvrig påfallende like i at begge baserer 

seg på hva Spencer kalte ”ghost-theory”, altså den opprinnelig respekten for døde forfedre 

som senere utvikler seg til en tro på guddommer. (Spencer 1879: 133)  I Nietzsches teori 

utviklet denne tilbedelsen av forfedre seg ut fra ”das privat-rechtliche Verhältnis des 

Schuldners zu seinem Gläubiger…” (Werke II: 829)  

Igjen; Vane er helt sentralt i menneskets sosialisering og moralske utvikling.  I MaM 

påpeker Nietzsche vanen som en viktig kilde til moralitet: ”Eine wichtige Gattung der Lust 

und damit der Quelle der Moralität entsteht aus der Gewohnheit.  Man tut das Gewohnte 

leichter, besser, also lieber, man empfindet dabei eine Lust, und weiss aus der Erfahrung, dass 

das Gewhonte sich bewährt hat, also nütlich ist.“ (Werke I: 505)  Her forbinder Nietzsche 

skikk, vane, og komfort, noe han har til felles med Spencer.  En skikk er ifølge Nietzsche en 

forening av det behagelige og det nyttige.  Samtidig krever en skikk ingen tenkning eller 

overveiing fra individets side.  Et samfunn vil tvinge ethvert individ til å følge de samme 

normer og regler helt til adlydelse er en uoverveid handling.  Nietzsches problem i denne 

sammenhengen er at bare fordi man føler et behag ved disse normene, via en gradvis 

tilvenning, antar man også at dette er den eneste måten å leve et behagelig liv på.  Imot dette 

mener han at samme nivå av komfort, og til og med mer komfort, kan oppnåes med andre 

skikker og normer. (Werke I: 505)  Dette innebærer at Nietzsche protesterer mot den 

kristelige moral vi ser i vesten, og dens rolle som den eneste måten å leve et etisk ansvarlig liv 

på.  Kort sagt er hva som er godt og ondt, hva som er et godt liv etc. avhengig av perspektiver 

i en Nietzscheansk tenkning.   

Spencer mener på samme måte at en handling utført over tid og under en trussel om 

straff, altså en handling utført med tvang som motiv, til slutt vil anta form som noe 

komfortabelt (”pleasure”). (Spencer 1879: 147)  Forskjellen synes å være hvordan de to anser 
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nettopp dette fenomenet, altså det tilvendte behaget ved adlydelse av tidvis strenge og brutale 

skikker.  Dette har med deres syn på evolusjon og progress å gjøre, noe vi kommr tilbake til i 

kapittel fire.  

Disse ytre sperrene på samfunnsindividenes handlinger er altså det som former 

individene inn i konformitet, og det på tilsynelatende brutalt vis.  Det er i denne 

sammenhengen viktig å merke seg det faktum at denne adlydelsen til å begynne med ble 

utført ut fra egoistiske hensyn.  En genuin tro på og hengivenhet til disse reglene synes å være 

essensielt i en moralsk bevissthet.  En slik genuin tro på at de nye og siviliserte handlemønstre 

er å foretrekke, innebærer en videre utvikling fra de rent egoistiske hensyn, altså den enkle 

frykt for straff, henimot hensyn til andre.  Spencer og Niezsche har nemlig det til felles at den 

sosiale kontroll som samfunnet, guder, og politiske regler utøver mot individet, ikke i seg selv 

er moralsk.  Først etter at mennesket er sosialisert kan det bli moralsk, i forstanden spesifikt 

moralsk, til forskjell fra at man kun adlyder de forskjellige sperrene av frykt for straff.  Når de 

moralske aversjoner mot handlinger som skader andre er utviklet, vil det ifølge Spencer etter 

hvert ikke kreves ytre kontrollinstanser fra samfunnet i like stor grad som før.  Man har i dette 

tilfellet blitt temmet via de ytre sperrer, altså regler og normer, og lært seg å se bort fra en selv 

i større og større grad, og heller se i retning av offeret og de nødvendige følger ens handlinger 

har for dette offeret. (Spencer 1879: 139)  Denne innsikten i ens handlingers brutale og 

nødvendige konsekvenser for offeret (istedenfor en selv), vil ifølge Spencer skape en moralsk 

aversjon.  Man har da utviklet hva vi kan kalle en genuin moralsk følelse, en indre sensor om 

du vil.   

Nietzsche opererer også med en ikke-moralsk kontroll av samfunnsindividene.  Også i 

hans lære vil samfunnet etter hvert ikke trenge å utøve den samme kontroll over individene 

som før, dette siden man nå har avlet seg en hukommelse, og slik blitt kondisjonert til å ta 

ansvar og til å holde det man har lovet. (Werke II: 813)  Som vi husker måler til og med 

Nietzsche et samfunns styrke og makt ved å se hvor mye uro og forbrytelser det kan tåle uten 

å ta skade av det.  Samfunnet vil etter som det vokser, ikke ha samme behov eller interesse av 

å kontrollere individene.  Også i den Nietzscheanske verden vil man etter hvert utvikle en 

”dypere” indre verden, og man vil selv påta seg ansvaret for sin egen disiplinering med en 

stadig truende samvittighet og skyldfølelse.  Grunnlaget for den moralske skyldfølelsen fant 

Nietzsche i den rettslige sfære.  Gjeld og ansvar var som vi husker grunnlaget for den senere 

utviklingen av moralsk skyld.  Her føler mennesket for første gang den overhengende 

trusselen om represalier i tilfelle man ikke betaler sin gjeld.  Disse premoralske begrepene ble 

tolket om til en spesifikk moralsk skyld.  Denne revalueringen husker vi som slavemenneskets 
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verk, og var det Nietzsche kalte slaveopprøret i moralen.  Her skiller Nietzsche seg fra 

evolusjonstenkningen vi ser hos naturalister som Spencer, Darwin, og Rée.  Hvor Spencer ser 

den moralske utvikling med dens økende altruisme som en gradvis tilpasning, hvor individet 

ser de egoistiske fordeler ved en stadig økende altruisme, er Nietzsches forklaring av 

moraliseringen ganske så brutal.  Det er jo de svake og undertrykte som skaper den moralske 

skyld, og dette ut fra en hevnlyst overfor sine undertrykkere.  Nietzsche tar ikke nyttehensyn 

med i beregningen slik som Spencer gjør.  Han opererer ganske enkelt med to opponerende 

mennesketyper som begge er styrt av en vilje til makt. 

Offeret for brutalitet, altså slavemennesket, er de som revaluerer tingenes opprinnelige 

tilstand og ords opprinnelige meninger.  Slik blir gode og onde handlinger født.  Ifølge 

Nietzsches slavemenneske, er det gode de egenskaper og karaktertrekk som kjennetegner det 

selv, mens det onde er de sterke og brutale.  Dette slaveopprøret i moralen synes for Nietzsche 

å være en aktiv revaluering som vitner om en vilje til makt, og ikke minst hevn.  Slike 

omveltninger i menneskenes utvikling skiller altså Nietzsche fra idéer om langvarig og 

gradvis evolusjon.  I likhet med Spencer og Rée ser riktignok Nietzsche de moralske følelser 

som et resultat av menneskenes sosialisering.  Men hvor Spencers samfunn er noe som har 

utviklet seg gradvis som andre organismer (Hudson 1916: 50), er Nietzsches ”første stat” et 

brudd i histoiren. (Werke II: 826)  Dette bruddet vi husker som de ”blonde dyrs” overfall av 

menneskemasser, er et uttrykk for vilje til makt.  Menneskene ble med andre ord også i denne 

sammenhengen sosialisert og kondisjonert via ytre tvang, men Nietzsches forklaring synes 

mer brutal og skjebnesvanger for mennesket.  Plutselig (og jeg vektlegger ”plutselig”) var 

man på brutalt vis nektet mulighet for utagering av sin vilje til makt.  Slik avlet menneskene 

sitt indre i seg selv, og det under tvang.  En stor forskjell fra Spencer og de andre naturalistene 

oppstår med nettopp Nietzsches vekt på vilje til makt.  Med denne maktviljen vokste ikke de 

moralske følelser gradvis ut fra de sosiale og verdslige sperrer, altså ut i fra en evne til stadig 

bedre tilpasning, men snarere under en brutal og plutselig tvang fra overfallende mennesker.  

De moralske følelser blir slik med Nietzsches forklaring et resultat av et slags brudd i 

historien.  Det er med andre ord ikke snakk om noen sakte evolusjon hos Nietzsche.  Men den 

ytre stimuli i menneskets sivilisering er der like fullt.  Dette er som nevnt noe han har til felles 

med Spencer, men måten denne makten utøves på er fundamentalt forskjelling, i og med at 

det er et relativt plutselig overfall heller enn en gradvis fysisk kondisjonering.  Den gradvise 

kondisjoneringen synes i Nietzsches tilfelle å komme først etter det brutale og plutselige 

overfallet.  Dette er kort sagt forskjellen mellom Nietzsches første ”stat” og Spencers stat:  

Nietzsches stat blir til ved plutselig overmanning, mens Spencers stat er et resultat av gradvis 
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utvikling på lik linje med andre organismer, en utvikling han kaller ”super-organic evolution.” 

(Hudson 1916: 50) 

Men uansett, Nietzsches ”blonder Raubtiere”, altså overfallsmennene, skapte den 

første stat og følgelig også muligheten for en utvikling av menneskenes sosiale følelser, og de 

spesifikt moralske følelsene.  Disse spesifikt moralske følelsene er også et resultat av vilje til 

makt (fra de underlagtes side), til forskjell fra en tilpasning.  Nietzsches moralske verden blir 

på denne måten et resultat av to forkjellige mennesketyper av forskjellig rang fra naturens 

side, hvor den ene gruppen vinner over den andre i kraft av sitt overlegne antall.  Disse to 

mennesketypene synes ikke å være i stand til å tilpasse seg hverandre.  På grunn av deres vilje 

til makt vil de alltid være i opposisjon. 

 

Moralisering – En utvikling henimot altruisme 

En moralsk utvikling av menneskene synes i disse naturalistiske teoriene generelt sett å 

innebære et fokusskifte fra rent egoistiske hensyn, henimot en stadig økende altruisme.  Med 

en moralsk utvikling bryr man seg kort sagt mer om andre enn man gjorde før.  En slik 

altruisme blir et naturlig spørsmålstegn til en naturalistisk tenker.  For hvordan forklare slike 

følelser fra et naturalistisk/evolusjonistisk perspektiv, når egoisme helt intuitivt virker å være 

mer gunstig i kampen for tilværelsen?  Altruismen sees i tradisjonell moralitet som en 

egenskap som er gitt av mennesket av Gud etc.  Men naturalismen vil selvfølgelig ikke kunne 

gå god for en slik størrelse uten noen empirisk undersøkelse av saken.  Altruisme synes da i 

hovedsak å springe ut av et sosialt instinkt, familiebånd, naturlig utvalg, tilvenning, og 

nyttehensyn. 

Som vi har sett hos for eksempel Spencer og Darwin, synes en naturlistisk forklaring 

av våre moralske følelser å springe ut av en sosial sfære.  Sosialisering virker da for det første 

å måtte være oppstått, og for det andre å være relativt høyt utviklet, før vi kan stå overfor hva 

vi kan kalle moralske følelser.  Darwin opererer som vi husker med det sosiale instinkt som 

basisen i menneskets moralske karakter. (Darwin 2004: 151)  Ifølge ham er dette instinktet 

grunnlaget for menneskets trang til å omgåes andre.  Akkurat som andre dyr, søker mennesker 

sammen i flokk.  Dette sosiale instinktet er slik det som forklarer de altruistiske følelser.  

Selvoppofrende handlingsmønstre er altså noe medfødt hos menneskene.  Ut fra denne 

grunnleggende altruismen utvikler det seg videre en mer og mer vidtfavnende altruisme. 

(Darwin 2004: 149)  Dette skal vi se han har til felles med Spencer, som også ser en utvikling 

fra altruisme innen familien, over til en mer vidtfavnende sosial altruisme.   
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Paul Rées undersøkelse av moraliteten er som nevnt inspirert av Darwin, og baserer 

seg også på de altruistiske og uegoistiske følelsene som moralens kjerne.  Det uegoistiske 

anses som godt, mens det egoistiske anses som ondt.  Rée sporer slik alle moralske handlinger 

tilbake til altruistiske motiver, og dette virker å være generelt i enhver beskrivelse av 

moralske følelser; de er selvoppofrende.  Selv om Rée mener de egoistiske drifter i bunn og 

grunn er sterkere enn de altruistiske, mener han at det finnes klare eksempler på 

selvoppofrende handlinger som må forklares på andre måter.  Rée benekter synet som tilsier 

at alle handlinger i bunn og grunn er utført med et egoistisk motiv. (Rée 2003: 90)  Hvordan 

kan man da forklare altruistiske motiver?  Rée har to løsninger på dette; man er oppdratt over 

tid til å unngå handlinger som skader andre (dette husker vi fra hans utredning om ”god” og 

”ond” sine opprinnelser; egoisme er ondt, uegoisme er godt), og uegoistiske handlinger er 

immanente i mennesket.  Her opererer Rée med det samme sosiale instinkt han leste om hos 

Darwin. (Rèe 2003: 92-93, 95)  I Darwins tilfelle innebærer vekten på det sosiale instinkt som 

basisen i menneskets moralske karakter, at menneskets moralitet har vokst ut av nettopp 

instinktenes sfære, noe som selvfølgelig var, og kanskje for mange fortsatt er, veldig 

kontroversielt.  Denne rene naturalismen fører også til protester i retning av spørsmålet om 

hvordan en handling som er utført på basis av et naturlig instinkt, altså uten overveielse, kan 

kalles moralsk.  Fri vilje og det medfølgende frie valget og ansvaret er som vi har forstått helt 

essensielt i en moralsk tankegang.  Darwin mente imot dette at vanebetinget handling ikke 

slutter å være moralsk bare fordi man ikke ved ethvert tilfelle handler med overlegg.  Han 

mener tvert imot at moralske handlinger forventes å bli utført umiddelbart og som en 

selvfølge. (Darwin 2004: 135)  Ifølge Darwin er det rett og slett ikke sant at enhver handling 

har et klart og bevisst motiv som er forbundet med smerte eller behag.  Dessuten er det ifølge 

ham umulig å trekke et klart skille mellom overveide og automatiske/instinktive handlinger.  

