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P

å slutten av 1800-tallet fastslo Friedrich Nietzsche det
som allerede i hans samtid framsto som et ufravikelig
faktum: at Gud er død. Med dette påkalte han en radikal
anskueliggjørelse av denne innsiktens konsekvenser. Hvis
Gud er død, må lover og regler utledet fra Gud umyndiggjøres. Hvis Gud ikke lenger er virkelig, må alle virkelighetsoppfatninger basert på forestillingen om Gud forkastes. Og siden alle morallover i den vestlige kultursfære
er et produkt av illusjonen om en allmektig Guds altomfattende nærvær, må nye morallover basert på et gudløst
verdensbilde etableres – i en fundamental omvurdering av
alle verdier. Det er her kjernen i Nietzsches kritikk av fortiden så vel som samtiden ligger: Alle forsøk på å skape nye
moralske rammeverk er fram til nå gjennomsyret av kristen etikk, eller slavemoral, eksemplifisert gjennom Kant,
vitenskapen eller humanismen. Den «moderne» moralen
framstår som hyklersk og underkastende, fordi den viderefører og gjenoppretter kristne verdier under bakteppe av
å bryte ut av dem. Liket ligger altså fremdeles i lasten. I
Moralens Genealogi fra 1887 forsøker Nietzsche fra et genealogisk perspektiv å gjøre rede for vilkårene som ligger
til grunn for at forskjellige moralske verdier oppstår, og å
forklare hva som gjør disse verdier gyldige –for hvem, og
deres betydning gjennom historien. Hva er moralens oppbygning og vesen, og hvor kommer moralen fra?
I Moralens Genealogi tar Nietzsche opp tråden fra hans
foregående verk (Hinsides Godt og Ondt), og er hans siste
fullendte arbeid før det spektakulære sammenbruddet på
torget i Torino to år senere. Moralens Genealogi kan betegnes som Nietzsches mest «apollinske» verk, hvor bruk av
aforismer og andre litterære krumspring er tonet ned på
bekostning av en viss struktur og orden, kanskje i et forsøk
på å gi teksten et bredere nedslagsfelt. På dette punktet
lyktes han – ingen av Nietzsches andre verker har fått så
stor innflytelse og betydning innen akademia. Men, som
Ingeborg Owesen påpeker i den nye, norske utgavens et-

terord, er Moralens Genealogi ingen tradisjonell akademisk
avhandling: Teksten er full av «provokasjoner, overdrivelser, radikale tolkninger og tankeeksperimenter» (Nietzsche
2010:175). En oversettelse på norsk har vært etterlengtet
– all den tid dansk skriftspråk fremdeles forekommer for
oss nordmenn som litt «arkaisk». Til sammenligning med
den danske utgaven fra 1993, er Øystein Skars oversettelse
stykket opp i flere avsnitt, noe som gjør den mer oversiktelig og leservennlig. I Owesens etterord pekes det blant
annet på Nietzsches skjellsettende betydning for fransk
poststrukturalisme (Focault, Deleuze og Derrida m.fl.), og
det nevnes som en kuriositet at Moralens Genealogi dukket opp som obligatorisk pensum i filosofi ved franske
universiteter så tidlig som i 1958. Genealogien framheves
også som en eksemplarisk metode: Den gjør hverken krav
på historisk korrekthet eller epistemisk uovertruffenhet,
men «viser hvordan en prosess er mulig.» Det skal likevel holde hardt å påstå at genealogien er «Nietzsche’s metode» som sådan. Nietzsche «trodde» ikke på genealogien,
slik for eksempel en matematiker «tror» på aritmetikken;
hans bruk av genealogien var først og fremst instrumentell.
Genealogisk metode var for Nietzsche det samme som en
lupe er for en detektiv: Et redskap som kan brukes til å avdekke uante forbindelseslinjer og skjulte maktstrukturer.
