HISTORISK

              
Forholdet mellom tenkning og historie, filosofi og filologi, er
gjennomgående spenningsfylt hos Nietzsche. I Tragediens fødsel,
Nietzsches tidlige hovedverk, intensiveres og artikuleres denne spenningen idet et tredje element spiller inn, nemlig kunsten.

N

ietzsches diskusjon av kunsten i Tragediens fødsel1
preges av en grunnleggende fornemmelse for spenning: Noen åpenbare eksempler er spenningen mellom
det dionysiske og det apollinske, mellom skinnet og den
empiriske virkeligheten, mellom det kollektive og det individuelle. Men spenningen kan også tenkes på et mer
overordnet nivå, som i forholdet til historien eller det historiske. Det musikkteoretiske begrepet «dissonans», som
Nietzsche innfører helt mot slutten av Tragediens fødsel,
kan sies både å presisere og å sammenfatte denne fornemmelsen for spenning, og blir derfor et nøkkelbegrep i denne boka.2
Spørsmålet som ligger til grunn for dette essayet, er
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om, og ikke minst hvordan, dette dissonansbegrepet også
er anvendelig på spenningen i forholdet til historien og det
historiske i Tragediens fødsel. Selv om et slikt fokus på det
historiske kanskje gir assosiasjoner til en mer kontekstuelt
orientert og/eller hermeneutisk diskusjon av lesemåte, skal
jeg snarere konsentrere meg om å vise hvordan en diskusjon av det historiske griper direkte inn i bokas sentrale
anliggende, nemlig Nietzsches forhold til kunsten.
Jeg skal ta utgangspunkt i en kort diskusjon av dissonansbegrepet og argumentere for dette begrepets sentrale
rolle i Tragediens fødsel. Deretter vil jeg forsøke å diskutere
og begrunne nærmere hvorfor jeg mener det gir mening å
snakke om en spesifikt historisk dissonans i denne bokas
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tilfelle. Her skal jeg komme inn på Nietzsches forhold til
historien forstått som historievitenskapelig arbeid, i tillegg
til å se nærmere på hvordan kunsten for Nietzsche også
viser utover det historiske som sådan. Avslutningsvis vil
jeg forsøke kort å antyde hvordan det jeg skal kalle bokas
historiske dissonans også kan tenkes å henge sammen med
det estetiske eller kunsten.

Skulle vi ikke, ved å ha tatt den musikalske relasjonen dissonans til hjelp, på en vesentlig måte ha lettet på dette vanskelige problemet med den tragiske virkning? Nå forstår vi
jo hva det vil si både å ville se i tragedien og samtidig lengte
utover dette å se: en tilstand som vi, hva angår den dissonans som anvendes i kunsten, kunne karakterisere nettopp
som å ville lytte og samtidig lengte utover denne lyttingen.
(Nietzsche 2007a:153)

Dissonansbegrepet
Hva kjennetegner dissonansbegrepet, hva skiller det fra
andre begreper om spenning, og hvorfor er spenningen
i Tragediens fødsel nettopp en slik dissonant spenning? I
kaptittel 24 skriver Nietzsche:

Nietzsche beskriver dissonansen som en særegen dobbelthet, her eksemplifisert gjennom lysten ved sansningen: Vi
ønsker å se (eller høre), men lengter samtidig utover det
å se.3 Lengselen fører oss imidlertid bare tilbake til det vi
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rent faktisk kan se, som så på nytt produserer lengselen
utover seg selv. Dobbeltheten viser dermed ikke bare til
spenningen i det vi ser (for eksempel tragedien), men også
til spenningen mellom det vi ser og det vi lengter mot,
utover det vi ser. Jeg vil hevde at nettopp denne dobbeltheten utgjør dissonansen, som dermed foreløpig kan bestemmes på følgende måte: For det første er dissonansen
en fordoblet eller flersjiktig spenning. For det andre forholder sjiktene seg til hverandre ved stadig å vise tilbake
til og slik reprodusere seg selv. For det tredje kjennetegnes
dissonansen ved ikke å hige etter oppløsning; vi ønsker
å se, samtidig som vi lengter utover det å se.
Vi ønsker å Slik skiller dissonansen seg fra eksempelvis
se, men lengter dialektisk spenning.4 Endelig kan vi spørre
samtidig utover i hvilken grad dissonansen som spenning er
dette å se. bevegelig eller statisk: På den ene side er den
bevegelig gjennom sin stadige reproduksjon,
på den annen side kan man hevde at bevegelsen er statisk,
ettersom den ikke produserer annet enn sitt eget utgangspunkt. Her er det imidlertid grunn til å minne om dissonansens element av lengsel. Lengselen er en slags alltidpotensiell bevegelse som heller enn å være statisk, opererer
under konstant fare for å bli det, altså for å stivne. Selv
om dissonansen reproduserer sitt eget utgangspunkt, skjer
dette bare for igjen å produsere spenning, noe som igjen
er mulig takket være flersjiktigheten. Alle dissonansens
kjennetegn henger altså sammen og påvirker hverandre.
Tatt i betraktning hvordan fornemmelsen for spenning i
Tragediens fødsel aldri blir overskuelig, men derimot innhenter oss som lesere ved stadig å gjøre seg gjeldende på
ny, underbygges plausibiliteten ytterligere, både for dissonansens produktive (selvopprettholdende) bevegelighet,
og dens generelt sentrale rolle i Tragediens fødsel.5
Om vi nå vender oss mot Nietzsches forhold til historien og det historiske, kan dette tenkes på to måter: For
det første er det snakk om et forhold til historien som fag
eller vitenskap. Som vi skal se, er dette utvilsomt preget
av spenning. I tillegg er det snakk om et forhold til det
historiske qua historisk, og her er det særlig den såkalte
kunstmetafysikken kommer inn.6
Forholdet til historievitenskapen
Som professor i filologi var Nietzsche åpenbart opptatt av
historien generelt, og den greske antikken som historisk
epoke spesielt. Både Tragediens fødsel og andre skrifter fra
samme periode av forfatterskapet vitner om omfattende
kjennskap til denne epoken. Nietzsche legger her for dagen en dybdekunnskap som igjen og igjen blir anvendt
for å belyse og forklare tilblivelsen, storhetstiden og se22
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nere undergangen til den kunstform som utgjør sentrum
for Nietzsches interesse, nemlig den greske tragedien.7
Samtidig er det ved flere anledninger grunn til å spørre om
sannhetsgehalten i det som hos Nietzsche tilsynelatende
fremstår som historiske kjensgjerninger: Ved nærmere ettersyn kan også faktagrunnlaget vise seg å være sviktende,
særlig om vi legger en objektivitetsorientert historievitenskap til grunn. Jeg skal nevne to eksempler som viser dette:
Idet den dionysiske driften bryter gjennom i den greske, apollinske kulturen og slik, ifølge Nietzsche (Nietzsche
2007a), danner forutsetningen for det som senere skal bli
den greske tragedien, utvides også forståelsen av musikken med «den dionysiske musikkens karakter og dermed
musikkens karakter overhodet» (Nietzsche 2007a:33).
Mot den apollinske musikkens «rytmiske bølgeslag», «doriske arkitektonikk» og «bare antydete toner» (Nietzsche
2007a:33), kommer nå den egentlige, dionysiske musikken med sin «tones rystende vold, den enhetlige melos’
strøm og harmonikkens fullstendig uforlignelige verden»
(Nietzsche 2007a:33).8 Utover å understreke musikkens sentrale rolle i Tragediens fødsel, røper disse sitatene
Nietzsches inngående og detaljerte kjennskap til musikken. Men hvordan er en slik kjennskap mulig, all den
stund det overleverte musikalske materialet fra den greske
antikken er begrenset til bare en håndfull manuskripter?9
Et annet eksempel er den betydning Nietzsche tillegger Euripides. Martha C. Nussbaum er i artikkelen «The
Transfiguration of Intoxication: Nietzsche, Schopenhauer,
and Dionysus» inne på hvordan «Nietzsche is wrong about Euripides» (Conway og Groff 1998:331) når han gir
Euripides rollen som den intellektualistiske dikter som,
sammen med Sokrates, delvis er ansvarlig for tragediens
undergang. Særlig problematisk blir dette med tanke på
Euripides’ Bakkantinnene, hvor Nietzsche, stadig ifølge
Nussbaum, «cannot fail to find acknowledgement of the
power of irrational forces» (Conway og Groff 1998:332).10
Vi ser altså på den ene side en dyp fortrolighet med den
greske kulturen og tragedien, en fortrolighet som nødvendigvis må være basert på historisk kunnskap. På den annen side ser vi klare tegn på hvordan Nietzsches interesse
strekker seg utover denne kunnskapen, og tidvis også bryter med det vi kunne kalle historiske fakta.11 Det vil med
andre ord være tvilsomt, for ikke å si problematisk, å lese
Tragediens fødsel som et rent historieverk, ja muligens som
et verk om den greske antikken overhodet. Hvordan kan
dette ha seg?
I skriftet Om historiens nytte og unytte for livet,12 det
andre i rekken av de såkalte Utidsmessige betraktninger, går
Nietzsche skarpt i rette med det han mener er en frem-

herskende og farlig tendens i samtidens oppfatning av
historie og historievitenskap:13 «Visst trenger vi historie,
men vi trenger den på en annen måte enn den som driver
lediggang i kunnskapens hage» (Nietzsche 2007b:245).
Historie og historievitenskap er riktignok nødvendig, mener Nietzsche, men faren oppstår idet historisk kunnskap
dyrkes som noe verdifullt i seg selv, uten forbindelse til
livet, det vil si uten oppmerksomhet om at en overvekt
(Uebermaass) like gjerne kan bli en byrde som hemmer
livsutfoldelse og menneskelig handling. Mot oppfatningen av historiefaget som en ren deskriptiv og objektivitetsorientert vitenskap, formulerer Nietzsche derfor følgende
normative rettesnor: «Vi vil tjene historien, bare så lenge
den tjener livet» (Nietzsche 2007b:245).
Når Nietzsche så beskriver det han mener er en ønskverdig omgang med historien, eller historieskriving, understreker han – paradoksalt nok, kunne vi kanskje si – evnen til å glemme. Grunnen er at denne evnen samtidig er
en forutsetning for den «plastiske kraft» som kreves for å
omskape det fortidige til beste for livet og fremtiden:
For å bestemme graden og dermed grensen for når det forgangne må glemmes for ikke å bli det som graver nåtidens
grav, måtte man vite nøyaktig hvor stor et menneskes, et
folks og en kulturs plastiske kraft er, jeg mener kraften til
å vokse videre på en egen måte, til å omdanne og gjøre det
forgangne og fremmede til sitt, til å hele sår, erstatte tap og
igjen å gjenskape former som er blitt ødelagt. (Nietzsche
2007b:251, utheving i original)

Heller enn å la seg fange i en uopphørlig og søvnløs, men
likevel uforpliktende oppsamling og senere produksjon
av historiske opplysninger, det Nietzsche kaller drøvtygging (Wiederkäuen) (Nietzsche 2007b:250), er det sentrale
for den klassiske filologi, ifølge Nietzsche, snarere å være
utidsmessig (unzeitgemäss). Dette innebærer å la den historiske kunnskapen danne utgangspunkt for det vi kan kalle
et bredere anlagt og mer forpliktende fortolkningsarbeid
med tanke på fremtiden – med Nietzsches egne ord: «å
virke mot tiden og dermed på tiden og forhåpentlig til
beste for en kommende tid» (Nietzsche 2007b:247). Vi
aner her en idé om en mer aktiv og til og med skapende
prosess (jf. «omdanne [...] gjenskape»), ikke uten likhet
med kunstnerens arbeid. Om forbindelsen til Tragediens
fødsel dermed er antydet, blir den ytterligere forsterket når
Nietzsche også trekker inn dramaet:
Dersom et dramas verdi utelukkende skulle ligge i dets hoved- og avslutningspoenger, ville selve dramaet være en lang,
snirklete og utmattende vei mot målet. Og tilsvarende håper

jeg at historien ikke skal gis lov til å erkjenne sin betydning
i de allmenne tanker, men at dens verdi snarere skal bestå i
åndfullt å omskrive og heve et kjent, kanskje høyst vanlig
tema, en hverdagsmelodi opp til et omfattende symbol, og
på den måten la oss ane i dette originaltema en hel verden
av dypsindighet, makt og skjønnhet. (Nietzsche 2007b:292)