Å redde et liv kan for eksempel være en spontan handling uten noen overveielse, men man 

anser den like fullt som en moralsk prisverdig handling.  Følgelig mener Darwin det ville 

være absurd å se en slik handling som mindre moralsk enn en handling basert på en grundig 

overveielse.  Moralitet kan altså ikke forklares ut fra handlingens motiv:  ”As we cannot 

distinguish between motives, we rank all actions of a certain class as moral, if performed by a 

moral being.” (Darwin 2004: 135)  Da kan man altså i stedet referere til en moralsk aktør.  

Darwin beskriver en moralsk aktør som følger:  ”A moral being is one who is capable of 

comparing his past and future actions or motives, and of approving or disapproving of them.” 

(Darwin 2004: 135)  En moralsk aktør er altså en aktør som har utviklet en hukommelse, eller 

en historisk bevissthet om man vil.  Denne bevisstheten utvikler seg ut fra det sosiale instinkt, 
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og med utviklingen av språk får også den offentlige mening mye å si i en persons 

handlingsvalg.  Her kommer vi inn på det vi husker som Darwins samvittighet: den er basert 

på det sosiale instinktet.  Om man unnlater å følge dette instinktet, vil man føle dette samme 

instinktets krav i ettertid.  Man føler hva vi kaller anger.  Etter hvert som man kondisjoneres, 

og via vane tilegner seg en selvkontroll, vil disse overtrampene til slutt bli sjeldnere og 

sjeldnere.  I denne sammenhengen spekulerer Darwin på om disse modifikasjonene og 

tilegnede vanene kan ha blitt ført i arv. (Darwin 2004: 140) 

Herbert Spencer mener helt klart at egoistiske handlinger, altså handlinger som tjener 

ens eget liv og beste, er viktigere enn alle andre handlinger, inkludert de som er altruistiske og 

selvoppofrende.  En grunnleggende egoisme er ifølge ham en nødvendighet om man i det hele 

tatt skal være i stand til å utføre handlinger som er altruistiske: ”Unless each duly cares for 

himself, his care for all others is ended by death; and if each thus dies there remains no others 

to be cared for.” (Spencer 1879: 216)  Kort sagt; alle kan ikke ofre seg selv for alle andre, da 

vil alle dø.  At egoisme går forut for altruisme er noe Spencer mener man kan se klart ved å 

observere naturen og evolusjonen.  Enhver anordning som hindrer denne konkurransen i 

naturen, hvor man oppnår gevinst etter sine naturlige kapasiteter, er dermed ”…diametrically 

opposed to the progress of organization and the reaching of a higher life.” (Spencer 1879: 

218)  Her ser vi igjen hvordan Spencer tror på en immanent progress i naturen og 

evolusnonen. 

Dette naturalistiske synet på forholdet mellom egoisme og altruisme er vel og bra, men 

ut fra et etisk standpunkt vil de fleste sette seg imot et slikt fokus på egoismens forrang.  Dette 

er også noe Spencer forutser og forstår.  Til dette svarer han med å gjøre altruisme og egoisme 

gjensidig avhengige av hverandre.  Altruisme, i forstanden handlinger som tjener andre 

istedenfor en selv, har ifølge Spencer ”…from the dawn of life.” vært like essensielt som 

egoisme (Spencer 1879: 232)  Spencers ”altruisme” har nemlig et vidt referansefelt.  

Handlinger som tar vare på avkom og rase, handlinger han kaller ”acts of automatic altruism”, 

altså uoverveide handlinger som virker til fordel for ens avkom, inkluderes også under dette 

begrepet. (Spencer 1879: 232)  Det det er snakk om her er med andre ord ”lavere” følelser og 

handlinger, altså ren biologi og familiebånd.  Men ut fra en slik ”automatisk altruisme” vil det 

vokse en ”conscious altruism.”  Dette synes å være en altruisme vi kan kjenne oss igjen i; en 

moralsk/etisk altruisme som fungerer i sosiale forhold i et videre perspektiv.  Denne sosiale 

altruismen har altså vokst ut av den ubevisste altruismen vi ser hos foreldre i omgang med 

sine barn:  ”As there has been an advance by degrees from unconscious parental altruism to 

conscious parental altruism of the highest kind, so has there been an advance by degrees from 
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the altruism of the family to social altruism.” (Spencer 1879: 236)  En slik sosial altruisme er 

noe Spencer mener bare har utviklet seg betydelig i samfunn hvor monogami er en generell, 

og til slutt universell norm.  Denne altruismen vil utvikle seg til en altruisme innad i stammen.  

Dette kjenner vi igjen fra Darwins teori, hvor samarbeid innad i stammen tjener til alles beste, 

spesielt i krig med andre stammer.  Til slutt vil velviljen spre seg også til andre stammer, og 

man står overfor en sosial altruisme som favner vidt. 

Altruismen er altså ifølge Spencer avhengig av egoismen, på samme tid som egoismen 

er tjent med en altruisme.  Både Darwin og Spencer ser hvordan en slik altruisme vil tjene den 

enkelte på sikt.  En altruisme vil tjene egoismen i form av økt samarbeid og beskyttelse mot 

aggressjon:  ”…each profits egoistically from the growth of an altruism which leads to aid in 

preventing or diminishing others violence.” (Spencer 1879: 239)  En slik altruisme er noe 

samfunnet, på samme mate som rasen, er avhengig av for å overleve.   

Til forskjell fra tenkere som Rée og Spencer vektlegger ikke Nietzsche altruismen..  

Rettere sagt vektlegger han den, men i hovedsak feilaktigheten i dens privilegerte posisjon 

som den eneste evalueringsmåten av et moralsk liv.  Alle de naturalistiske tenkerne vi har 

dratt veksler på i denne oppgaven (Darwin, Spencer, Rée) synes, tross sin 

naturalistiske/empiriske metode, å se altruisme som essensiell i en moralsk tankegang, og som 

noe ønskelig.  Imot dette synes Nietzsche å operere med en rangordning mellom mennesker.  

Som vi husker består ikke moralitetens problem for ham i motsetningen mellom egoisme og 

altruisme.  Altruismens selvfølgelige verdi synes for Nietzsche å være en snevert moralsk 

fordom.  Han opererer i første omgang med respekt for tradisjon, uavhengig om handlingen 

som er utført er egoistisk eller altruistisk.  Senere synes det også som om han ser muligheten 

av nye etiske praksiser for menneskene.  Dette er noe vi skal komme nærmere inn på om litt.  

Men Nietzsche er altså ikke enig med Rée i at den altruistiske evalueringsmåten er ”…die 

Moralische Wertungsweise an sich…” (Werke II: 766)  Det finnes ifølge Nietzsche andre 

måter å leve et etisk liv på.   

Videre opererer Nietzsche med en perspektivisme.  Hva som er godt og ondt avhenger 

av øyet som ser.  Egoisme er som vi har forstått ikke ifølge Nietzsches tankegang ”ondt.”  

”Ondt” er et uttrykk oppfunnet av svake og hevnlystne slavemennesker.  Allerede i MaM 

introduserer han de to opponerende mennesketypene, slavemennesket og herremennesket, og 

disse har ganske så forskjellige oppatninger av hva som er godt og ondt. (Werke I: 483)  

Altruisme og medlidenhet synes ikke å være verdifullt i seg selv, eller nødvendigvis å 

foretrekke i Nietzsches tenkning.  Dette innebærer at å handle egoistisk ikke er noe man kan 

bedømme som ”ondt.”  Det er snarere et naturlig trekk hos det sunne mennesket:  ”…der 
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Egoismus gehört zum Wesen der vornehmen Seele…” (Werke II: 739)  Med tanke på 

Nietzsches klare rangordning mennesker imellom, er disse noble individers egoisme kun noe 

naturlig, og noe de laverestående må godta:  ”…einem Wesen, wie ”wir sind”, andre Wesen 

von Natur untertan sein müssen und sich ihm opfern haben.” (Werke II: 739)  Dette sier i sin 

tur sitt om Nietzsche syn på rettferdighet; den gjelder kun mellom likeverdige parter.  Mot de 

lavere gjør den noble som han/hun måtte lyste.  I kraft av denne klare rangordning faller altså 

altruismens verdi til siden.  Nietzsches forklaring av moraliteten skiller seg da, tross sin 

naturalistiske forankring, fra evolusjonismen vi ser hos hans samtidige.  Nietzsche er nemlig 

ikke rede til å godta evolusjonsprosessens resultat.  Evolusjonen har virket til fordel for de 

mest tilpasningsdyktige, og i så måte synes riktig nok altruisme å være en klar fordel for den 

enkelte (bortsett fra for de få Nietzscche mener er sterke og sunne, de få som synes å bety 

noe).  Men Nietzsche vil ikke godta denne evolusjonens resultat.  Dette betyr imidlertid ikke 

at han er en forkjemper for brutal egoisme på bekostning av altruisme og etisk livsførsel.  

Nietzsche synes helt klart å se et håp for menneskene, og dette håpet vil ikke bli realisert ved 

en enkel tilbakevending til den naturlige brutaliteten.  Dette betyr imidlertid ikke at en slik 

brutalitet i seg selv fordømmes av ham.  I denne sammenhengen gjør vi klokt i å se nærmere 

på Nietzsches syn på evolusjon, progress, og menneskets fremtid.  
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Kapittel 4 

                                  Nietzsches ”Progressus” 

 

 

 

Evolusjon innebærer ifølge Darwin en evne til å tilpasse seg.  For Nietzsche er livet 

derimot en vilje til makt.  En vilje til makt synes å være en aktiv kraft hvis aksjon vil være 

utagerende.  Denne utageringen synes i sin tur å være essensielt brutal, og blir følgelig det 

som anses som egoisme i moralske øyne.  Denne utageringen er også ”det onde”, sett fra de 

svakes perspektiv, altså de reaktive slavemenneskene Nietzsche beskriver i første del av MG.  

I avsnitt 12 i MG II tar Nietzsche eksplisitt avstand fra evolusjonsteoriens tanke om 

tilpasning. (Werke II: 817-820)  Sammenhengen denne protesten dukker opp i, er i en 

diskusjonen om straffens opprinnelse, noe vi husker at Nietzsche kritiserte blant andre Rée 

for.  Å se på et fenomens nåtidige funksjon, for så å slutte seg til at denne funksjonen også var 

grunnen til at fenomenet ble til, er ifølge Nietzsche feil.  Han mener at en tings opprinnelse og 

dets funksjon, anvendelse og integrering inn i et system, er helt adskilte.  Når noe har blitt til, 

tolkes og anvendes det til å passe med nye idéer og syn.  Tingen/fenomenet/uttrykket tolkes 

og omarrangeres til en ny bruk av en makt som er overlegen.  Dette betyr at slik tolkning, som 

alt annet i verden, er et uttrykk for vilje til makt:  ”…dass alles Geschehen in der organischen 

Welt ein Überwältigen, Herr-werden und dass wiederum alles Überwältigen und Herr-

Werden ein Neu-Interpretieren, ein Zurechtmachen ist…” (Werke II: 818)  Disse stadige 

nytolkningene av et fenomen gjør at den opprinnelige meningen blir uklar.  Med andre ord; 

uansett hvor godt man har forstått en tings, organs, skikk etc. mening, har man ikke 

nødvendigvis forstått noe om dens opprinnelse. 

Etter dette tar Nietzsche eksplisitt avstand fra all teleologi:  ”Entwiklung” eines Dings, 

eines Brauchs, eines Organs ist demgemäss nichts weniger als sein progressus auf ein Ziel 

hin...“ (Werke II: 818)  En utvikling av en ting i den organiske verden har med andre ord ikke 

noe immanent mål eller potensial det skal oppfylle.  Imot tanken om en teleologi ser 

Nietzsche heller utvikling som en stadig prosess med mer eller mindre betydelige 

overmanninger.  Dette inkluderer også den motstand den/det undertrykte yter.  På denne 

måten ser vi at verden er en kamp om makt.  Med et slikt syn på verden synes idéen om 

progress av nødvendighet å innebære undergang og død, en følge Nietzsche går god for:  ”Ich 

wollte sagen:  auch das teilwiese Unnützlich-werden, das Verkümmern und Entarten, das 
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Verlustig-gehn von Sinn und Zweckmässigkeit, kurz der Tod gehört zu den Bedingungen des 

wirklichen progressus...“ (Werke II: 819)  En slags utarming, svekking, degenerering, og død 

er altså kjennetegn på sann progress.  Dette med konflikt og død som en del av progress er 

noe vi kjenner igjen i Spencers teori også.  Ifølge ham er krig hele tiden en realitet i 

menneskenes verden.  Det er nemlig krig som har formet de store samfunn og deres struktur. 