Med tanke på at vi unektelig lever i en tid med sterke,
moralistiske strømninger, er det på høy tid at Nietzsches
«stridsskrift» aktualiseres og settes på agendaen. I Nietzsches
tid som vår egen, finnes det nok av oppblåste moralister
og forståsegpåere som, istedenfor å opphøye egne, idiosynkratiske preferanser til sannhet, burde ta en introspektiv
runde med seg selv, sine egne motiver og moralske forutsetninger. Hvem er det egenlige «moralpolitiet» – er det
gamle menn med rosa skjegg og hvit kjortel, eller er det
de som moraliserer over «moralpolitiets» moral? Og hvor
henter for eksempel kjønnsteoretikere og komikere sine
respektive versjoner av rett og galt fra? Spørsmålet handler
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ikke om moralen dypest sett stammer fra det ene eller det
andre, men om hvorfor og hvordan vi prøver å universalisere våre egne posisjoner overfor andre. Slik Nietzsche ser
det så kan vi, som essensielle værener av denne verdenen,
aldri gripe noen bakenforliggende sannhet – vi er simpelthen nødt til å velge mellom de narrativer som til enhver tid
foreligger for oss i vår livsverden. Kunsten ligger nettopp
i å akseptere at vi hele tiden må gjenskape oss selv i vårt
eget bilde – vi må lære å «ville» vår egen skjebne (amor
fati). Altså er det hverken «genene eller miljøet» som styrer
moralen, men til syvende og sist oss selv.
Genealogi som avsløringsstrategi
Med utgangspunkt i sin skolering innen klassisk filologi,
ønsker Nietzsche å redegjøre for begrepers tilblivelse og
etymologiske forankring; og hva slags hierarkier og maktstrukturer som bevisst eller ubevisst dannes gjennom språkets utviklingsprosess i enkeltindividene og kulturen. Ikke
«utvikling» i evolusjonistisk forstand, da begrepet gir assosiasjoner til en positivistisk historieoppfatning – at verden
med tiden nødvendigvis skrider fram mot noe bedre. En
slik fortolkning vil Nietzsche ha seg
«Hvilken opprinnelse frabedt – han ønsker heller å se på
har egentlig vårt godt hvorfor ting «er som de er». I innog ondt?» Som 13-åring ledningen legger han ut om sine
fant han svaret: «Gud, tidlige filosofiske refleksjoner rundt
moralens problem. Ifølge Nietzsche
fader for det Onde»
har tankene som her vedkjennes
modnet i ham over lengre tid, og må derfor ha sitt utspring i en felles rot, av en «grunnvilje i erkjennelsen» – en
a priori anskuelse: «Hvilken opprinnelse har egentlig vårt
godt og ondt?» Som 13-åring fant han svaret: «Gud, fader
for det Onde». På grunn av «en viss historisk og filologisk
skolering samt en medfødt, kresen sans for psykologiske
spørsmål» slutter han etter hvert å lete etter ondskapen i
det hinsidige. Heller spør han seg hva som ligger bak begrepene godt og vondt. «… under hvilke betingelser fant
menneskene på verdidommene» (Nietzsche 2010:9)? Er
de til nytte eller skade for mennesker som sådan? Hemmer
eller fremmer de menneskets trivsel? Nietzsches kritikk av
moralen er like mye en fordømmelse av de som opprettholder den. Han går rett i strupen på «dogmatikerne»: filosofer, vitenskapsmenn, rasjonalister og teologer – ved første
øyekast et mangfoldig utvalg av mennesketyper. Men alle
streber de mot å etablere uforbeholdne, forutsetningsløse
«sannheter» – evige og uforanderlige, appliserbare på alle
fenomener til enhver tid. Å spekulere i om noe er sant eller
galt i epistemologisk forstand, er for Nietzsche fullstendig
irrelevant. Spørsmålet handler ikke om hvorvidt en me54
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ning, påstand, forestilling eller dom er sann eller usann,
men hvorvidt den fordrer «livsbefordrende, livsopprettende, artsopprettholdende [og] kanskje sågar artsoppdrettende» verdier (Nietzsche 2002:22). «Sannhet» er for
Nietzsche ikke en referanse til en objektiv virkelighet, men
en verdi i seg selv, og viljen til sannhet er ensbetydende
med nihilo ad infinitum. Opplysningstid, naturvitenskap,
sekularisering og nasjonalisme representerer ikke et brudd
med kristne moralfortolkninger: Ved å opphøye et gitt sett
av subjektive forestillinger til «fornuft», viderefører moderniteten kristendommens selvforståelse. Hvordan skal
så filosofien forholde seg til de to tilsynelatende uforenelige fenomenene «sannhet» og «historie»? Ved å utforske
historie på en sannferdig måte, samt anerkjenne sannhet
som historisk betinget. Slik blir filosofen rustet til å løse
problemet om verdi – gjennom å bestemme verdienes rangordning (Nietzsche 2010:50).