Det er vanskelig ikke å lese dette som et forsinket forsvar for Tragediens fødsel, innholdsmessig så vel som metodologisk. Begrep som «tema» og «melodi» gir klare assosiasjoner til musikkens betydning i Tragediens fødsel,
samtidig som det er trolig at Nietzsche med den greske
tragedien, dette «originaltema», nettopp vil
la oss ane «en verden av dypsindighet, makt Når Nietzsche
og skjønnhet».
beskriver det han
Nå kan vi spørre hva slags historievitenskapelig ideal denne heller metaforiske, for- mener er en ønsktettede og nærmest litterære praksis kunne verdig omgang
tenkes å gjenspeile. Begrepet «myte», et med historien,
sentralt begrep i Tragediens fødsel, kan sies understreker han
å sammenfatte det vi står overfor her. Det
– paradoksalt
skal nevnes at mytebegrepet, slik det brukes
i Tragediens fødsel, er omfattende og blant nok – evnen til å
annet inngår i en diskusjon om religion, glemme.
men jeg vil hevde at det like fullt kan anvendes i diskusjonen om historievitenskap.14 Mytebegrepet
settes i Tragediens fødsel opp mot det Nietzsche kaller en
«rettroende dogmatisme» (Nietzsche 2007a:74). Denne
betegnelsen kan godt sees i sammenheng med det som
i Historiens nytte og unytte for livet ironisk omtales som
«en mye omtalt styrke ved det moderne menneske»,
nemlig dets «kjente historiske ‘objektivitet’» (Nietzsche
2007b:285). Problemet for Nietzsche oppstår «når følelsen for myten dør hen, og religionens krav til historisk
underbygging trer i mytens sted» (Nietzsche 2007a:74).
Mot tendensen til en dogmatisk tro på historievitenskapelig objektivitet, fremholder Nietzsche derfor et alternativt
ideal: Hvorvidt de tilsynelatende historiske kjensgjerningene stemmer overens med en faktisk fortid, synes å være
sekundært i forhold til den produserende fortolkningens
relevans for samtiden og fremtiden. En slik produserende
fortolkning vil altså være en historievitenskap som ikke
betviler, men snarere tar på alvor, lar seg inspirere av og
videreutvikler det mytologiske grunnlaget som ligger i det
historiske materialet, ved å koble det til historievitenskapens egen kreative impuls. Med tanke på de utfordringer i
forhold til historisk faktagrunnlag jeg var inne på over, er
dette nok et interessant korrektiv.
Det melder seg imidlertid et spørsmål om objektivitet. For selv om Nietzsche betviler den objektivitetsorienEMIL BERNHARDT
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terte historievitenskapens nytte, er det et annet spørsmål
hvorvidt en eventuell objektivitet overhodet er mulig. Slik
jeg forstår det, er Nietzsches kritikk av det moderne objektivitetsbegrepet ikke først og fremst interessant som et
forsvar for et eventuelt solipsistisk standpunkt. Skepsisen
retter seg snarere mot den ensidighet begrepet får i sin
moderne versjon, og ikke nødvendigvis mot muligheten
for noe som også rekker utover det rent subjektive, for
ikke å si personlige. Et annet spørsmål er om vi har tilgang til dette «utover oss selv», noe Nietzsche avviser i det
etterlatte språkfilosofiske notatet «Om sannhet og løgn i
en utenommoralsk forstand». En slik tilgang ville ifølge
Nietzsche kreve en målestokk for det han kaller en «riktig
persepsjon»:
Men i det hele tatt forekommer denne riktige persepsjon
– det ville si et adekvat uttrykk for et objekt i subjektet –
meg å være en selvmotsigende uting: For mellom to absolutt adskilte sfærer som mellom subjekt og objekt finnes det
ingen kausalitet, ingen riktighet, ikke noe uttrykk, men i
høyden et estetisk forhold, jeg mener en antydende overføring, en stammende oversettelse til et helt fremmed språk.
(Nietzsche 2007c:884, utheving i original)

Ifølge Nietzsche her må ethvert menneske, forstått som
språkbruker, basere seg på et estetisk forhold, og dette
vil naturligvis gjelde både kunstneren og historikeren.
Spørsmålet er så om dette estetiske forholdet kan erstatte
eller veie opp for mangelen av en såkalt «riktig persepsjon», og dermed etablere noe vi kunne kalle objektivitet,
muligens i en mer nietzscheansk forstand. Foreløpig skal
jeg la dette spørsmålet stå åpent, og heller ta det opp igjen
i avsnittet under, når jeg kommer nærmere inn på kunsten
og det estetiske.
Som jeg har forsøkt å vise, befinner Nietzsche seg som
historiker i et spenningsforhold mellom en oppriktig interesse for en bestemt historisk epoke på den ene siden, og
en kritikk av muligheten for objektiv kunnskap om denne
epoken på den annen. Denne kritikken manifesterer seg
dels som et forsøk på å praktisere historisk-filologisk arbeid på grunnlag av de premisser Nietzsche selv fremholder som ønskverdige (Tragediens fødsel), og dels som en
lengsel mot en omformulering av premissene for moderne
historievitenskap (Om historiens nytte og unytte for livet).
Spørsmålet er så om det jeg her har beskrevet som kjennetegn ved Nietzsches forhold til historievitenskapen, gjør
det mulig å snakke om dette forholdet som et dissonant
forhold. Slik dissonansen var preget av lengsel, kan lengselen også sies å prege Nietzsches forhold til historievitenskapen; han lengter åpenbart vekk fra og utover dens tendens