(Hudson 1916: 59)  Men hvor Spencers progress synes å ende i en tilstand av harmoni mellom 

individ og omgivelser, et resultat av en økt tilpasningsevne, vil Nietzsches progress innbære 

de manges død til fordel for de fås blomstring.  Nietzsche mener til og med at en progress kan 

måles ved å se hvor mye som måtte ofres og gå under for å tjene den.  Dette følges av en 

veldig brutal ytring som utvilsomt utløser en alarm i de mennesker som hengir seg til hva 

Nietzsche kaller ”den demokratiske idiosynkrasi”:  ”…die Menschheit als Masse dem 

Gedeihen einer einzelnen stärkeren Spezies Mensch geopfert – das wäre ein Fortschritt…” 

(Werke II: 819)  Dette er brutale saker, og Nietzsche sier han nevner det på grunn av at det 

går imot den samtidige konsensus som gjerne vil se en tilfeldighet i naturen.  Det han 

opponerer mot her er hva han kaller den ”mechanistischen Unsinnigkeit”, altså det rent 

mekanistiske verdensbilde hvor deler av materie interagerer med andre deler av materie i en 

prosess uten mål og mening.  Nietzsche går med andre ord god for verken teleologi eller ren 

mekanisme, dette fordi begge syn reduserer verden for mennesket til noe gitt man ikke kan 

gjøre noe med.  Kort sagt utelater begge disse synene et essensielt trekk ved livet og dets vilje 

til makt, nemlig aktivitet. (Werke II: 819)  Imot dette setter man tilpasning som livets essens, 

en annenrangsaktivitet og en reaktivitet ifølge Nietzsche.  Med denne samtidige konsensusen 

sees livet som en indre tilpasning til ytre omstendigheter, slik vi husker med Spencers ”reflex-

action.”  Ved å fokusere på denne måten mener Nietzsche at man misforstår livets essens, som 

er vilje til makt.  Dette er en feil han mener Spencer begår.  Spencer og hans likemenn overser 

ifølge Nietzsche de spontane, angripende, overgripende, omtolkende, omorganiserende, og 

formgivende kreftene. (Werke II: 819-820)  Nettopp disse kreftene er livets essens, og de 

krefter tilpasningen skjer i forhold til.  Ved å gjøre denne feilen nekter man forrang til de 

instinkter Nietzsche ser som høyest i et individ.  Livets i sin essens er (i Nietzsches øyne) med 

andre ord formgivende og aktivt, ikke tilpasningsdyktig. 

 

* 

 

Nietzsche har altså ingen tro på noen immanent progress eller teleologi i naturen.  En 

teleologi gir livets realiteter en mening og rettferdiggjør all lidelse som en nødvendighet.  
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Med en slik forutbestemt mening er ting slik og slik fordi de er ment å være slik, og denne 

meningen er noe mennesket ikke kan forstå.  Ja, i en kristen tankegang ville det vel også 

kanskje blitt ansett som lite ydmykt i det hele tatt å fundere på noe slikt som meningen med 

verden, naturen, og livet.  Men dette er selvfølgelig ikke noe Nietzsche kunne gå god for.  Å 

rettferdiggjøre tingenes tilstand ved å henvise til en immanent mening, et liv i det hinsidige 

etc. ville med en Nietzscheansk tankegang innebære å ikke være jorden tro, noe som synes å 

være en stor forbrytelse. 

Men tar man derimot bort all slik teleologi, står man igjen med den ”mechanistischen 

Unsinnigkeit.”  Tross i sin avsmak for teleologi er altså ikke Nietzsche begeistret for et slikt 

syn på verden heller.  En slik mekanistisk teori er ifølge Nietzsche feilaktig og bygd på 

menneskelige fiksjoner og konsepter, som kausalitet, tiltrekning/frastøtning, vilje/effekt etc.  

Dette reduserer en flytende virkelighet til et system av symboler og tegn som ikke 

korresponderer til noen faktiske enheter i naturen. (Stack 1983: 167)  Her har Nietzsche snudd 

seg imot vitenskapen han var forkjemper for i MaM på samme måte som han snudde seg imot 

metafysikken i samme verk.   

 Det blir med ett tydelig, eller rettere sagt utydelig, hva Nietzsche står for.  Han 

opponerer mot en teleologisk verden, og en mekanistisk verden.  Løsningen synes å bestå i å 

godta en naturalistisk verden uten en gitt mening, men å samtidig operere med en idé om en 

mening, en mening mennesket selv kan skape og gi sitt liv.  Menneskehetens tidligere løsning 

på problemet med livets mening fant sitt uttrykk i det asketiske ideal, et ideal som i 

Nietzsches øyne ble misbrukt på det groveste og slik førte mennesket inn i en tyngende 

moralsk skyldfølelse.  Livets mening lå da utenfor livets sfære.  Men livet ifølge Nietzsche 

har ingen mening uavhengig av mennesket, noe hans vekt på aktivitet synes å innebære.  Alle 

verdier er skapt av mennesket selv.  Det som nå er viktig synes å være en skapelse av en ny 

mening for mennesket.  Her står man i så fall overfor en kjempeoppgave og en milepæl i 

historien.  

 Men hva består en slik eventuell mening med livet i?  Her ser vi igjen tilbake til dette 

med vilje til makt, progress, og hva denne progressen ifølge Nietzsche vil stå for.  En slik 

progress ville ifølge Nietzsche kunne måles i hvor mye/mange som ville måtte gå under til 

dens fordel.  Han snakker også om de manges undergang til fordel for de få, en gruppe 

mennesker som skal være en ny type mennesker.  Dette er brutalt, og i sin essens aktivt.  En 

slik brutal og naturlig aktivitet er noe vi kjenner igjen i herremennesket.  Umiddelbart vil man 

da kanskje anta at dette er det Nietzsche trakter etter, en tilbakevending til herremenneskets 

uskyldige brutalitet.  Men dette er altså ikke tilfelle.  Et herremenneskes brutalitet vitner om 
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en uskyld, og med ”uskyld” synes det rimelig å forstå ”dumhet.”  Som vi husker fra første del 

av MG er ikke herremennesket ifølge Nietzsche et veldig intelligent menneske.  Brutale 

individer synes da ikke å være noe Nietzsche trakter etter som verdifulle i seg selv:  ” Die 

Menschen, welche jetzt grausam sind, müssen uns als Stufen früherer Kulturen gelten...“ 

(Werke I: 482)  Nietzsche mener videre at slike mennesker er ”bakvendte“ mennesker, som på 

grunn av mulige feil i arv ikke har fått sin hjerne utviklet i samme grad som andre moderne 

(les; sosialiserte) mennesker.  Han mener videre at disse menneskene viste oss hvordan vi selv 

var en gang tidligere i vår historiske utvikling.  Her ser vi klart at Nietzsche har en fot i den 

naturalistiske verden.  Det er videre viktig å merke seg at selv om han her ikke synes å se på 

en slik adferd som ønskelig, fordømmer han ikke på noe tidspunkt slike mennesker.  De er 

like ansvarlige for sine handlinger og sin natur som ”ein Stück Granit dafür, dass es Granit 

ist.” (Werke I: 482)  

 Den brutale forbryteren med sitt ubetingede ”ja” til alle sine impulser synes altså ikke 

å kunne fungere som en representant for en ”stärkeren Spezies Mensch” som vi leste om i MG 

II, 12.  Forbryteren er et eksempel på en person med mangel på impulskontroll, og vil ikke 

kunne leve i noe samfunn med andre.  I ham hersker dyret.  Hans drifter er ikke prosessert og 

raffinert, eller som Nietzsche kaller det; åndeliggjort.  Her finner den dårlige samvittigheten 

sin mening som livsbejaende og aktiv.  Ved å ta tak i denne innovervendte og høyst 

aggressive lysten og bruke den på en aktiv måte, kan man ifølge Nietzsche kanalisere driftens 

krav inn i mer raffinerte formål.  Dette husker vi fra MG II, 18, hvor Nietzsche sier denne 

aktive dårlige samvittigheten og angrepet på en selv er grunnlag for ”skjønnhet.” (Werke II: 

828)  Denne ”skjønnheten” vil si etiske og kulturelle nyvinninger, og Nietzsche mener at alt 

vi i dag ser som ”høykultur” er basert på ”åndeliggjøring” og ”intensivering” av ”grusomhet.” 

(Werke II: 693)  Forbryteren derimot synes ikke å føle noe samvittighetsnag siden samfunnets 

press ikke har hatt den ønskede virkning på ham/henne.  Hans naturlige og brutale drifter har 

ikke blitt innovervendt (i alle fall ikke i ønskelig grad).  Slike mennesker vil da være et 

uttrykk for det før-sosialiserte mennesket, og kan ikke sublimere sine drifter siden det ikke i 

noen utstrakt grad synes å i det hele tatt ha blitt temmet av samfunnet.  En sublimering av ens 

vilje til makt synes med andre ord å kreve et allerede rimelig forfinet (les; sivilisert) individ.  

Et brutalt individ som vi her har fått beskrevet vil naturlig nok bli fremmedgjort i et 

sivilisert samfunn, og en reaktiv straff vil ifølge Nietzsche bare forsterke denne følelsen av 

fremmedgjøring. (Werke II: 822)  Forbryteren har ikke med overlegg gått inn for å bryte noen 

regler, og vil ikke kunne forstå voldsutøvelsen imot seg selv som noe annerledes enn hans 

egen vold som han blir straffet for.  Men straffen har en viktig funksjon i at den fremtvinger 
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en hukommelse.  En forbryter vil via straff kanskje med tid kunne føle den potensielle straffen 

fra det offentlige i forkant av sin forbrytelse, og slik unngå å begå denne forbrytelsen.  I så fall 

har samvittigheten trumfet gjennom og fungert på sin sosialiserende måte.  I et slikt tilfelle 

kan vi si at den ubetingede ”ja-sier” også har lært seg å si ”nei” til seg selv.  Denne personen 

synes da å ha blitt en person med en indre verden som er en hybrid av verdier fra slavetypen 

(”nei”) så vel som herretypen (”ja”).   

 

* 

 

I dette kapittelet har vi sett at Nietzsche ikke lengter tilbake til noen slags brutal 

uskyld som den vi ser i herremennesket.  Ved å se brutale mennesker som representanter for 

tidligere stadier i vår utvikling, virker det helt klart som om Nietzsche ikke vil kunne si seg 

fornøyd med en slik ”uskyld.”  På samme tid så vi også hvordan Nietzsche på det sterkeste 

opponerte mot all teleologi i naturen og immanent progress i evolusjonen.  I tillegg var han 

heller ikke fornøyd med den ”mechanistischen Unsinnigkeit.”  En progress for Nietzsche 

synes å måtte være noe brutalt, for ikke å nevne aktivt.  Mange må ofres for de få, og disse få 

kan man uten urimelighet anta at skal være eksepsjonelle individer med kontroll over seg selv 

og sine impulser.  Dette prosjektet med å jobbe med seg selv på en aktiv og kunstnerisk måte 

vil vi komme tilbake til i et senere kapittel.  Men først vil det være viktig å se hvordan man 

skal kunne klare å beherske sine drifter og impulser.  Hvilke indre mekanismer tas i bruk i et 

slikt prosjekt?  I denne sammenhengen ser vi på tanken om driftenes sublimering.  Som vi 

skal se innebærer dette noe ganske annet enn en asketisk undertrykking av slike drifter.   
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Kapittel 5 

Vilje, ”fri vilje”, og sublimering innen Nietzsches monisme 

 

 

 

Sublimering 

En tilbakevending til tøylesløshet og brutalitet er altså ikke noe Nietzsche syntes å trakte etter.  

Hans syn på mennesket og livet i seg selv som noe som må overkommes vitner vel egentlig 

ganske klart om dette.  Vi moderne eruopéere er ”…Erben von Europas längster und 

tapferster Selbstüberwindung.“ (Werke II: 898)  Når ”Das Gesetz des Lebens“ i tillegg sier at 

alle store ting går til grunne gjennom seg selv, og vi hører om en fremtidig mennesketype som  

”…der Erde ihr Ziel und dem Menschen seine Hoffnung zurückgibt...” (Werke II: 837), aner 

man at noe er i gjære for menneskene.  Sentralt i denne overkommelsesprosessen synes 

sublimeringen å være, altså kontrolleringen av driftene.  Ja, Nietzsche beskriver til og med 

hele denne kontrolleringen med ordet sublimering. (Kaufmann 1966: 188)  For mennesket slik 

det er i dag (forpint og skyldbetynget) synes ikke for Nietzsche å være mye å trakte etter.  En 

selvoverkommelse virker for ham å være nødvendig siden han mener dette som nevnt er noe 

”livets lov” innebærer:  ”…das Gesetz der notwendigen ”Selbstüberwindung” im Wesen des 

Lebens.”  (Werke II: 898)  Dette synes også å gjelde menneskene, og som nevnt kan det også 

virke å innebære at store deler av menneskeheten vil gå under til fordel for et fåtall.  Det synes 

nemlig som om veldig få mennesker er i stand til å oppnå en høyere åndelighet som det 

traktes etter.   