Slavemoral versus herremoral
I første avhandling angriper Nietzsche kirkens monopolisering av verdier og moral. De to motsatte verdisett – «godt
og dårlig» og «godt og ondt» – symboliseres i «kampen
mellom Rom og Judea … Se hvem man kneler for i Rom i
dag» (Nietzsche 2010:47). Med dette legger han ikke skjul
på hvem han mener har vunnet. Hele Europas historie etter romerne er i Nietzsches øyne en lang forfallsprosess,
hvor forsøk på å gjeninnføre det livsbejaende og «sunne»
i kulturen har måttet vike på bekostning av den livsfremmede slavemoralen, i første rekke representert gjennom
den kristne etikk og moral. I tradisjonen fra Platon, legemliggjør det livsfornektende seg i Thomas Aquinas,
Martin Luther og Kant. Alle forherligere av det hinsidige,
og det hinsidiges universale autoritet. Kant og hans kategoriske imperativ er for Nietzsche internaliseringen av en
«moralsk pisk», og Kants «praktiske fornuft» er intet annet
enn en skadelig illusjon. Hvordan er det mulig å analysere
fornuften med fornuften? Dette handler dypest sett om
feighet, sier Nietzsche. I bytte mot sikkerhet, beskyttelse
og forutsigbarhet, gir de feige fra seg sin autonomi, evnen
til å felle verdidommer eller ta beslutninger på vegne av
egne livserfaringer. Hvorfor er dette feigt? Fordi det fratar
enkeltindividene ansvaret for egne handlinger, tilbøyeligheter og skjebne. Fordi det legger motiver for handling og
tanke utenfor individets egen virkelighet, og internaliserer eksterne kilder for moral, som dypest sett stammer fra
underkastelse overfor en autoritet utenfor individets egen
«verden». Plikt og prinsipper er feighet, fordi det handlende subjekt gir avkall på å bedømme et fenomen eller
en situasjon som unik og autentisk. Dette kaller Nietzsche

for slavemoralen – enkeltindividenes underkastelse av sin
egen individualitet – overfor fellesskapet og «Gud». Det
er denne moralen Nietzsche angriper/avdekker i Moralens
Genealogi. Slavemoralen karakteriseres som en slaves moral i bokstavelig forstand: passiv, adlydende og underkastende – styrt av reaktive prinsipper. Med dette mener han
at slavenes morallover dannes gjennom en negasjon av det
som oppfattes som herrenes moral – hvor affekter, instinkter og tilbøyeligheter som springer ut ifra individet selv
undertrykkes. Slik framstår slavemoralen som en demonisering av menneskets egentlige natur, og den dårlige samvittighetens opprinnelse (Nietzsche 2010:94).
I motsetning til slavemoralen styres herremoralen av det
aktive prinsipp. De herremoralske er skapende, overskridende enkeltindivider som tenker og handler på bakgrunn
av sine egne subjektive erfaringer. I skarp kontrast til «slavene», lever «herrene» i en spontan, instinktiv symbiose
med seg selv og sin «livsverden». Der hvor de svake adlyder
andre, adlyder de sterke seg selv. «Viljen til makt» utgjør
summen av alle affekter som bevisst eller ubevisst påvirker
våre handlinger og tankemønstre, og var for Nietzsche det
«ontologisk, psykologisk og biologisk styrende grunnprinsipp for all livsutfoldelse overhodet» (Nietzsche 1993:11).