til naiv objektivitet. Samtidig kan historievitenskap i den
formen Nietzsche selv forfekter, muligens sies å innebære
en oppløsning av de problemene en mer objektivitetsorientert historievitenskap ifølge Nietzsche står i fare for å vikle seg inn i. Dette skjer riktignok ikke ved å tilby metoder
for en sikrere objektivitet, men heller ved å påvise at den
objektivitet som den moderne historievitenskap tilstreber,
verken er ønskverdig eller mulig. Ved slik å avvise et av
grunnpremissene for den moderne historievitenskap, kan
Nietzsches historievitenskapelige lengsel dermed ikke sies
å føre tilbake til og slik reprodusere sitt eget utgangspunkt,
slik tilfellet var med dissonansen. Imidlertid vil den, ettersom det så langt kun dreier seg om en metodologisk
lengsel, forbli innenfor historievitenskapens egen horisont: Selv om Nietzsche åpenbart har alvorlige problemer
med den måten historisk-filologisk arbeid drives på i hans
samtid, er det lite som tyder på at han er imot historievitenskap som sådan, for ikke å si en generell beskjeftigelse med spørsmål knyttet til og sprunget ut av historien
i vid forstand. Kanskje kunne vi si at slik den sansende, i
eksempelet over, ønsker å se, og også forbli i den seende
tilstanden, slik ønsker også Nietzsche å opprettholde et
forhold til historien, om enn på en ny måte. Dette kan
dessuten forklare Nietzsches oppriktige interesse for den
greske tragedien og den historiske epoken den oppsto
innenfor, men det gjør også at spenningen i forholdet til
historievitenskapen ikke produserer noe nytt sjikt, slik tilfellet var med dissonansen. Vi må derfor slå fast at selv om
forholdet til historien som vitenskap utvilsomt er spenningsfylt for Nietzsche, dreier det seg likevel ikke om noen
dissonans. Når det er sagt, er ikke de spørsmål som angår
Nietzsches forhold til historie i en videre forstand besvart
på en tilfredsstillende måte med denne gjennomgangen av
forholdet til historievitenskapen. For å komme videre må
vi se nærmere på det Nietzsches historiske interesse særlig
dreier seg om, altså kunsten.
Forholdet til det historiske som historisk
Spenningen i det historiske hos Nietzsche utspiller seg,
som jeg har antydet, ikke bare i forholdet til historievitenskapen. Det er også snakk om en spenning på tvers av det
historiske som sådan. Her dreier det seg ikke bare om en
interesse utover det historiske forstått som det som tilhører
fortiden, for eksempel som når Nietzsche også sikter mot
samtiden og det han kaller «en kommende tid» (se over);
spenningen i forholdet til det historiske som sådan viser
snarere utover det historiske som historisk, i retning metafysikken. Som vi skal se, får kunsten her en sentral rolle.
Selv om Nietzsches spenning mellom historisk interEMIL BERNHARDT
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esse på den ene side og et tidvis sviktende faktagrunnlag
(i alle fall målt etter en objektivitetsorientert historievitenskapelig standard) på den annen delvis kan forklares ut fra
en reformulering av historievitenskapelige idealer i boka
Om historiens nytte og unytte for livet, er det også viktig
å huske hva det er som danner sentrum for Nietzsches
interesse i Tragediens fødsel, nemlig den greske tragedien,
det vil si en kunstform. Når nettopp kunsten er sentral
for det historisk rettede blikket,
Kunst og liv er, til er det ikke som et tilfeldig valgt
tross for sin gjensidige område innenfor den epoken eller
avhengighet, nettopp kulturen dette blikket måtte velge
også to forskjellige ting. å rette seg mot. Kunsten bør her
snarere forstås som en kraft som
både utfordrer og motiverer det historisk-filologiske arbeidet Nietzsche setter seg fore å utføre. Når Nietzsches
foretrukne historievitenskapelige fremgangsmåte – over
blant annet beskrevet som et aktivt produserende fortolkningsarbeid – hadde klare likheter med en kunstnerisk,
skapende virksomhet, tror jeg dette kan forstås i lys av tanken om kunsten som en slik motiverende kraft. Kunsten
er altså ikke bare et mer eller mindre tilfeldig valgt studieobjekt for historievitenskapen, men snarere del av en
tilgrunnliggende motivasjon for denne, i alle fall om vi
skal følge Nietzsches idealer for slik vitenskap.15 Dermed
dreier det seg for Nietzsche om et kunstbegrep – muligens
kunne vi her også snakke om en estetikk – som i tillegg
til å manifestere seg i historiske verk og former (som den
greske tragedien), også strekker seg utover det historiske.
Følgelig vil en rent historiserende forklaringsmodell ikke
være tilstrekkelig for en tilfredsstillende forståelse av det
kunstbegrepet vi her snakker om. Hvordan kan vi så forklare dette kunstbegrepet nærmere?
I den veven av spenningsforhold som utgjør Tragediens
fødsel, står spenningen mellom kunst og liv i en særstilling.
Denne spenningen oppstår idet Nietzsche anlegger et metafysisk perspektiv på kunsten16 og innebærer for det første
tanken om at livet, for å være utholdelig og meningsfylt,
er avhengig av kunsten som noe utenfor eller utover seg
selv. Samtidig innebærer det vi nå kan kalle Nietzsches
kunstmetafysikk også en oppfatning om kunsten – dels
som anerkjennelse, dels som krav – som noe større og viktigere enn rene, tilfeldige artefakter.17 Denne siste påstanden underbygges ytterligere når Nietzsche sammenligner
kampen mellom det dionysiske og det apollinske i kunsten
med «unnfangelsen gjennom de to kjønnene» (Nietzsche
2007a:23), altså naturens egen utvikling gjennom kjønnslig formering, og senere omtaler det dionysiske og det
apollinske som «naturens kunstdrifter», som dermed «bry26
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ter frem fra naturen selv, uten den menneskelige kunstners
formidling» (Nietzsche 2007a:30–31, utheving i original).
Vi har altså dels å gjøre med et forhold av gjensidig avhengighet; livet strekker seg mot kunsten, slik kunsten strekker seg mot livet. Samtidig er kunsten og livet to forskjellige ting.18 Spenningen er dermed ikke bare et kjennetegn
ved kunstverket selv, som et mer eller mindre selvstendig
fenomen; like viktig er spenningen mellom kunsten og det
som er utenfor den, hos Nietzsche gjerne omtalt som verden, livet eller virkeligheten.19
En berømt og mye diskutert passasje i Tragediens fødsel som kan sies å uttrykke denne kunstmetafysikken på
en særlig fortettet måte, er utsagnet om at tilværelsen og
verden bare er evig rettferdiggjort som estetisk fenomen.20
Ettersom fokuset her er spenningen i det historiske, kan vi
foreløpig legge merke til at det er snakk om en «evig rettferdiggjøring», noe jeg skal komme tilbake til mot slutten
av dette essayet. Det sentrale spørsmålet er imidlertid hva
som kan tenkes å ligge i begrepet «rettferdiggjøring». Som
jeg var inne på over, kommer Nietzsche også i det etterlatte
språkfilosofiske notatet «Om sannhet og løgn i en utenommoralsk forstand» inn på det han kaller «et estetisk forhold»
(Nietzsche 2007c:884, utheving i original). Her vektlegger
han at dette estetiske forholdet er menneskets eneste mulighet for epistemologisk kontakt («kausalitet, … riktighet, … uttrykk» (Nietzsche 2007c:884)) mellom subjekt
og objekt, altså kontakt med noe utenfor seg selv. På den
ene side er det nærliggende å lese dette som en utdypning
av den estetiske rettferdiggjøring Nietzsche snakker om i
Tragediens fødsel. På den annen side kan vi, i det språkfilosofiske notatet, muligens fornemme en nedtoning og delvis reduksjon av kunsten til erkjennelsesteoretisk verktøy
(Nietzsche snakker her om «i høyden et estetisk forhold»
(Nietzsche 2007c:884, første utheving er min)).21 En slik
nedtoning eller reduksjon gjør sammenligningen med
den estetiske rettferdiggjøringen i Tragediens fødsel mindre
plausibel, i alle fall om vi tar i betraktning den helt sentrale rolle kunsten spiller her. Nå kan det selvsagt diskuteres
hvorvidt det er snakk om en reduksjon: Dersom kunsten
eller det estetiske tilskrives en posisjon som formidler av
menneskets relasjon til verden, vil man selvsagt kunne
hevde at dette innebærer en formidabel oppvurdering av
den rolle kunsten spiller i menneskets liv, særlig om vi legger en moderne tilværelse til grunn, for ikke å snakke om
dagens situasjon. På den annen side vil det som nettopp er
kunstens eget bidrag, det vi i dag gjerne kaller kunstverket,
dersom det utelukkende gis en slik erkjennelsesteoretisk
posisjon, stå i fare for å gå opp i sin funksjon. For, som jeg
var inne på over: Kunsten er ikke bare verden slik vi opp-
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lever den, den er også noe annet enn verden; kunst og liv
er, til tross for sin gjensidige avhengighet, nettopp også
to forskjellige ting. Faren(e) for reduksjon av kunsten går
dermed i to motsatte retninger: enten mot kunst som
en ren, uforpliktende artefakt, eller mot kunst som et
rent erkjennelsesteoretisk verktøy eller betingelse. Med
tanke på det spørsmålet som over ble stående ubesvart,
nemlig hvorvidt et slikt «estetisk forhold» kunne tenkes å
erstatte såkalt «riktig persepsjon» og dermed objektivitet,
ser vi nå at en slik tenkemåte står i fare for å redusere
kunsten i den ene retningen, nemlig mot ren erkjennelsesteoretisk betingelse.
Det dreier seg om et Samtidig ser vi at begrepet
kunstbegrep som både er en om rettferdiggjøring må forstås videre enn som svar på
tematisk og metodologisk spørsmålet om menneskets
forutsetning, så vel historisk forhold til en ytre verden.
som metafysisk. Jeg skal ikke gi meg inn på
noen nærmere fortolkning
av begrepet om rettferdiggjøring her, bare antyde at ettersom kunsten, gjennom også å ha en verdi i seg selv,
om ikke veier opp for objektivitet, så i det minste setter
noe i stedet, vil det være rimelig å tolke rettferdiggjøring
også som en anerkjennelse nettopp av denne verdien og
dens manifestasjoner i kunstverk. I rendyrket form vil vi
med en slik tilnærming riktignok havne i den motsatte ytterlighet,22 så også denne fortolkningen vil bare delvis være
tilfredsstillende.
For nå igjen å bringe inn det historiske momentet,
kunne den dobbelte faren for reduksjon av kunsten til ensidighet oversettes slik: Det er viktig for Nietzsche å forstå
og forholde seg til kunsten på en måte som ikke reduserer
den, verken til ren historie (artefakt) på den ene side, eller
ren metafysikk (betingelse) på den annen. Samtidig er begge disse kategoriene relevante; kunsten er nettopp begge
deler, og det på en måte som er grunnleggende preget av
spenning.23 Dersom en diskusjon av kunsten skal være på
høyde med sitt tema, må den ta inn over seg dette spenningsforholdet som nødvendig og konstitutivt for kunsten.
Om vi tar den greske tragedien og behandlingen av denne
i Tragediens fødsel som eksempel, kan vi si at Nietzsche her
langt på vei tilfredsstiller et slikt krav: Boka befinner seg
i et konstant spenningsfelt mellom historisk utlegning
og kunstmetafysisk refleksjon. Så vel tragedien som dens
historiske epoke er gjenstand for Nietzsches oppriktige
interesse. De er med andre ord ikke bare tilfeldig valgte
eksempler. På den annen side opptrer den greske tragedien
samtidig som eksempel, idet den inngår i en bredere drøftelse av kunstens metafysiske posisjon og funksjon. I til28
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legg kan vi si at selv om kunsten – i dette tilfellet representert ved den greske tragedien – utgjør et tematisk sentrum
for Nietzsches historisk-filologiske arbeid, bør den, som
jeg har forsøkt å vise, også forstås som en metodologisk
motivasjon og forutsetning. Da jeg innledningsvis var inne
på hvordan en historisk optikk på Tragediens fødsel også
kunne sies å gripe direkte inn i bokens sentrale tematikk,
nemlig kunsten, var det nettopp et slikt omseggripende og
flerrettet kunstbegrep jeg hadde i tankene, et kunstbegrep
som både er en tematisk og metodologisk forutsetning, så
vel historisk som metafysisk.
Historisk dissonans?
Det er nå på tide å foreta en oppsummering og vende tilbake til det spørsmålet som ligger til grunn for dette essayet, nemlig spørsmålet om i hvilken grad vi kan snakke
om en historisk dissonans i Tragediens fødsel. Kriteriene
for dissonans var, som nevnt, for det første en form for
flersjiktighet i spenningen, for det andre en tendens til
reproduksjon som videre – og for det tredje – medførte
at dissonansen som spenning ikke higet mot sin oppløsning, i motsetning til for eksempel dialektisk spenning,
og endelig et usikkert forhold til bevegelse som primært
kom til uttrykk som en form for lengsel. I tillegg var det
viktig å legge merke til hvordan dissonansens ulike kjen-
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netegn ikke virket isolert, men derimot hang sammen og
påvirket hverandre. Vi så videre at spenningen knyttet til
historievitenskapen ikke i seg selv kunne kalles dissonant,
først og fremst fordi den befant seg innenfor historievitenskapens egen horisont og dermed ikke kunne oppvise
verken flersjiktigheten eller den reproduksjonen av spenning som er karakteristisk for dissonansen. Nietzsches
forhold til historievitenskapen er riktignok spenningsfylt,
men heller enn å lengte utover enhver historievitenskap,
ble spenningen i forholdet til historievitenskapen snarere
søkt oppløst gjennom en omformulering av historievitenskapens premisser. Om vi nå går videre til det jeg har kalt
spenningen i det historiske som sådan, forholder det seg
imidlertid annerledes. Som jeg har forsøkt å vise, dreier
det seg her om en lengsel utover det historiske, henimot
noe metafysisk. Samtidig innebærer ikke denne lengselen
et ønske om å forkaste historien, ei heller en vitenskapelig
omgang med den. Lengselen utover det historiske som sådan må derimot alltid ta utgangspunkt i historien eller det
historiske, og vender derfor stadig tilbake til det historiske
utgangspunktet, som så igjen produserer lengselen utover
seg selv. Vi ser her at selv om forholdet til historievitenskapen i seg selv ikke kunne betraktes som dissonant, kan
dette forholdet like fullt gå inn i og bli en del av et mer
omfattende forhold, som så i sin tur kan være dissonant.