Denne sublimeringen, som en del av en selvoverkommelse, virker å være en slags 

videre raffinering av et allerede temmet og sosialisert menneske.  Med de sperrene samfunnet 

setter opp for menneskene, siviliseres man sakte men sikkert via en stadig tilpasning.  I 

Spencers tilfelle besto en slik utvikling i en utvikling av handling som innebar en bedre og 

bedre tilpasning av de indre forhold og mekanismer til de ytre hendelser/forhold.  Dette hadde 

med ”reflex action” å gjøre, altså nervereaksjon på ytre stimuli.  Ettersom de ytre faktorene 

kompliseres blir ikke lenger reaksjonene fra individet automatiske, og man overveier sine 

handlingsvalg.  Alt dette synes å legge en stor vekt på biologi, i motsetning til en medfødt fri 

vilje etc.  Dette gjelder også Nietzsche.  Menneskene får i samfunnet ikke lenger utløp for sin 

brutale vilje til makt.  Jagd inn i seg selv virker denne brutaliteten imot individet selv.  Men 

igjen ser vi den store forskjellen mellom Nietzsche og evolusjonstenkerne.  For når 
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evolusjonstanken opererer med tilpasning, vil ikke en stadig hindring av brutalitet slik vi ser 

hos Spencer innebære noen indre kval lik den vi ser hos det Nietzscheanske mennesket, i alle 

fall ikke av samme styrke.  Det Spencerianske menneske (av mangel på et bedre uttrykk) vil 

tilpasse seg disse forholdene.  Det Nietzscheanske mennesket vil derimot stadig være et 

angripende menneske med en vilje til makt.  Denne viljen til makt gnager på ens indre og vil 

ikke oppgi sine krav om utagering. (Werke II: 827)  Denne innovervendte maktviljen synes da 

å være grobunn for store doser pine og nevroser.  For det Nietzscheanske mennesket vil være 

pint under presset fra samfunnets regler i større grad enn et tilpasningsdyktig menneske, siden 

impulsenes krav ikke vil opphøre. Denne innovervendingen av menneskenaturen var som vi 

husker opprinnelsen til den dårlige samvittigheten.  Dette la grunnlaget for menneskets 

utvikling av bevissthet, og moralitet.  Dette nye indre synes ifølge Nietzsche å være en 

sykdom, men en sykdom på samme måte som graviditet er en sykdom, altså smertefullt, men 

fullt av potensial. (Werke II: 829)  Her kommer vi inn på det vi nevnte i kapittel to, at den 

dårlige samvittigheten i Nietzsches øyne ikke bare er en uting, men også grobunn for 

fremtidig ”skjønnhet.”   

Dette nye angrepet på en selv, den aktive viljen til å være i konflikt med seg selv og sin 

natur, kaller Nietzsche den ”aktivische ’schlechte Gewissens’.” (Werke II: 828)  Denne aktive 

selvkontrollen sier han videre kan være ”…der eigentliche Mutterschoss idelaer und 

imaginativer Ereignisse auch eine Fülle von neuer befremdlicher Schönheit und Bejahung ans 

Licht gebracht und vielleicht überhaupt erst die Schönheit...“ (Werke II: 828)  En aktiv dårlig 

samvittighet, i sin ikke-moralske versjon, synes altså å kunne være grobunn for fremtidig 

meritter og ”skjønnhet.“  For å oppnå denne ”skjønnheten”, en skjønnhet jeg tolker til å være 

en skjønnhet i en selv, synes man altså å måtte sublimere sine drifter.  Det som sublimeres er 

kort sagt ens vilje til makt.  En slik sublimering virker å være nødvendig for å redde 

mennesket.  For med aggressiviteten mot en selv er man forpint og pisket av seg selv.  Denne 

makten må få utløp, og siden utagering er en umulighet i samfunnets tøyler, må man 

kanalisere disse driftene inn i andre formål.  Å ganske enkelt undertrykke disse driftene vil 

ifølge en Nietzscheansk tankegang være en kastrering og en slags utarming av mennesket.  En 

slik undertrykking av instinkter kjenner vi igjen i en kristen askese slik Nietzsche beskriver 

den i MGs tredje del.   

Dette prosjektet med å overkomme seg selv og sine impulser er sentralt i Nietzsches 

tenkning, og hva som kreves i en slik sammenheng er altså en sublimering av sin vilje til 

makt.  Nietzsche forklarer hele vårt impulsive liv som en utfoldelse (”Ausgestaltung”) og 

forgrening (”Verzweigung”) av én basisform av vilje, nemlig viljen til makt. (Werke II: 601)  
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I denne sammenhengen blir den nevnte kontrasten mellom  å på den ene siden forkaste, 

undertrykke, og annullere disse driftene, og å kontrollere og sublimere dem på den andre, helt 

essensiell:  ”This contrast of the abnegation, repudiation, and extirpation of  the passions on 

the one side, and their control and sublimation on the other, is one of the most important 

points in Nietzsche’s entire philosophy.”  (Kaufmann 1966: 193)  For hva er en sublimering?  

Hva skjer egentlig med en drift når den sublimeres?  Er det snakk om en slukking av driften, 

eller er det snakk om å gi den en ny form?   

Den snevre moralitetens brutale undertrykking av driftene er altså ikke det samme som 

en sublimering.  I ”Morgenröte” finner Nietzsche seks måter å bekjempe en drifts voldsomhet 

på:  1)  Unngå muligheter for å tilfredsstille driften.  2)  Skape regularitet i driften.  3)  Skape 

en overmettethet og avsky overfor driften.  4)  Skape en ubehagelig assosiasjon til driften 

(uheldige konsekvenser, skam, fornærmet stolthet etc.).  5)  Omplassering av kreftene.  6)  

Generell svekking og utmattelse av driften. (Werke I: 1081)  Av disse seks punktene synes 

nummer fem å være sublimering, til forskjell fra nummer seks, som er en enkel undertrykking 

og annullering.  En ren undertrykking og kveling av ens drifter er selvfølgelig ikke sunt for 

individet, og vil være fruktbar grobunn for livsfientlige holdninger og nevroser.  En 

sublimering derimot løser dette problemet ved å kanalisere driftene imot andre og sunnere 

mål.  Men kontinuiteten av den opprinnelige impulsen virker da problematisk.  Er den ganske 

enkelt undertrykket og oversett, eller er den den samme kraften, bare i en ny form?   

 Spørsmålet er altså om ikke tanken om sublimering dekker over et logisk problem?  

Om man gjør en ting i stedet for en annen, er ikke da den opprinnelige impulsen ganske enkelt 

erstattet?  Her må vi se på hva som egenlig er målet med våre drifter.  Er det snakk om at 

energien i en drift forblir, mens målet forandres?  I så fall er den ovennevnte protesten 

legitimert.  Det Nietzsche synes å mene er derimot at hva som forblir i en sublimeringsprosess 

er essensen i driften, mens hva som forandres er tilfeldige trekk ved en mer grunnleggende 

streben.  Denne essensen det er snakk om er viljen til makt, og den forblir.  For Nietzsche er 

viljen til makt et grunnleggende prinsipp i livet.  Det kan da synes som om han mener at de 

mål en drift har bare er tilfeldige og foranderlige attributter av viljen til makt, som er en 

basisstørrelse.  Med andre ord er det energien som forblir, men også driftens virkelige motiv, 

som er viljen til makt.  Igjen; essensen i alt i livet er ifølge Nietzsche makt, og det er denne 

makten i sine tilsynekomster (les; de naturlige og aggressive driftene i mennesket) som 

sublimeres. (Kaufmann 1966: 191) 
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Fri vilje 

Den frie viljen kan uten urimelighet sees som et av den tradisjonelle moralens sentrale 

konsepter.  Denne tanken om et subjekt stilt overfor objekter, et subjekt som står fritt til å 

velge mellom mange handlingsalternativer, muliggjør en tildelig av skyld.  En fri vilje synes i 

en slik moral å være noe Gud har gitt til mennesket, noe udiskutabelt og enhetlig.  Samtidig er 

en fri vilje ifølge en slik tankegang noe som skiller menneskene fra dyrene.  Akkurat som 

resten av den tradisjonelle moraliteten er den frie viljen det som gir mennesket dets 

priviligerte og unike plass i universet.  Nietzsches grunner for å forkaste tanken om en fri vilje 

synes først å fremst å være at den frie viljen tildeler skyld til et menneskes essens, eller natur 

om man vil.  Som vi husker fra MaM mente Nietzsche at fri vilje var en illusjon.  Dette har 

han til felles med naturalismen.  For Nietzsche er individet like ansvarlig som ”…ein Stück 

Granit dafür, dass es Granit ist.” (Werke I: 482)  Med Nietzsches tankegang skilles ikke 

subjektet fra sine handlinger.  De handlinger man gjør avhenger av hvilken type person man 

er.  På denne måten ”er” man det man gjør. 

 Om vi ser på for eksempel Spencers syn på fri vilje, er dette et naturalistisk syn som 

også reduserer den frie viljen til en illusjon.  Som vi har sett mener Spencer at etter hvert som 

de ytre forhold kompliseres, stilles menneskene overfor flere valgalternativer.  Man handler 

da ikke lenger automatisk, men overveier sine handlingsvalg når man er stilt overfor flere 

handlingsalternativer.  Den tvilen som oppstår ved et slikt valg gjør at man antar at man har 

begått et fritt valg.  Men etter hvert som denne nye tilpasningen er tilvendt, vil handlingen bli 

automatisert, og den ”frie viljen” vil opphøre, siden man ikke lenger overveier sine 

handlingsvalg.  Så akkurat som for Nietzsche er den frie viljen for Spencer en illusjon.  Dette 

er en illusjon Nietzsche mener man ganske enkelt kan se bort ifra, mens Spencer mener den 

(illusjonen) til slutt vil opphøre. (Hudson 1916: 46)  Dette med at den moralske følelsen til 

slutt vil opphøre er et resultat av Spencers tro på den immanente progress i evolusjonen.  Den 

gradvise tilpasningen vil til slutt bli perfekt, og de moralske handlinger vil bli de naturlige 

handlinger.  Det tvangsmessige i de moralske handlinger har da opphørt.  En slik opphøring 

vil ikke kunne forekomme med Nietzsches forklaring av våre moralske følelser.  Som vi har 

sett vil det angripende menneske med sin vilje til makt aldri kunne tilpasse seg på samme 

måte som Spencers menneske, dette siden de to har forskjellige syn på verden og livet.  For 

Nietzsche er livet en vilje til makt, mens for Spencer er livet en stadig progress mot 

perfeksjon via stadig forbedret tilpasning. 

 Men det er viktig å merke seg at Nietzsche ikke avfeier den frie vilje som en illusjon, 

for så å si seg ferdig med saken.  Han har selvfølgelig en redegjørelse for dette fenomenet.  I 
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denne sammenhengen snur vi oss til det Walter Kaufmann kaller Nietzsches monisme.  Dette 

vil hjelpe oss til å se sammenhengen mellom vilje, ”fri vilje”, sublimering, og vilje til makt. 

 

 

 

Nietzsches Monisme  

 

På grunn av at mennesket stadig angriper seg selv, syntes det altså som om Nietzsche 

mente en sublimering av de naturlige impulser var nødvendig.  Men her kan det virke som han 

møter veggen.  For ved å operere med ett basisprinsipp i livet (viljen til makt) kan det synes 

rart hvordan man kan sublimere denne maktviljen.  Alt i livet er ifølge Nietzsche et uttrykk 

for vilje til makt.  Denne viljen til makt blir på denne måten både det som skal overkomme, 

og det som skal overkommes.  En sublimering av vilje til makt virker slik å være problematisk 

på grunn av hva Kaufmann ser som Nietzsches monisme: ”…how is sublimation possible 

within the framwork of Nietzsche’s monism?” (Kaufmann 1966: 197)  Nietzsche som monist 

innebærer altså at han kun opererer med ett eneste basisprinsipp, og dette skal sublimeres.  

Men det virker jo umiddelbart rimelig å anta at en sublimering innebærer to krefter, hvor den 

ene overkommer den andre.  Monismen Kaufmann mener å se hos Nietzsche blir slik et 

problem, siden Nietzsche må redegjøre for sublimering på basis av viljen til makt alene. 

  

Vilje   

I denne sammenhengen gjør vi klokt i å se nærmere på hva Nietzsche legger i ”vilje.”  

Schopenhauer og hans syn på vilje blir da interessant.  For både Nietzsche og Schopenhauer 

opererer med en tanke om at livet i bunn og grunn er et utrykk for vilje, vilje til makt og vilje 

til liv, henholdsvis.  Schopenhauers vilje er en metafysisk størrelse.  Alt i livet er et uttrykk for 

vilje til liv.  Dette er noe Nietzsche opponerer imot.  Å postulere med en enhetlig og udelelig 

vilje som basis for livet, er ifølge ham en fordom. (Werke II: 581)  Å ville er ikke for 

Nietzsche noe enheltig eller noe man kan sette fingeren på uten videre.  Hva la så Nietzsche i 

begrepet ”vilje?”  Hva vil det si å ville noe? 