«Vilje til makt» er altså menneskets grunnleggende drivkraft, både for slaver og herrer, men der hvor de sterke
manifesterer sin maktvilje gjennom kreativitet og skaperevne, snur de svake maktviljen tilbake på seg selv. Slik kan
slavemoralen og herremoralen tolkes som uttrykk for to
motstridende impulser som løper gjennom moralens historie – en passiv og hemmende, og en aktiv og overskridende. I Hinsides Godt og Ondt skriver Nietzsche: «Det
finnes en herremoral og en slavemoral. Jeg tilføyer straks at
man i alle høyere og blandede kulturer også finner forsøk
på å formidle mellom de to moralsystemer. Enda oftere
ser man dem i uren blanding hvor de misforstår hverandre
gjensidig» (Nietzsche 2002:177). Konstruksjonen av verdisettet «godt/ondt» er for Nietzsche et typisk uttrykk for
de svakes maktutfoldelse. Drevet av misunnelse og bitterhet (ressentiment) overfor de sterke, konstruerer de svake
illusjonen om det onde, for å sette seg selv i et motsetningsforhold til det gode. Dermed er slavemoralens undertrykkelse av herremoralen total, fordi herskernaturen har gjort
de svakes målestokk til sin egen. «Å forlange av styrken
at den ikke skal ytre seg som styrke … er like selvmotsigende som å forlange av svakheten at den skal ytre seg som
styrke» (Nietzsche 2010:39). Eller sagt på en annen måte:
Lammene forbyr ulven å være ulv.
I andre avhandling argumenterer Nietzsche for at skyld
og dårlig samvittighet er projeksjoner av uoppfylte lyster

som vendes mot seg selv. De sterke er imidlertid de som
klarer å glemme, i kontrast til de svake – «dyr med samvittighet». Kirkens genistrek er at den har lurt menneskene
til å «ofre» for betaling av «skyld», og opphøyet Gud som
den mest dydige gjennom vrangforestillingen om at Gud
ofrer seg selv via Jesus. I den europeiske kultursfære blir
handlinger og ideer stemplet som umoralske, såfremt de
ikke henter sin autoritet fra noe utenfor konteksten. Hvis
man spør en person om motivet bak en gitt handling, vil
personen kanskje si: «Fordi det er riktig». Spør man videre
hvorfor det er riktig, må vedkommendes henvisning peke
tilbake på en autoritet som allmenngyldiggjør seg i egenskap av seg selv. Slike instanser, sier Nietzsche – enten det
er Gud, Vitenskapen, Det kategoriske imperativ et cetera –
er abstrakte, imaginære størrelser, og derfor grunnleggende
livsfornektende. Den judeo-kristne moralen «besjeler» det
handlende subjekt og gir det en opphøyd status, utenfor
handlingen og seg selv som sådan. Ikke er man et menneske
eller individ, ikke et dyr; men noe annet, alt annet enn hva
man egentlig er. I stedet ønsker Nietzsche et fundamentalt
fokus på denne verden og det som kan oppfattes av våre
kognitive redskaper her og nå, i hvert enkelt individs subjektive virkelighet. Metoden består i å oppdage, avdekke
og avsløre – dekonstruere. Sannhet for Nietzsche er som
aletheia for grekerne – «Det som ikke er skjult». Gjennom
en total omvurdering av verdier manifesterer lyset i enden
av tunnelen seg som «Overmennesket» – det mest foredlede uttrykk for «viljen til makt». Overmennesket, den
«opplyste», autonome åndsaristokraten er for Nietzsche
den/de eneste som kan redde Europa fra den kristne slavemoralens altomfattende forringelse av den menneskelige
væren.
Det moderne prosjekts fallitt
I tredje avhandling tar Nietzsche for seg det han identifiserer som «det asketiske ideal», som han mener har gjennomsyrt filosofihistorien siden Platons skille mellom form
og stoff, og blitt videreført og opprettholdt gjennom for
eksempel Kants kategoriske imperativ. Kapittelet kan leses
som en grunnleggende kritikk av troen på det moderne
prosjekt som frigjørende for menneskeheten, spesielt da
ideen om at verden med nødvendighet skrider framover
mot noe bedre, og at teknologi og rasjonalitet i seg selv
vil heve våre sivilisasjoner til høyere stadier. Det moderne
prosjekt gjennomskues som intet annet enn en gradvis
tilintetgjørelsesprosess, hvor målet er å nå stadig høyere
nivåer av abstraksjon, helt til «den rene fornuft» står alene
igjen på toppen. Den moderne vitenskapen kjennetegnes
ved en iboende tilbøyelighet til å systematisere, teknologiMARTIN ØSTTVEIT
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sere, effektivisere, kvantifisere og automatisere – ikke bare
gripe verden med fornuften, men omgjøre selve verden til
fornuft. Dette er også den moderne filosofiens ideal, og er,
slik Nietzsche ser det, et sykt ideal.