Jeg skal straks forklare dette nærmere. Når det etter min
mening lar seg gjøre å snakke om en historisk dissonans
i Nietzsches tilfelle og i Tragediens fødsel spesielt, er det
av følgende grunner:
Dissonansens flersjiktighet: Den historiske dissonansens flersjiktighet oppstår idet spenningen i forholdet til historievitenskapen fordobles med spenningen i forholdet til det historiske som sådan. Nietzsches
forhold til historievitenskapen utgjør Lengselen utover det historiske
med andre ord bare som sådan må derimot alltid ta
det første sjiktet i utgangspunkt i historien eller det
den historiske dissohistoriske og vender derfor stadig
nansen. Med spenningen i forholdet tilbake til det historiske utgangstil det historiske punktet, som så igjen produserer
som sådan dannes lengselen utover seg selv.
imidlertid en lengsel
utover det historiske, og slik oppstår den historiske dissonansens annet sjikt. Når dette nettopp utgjør et sjikt
nummer to, og ikke bare en variant innenfor det første
sjiktet (innenfor historievitenskapens egen horisont), er
det fordi lengselen nettopp retter seg utover det historiske som sådan.
Dissonansens reproduksjon: Lengselen fører imidlertid bare tilbake til det historiske utgangspunktet, det
vil si: Lengselen utover det historiske oppstår alltid med
basis i dette. Slik reproduseres spenningens eget utgangspunkt, som så igjen produserer spenning gjennom lengselen utover seg selv. Og slik den sansende overfor tragedien ønsket å forbli i sin seende aktivitet, slik ønsker også
Nietzsche, i det minste implisitt, å forbli i historien gjennom historievitenskapen, vel og merke såfremt han selv
kan formulere dens metodologiske premisser. Mer konkret
kan vi si at Nietzsche i Tragediens fødsel nettopp reproduserer oppmerksomheten rundt den greske tragedien og dens
historiske kontekst, for så igjen å vise at dette bare danner
utgangspunkt for en bredere drøftelse av kunsten og dens
metafysiske betydning for livet. Den greske tragediens
flertydige status, dels som gjenstand for historisk interesse,
dels som eksempel i den kunstmetafysiske diskusjonen,
illustrerer ytterligere denne dissonansens reproduserende
spenning.
Dissonansens uoppløselighet: Den historiske dissonansens reproduksjon av sitt eget historiske utgangspunkt
medfører at oppmerksomheten rundt den greske antikken
som historisk epoke egentlig aldri slipper taket i Tragediens
fødsel. Selv om Nietzsche som kjent anser Wagner og hans
musikkdrama som en verdig viderefører av en tradisjon
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som tar ansvar også for kunstens metafysiske aspekt, ligger den greske antikken, og ikke minst den greske tragedien, stadig vekk under som en ufravikelig referanse. Og
som allerede antydet: Det synes heller ikke hos Nietzsche
å være noe ønske om å forkaste historien og det historiske
en gang for alle; når han formulerer sin normative historievitenskapelige rettesnor om at historien skal tjene livet
(se over), skjer dette nettopp ut fra tanken om at en slik
historievitenskap er mulig og ønskverdig, samtidig som
det avspeiler en oppriktig interesse for historien og det
historiske.
Når dissonansen
Dissonansens bevegelse: Det kanoppleves som grunn- skje vanskeligste punktet i forhold til
leggende bevegelig, dissonansen rent teoretisk eller struker det også fordi den turelt forstått, vender tilbake som en
utfordring også når det kommer til
forgrener seg og den historiske dissonansen. Som jeg
kommer til uttrykk var inne på opererer dissonansens bepå en rekke av bokas vegelse under stadig trussel om tilstivulike nivåer. ning. Ettersom det dreier seg om en
reproduksjon av eget utgangspunkt,
kan man spørre seg i hvilken grad dissonansens bevegelse
overhodet er bevegelig. Samtidig reproduseres utgangspunktet bare for igjen å produsere spenning, nå i form av
en lengsel utover seg selv, og som vist: Nietzsches kunstmetafysikk innebærer en lengsel utover det historiske som
sådan. Videre vil det ikke være mulig å forstå dissonansens
bevegelse uten samtidig å involvere den måten dissonansens ulike kjennetegn henger sammen og påvirker hverandre på. Når dissonansen ikke higer mot oppløsning, er
det fordi den stadig reproduserer sitt eget utgangspunkt.
Og når denne reproduksjonen er mulig, er det på grunn
av dissonansens flersjiktighet. Jeg vil hevde at man på bakgrunn av disse punktene kan si at dissonansen – også den
historiske – er en bevegelig spenning. Det finnes i tillegg
flere grunner for en slik påstand, selv om noen av disse
kanskje primært forholder seg til dissonansen mer generelt. Jeg skal avslutningsvis nevne noen av dem.
Avslutning
Selv om jeg i denne diskusjonen av historisk dissonans har
lagt vekt på å vise hvordan et fokus på historie også er
relevant for tematikken og innholdet i Tragediens fødsel, vil
en ytterligere begrunnelse av den historiske dissonansens
bevegelighet også måtte vise til en lesererfaring. Når jeg
hevder at det hos Nietzsche nettopp er snakk om en dissonant spenning, er det også fordi jeg under lesningen av
Tragediens fødsel blir slått av hvordan spenningen, også den
historiske, stadig vender tilbake, holdes oppe og trer frem
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i stadig nye skikkelser, noe som gjør den uoverskuelig.
Spenningen hos Nietzsche – som altså grunnleggende sett
er en dissonant spenning – lar seg ikke sammenfatte i en
overgripende helhet; ethvert forsøk på å sammenføye eller
syntetisere de krefter som utgjør og virker i dissonansen, ja
selv forsøket på å anerkjenne dissonansen på et annenordens nivå som en overskuelig enhet, om enn med en indre
spenning, blir problematisk som tilnærming til Nietzsche.
Dette fordi en slik tilnærming nettopp ville innebære å
bestemme dissonansen som en statisk spenning, og videre
å overse dissonansens bevegelse og reproduksjon.
Når dissonansen oppleves som grunnleggende bevegelig, er det også fordi den forgrener seg og kommer til uttrykk på en rekke av bokas ulike nivåer. Muligens kunne
vi her dessuten snakke om en utvidet forståelse av dissonansens element av reproduksjon. Jeg har i dette essayet
fokusert på det historiske aspektet ved Tragediens fødsel,
men det ville selvsagt også være andre felt hvor dissonansen kunne spores. En kanskje særlig opplagt mulighet ville
være å se nærmere på det helt sentrale forholdet mellom
det dionysiske og det apollinske, selv om det naturligvis vil
føre for langt å legge dette ut i sin fulle bredde her. Jeg skal
derfor bare antyde at spenningen mellom det apollinske og
det dionysiske, slik jeg forstår det, også kan – og bør – forstås i forhold til det begrep om dissonans jeg har redegjort
for over. Dette fordi spenningen mellom det apolloniske
og det dionysiske ikke bare er en spenning mellom de to
kreftene, men også en spenning mellom oppfatningen av
dem som en enhet og oppfatningen av dem som adskilt
fra hverandre, eventuelt som ledd i en hierarkisk struktur.
Et annet eksempel på den historiske dissonansens bevegelighet kunne være å vise hvordan den selv vil påvirke,
muligens korrigere – men også komplisere – lesningen av
sentrale momenter i boka, som for eksempel problematikken rundt tilskueren. I Nietzsches diskusjon av tilskueren
kan det tidvis være forvirrende med det som tilsynelatende
kan virke som en blanding av nettopp historiske faktaopplysninger og trekk som peker mer i retning av metafysikk
(jeg tenker særlig på kapitlene 7, 8 og 11). Forhåpentlig vil
oppmerksomheten rundt den historiske dissonansens betydning her kunne bidra med nye momenter i lesningen.
Om vi en siste gang skulle se på dissonansens bevegelighet – og da i særdeleshet den historiske dissonansens
bevegelighet – kunne vi kanskje knytte en forbindelse til
påpekningen av den estetiske rettferdiggjøringen som en
«evig rettferdiggjøring» (se over). Det er ikke plass til å
utdype dette her, og jeg skal derfor bare antyde muligheten
gjennom noen avsluttende spørsmål om forholdet mellom den historiske dissonansens reproduksjon og kunst-