Den dårlige samvittigheten er det vendepunktet hvor mennesket går fra å være styrt av 

instinkter til å være styrt av bevissthet.  For det er nemlig en bevissthet man har avlet seg.  

Denne idéen om at den dårlige samvittigheten er forbundet med utviklingen av våre 

basiskapasiteter for bevisst refleksjon, blander Nietzsche med en idé om hva det vil si å ville. 

(Owen 1995: 65)  Denne redegjørelsen av hva det innebærer å ville noe finner vi i aforisme 19 
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i ”Jensetis von Gut und Böse.” (Werke II: 582)  Å ville er en bevisst og refleksiv aktivitet, og 

Nietzsche skiller mellom tre elementer i denne prosessen:  Det første er et ”pathos of 

emodiment”, noe som vil si vår kroppslige erfaring av og følelsesmessige forhold til verden.  

Det andre er en ”commanding thought”, altså et mål.  Det tredje er en ”affect of command”, 

altså en følelse av makt ved en vellykket gjennomføring av en kommando. (Owen 1995: 65)  

Dette er de tre elementene som inngår i det å ville noe.  Ut fra dette vil Nietzsche forklare 

idéen om fri vilje som følelsen av å lykkes i en viljesbestrebelse.  Man erfarer altså en følelse 

av effektivitet i utførelsen av sine kommandoer.  Idéen om fri vilje er følelsen av overlegenhet 

over den som må adlyde.  Men den frie viljen opererer jo i den enkelte, så en følelse av 

overlegenhet over seg selv, eller rettere sagt én dels overlegenhet over en annen del av seg 

selv, synes å være det det dreier seg om.  Med andre ord består den ”frie viljen” i det 

rasjonelles seier over og ordning av de lavere impulser.   

Suksess i utføringen av enhver handling som er bevisst villet fører altså til antagelsen 

om en fri vilje og en kausalitet i forholdet mellom viljen og handlingen.  Fri vilje er da 

uttrykket for følelsen av fornøyelse hos personen som vil, kommanderer, og på samme tid ser 

seg selv som den som utfører kommandoen.  Man nyter også triumfen over motstanden som 

er involvert i handlingen, og tror at det var viljen selv som overkom denne motstanden.  

Subjektet har da via en kamp overkommet en del av seg selv i kraft av sin frie vilje.  Idéen om 

selvet som et fritt subjekt er resultatet av at menneskene har blitt avhengige av bevisst 

refleksjon og vilje alene.  Man tror og føler at å ville er nok for å handle, og ledes således til å 

tro at selvet er et fritt subjekt. (Owen 1995: 66)  Men med forkastingen av skillet mellom 

viljen og dens effekt, aktøren og dennes handling, tenkeren og tanken, mener Nietzsche at 

viljen ikke er én enkelt enhet som i seg selv er nok til å få en person til å handle.  Dette 

uttrykket (”fri vilje”) er et komplekst hele som vanskelig lar seg forstå.  Vi kan imidlertid 

referere til dette fordi konseptet er gjennomsyret av en hovedtanke som vi erfarer i ettertid, 

som en følelse av å kommandere, og å lykkes i denne kommandoen.  

Viljen for Nietzsche er altså ikke en enhet som for eksempel Schopenhauer mente, og er 

heller ikke nok til å forklare en handling.  For Nietzsche er viljen ”…etwas Kompliziertes, das 

nur als Wort eine Einheit ist...“ (Werke II: 581)  Den frie viljen som er resultatet av denne 

troen på viljens enhet, er den frydefulle følelsen av at man er i den kommanderende enden av 

en maktskala.  Det man har kalt fri vilje viser seg da ganske enkelt å være en sterk vilje, mens 

en ufri vilje er en svak vilje.  En person som klarer å kommandere sine drifter har en sterk 

vilje.  Dette bringer oss over til litt av grunnen til at mange av Nietzsches idéer har blitt 

misforstått.  Når Nietzsche snakker i lovord om personer med sterke drifter og en evne til å 
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handle på måter man vanligvis ser som eksessive og onde, betyr ikke dette at han lovpriser 

brutal adferd på bekostning av mer sivilisert fremferd.  Poenget er at selv om man har blitt 

temmet og sivilisert betyr ikke dette at ”…wir wirklich moralischer geworden sind.” (Werke 

II: 1012)  Kanskje har man bare blitt kastrert, og den manglende evnen til å handle på ”ondt” 

vis bare er nettopp en manglende evne til å handle slik, med andre ord en svakhet.  Å være 

moralsk sees som å overkomme sine impulser og kontrollere dem.  Men om man har 

undertrykket alle disse impulsene og ganske enkelt er en person uten impulser, betyr ikke 

dette at man er mer moralsk.  Vi er altså ikke moralske fordi våre impulser er for svake til å 

vekke noen lyst eller fristelse i oss. (Kaufmann 1966: 193-194)  Da er det viktig å oppnå en 

sublimering i stedet for en slik brutal undertrykking.  Det synes i Nietzsches øyne generelt sett 

å være mer håp for en person med sterke impulser enn en person uten impulser.  Kort sagt 

synes Nietzsche å foretrekke et mer brutalt menneske fremfor et hemmet og kastrert 

menneske, uten å se den brutale som på noen måte bra nok.  Bra nok blir man først når man 

har overkommet seg selv og oppnådd kontroll over driftene.  Et svakt menneske er slik ikke i 

bedre stand enn et brutalt menneske til å skape gode og skjønne ting.  Men et brutalt 

menneske kan derimot, om han/hun klarer å oppnå selvkontroll, oppnå en ny type storhet og 

åndelighet. 

 

Rasjonalitet og impuls – Nietzsche som dialektisk monist 

Å ville er altså noe svært komplekst som Nietzsche mener man ikke uten videre kan forstå.  

Man overvinner seg selv ved at ens rasjonalitet overvinner ens impulser.  Men ved å godta en 

slik dualisme mellom rasjonalitet og impuls, synes Nietzsche å operere med to krefter, 

samtidig som han vektlegger at livet er et uttrykk for én eneste vilje til makt.  På grunn av 

dette mener Kaufmann at Nietzsche er en ”dialectical monist.” (Kaufmann 1966: 204)  Dette 

dialektiske, altså vekten på både de positive og negative (les; ”høyere” og ”lavere”) driftene, 

er hva Kaufamann mener skiller Nietzsche fra Schopenhauer.  Men dette betyr ikke at 

Nietzsche godtok dualismen mellom fornuft og impuls uten videre.  Fornuften er i henhold til 

tradisjonell moralsk tankegang noe enhetlig som er gitt av gud.  Med Nietzsche er derimot 

rasjonalitet og fornuft noe mennesket selv har skapt seg, og det, ikke overraskende, ved 

innovervendingen av vilje til makt.  Den dårlige samvittigheten (les; innovervendt vilje til 

makt) er som vi husker det som gjør mennesket i stand til å tenke rasjonelt, altså å trekke 

slutninger og beregne konsekvenser etc.  Slik blir også rasjonalitet et uttrykk for den ene vilje 

til makt.     
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Kort sagt så Nietzsche intellekt, fornuft, og ”Geist” som manifestasjoner av den ene 

basisdriften som alle våre lyster kunne reduseres til. (Kaufmann 1966: 198)  Det faktum at 

fornuft ikke er menneskets basisdrift betyr ifølge Kaufmann ikke at Nietzsches posisjon er 

”irrationalism”, den er snarere ”irrationalistic.”  Dette betyr igjen at Nietzsche ikke ser ned på 

fornuften og dens rolle.  En seksuell drift kan for eksempel sublimeres, og det seksuelle 

objektet forsvinner.  Rasjonaliteten kan derimot ikke kanselleres på liknende måte i en 

sublimeringsprosess.  Slik ser vi at Nietzsche har respekt for fornuft og rasjonalitet, og at han 

setter det høyere enn de lavere impulser.  Men han har ingen tro på rasjonalitetens 

overnaturlige opprinnelse. (Kaufmann 1966: 198)  Men fornuft og seksuell drift er altså 

allikevel uttrykk for den ene viljen til makt.  Men mens for eksempel en seksuell drift er en 

impuls, og å følge denne blindt vitner om at en person er en slave av sine drifter, er 

rasjonaliteten noe som kan gi mennesket en kontroll over disse driftene.  Rasjonaliteten er 

altså det instrument man bruker for skape orden og harmoni blant mangfoldet av drifter.  

Fornuft er kort sagt, i Nietzsches øyne, den høyeste manifestasjon av viljen til makt. 

(Kaufmann 1966: 199)  Gjennom rasjonalitet kan viljen til makt realisere seg på best mulig 

måte.  Fornuften er da ifølge Kaufmann menneskets høyeste egenskap i Nietzsches øyne.  

Dette er ikke på grunn av fornuftens funksjon i forming av konsepter, trekking av slutninger 

etc.  Nietzsches syn på rasjonalitet er kun basert på ett prinsipp, og det er viljen til makt.  Det 

Nietzsche ser som så bra med fornuft er da hvordan disse egenskapene (dra slutninger, forutse 

konsekvenser etc.) muliggjør en kontroll av impulsene og kaoset dem imellom.  Med viljen til 

makt, som vi husker er en aktiv og formgivende kraft, kan man oppnå harmoni i sitt indre, og 

slik få makt over seg selv.  En slik kontroll og ”self-mastery” er ifølge Nietzsche ”…the very 

essence of Geist.” (Kaufmann 1966: 199)  I denne sammenhengen er viljen til makt den 

eneste målestokken.  Rasjonalitet er verdifullt for Nietzsche i den grad det er en manifestasjon 

av makt. (Kaufmann 1966: 201) 

 Fornuft sees altså av Nietzsche som ”…the fulfillment of the will to power…” 

(Kaufmann 1966: 203)  Det irrasjonelle er ikke det motsatte av en slik rasjonalitet, men 

snarere en svak form for rasjonalitet.  Både impuls og fornuft er altså manifestasjoner av 

viljen til makt, og når fornuften overkommer impulsene, står vi overfor maktviljens 

selvoverkommelse.  Viljen til makt viser seg først som impuls, for så å overkomme sin egen 

tidligere manifestasjon.  Igjen står vi overfor konseptet med selvoverkommelse, noe som man 

skulle tro krever to krefter i opposisjon med hverandre.  Kaufmann mener man i denne 

sammenhengen må forandre spørsmålet.  I stedet for å spørre om det er legitimt å anta at en 

kraft kan overkomme seg selv, bør man heller spørre om det er mulig for en kraft å 
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differensiere seg til to krefter.  Denne tvetydigheten i viljen til makt er grunnen til at 

Kaufmann kaller Nietzsche en ”dialektisk monist.”  Vekten på det dialektiske vitner om en 

slags todelthet i viljen til makt.  Til forskjell fra Schopenhauers blinde vilje til liv, er 

Nietzsches vilje til makt både den ”Dionysian passionate striving,” og den appolinske evnen 

til å gi seg selv form. (Kaufmann 1966: 204)  På denne måten får viljen til makt en dualistisk 

egenskap.  Ved å overkomme seg selv er den både det som overkommer, og det som 

overkommes.  Med andre ord er viljen til makt fornuft og impuls på samme tid, hvor 

fornuften overvinner impulsene.  Denne overkommelsen skjer ved at man ordner sine drifter i 

hierarki, og slik skaper en indre harmoni og balanse.  Dette krever en betydelig brutalitet 

overfor en selv og sin natur.  En selvoverkommelse innebærer da kort sagt en hel masse 

brutalitet, og som vi husker sier Nietzsche at ”Fast alles, was wir ”höhere Kultur” nennen, 

beruht auf der Vergeistigung und Vertiefung der Grausamkeit…“ (Werke II: 693)   

 

*  

 

Den ultimate makt består altså i å kontrollere, sublimere, og anvende sine impulser på 

en kreativ måte, ikke i å anse dem som onde og syndige og forsøke å kvele og undertrykke 

dem. (Kaufmann 1966: 221)  Én ting er viktig å merke seg i denne sammenhengen; man bør 

ikke se en sublimering som en form for tilpasning ála den vi ser hos for eksempel Spencer.  

En sublimering kan vel muligens sees som en tilpasning til menneskenes nye tilværelse med 

undertrykking, sosial kontroll etc., men det opprinnelige overfallet fra undertrykkerne er et 

uttrykk for vilje til makt, og det samme er den følgende aggresjonen imot en selv, og de 

undertryktes hevn (slaveopprøret i moralen).  En sublimering er da et essensielt aktivt 

foretakende siden det er viljen til makt som sublimeres.  Så selv om de svakere individene 

responderer på undertrykking, står vi allikevel overfor den ene viljen til makt som regjerer i 

livet, og det innebærer aktivitet heller en tilpasning. 