Troen på den såkalte fornuften som en objektiv formidler mellom subjekt og verden faller på det faktum at
ethvert individ er prisgitt sin egen opplevelse av verden (og
seg selv i den). Dermed blir enhver erfaring subjektiv, også
erfaringer som tilsynelatende oppfattes gjennom «fornuften». Å hevde et forklaringsprinsipp som «vitenskapelig» er
da for Nietzsche ikke annet enn å opphøye ett perspektiv
som sant, godt eller riktig, og stemple et annet som galt,
ondt eller feil. De «objektive vitenskaper» er en illusjon, i
og med at det ikke finnes noen «forutsetningsløs» vitenskap. Og alle «forutsetninger» er verdibestemte og dypt
Den moderne vitenskapen moralske. Siden det ikke
kjennetegnes ved en iboende finnes noen moralske fetilbøyelighet til å systematise- nomener i seg selv, kun
re, teknologisere, effektivisere, en moralsk utlegning av
fenomenene, er alle vikvantifisere og automatisere
tenskapelige utlegninger
– ikke bare gripe verden med dypest sett relative, og
fornuften, men omgjøre selve styrt av maktpåleggende
verden til fornuft.
interesser. Slik blir all moral fordekt interessekamp i maktviljens tjeneste.
I forhold til «frihet» tror ikke Nietzsche på menneskehetens frigjørelse som sådan. Snarere henvender han seg til
en marginal promille av privilegerte menneskelige unntak:
«Et folk er naturens omvei til å frembringe seks-syv store
menn – ja, og til å gå utenom dem» (Nietzsche 2002:83).
Frihet er altså lykke for «de store» – ikke for et folk, et
samfunn eller verden som helhet. Nietzsche forkaster modernitetens lineære syn på historien til fordel for en sirkulær historieforståelse, trolig inspirert av orientalsk, mystisk
tankegods. Ved «den evige gjenkomst» vil alt gjenta seg i
et evighetsperspektiv. Slik ser han også på de fornemme
dyder, som i verdenshistorien manifesterer seg i enkelte
individer og kulturers åndsliv, for så å forsvinne og bli
glemt, og deretter dukke opp igjen andre steder til andre
tider – vilkårlig og uten mening i seg selv. Mot påstanden
om at Nietzsche står utenfor det moderne prosjekt, kan det
innvendes at hans genealogiske perspektiv følger en avsløringsstrategi, og følgelig bør betegnes som «moderne». Det
moderne prosjekts metode går ut på å avdekke sannheter
basert på en metode som anerkjennes som sannhetsbærende eller «rasjonell». Slike metoder tror som kjent ikke
Nietzsche på, og sånn sett bærer hans avsløringsstrategier
mer preg av en postmodernistisk tankegang. Nietzsche er
ingen reduksjonist – han vil dekonstruere, ikke redusere,
56
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og tar gjerne i bruk begrepskategoriene til de han ønsker å
kritisere, nettopp for å vise det ironiske i å umyndiggjøre
påstander ved å plukke kildens begrepsapparat fra hverandre. Men hvis det i realiteten ikke finnes noen sanne metoder for avsløring – hvorfor skal da vi tro på Nietzsches
avsløringsstrategi? Fra et slikt perspektiv kan Moralens
Genealogi oppfattes som selvunderminerende. Her kan
det igjen være nyttig å se på Nietzsches fleksible begrepsbruk: For eksempel bruker han begrepet «nihilisme» som
beskrivelse av den platonsk-kristelige moraltradisjonens
fornektelse av det dennesidige, og om selve avsløringen av
all moral som fordekt interessekamp i maktviljens tjeneste.
Både den historiske prosessen som fører frem mot en kriserammet samtid, og kritikken av den, er altså nihilistisk.
Nihilismen er gjenstand for både lovprisninger og kritikk,
alt etter som det er den nihilismen som avslører – eller
den som avsløres. Slik kan også hans forhold til det moderne oppsummeres: Han står innenfor den delen av det
moderne prosjekt som «avslører», men utenfor den delen
som han selv kritiserer – den som «avsløres». Det samme
gjelder Nietzsches ambivalente forhold til det jødiske.