ens dragning mot metafysikk, en dragning som ved å hige
utover det historiske, kanskje også kan sies å vise hen til
noe evig? For når dissonansen stadig reproduserer sitt eget
utgangspunkt, noe som igjen kan påvises gjennom dissonansens stadige tilbakevending i lesningen – inngår ikke
denne bevegelsen dermed nettopp i en form for evighet?
Og dersom dissonansens reproduksjon kan knyttes til det
estetiske og dets evige rettferdiggjøring og dermed kunstens metafysikk, er det ikke da også mulig å tenke seg en
forbindelse mellom dissonansen og kunsten selv? Om ikke
annet så ved at også dissonansen, ved sin stadige reproduksjon, i likhet med kunsten også kan sies å vise utover det
historiske? For selv om jeg vil påstå at det godt lar seg gjøre
å snakke om en historisk dissonans – noe jeg håper har
fremgått av dette essayet – vil jeg samtidig utelukke den
betydning som, når alt kommer til alt, kanskje er den mest
nærliggende å knytte til begrepet om den historiske dissonans, nemlig at dissonansen selv er historisk, det vil si noe
som tilhører fortiden. Tvert imot vil jeg hevde – og særlig med henvisning til dissonansens reproduksjon og dens
sammenheng med kunstens metafysikk – at dissonansen,
i tillegg til de øvrige nevnte punktene, også kjennetegnes
ved, og holdes oppe av, det faktum at den selv aldri kan
«bli historie».