Med tanke på at viljen til makt er en essensielt aktiv kraft, samtidig som den i sin 

usublimerte form manifesterer seg som brutalitet, står vi her overfor et i bunn og grunn 

asketisk prosjekt fra Nietzsches side.  En enorm kapasitet for selvdisiplin og aktiv kultivering 

av de indre motsetninger synes å være nødvendig, og Nietzsche målte som nevnt helse ved å 

se hvor mange motsetninger en kan tåle:  ”Die Gesundheit einer Gesellschaft und der 

Einzelnen darnach zu bemessen, wie viel Parasiten sie ertragen kann…” (Werke I: 1151)  

Hvor mye sykdom (les; motsetningsforhold/konflikter) man kan utholde vitner slik om hvor 

sterk man er.  Slik blir det en svakhet å gi etter for sine drifter og impulser.  Makt for 



 91 

Nietzsche vil si en evne til å kontrollere seg selv og sine impulser.  Å kontrollere sine 

impulser vil da selvfølgelig ikke si å ganske enkelt undertrykke dem, på samme tid som det 

heller ikke betyr å gi de fritt utløp.  Av den grunn anser Nietzsche det asketiske menneske 

som det sterkeste menneske som finnes. (Kaufmann 1966: 219)  Den disiplinen slike 

mennesker utøver imot seg selv er hva Nietzsche kaller å ”gi sin stil til sin karakter.” (Werke 

II: 168) 

 Muligheten for en slik asketisk kontroll ble lagt med den dårlige samvittigheten.  

Denne moralske følelsen med sin forestilling om skyld er ifølge Nietzsche veldig sentral i den 

snevert kristne moralen.  Likefull har vi sett at han verdsatte den, nærmere bestemt dens 

potensial.  I aforisme 18 i MG ser vi klart hvordan Nietzsche verdsetter både det positive og 

negative ved den dårlige samvittigheten. (Werke II: 875-877)  Ikke før mennesket hadde sett 

det stygge, kunne det se det skjønne.  Dette betyr at før mennesket kunne mestre og 

kontrollere sine drifter, måtte det først ha kommet til den overbevisning om at disse driftene 

var onde.  På denne måten deles verden, eller snarere ”sjelen”/det indre, inn i to 

verdidomener, hvor det ene er høyere og bedre enn det andre.  Det laveste av disse domenene 

skal overkommes av det høyeste. (May 2003: 81)  Denne anerkjennelsen av sin brutalitet som 

ond, er selve essensen i den dårlige samvittigheten.  Den dårlige samvittigheten oppsto som vi 

husker fra de sperrer samfunnet satte på de brutale instinktene.  Man står slik overfor seg selv 

som en fiende.  Man er en del rasjonalitet (som en slags ordnende kraft), og en del impuls (det 

som må kontrolleres).  Den rasjonelle delen vil prøve å forme den andre delen.  Dette er en 

aktiv streben etter kontroll over seg selv, noe Nietzsche altså kaller ”å gi stil til sin karakter.”  

Dette asketiske prosjektet er selvfølgelig ikke det samme som en kristen askese.  En 

Nietzscheansk askese vil ha et helt annet fokus, nemlig et fokus på makt.  Man søker makt 

over seg selv, og dette er i Nietzsches øyne en streben etter sunnhet og styrke.  På den måten 

er askesens motiv å skape et bedre liv.  Dette er også den kristne askesens mål, men 

forskjellen er at Nietzsches mål vil ligge i det dennesidige, mens den kristne askesen preges 

av en lengsel bort ifra livet.   

 

*   

 

 I dette kapittelet har vi sett hva en sublimering innebærer, og hvordan dette ikke er det 

samme som en brutal undertrykking av ens drifter.  Denne kontrasten er ifølge Walter 

Kaufmann veldig sentral i Nietzsches prosjekt.  Vi har også sett hvordan Nietzsche forklarer 

viljen, og hvordan denne viljen for ham ikke er en enhet eller har noen kausalitet.  ”Fri vilje” i 
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Nietzsches verden er som vi allerede visste en illusjon.  Dette henger sammen med Nietzsches 

forklaring av hva det vil si å ville noe.  Med å ville føler man seg som i den kommanderende 

enden av en maktskala, hvor man både er den som kommanderer og den som adlyder.  Ved å 

sublimere sine drifter inn i mer raffinerte formål, står man i et slikt kommanderende forhold 

til seg selv; fornuften er stilt opp imot impulsene.  Dette gjør at Kaufmann problematiserer det 

han kaller Nietzsches monisme.  Med sin vekt på viljen til makt som basisprinsipp mener 

Kaufmann at Nietzsche er en monist, samtidig som han opererer med tanken om en 

sublimering, noe som nødvendigvis synes å ville innebære én krafts overvinnelse over en 

annen.  Løsningen for Kaufmann ble å kalle Nietzsche en dialektisk monist.  På den måten 

operer Nietzsche med en rasjonalitet som ordner impulsene.  Begge disse kreftene er i bunn 

og grunn et uttrykk for vilje til makt. 

I dette kapittelet har vi også sett hvordan Nietzsche skiller seg fra de andre 

naturalistene og deres mer kjølige vitenskap.  Med viljen til makt nærmer Nietzsche seg 

metafysikken til en viss grad.  Det interessante angående viljen til makt og dens forhold til 

sublimeringen, er at det er nettopp viljen til makt som sublimeres.  Som vi har sett gnagde 

denne maktviljen på menneskets indre etter den første underleggingen.  Man angrep seg selv.  

Med sublimeringen kommer Nietzsche med sin løsning på dette.  Å kanalisere maktviljen og 

gi den utløp i andre og mer raffinerte formål, kan forhindre at man angriper seg selv på en 

livsfientlig måte.  Ettersom viljen til makt også er en essensielt aktiv og formgivende kraft, 

synes dette også å gi muligheten for en omforming av en selv.  Man kan ”bli den man er”, ”gi 

stil til sin karakter” etc.  Her skal vi se at Nietzsches selvoverkommelsesprosjekt i bunn og 

grunn er et estetisk prosjekt hvor man omformer seg selv med kunstneren som forbilde.   
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Kapittel 6 

Selvoverkommelse - et estetisk prosjekt 

 

 

 

Nietzsches filosofiske prosjekt virker altså, i kraft av den aktive viljen til makt, dens 

sublimering, og selvoverkommelse, å være et aktivt og kreativt prosjekt som stiller store krav 

til den enkelte.  Som vi husker fra MG II, 12, er viljen til makt aktiv og formgivende.  Det 

som skal få form via bruken av den ”aktivische ’schlechteGewissen’” synes da å være ens 

eget Selv.  Et fåtall mennesker synes altså ifølge Nietzsche å kunne bli en ”stärkeren Spezies 

Mensch.” (Werke II: 819)   

 Først av alt bør man identifisere hva det er som skal jobbes med i et slikt 

selvoverkommelsesprosjekt.  Dette synes altså uten urimelighet å være en selv, eller ens Selv.  

Da må man først finne ut hva Selvet er for Nietzsche, og det kommer ikke som noen 

overraskelse at han heller ikke tar denne størrelsen som noe intuitivt fast og gitt.  Til forskjell 

fra for eksempel Descartes Selv, som er det eneste sikre, og verdens sentrum, er Nietzsches 

Selv, som alt annet, i en stadig tilblivelse.  I motsetning til Descartes ego, som er ”…et 

maksimalt innbilsk individ som har gjort seg selv til vedens sentrum og til prinsipp for 

forståelsen av naturen.” (Eriksen 2000: 120), er de Nietzscheanske individer ”…the sum total 

of their effects, of what they do, of their experiences, of where they live and who they meet.” 

(Fraser 2002: 107)  Giles Fraser introduserer et godt bilde av det Nietzscheanske selvet når 

han sammenligner det med en by. (Fraser 2002: 107)  En sentralisert by med én eneste sterk 

og sentralisert makt er bilde på en moralisert sjel.  Denne sjelen holdes sammen av én ting, og 

hele dens identitet hviler på én maktinstans.  En by uten en sentralisert maktinstans vil 

derimot romme mye mer variasjon, og vil stadig være i bevegelse og utvikling.  Dette er det 

Nietzscheanske Selvet.  I motsetning til en sentralisert by/sjel vil ikke et desentralisert indre 

være truet av enhver omveltning.  Problemet vil imidlertid være å finne ut hva som definerer 

et slikt desentralisert og stadig foranderlig Selv.  Ens identitet kan i alle fall ikke bedømmes ut 

ifra en idé om medfødte og faste karaktertrekk.  Man synes i Nietzsches mening heller å måtte 

se på et selv som summen av et levd liv, med alle dets utviklingsfaser:  ”My hypothesis:  The 

subject as multiplicity.” (Nietzsche, sitert av Fraser 2002 . 107)  Forsøket på å ”bli den man 

er” (Werke II: 159) synes sentralt i dette arbeidet med Selvet, noe som vil si å ”actualize” våre 

”highest possibilities”, altså gjøre det beste ut av våre naturgitte kapasiteter. (May 199: 108)   
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 Nietzsche synes her å sikte mot noe fremtidig som kan elevere menneskeheten.  For 

mennesket er avhengig av en mening med livet.  Som vi husker var det nettopp mangelen på 

en mening i livet og lidelsen som gjorde at mennesket henga seg til det asketiske ideal.  Med 

vitenskapen og sekulariseringen har dette idealet falt, og menneskene står igjen på bar bakke, 

uten noen mening i sine liv.  Vitenskapen med den påfølgende mekaniseringen av verden 

representerer en demytologisering av naturen. (Stack 1983: 303)  Dette er en byrde for 

menneskene.  Men Nietzsche ser potensialet i denne nye situasjonen:  Gud er nå død, og 

mennesket har en ny makt til ”…å forvalte en gudsforlatt verden…” (Eriksen 2000: 119)  

Denne verdenen har etter det asketiske idealets fall ingen mening eller plan.  Men, man har nå 

makt til å skape sine egne verdier og sin egen mening.  Vitenskapen er ikke hvor Nietzsche 

finner denne nye meningen.  Men den (vitenskapen) synes allikevel å ha gjort nytte for seg 

ved at den har motbevist de kristne dogmer.  Slik ble menneskene frigjort fra moralitetens 

bånd.  Her er det lett å se for seg hvordan Nietzsche danser rundt i ruinene av alt det gamle og 

ser nye muligheter blant murpusset.   

 Men vitenskapen alene representerer en uønskelig meningsløshet i verden.  Imot denne 

sekulariseringen og mekanismen setter Nietzsche kunsten:  ”I kunstnerens selvovervinnelse 

og omforming av sitt materiale har maktviljen funnes seg selv og blitt verdiskapende…” 

(Eriksen 2000: 119)  Dette er maktviljen på sitt høyeste og beste.  Her har den (maktviljen) 

blitt sublimert og åndeliggjort.  I denne sammenhengen er Nietzsches poeng at man må være 

sin egen målestokk for hva som er rett og godt, og ikke se til Gud og vente på hans inngrep 

eller forutsette hans ”usynlige forvaltning.” (Eriksen 200:119) 

 Hva målet med en slik estetisk overhaling a selvet (om man kan kalle det for det) er, er 

ikke noe vi skal dvele ved i utstrakt grad i denne sammenhengen, men ”å bli den man er” 

synes viktig:  ”Wir aber wollen die werden, die wir sind – die Neuen, die Einmaligen, die 

Unvergleichbaren, die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffenden!” (Werke II: 

197)  Man skaper altså seg selv som en kunstner.  Dette synes å innebære et stadig arbeid på 

en selv, en stadig disiplinering, prøving og feiling.  Man går på en måte rundt i den 

desentraliserte byen/sjelen og lærer seg selv å kjenne.  Dette kan egentlig minne om 

Schopenhauers beskrivelse av den ervervede karakter, hvor man stadig formes utenfra via 

prøving og feiling.  I begge tilfellene synes vi å stå overfor en kondisjonering ved hjelp av en 

stadig prøving og feiling.  Men mens Schopenhauers morallære forhøyer medfølelse som 

basis, er som nevnt en selv Nietzsches eneste målestrokk for hva som er rett og godt.  Og det 

som øker individets følelse av makt, er godt.   
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 ”Å bli den man er” virker videre å være sentralt i de andre konseptene Nietzsche 

nevner i sammenheng med menneskets fremtid; ”alle tings evige gjenkomst”, 

”overmennesket”, ”det suverene individ.”  Alle disse synes på en eller annen måte å kreve at 

mennesket må forfine seg selv og oppnå en slags harmoni i sitt indre.  Georg Stack mener 

dette estetiske prosjektet er noe Nietzsche har fra Friedrich Albert Lange og hans ”Geschicthe 

des Materialismus.”  Også Lange snakker om menneskets behov for illusjoner i en 

vitenskapelig verden uten mening.  Dette løser Lange med å se et behov for nye idealer, eller 

myter.  Disse mytene er poetiske ”creations of the imagination.” (Stack 1983: 303)  Siden 

vitenskapen dissekerer og analyserer naturen mener Lange at “Dichtung” må forenes med 

“Wissenschaft” for å skape en holistisk verden.  Vitenskapens demytologisering skal altså 

møtes med estetiske myter.  Disse mytene er ikke metafysiske.  Lange vektlegger et behov for 

et ”creative ideal” som ikke korresponderer med historisk eller vitenskapelig kunnskap, men 

som heller ikke er i konflikt med slik kunnskap. (Stack 1983: 304)  Her husker vi igjen 

hvordan Nietzsche opponerte mot en mekanistisk verden og en metafysisk verden.  En 

mellomting er da hva som synes å være på dagsorden.  Disse mytene som er skapt på et 

poetisk og fantasifullt vis, men som samtidig ikke skal være metafysiske, er altså noe Stack 

mener Nietzsche har plukket opp fra Lange.  Nietzsches ”å bli den man er”, ”alle tings evige 

gjenkomst”, ”overmennesket”, og ”det suverene individ” er ifølge Stack Nietzsches egne 

versjoner av slike myter:  ”Simply put, Lange prepares the blueprint and Nietzsche builds the 

philosophic ediface.” (Stack 1983: 3030) 

Men nå er ikke Lange og hans rolle i Nietzsches prosjekt det sentrale i denne 

sammenhengen.  Det vi bør merke oss er at disse ”mytene”, denne stadige hintingen mot noe 

vagt og fremtidig, er det som virkelig skiller Nietzsche fra de samtidige naturalistene.  Som vi 

husker ser Nietzsche det som en av ”de engelske psykologers” svakheter at de med sin 

naturalisme reduserer menneskets ”høyere” følelser til noe mekanistisk.  Slik blir det moderne 

mennesket gående hånd i hånd med den darwinistiske hulemannen. (Werke II: 769)  

Nietzsche synes helt klart å tillegge menneskene mer enn en slik hard mekanisme tillater.  