Han utpeker jødedommen som slavemoralens historiske
opphav, mens enkelte jøder, som for eksempel Spinoza,
blir framhevet med alle de dydige kvaliteter som Nietzsche
mente tyskerne selv manglet. Like tveegget er han imidlertid ikke når det kommer til antisemittene, som Nietzsche
karakteriserer med en uforsonlig krasshet (selv til han å
være): «Jeg liker ikke disse nyeste spekulanter i idealisme,
antisemittene som i dag fordreier sine øyne kristelig-ariskbesteborgerlig og søker å opphisse alle lavpannede elementer i folket gjennom et misbruk som sliter ut enhver
tålmodighet, et misbruk av det billigste agitasjonsmiddel».
Dette er ifølge Nietzsche en konsekvens av «den tyske
ånds forøding», som igjen er forårsaket av et «altfor ensidig kosthold bestående av aviser, politikk, øl og Wagner»
(Nietzsche 2010:166). Den tyske nasjonalismen avfeies
som selvforherligende, patetisk «kvasi-idealisme» – med
antisemittismen som sitt hesligste uttrykk.
Nietzsches «amoral»
Kan Nietzsche med rette betegnes som en slags moralistisk
«amoralist»? Som vi har sett, angriper han en viss moral:
den judeo-kristne vektleggingen av det hinsidige og fornektelsen av det dennesidige, samt hykleriet og dobbeltmoralen han gjenkjenner i Kant og hans forestilling om
den judeo-kristne moral som et slags essensielt, rasjonelt
rammeverk; konseptet om et allment, universalt prinsipp
– appliserbart for alle «rasjonelle» skapninger, med andre
ord: alle mennesker. Hva er så galt med dette? Først kan

det betviles at det i det hele tatt gir mening å diskutere
hvorvidt noe som helst – rasjonelt eller ikke rasjonelt –
kan appliseres på alle mennesker. Bør en nordlending, en
japansk dame, eller en mann fra Amazonas underlegges
de samme moralske forpliktelser som for eksempel aristokratiske tyskere? Kan moral appliseres på ethvert individ
– etter de samme premisser? Eller er ikke ethvert moralsk
prinsipp som feiler i å ta hensyn til individets egenart både
skadelig og ufordelaktig? «Medlidenhet med alle – det
ville bety hardhet og tyranni over for deg, min kjære nabo»
(Nietzsche 2002:78). Den rasjonelle universalismens store
problem er at den forestiller seg selv som nettopp universal
og rasjonell, mens den i virkeligheten favoriserer noen (de
«normale/siviliserte») og umyndiggjør/latterliggjør andre
(«avvikere/barbarer»).
Nietzsches «amoralisme» er derfor en fundamental avvisning av konseptet «moral» slik som den framstår i Det
gamle testamentets ti bud – og oppdateres og forsvares
både av Kant og positivistene som en rekke av rasjonelle og
universalt appliserbare dogmer. Som vi har sett, gir moral i
denne forstand et skinn av å bygge på fornuft – hvor man
skal se bort ifra momenter som følelser, kultur, individuell
karakter, vaner og – som Kant ville ha sagt – konsekvenser.
På den andre siden finner vi utilitarismen – forestillingen
om at man alltid skal handle ut ifra «det største gode for
flest mulig mennesker» – maksimere fordeler og minimere
skade. Fra et ontologisk perspektiv er det betimelig å spørre seg om et universelt prinsipp som omfatter en generell
forestilling om «glede», preferanser og fravær av smerte
kan karakteriseres som moralsk. Nietzsche setter likhetstegn mellom Kant og Mill, i at begge legger fokus på enkelte handlinger – hvorvidt en handling har «gode» eller
«dårlige» konsekvenser (utilitarismen), eller en handling er
motivert av et riktig sett av intensjoner (det kategoriske
imperativ). Det samme gjelder Det nye testamentet, hvor
en handling er motivert av «kjærlighet» eller «medmenneskelighet», eller i Det gamle testamentet hvor handling
er motivert av frykt for Gud. Verken Kant eller Mill er
egentlige «filosofer» (i betydningen «visdomselskere»), de
er «asketiske prester», hvis filosofattityd kan karakteriseres
som «verdensfornektende, livsfiendtlig, sansefornektende
og avsanset» (Nietzsche 2010:119).