NOTER:
Friedrich Nietzsche, Kritische Studienausgabe, Band 1 (KSA 1), G.
Colli og M. Montinari (hrsg.). Alle sitater er oversatt av meg. Se også
litteraturliste.
2
Dissonansbegrepet opptrer første gang i kapittel 17 (Nietzsche
2007a:114), men tas opp igjen og blir viktig først helt mot slutten, i kapittel 24 (Nietzsche 2007a:152)
3
Lignende formuleringer finnes også tidligere i boka, se særlig Nietzsche
2007a:150.
4
I Tragediens fødsel knytter Nietzsche begrepet «dialektikk» særlig til en
optimistisk tro på vitenskapelig fremskritt, en tendens Nietzsche kritiserer
kraftig, se særlig kapittel 14. Både Karl Heinz Bohrer (Bohrer 1981:112)
og Richard Schacht (Schacht 2001:189) snakker om ambivalens, riktignok
i noe ulike sammenhenger. Det er godt mulig at ambivalensen som spenning har kjennetegn beslektet med dem angitt for dissonansen her.
5
Det ville også være mulig å diskutere dissonansbegrepet i et musikkteoretisk perspektiv. Særlig den nære forbindelsen til Wagner ville her være
relevant, også musikkhistorisk. På den annen side kan det virke som om
Nietzsche nærmest forventer en slik kjennskap fra sine lesere, både fordi
begrepet ikke utdypes nærmere i en slik retning, og ikke minst fordi dissonansbegrepet jo nettopp er ment å lette eller klare opp (erleichtern) den
ellers kompliserte tragiske virkningen.
6
Nietzsche snakker helt mot slutten konkret om «eine Metaphysik der
Kunst» (Nietzsche 2007a:152), og er også inne på noe beslektet i det
såkalte «Vorwort an Richard Wagner» (Nietzsche 2007a:24).
7
I de etterlatte skriftene finner vi blant annet flere foredrag med titler
som «Das griechische Musikdrama» og «Socrates und die Tragödie». Disse
stammer fra tiden i Basel på begynnelsen av 1870-tallet og finnes i KSA1.
8
«Rhythmus» og «Melos» angir to diamentrale dimensjoner i musikk,
henholdsvis vertikal (rytme) og horisontal (melodi). Det gir dermed god
mening å snakke om «bare antydete toner» (rytme) og «strøm» (melodi).
9
Enkelte dokumenter finnes riktignok, samtidig som betydningen av mer
1