Han synes å gi menneskene mer godvilje (i alle fall noen av dem), og har større tro på 

menneskets evne til å skape seg selv og sine egne verdier.  Dette har for eksempel ikke en 

tanke om en gradvis evolusjon henimot et immanent mål om den ytterste perfeksjon noe rom 

for.  Men Nietzsche har allikevel en fot i den naturalistiske verdenen.  Dette kan man for 

eksempel se ganske klart med hans syn på progress, og hvordan den forutsetter forskjeller 

mellom mennesker.  I Nietzsches verden er ikke alle like sterke, og de svake går under.  De 

nye ”mytene” kan da ikke skapes av hvem som helst.  Det at disse mytene ikke skal 
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korrespondere med, men heller ikke bryte med, historiske eller vitenskapelig kunnskap, kan 

sees i Nietzsches tenkning.  Nietzsches verden er jo brutal og i høyeste grad naturlig, og er 

slik i samsvar med vitenskapelig konsensus i hans samtid.  Men hans vekt på vilje til makt, 

som av og til kan fremstå som noe mystisk, og hans fremtidige og vage idealer (for det synes 

rimelig å snakke om idealer, selv om Nietzsche selv sier han ikke reiser noen nye idealer) 

skiller seg fra en slik hard mekanisme.  Nietzsche ender da opp med å bebo en naturalistisk 

verden uten noen immanent mening eller teleologi, samtidig som han mener man selv kan 

skape en slik mening.  Dette krever en aktiv vilje til makt; makt over seg selv, og over andre.  

Det er nemlig ikke alle forunt å kunne ”skape” seg selv på en kunstners vis.  Dette vitner om 

en ganske så klar elitisme i Nietzsches tenkning.  Dette er noe vi skal se nærmere på i neste 

kapittel.  I dette kapittelet vil vi også se på noen følger av Nietzsches sterke vekt på viljen til 

makt og den rolle denne makten spiller i alt vi ser som ”høykulutur.”  Videre vil vi se at en 

Nietzscheansk politikk også vil være et maktens domene, hvor konsepter som menneskeverd, 

altruisme, og likeverd ikke har særlig relevans. 
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Kapittel 7 

Verdslige og politiske følger av Nietzsches elitisme 

 

 

 

Nietzsches vekt på makt (i forstanden faktisk og fysisk makt) og de forhold det skaper 

mennesker imellom er noe han ikke synes å ha problemer med å gå god for.  Som vi har sett 

gir denne klare elitismen utvilsomt rom for de manges undergang til fordel for de få og deres 

blomstring.  Dette er problematisk for vår moderne og likhetsbaserte tenkemåte. Denne 

vekten på menneskers ulikhet gjør det vanskelig å se hvordan denne aristokratiske holdningen 

skal kunne la seg praktisere uten å bryte med rettigheter vi ser som fundamentale for alle 

mennesker.  Fakta er nemlig at dette ikke lar seg gjøre.  Nietzsche befatter seg generelt lite 

med statsfilosofi eller verdslige hensyn i det hele tatt.  Det virker som han hovedsakelig er 

opptatt av det individuelle og potensialet for åndelig elevering som ligger der.  Slik synes han 

av og til å havne litt på siden, og blir sårbar for beskyldninger om hva vi kan kalle ”armchair 

philosophy.”  Dette er ikke for å si at Nietzsche ikke var en skarp tenker, for det var han.  

Hans diagnose av mange av våre sentrale idéer er utrolig frekk og treffsikker.  Men når det 

kommer til stykket er det vanskelig å ta helheten av hans tankegods om bord.  For en 

tankgang som innebærer at alle ikke er like mye verdt, og at den sterkeste i bunn og grunn kan 

gjøre med den svakere som han lyster, er rett og slett utrolig brutal.  Brutalitet er i det hele tatt 

ikke noe som uglesees i Nietzsches filosofi, snarere tvert imot.  Brutaliteten nærmest 

guddommeliggjøres og sees som selve grunnlaget for menneskets åndelige utvikling og 

forfining.  Dette begynte som vi husker med den dårlige samvittigheten som selv er et resultat 

av fysisk tvang og brutalitet.  De første statsdannernes brutalitet og vold er selve grunnlaget 

for våre kulturelle og etiske suksesser.  Denne tvangen var hva som skulle til for å sosialisere 

menneskene.  Disse sterke og noble herremenneskene gjorde akkurat som de lystet med sine 

undersåtter, og den første stat artet seg som et hensynsløst tyranni.  Den følgende 

inderliggjøringen av menneskene, altså innovervendingen og åndeliggjøringen av en naturlig 

og tidligere utagerende ”grusomhet” (les; naturlig og brutal vilje til makt), vitner om 

Nietzsches darwinistiske syn på menneskenaturen, samtidig som det viser hans tro på dens 

fremtidige potensial. Mennesket i Nietzsches tankeverden er fra naturens side immoralsk og 

brutalt, og mangler evnen til utstrakt resonnering.  Dette betyr imidlertid ikke at man ikke kan 

forandre på dette, noe de to forutgående kapitlene har vist oss.  
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Vekten på brutalitet i sosialiseringen av mennesket og dannelsen av en stat, betyr også 

at Nietzsche distanserer seg fra de mange kontraktteorier som baserer seg på et fritt og 

rasjonelt valg og naturlige rettigheter.  Han opererer ikke med noen forestilling om naturlige 

og fundamentale rettigheter for alle.  Den som farer frem med makt, vinner og bryr seg ikke 

med kontrakter.  Imot slik kontraktteori gjeninnfører Nietzsche ”…the old idea of conquest to 

explain the State’s origins.” (Pearson 1991: 146-147)  Nietzsche er i det hele tatt mer 

hensynsløs i sin beskrivelse av de mellommenneskelige forhold enn mange andre tenkere.  

Med en kontraktteori forutsetter man at menneskene inngår en kontrakt basert på et fritt valg.  

Denne kontrakten inngåes etter en overveielsesprosess hvor man veier for og imot, altså ut 

ifra nyttehensyn.  Nietzsches menneskesyn og forklaringen av statens opprinnelse har 

selvfølgelige likhetstrekk med for eksempel Thomas Hobbes syn.  Som Hobbes ser også 

Nietzsche samfunnets opprinnelse ”…as arising largely out of fear and insecurity.” (Pearson 

1991: 145)  Men i Hobbes kontraktteori inngår man en avtale hvor man oppgir sine våpen og 

underlegger seg en suveren statsmakt.  Dette er et valg man gjør etter at man ser det vil være 

fordelaktig.  En alles krig mot alle som preger Hobbes naturtilstand vil jo ikke være til noens 

beste i lengden.  Dette forutsetter en fri vilje hos menneskene, og en utstrakt evne til logisk 

overveielse.  Disse evnene postuleres altså forut for menneskenes sosialisering.  Nietzsches 

menneske derimot er ikke i besittelse av slike evner forut for sin sosialisering.  Det var først 

etter at det var sosialisert (via tvang) at man avlet seg den tilstrekkelige åndelige dybde og 

forfining som skulle til for å ta slike valg.  Sosialisering (og moraliteten) er kun oppnådd med 

tvang og vold.  Denne volden og underleggingen synes i Nietzsches tenkning å være et helt 

naturlig resultat av en helt naturlig ulikhet i styrke og verdi mennesker i mellom. 

Rousseau var en annen filosof Nietzsche tok avstand fra.  I Rousseaus naturtilstand var 

menneskene fredelige.  Det var først ved statens opprettelse at det store fallet kom, og 

menneskenaturen ble forandret til det verre.  Når man dannet samfunnsfellesskap oppsto 

havesyke og misunnelse.  Rousseau postulerer med en essensielt fredelig menneskenatur hvor 

verdier som medlidenhet og medfølelse er helt sentrale, og han lengter tilbake til denne 

uskylden og fredsomheten.  For Nietzsche vil dette forsøket på å etablere en ny 

samfunnsorden på basis av slike verdier være et uttrykk for slavemoralitet, i og med at de 

uavhengige og noble individers styrke og mot blir nedvurdert, og man begynner å skamme 

seg over disse karaktertrekkene og synes synd på de svake.  Nietzsches intensjon er å vise 

statens blodige, grusomme og voldelige opprinnelse.  Denne opprinnelsen er noe han mener 

har blitt skjult av slaveopprøret i moralen ”…in an effort to establish the social bond on the 

basis of the values of pity and reciprocity.” (Pearson 1991: 147)  Medlidenhet og medfølelse 
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er for Nietzsche verdier som tjener til vedlikehold av en degenerert og svak form for liv.  

Disse verdiene er da ikke kreative og livsbejaende verdier siden de bevarer det som er modent 

for undergang.  Felles for Rousseau og Nietzsche er synet på statsdannelsen som et 

skjebnesvangert brudd for menneskene.  Men mens Rousseau synes å ville returnere til 

uskylden, tar Nietzsche tak i det nyervervede indre i mennesket og søker å skape noe nytt ut 

av potensialet som ligger der. 

 Det aktive, og ufravikelig voldelige, var altså det som definerte mennesket for 

Nietzsche, samtidig som det var dets håp for fremtiden.  Vold, eller grusomhet som han kaller 

det, brukes til å undertrykke nettopp grusomhet.  De sterke individer og første statsbyggere 

overfaller andre mennesker og går seirende ut av konflikten og underlegger seg 

menneskemassene.  Når grusomheten er internalisert og åndeliggjort tar den en mer raffinert 

form.  Brutaliteten er nå mye mer forfinet enn den var i sin opprinnelige og naturlige form.  

Nettopp denne forfiningen og indre dybden som skaptes i de undertrykte var det som til 

syvende og sist gjorde at disse undertrykte fikk sin hevn på overfallsmennene.  Uten denne 

dybden hadde man aldri maktet å få den åndelige hevn som vi ser i slaveopprøret.  Som vi 

husker var slaveopprøret et resultat av slavemenneskets ressentiment, og dette ressentimentet 

var et resultat av den dårlige samvittigheten, som igjen var det som ga menneskene deres nye 

og ”dypere” indre verden:  ”…bad conscience is the condition of possibility of ressentiment.” 

(Owen 1995: 63)   

 Denne brutale sosialiseringsprosessen sier i sin tur en hel del om den moderne 

mennesketypen.  Denne mennesketypen (den sosialiserte typen med altruistiske og 

medlidende verdier) er hva de engelske ”psykologene” ifølge Nietzsche så som selve 

menneskenaturen.  Denne menneskenaturen postulerer man med som opprinnelig, og opptrer 

dermed uhistorisk ved å tillegge det opprinnelige mennesket slike moralske kapasiteter.  Med 

sin genealogi vil som nevnt Nietzsche vise at det moderne mennesket og dets moralske 

verdier ikke representerer det opprinnelige og naturlige mennesket.  På denne måten viser han 

seg som en modernitetskritiker i at han dømmer den nåtidige tilstand som en pervertering av 

det opprinnelige.  Følgelig er ikke det moderne (nærmere bestemt moraliteten, for det er det 

det handler om) legitimt.   

Habermas mente genealogi var ahistorisk og konservativt i at man hele tiden søker det 

som er eldst og setter dette høyest og som automatisk bedre enn nyvinninger, kun i kraft av 

sin alder. (Pearson 1991: 120)  På denne måten fungerer alder og opprinnelse som 

rangkriterium i sosial og logisk forstand.  Habermas mener Nietzsche med sin genealogi vil 

vende tilbake til aristokratiske verdier han selv har sansen for.  Denne innvendingen stemmer 
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bare om man kan vise at Nietzsche faktisk ville returnere til et hedensk aristokrati, noe vi 

ovenfor har konkludert med at ikke var tilfelle.  Det Nietzsche sikter mot kan med litt godvilje 

sees som en postmoral, noe som ikke må sidestilles med en premoral i og med at den er 

essensielt skapt og unaturlig.  Det Habermas gjør er å ta Nietzsches genealogi ”at face value” 

og behandle den som nettopp en vitenskapelig genealogi.  Men MG er et ”Streitsschrift” med 

en klar agenda om menneskelig utviking via en blanding av nytt og gammelt.  Nietzsche 

kaller riktignok den dårlige samvittigheten en sykdom, og henviser til hvor mye mer ære og 

stolthet man hadde i for eksempel det gamle Hellas, hvor ingen slik tyngende skyld trykket på 

menneskene.  Men den (dårlige samvittigheten) er en sykdom i den forstand et svangerskap er 

en sykdom.  Med innovervendingen av sine naturlige krefter står menneskene overfor en stor 

og forferdelig byrde, samtidig som de står overfor en fremtid full av potensial.   