Nietzsche ønsker å framlegge et alternativt fokus, som
siden Platon har blitt ignorert av den vestlige verden –
nemlig dydens, eller karakterens moralfilosofi. Bak dette
ligger det en henvisning til Aristoteles’ etikk, hvor handling ikke motiveres av regler, frykt for Gud eller «kjærlighet», men motivert av et individs presumptivt «gode»
karakter. Med dette ønsker Nietzsche å overkomme det

vestlige skillet mellom handlinger motivert av personlig
tilfredsstillelse og handlinger motivert av plikt. Eller sagt
på en annen måte: Splittelsen mellom det å anse seg selv
som drevet av rettferdighet kontra drevet av egeninteresser – altruisme versus egoisme. Ifølge Nietzsche er dette
en falsk dikotomi – vi velger ikke mellom sannferdighet
og plikt, eller mellom fordelaktighet og tilfredsstillelse,
men – som Aristoteles sier det – en handler dydig for det
dydiges skyld. Dette må ikke misforstås som at dyd er en
belønning i seg selv, men at dydighet gjennomsyrer den
dydiges selvbevissthet. En dydig person vil anse seg selv
som en som ikke lyver, en god venn, en som ikke stjeler,
en man kan stole på et cetera – og det er dette som ytterst
sett motiverer oss. En dydig person, slik Nietzsche ser det,
motiveres ikke av eksterne forestillinger og dogmer knyttet
til konsepter om rett og galt, men motiveres av å leve et liv
i troskap til egne sanseredskaper og instinkter. «Fra sansene kommer først all troverdighet, all god samvittighet, all
øyensynlig sannhet» (Nietzsche 2002:84). For Nietzsche
handler det altså om å bevisstgjøre hva som skjuler seg i
den enkeltes ubevissthet, og leve livet sitt med utgangspunkt i det hver enkelt måtte finne – for til syvende og sist
å «bli den man er».
Nietzsche som «moralist»?
I Moralens Genealogi viser Nietzsche hvordan mennesker
gjennom språket blir lurt til å handle i samsvar med moralsk aksepterte handlingsmønstre – den kollektive egoismes seier over individets autonomi. Siden livet ifølge
Nietzsche ikke kan underlegges moralske målestokker,
er moralen i sitt vesen undertrykkende og livsfremmed.
Likevel kan den enkelte frigjøre seg fra slavemoralens lenker og bli sin egen «gud». Han setter et skarpt skille mellom slave- og herremoral – førstnevnte en reaksjon på sistnevnte. Hatet mot de sterke føder nye verdier, og fordi de
svake alltid er i flertall gjør de sine verdier til «sanne», lyver
sin svakhet om til fortjeneste og stempler «de sterkes» verdier som «onde». Slavemoralen allmenngyldiggjøres fordi
«de svake» ikke glemmer, og «rettferdighet» avsløres som
en hevn fra «de svake» side.
Begrepsparet god/dårlig er erstattet av begrepsparet god/ond, og den som før var «god», er nå blitt ond.
I tillegg har «ressentimentmenneskene» konsolidert sitt
nihilistiske prosjekt ved å flytte fokuset fra denne verden
over til det hinsidige. Selv argumenterer Nietzsche for en
«aktiv» nihilisme – en omveltning av alle verdier. Han krever at samtlige av samtidens verdisystemer avsløres som illusoriske blendverk siden tankene er «følelsenes skygge»
og moralen bare er én av maktviljens uendelige maniMARTIN ØSTTVEIT
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festasjoner. Men står ikke Nietzsche i fare for å framstå
som den største moralisten av dem alle, idet han tilsynelatende setter livet selv som moralens målestokk? Eller blir
enhver utlegning av moralen «moralistisk»? Vel, Moralens
Genealogi er ingen «moralpreken» som sådan: Selv om moralen fortolkes, blir ikke selve fortolkningen moralistisk av
den grunn. Nietzsches prosjekt ut på å redegjøre for moralens vesen i lys av en realistisk tilnærming til virkeligheten:
I en ontologisk undersøkelse som ikke tar utgangspunkt
i en idealisert abstraksjon, men som funderes i det opp-

levde menneskeliv. Slik kan Moralens Genealogi leses som
en oppfordring til den enkelte om å akseptere sine egne
livsbetingelser, samt å gjøre seg bevisst ansvaret som følger
med avgjørelsen om å leve det livet man både av natur og
omstendigheter er skapt til å leve.
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