vitenskapelige skrifter som beskriver musikk, ikke skal undervurderes.
(For nærmere utdypning, se for eksempel Donald Jay Grout og Claude V.
Palisca: A History of Western Music og Finn Benestad: Musikk og tanke.)
10
Nå skal det sies at Nietzsche har en egenartet tolkning av nettopp
Bakkantinnene, en tolkning som setter denne tragedien i forbindelse med
det Nietzsche omtaler som tragediens selvmord. (Se kapittel 12, særlig
Nietzsche 2007a:82f ).
11
Utover de to nevnte eksemplene, får dette selvsagt også konsekvenser for
fortolkningen av øvrige bemerkninger av historisk art.
12
Dette skriftet ble første gang publisert i 1874, altså to år etter førsteutgaven av Tragediens fødsel.
13
Mye tyder på at Tragediens fødsel, i tillegg til å være et forsvarskrift for
Richard Wagner, en kommende kunst og utdypet estetisk forståelse, også
er et oppgjør med den filologiske (og dermed historievitenskapelige) praksis Nietzsche måtte ta del i som professor i Basel.
14
Man kunne dessuten argumentere for at kunsten hos Nietzsche også tar
form av religion.
15
Når jeg hevder at kunsten også innebærer en utfordring, er det dels for
å minne om kunstens erkjennelsesteoretisk status (som nevnt over), men
også med tanke på flertydigheten i Nietzsches kunstbegrep.
16
I «Vorwort an Richard Wagner» skriver Nietzsche «( ) von der Kunst als
der höchsten Aufgabe und der eigentlich metaphysischen Thätigkeit dieses
Lebens ( )» (Nietzsche 2007a:24), se også kap. 4 (Nietzsche 2007a:38,25)
og kap. 5 (Nietzsche 2007a:43,32). Jf. note 6.
17
Se for eksempel «Vorwort an Richard Wagner» (Nietzsche 2007: 24).
18
Jf. også begrepet «Duplicität» i bokas første setning (Nietzsche 2007:25).
Richard Schacht er dessuten inne på denne problemstillingen og antyder at
det er langt fra opplagt at dette er mulig (Schacht 2001:192).
19
Her ser vi et annet eksempel på den type flersjiktig spenning jeg var inne
på i diskusjonen av dissonansen over. Jeg skal ikke forfølge dette sporet her,
men mye tyder på at vi dermed kan snakke om forholdet mellom kunst og
liv hos Nietzsche som en dissonans.
20
«nur als aesthetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt». Utsagnet kommer første gang mot slutten av kapittel 5 (Nietzsche
2007a:47), og gjentas helt mot slutten av boka, i kapittel 24 (Nietzsche
2007a:152). Uthevingene er originale.
21
Man vil her muligens kunne innvende at det å skape eller benytte metaforer også kan betraktes som en form for kunstnerisk virksomhet.
22
Karl Heinz Bohrer kaller dette «estetisisme» (Ästhetizismus), (Bohrer
1981:112).
23
Jf. også problemet med objektivitet som ensidighet over.
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