 

Grusomhet og høykultur   

Dette potensialet får idéelt sett utslag i stor kunst, tenkning og høykultur generelt.  Som vi 

husker mener Nietzsche at alt vi anser som høykultur er et uttrykk for en åndeliggjort 

brutalitet.  For å oppnå disse kulturelle og etiske nyvinningene må man sublimere sin 

grusomhet, og det er dette som får interessante følger.  For med denne sublimeringen av 

grusomhet inn i ”høye” etiske og kulturelle nyvinninger, viser hele vår moderne høykultur seg 

å være basert på brutalitet.  Den høyere og mer raffinerte kulturen synes da ikke lenger som 

noen god garanti og barriere mot atavistisk brutalitet:  ”…the implication is that culture is not 

so much a barrier to barbaric instincts as dependent on them and perhaps even nurturing of 

them.” (May 199: 133)  Med tanke på hvor mye brutalitet og vilje til makt og overmanning 

som i så måte må ligge til grunn for vår kultur, synes det ikke rart at denne moderne kulturen 

kan være brutal.  Tysk kultur under nazismen er det mest nærliggende eksempelet på en høyt 

utviklet og samtidig uhyre brutal kultur.  Med det tredje riket gikk brutalitet og høykultur 

hånd i hånd.  Om sublimering virkelig er grunnlaget for alle kulturelle suksesser, synes det 

som om nazismens Tyskland må ha vært basert på en utrolig mengde sublimert brutalitet.  

Dette byr på visse problemer.  For det første vil en slik kultur blande vold med verdier vi ser 

som siviliserte og eleverte i forhold til før-sosialiserte og voldelige verdier.  For det andre 

synes akkurat dette å stride med tanken om en sublimering.  Poenget med en sublimering av 

ens vilje til makt er jo nettopp å kanalisere denne maktviljen inn i andre og mer raffinerte 

former, altså bort ifra dens grove og usiviliserte form.   

Hva er det så som har skjedd?  Hvordan kan en sivilisert kultur med store etiske og 

kulturelle verdier på samme tid være et brutalt tyranni?  Simon May fremstiller tanken om en 
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desublimering. (May 199: 133)  Hva dette synes å innebære er en reversering av en sublimert 

drift.  Man vil ha sublimert driften og oppnådd et mål, for så å reversere denne prosessen.  

Resultatet av dette vil da muligens være for eksempel en kulturell nyvinning, og en uhøvlet 

brutalitet.  På denne måten ender man opp med en perversitet som den vi så med det Tredje 

Riket.  Om en desublimering er mulig er et annet spørsmål.  Hva innebærer i så fall dette?  Er 

en sublimert drift en uttømt kraft, og kan den da reverseres?  Eller dreier det seg ganske enkelt 

om en opphøring av sublimering?  Dette er selvfølgelig veldig søkt, men like fullt interessant.  

Om en slik pervertering er mulig vil jo det åpne for muligheten av en slags lærd evne til vold, 

om man kan kalle det det.  Et annet spørsmål er om en eventuell desublimering er noe en 

frivillig kan utføre.  Ifølge Nietzsche ville neppe alle kunne det, siden han opererer med en 

determinisme hvor man ikke helt fritt kan velge sine verdier. (May 1999: 10)  Men en slik 

pervertert blanding av raffinement og uhøvlet brutalitet kan antagelig tjene til et individ eller 

folkeslags beste (les; øke følelsen av makt).  Følgelig vil en streben etter slike verdier være 

fordelaktig.  Her står man selvfølgelig i fare for å tillegge Nietzsche nazistiske verdier, noe 

som vil være feilaktig.  Men uansett hva forfatteren selv mente, gir hans tenkning helt klart 

rom for slike brutale tankemønstre.  

En annen følge av en slik kultur er at den blir sårbar i forhold til sin egen brutalitet. 

(May 1999: 133)  Jo rikere og mer sofistikert kulturen blir, jo mer disponert for vold synes 

den å være.  Om en desublimering så er mulig, vil jo et uhyre kvantum grusomhet kunne 

utløses, og kulturen vil være truet av sitt eget grunnlag.  På denne måten blir alle ”høye” 

kulturer og individer veldig sårbare.  Med andre ord er makt en målestokk for utvikling og 

forbedring av livet, samtidig som den kan sette det i fare.  Resultatet blir at menneskene i sine 

liv og sine samfunn alltid må forholde seg til potensielle trusler om vold og brutalitet.  Siden 

viljen til makt uansett synes å kunne gjøre seg gjeldende, virker dette som noe en ikke kan 

unnslippe.  Makten har slik en universell verdi i Nietzsches tenkning. 

Det synes med andre ord som om makten gjør seg gjeldende uansett.  Både i en 

vellykket sublimering og en eventuell desublimering er makten essensiell.  På denne måten 

faller egentlig desublimeringstanken til siden, siden maktviljen uansett vil ytre seg.  Denne 

maktviljen er som vi husker essensen i alle drifter, og den forblir.  Så vår kultur er ifølge 

Nietzsche uansett basert på sublimert brutalitet.  Med en sublimering retter man riktignok 

kreftene i mer forfinede retninger, men maktviljen består som et ufravikelig faktum ved livet 

og er det som gjør Nietzsches tenkning noe brutal. 
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Politikk – Et maktens domene 

Makt er også hva som rettferdiggjør en eventuell Nietzscheansk politikk.  Nå var han som 

nevnt ikke primært opptatt av ting som politikk, men hans syn på verden som vilje til makt, 

og muligheten og nødvendigheten av en ny og høyere mennesketype på basis av denne 

maktviljen, ville jo få ganske så merkbare politiske følger.  En politikk i henhold til 

Nietzsches idéer ville ha støttet hierarki og overlegenhet i stor grad, ja den ville ha basert seg 

på menneskenes forskjellige verdi.  Nietzsche opererer som sagt ikke med naturlige 

rettigheter, noe som innebærer at alle ikke er like mye verdt.  Det er jo nettopp denne 

medlidenhetstanken og idéen om at alle er like som er basisen i hva Nietzsche ser som den 

degenererte flokkmentaliteten (les; vår moderne fellesskapsbaserte tenkemåte).  Politikk blir 

med Nietzsche et maktens domene, og rettferdiggjøres ikke ut ifra etiske hensyn og tanken om 

likeverd:  ”The politics of the overman is not to unite people, but to divide them into the 

strong and the weak.” (Pearson 1991: 148)  I henhold til en slik maktens politikk må 

samfunnet være strukturert på en måte som gjør at det leder mot en produksjon av en høyere 

type menneske.  Samfunnet må ifølge Nietzsche ikke eksistere for samfunnet, men heller være 

et fundament hvor en spesiell type menneske kan oppnå en høyere eksistens. (Werke II: 728)  

Det er dette som i så fall rettferdiggjør en slik politikk.  De mange må da fungere som et 

middel til forhøying av de få, og disse få må skjermes fra det dagligdagse.  Samfunnets tøyler 

og regler må ikke hindre slike individer i å utføre stor tenkning etc.  Vi synes her å stå overfor 

en kulturell elite eller et aristokrati som er elevert over resten av samfunnet, og som ikke må 

plages med det dagligdagse:  ”…the aristocracy are to be left unsoiled from the dirty business 

of political life.” (Fraser 2002: 135)  Dette aristokratiet må ifølge Nietzsche akseptere med 

god samvittighet ”…das Opfer einer Unzahl Menschen hinnimmt, welche im ihretwillen zu 

unvollständigen Menschen, zu Sklaven, zu Werkzeugen herabgedrückt und vermindert 

werden müssen“ (Werke II: 728)  Men som sagt virker Nietzsche hovedsakelig interessert i 

individet og dets raffinering og utvikling, og det er muligens akkurat derfor han snakker om at 

en politikk må være til for de få og eleverte.  For Nietzsche befatter seg som nevnt med 

individets raffinering, og med det synes det rimelig å forstå de få og elevertes potensielle 

åndelige utvikling.  Men de politiske følgene av et slikt syn er uunngåelige, samme hva 

forfatteren egentlig mente med det.  For med vekten på det individuelle og dets potensial, 

legger Nietzsche vekt på kun et fåtall individer som utgjør en elite.  Denne eliten skaper sine 

egne verdier og gjør som de vil med de laverestående.  Nietzsche synes ikke å ha et 

sikkerhetsnett mot tøylesløs brutalitet.  Hans syn på rettferdighet er for eksempel ekstremt 

brutalt.  Rettferdigheten er kun noe som gjelder mellom likeverdige parter.  Disse partene 
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søker kompromisser seg imellom.  Dette innebærer at mot dem man er overlegen, kan man 

gjøre som man lyster.  Dette gir uten tvil rom for ekstreme mengder brutalitet, og her får man 

en mistanke om at Nietzsche muligens kan være litt utenfor en forståelse av den potensielle 

grusomheten hans tenkning åpner for.  Nietzsches politikk er et maktens domene hvor man 

skiller de sterke fra de svake, og en slik politikk baserer seg ikke på ”…concent, but instead 

must have recourse to the Platonic noble lie and to a Machiavellian appreciation of controlled 

political violence.” (Pearson 1991: 148) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

Etterord 

 

 

 

De spørsmål vi stilte innledningsvis i denne oppgaven er nå forhåpentligvis besvart.  

Hva den dårlige samvittigheten viste seg å være i Nietzsches øyne, var ikke det samme som 

det vanlige synet på saken.  Med Nietzsches moralske genealogi avsløres moraliteten som 

illegitim.  Denne moraliteten har ifølge Nietzsche kneblet menneskene og senket det ned i en 

tyngende grav av skyld og ”synd.”  Når Nietzsche så rev alt dette ned, sto man igjen overfor 

en situasjon hvor man ikke hadde noen mening med livet og dets lidelse.  Det asketiske ideal 

hadde løst dette ved å legge skylden for denne lidelsen på mennesket selv.  Lidelsen ble slik 

en kontinuerlig tilstand av straff for ens egen syndighet.  Det overordede mål i et slikt syn på 

livet var å strebe bort i fra det og forsøke å negere det via en brutal askese. 

 Denne tyngende skyldbevisstheten ville Nietzsche til livs.  Dette mente han først å 

klare ved en vending i retning naturvitenskapen.  Som vi husker ble evolusjonismens 

forklaringer på menneskenes moralske følelser viktig her.  Men ved å også fokusere på en noe 

mystisk og mytisk fremtid for mennesket, endte Nietzsche opp med en naturalistisk verden 

uten noen gitt mening, men med muligheten av en mening som man selv måtte skape.  Dette 

krevde en stor grad av askese og selvdisiplin, noe Nietzsche helt klart syntes å se verdien av.  

Motivet for denne askesen måtte riktignok forandres.  En askese må ifølge Nietzsche tjene 

livet for den enkelte, ikke fornekte det, slik som kristenmoralen gjør.  For Nietzsche finnes 

nemlig kun én sfære, og det er den dennesidige.  Det er innen denne sfæren at menneskets 

fremtid skal skapes.   

 Vi så også hvordan Nietzsches elitisme utelukket størsteparten av menneskeheten fra 

denne fremtidige raffineringen og høyere åndeligheten.  Med vekten på vilje til makt som noe 

altomfattende i verden, er de manges undergang til fordel for de få en nødvendighet.  Slik vil 

en Nietzscheansk verden være en brutal verden, også etter menneskenes sivilisering.  En 

Nietzscheansk politikk vil som vi så basere seg på menneskers ulikhet. 

 Overordnet i denne oppgaven har den dårlige samvittighetens rolle i Nietzsches 

prosjekt vært.  Denne dårlige samvittigheten i sin opprinnelige og ikke-moralske form var 

grunnlaget for menneskets indre verden.  Det var den dårlige samvittigheten som gjorde at 

menneskene avlet seg en hukommelse, ansvarsfølelse, og en tyngende og spesifikt moralsk 

skyldfølelse.  Den dårlige samvittigheten undertrykte mennesket, samtidig som den var 

grunnlaget for den fremtidige ”skjønnhet”, en skjønnhet de få og sterke kunne skape.  Den 
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dårlige samvittigheten var på denne måten noe forferdelig, og noe potensielt skjønt, og dens 

rolle som et slags startpunkt for den estetiske selvoverkommelsen er veldig viktig i en 

forståelse av Nietzsches tenkning.  Bakom alt dette gjør viljen til makt seg gjeldende, livets 

essens ifølge Nietzsche.  

Nietzsche er kort sagt en krass kritiker og nedbryter, samtidig som han vil bygge noe 

nytt og skjønt ut av disse ruinene.  For at han skulle kunne bygge dette nye og skjønne, måtte 

han først rive ned alt, og dette gjør Nietzsche til en av filosofihistoriens giftigste tunger. 
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