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Innledning og oversettelse ved Hilde Vinje

D

et lille skriftet Om universet (gr. Peri kosmou), mest
kjent under den latinske tittelen De mundo, er et
fascinerende stykke filosofi. Ved første øyekast fremstår
teksten som et brev skrevet av Aristoteles til Alexander
den store; Forfatteren henvender seg til Alexander, «den
fremste blant ledere», og legger ved en avhandling om universets natur – ikke ulikt en læremester som vil videreformidle sine kunnskaper. Han oppfordrer Alexander til å
bruke filosofi for å forstå verdensaltet; for filosofien er, ifølge Om universet, det eneste faget som klarer å løfte blikket
fra mindre detaljer og granske universets helhetlige natur.
Et herreløst skrift
Om universet er imidlertid ikke skrevet av Aristoteles selv.
Det tilhører en gruppe skrifter som gir inntrykk av å
stamme fra hans hånd, men som mest sannsynlig er av annen opprinnelse. Forfatteren omtales derfor som PseudoAristoteles, eller det forkortede Ps.-Aristoteles. Hvem som
egentlig skrev Om universet og i hvilken filosofisk skole
skriftet ble til, forblir uklart for oss. I filosofihistoriens løp
har ulike navn og tradisjoner blitt foreslått. En rekke forskere har argumentert for at flere av doktrinene i skriftet
i større eller mindre grad er basert på Poseidonios’ filosofi
(ca. 135—51 f.Kr.), som var en sentral figur innen stoisismen.2 Andre har derimot foreslått at teksten kan knyttes
til stoikeren Khrysippos (ca. 270–ca. 206 f.Kr.), eller til
aristotelikeren Nikolaos fra Damaskus (ca. 64 f.Kr–ca. 4
e.Kr.).3
I likhet med forfatterskapet er dateringen av Om universet også usikker. En latinsk oversettelse av verket, tilskrevet Lucius Apuleius Platonicus, er datert til ca. 140
e.Kr.4 I tillegg mener flere kritikere at Om universet var
kjent for platonikeren Maximos fra Tyros, som levde på
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200-tallet e.Kr. Originalteksten må altså ha blitt skrevet
før den tid, men det er vanskelig å gi nøyaktige anslag for
hvor langt i tid vi kan gå tilbake. Som D.J. Furley påpeker
i innledningen til sin engelske oversettelse (1955:340), er
det ikke alltid en enkel oppgave å belegge hvem som var
først ute med en filosofisk doktrine. Gitt at deler av tankegodset som kommer til uttrykk i Om universet ser ut til å
stamme fra Poseidonios og eleven Asklepiodotos, trekker
han likevel en linje ved år 50 f.Kr.
Det evige kosmos
Om universet består av syv kapitler. Første kapittel, som
her er oversatt i sin helhet, åpner med en dedikasjon til
Alexander og en lovprisning av filosofien. De tre neste kapitlene fortsetter med forklaringer på bestemte fenomener
i universet – og gjør blant annet rede for ulike stjerner,
vinder, verdenshav og landområder.
Oversettelsen inkluderer også et lengre utdrag fra femte kapittel. Her løfter Ps.-Aristoteles omsider blikket og
stiller spørsmål ved hvorfor universet ikke går under, ettersom det består av motstridende prinsipper. Svaret på dette
spørsmålet er knyttet til samklangen mellom de ulike prinsippene, og Ps.-Aristoteles’ forklaring har blitt beskrevet
som en «hymne til det evige kosmos» (Furley 1955:334,
min oversettelse). I de to siste kapitlene av Om universet,
trekker forfatteren også inn gud og forklarer hvordan universet kan bestå uten hans inngripen. Resultatet er et varierende skrift, som spenner fra det strengt vitenskapelige til
det tidvis poetiske.
En fullstendig oversettelse av Om universet er under utarbeidelse for Vidarforlaget, og skal utgis i serien «Aristoteles’ samlede verker». Den følgende oversettelsen er et utdrag fra denne.
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FRA OM UNIVERSET5
Kapittel 1
fte har jeg tenkt, kjære Alexander, at filosofien er noe
hellig og guddommelig, spesielt i tilfeller hvor den
alene har hevet seg til å kontemplere over virkeligheten og
ivret etter å forstå sannheten i den. Mens de andre vitenskapene har unngått denne sannheten på grunn av dens
høye nivå og omfang, har filosofien verken fryktet oppgaven eller ansett seg selv som uverdig de vakreste innsikter;6
men den så på studiet av disse som nært beslektet med seg
selv og som ytterst passende. For siden det ikke var mulig
å nå himmelregionen med kroppen, og forlate jorden og
utforske dette hellige stedet, slik de dumme Aloadene en
gang la planer om,7 har sjelen med bruk av fornuften som
leder krysset grensen gjennom filosofi, reist ut og funnet
en vei som ikke tretter ut den reisende. I tanken har sjelen
samlet de ting som står lengst fra hverandre fysisk; for det
var lett, tror jeg, å gjenkjenne de ting den er beslektet med,
og med «sjelens guddommelige øye»8 forstod den de guddommelige ting og forkynte dem til menneskene. Dette
hendte fordi den gavmildt ønsket, i den grad det var mulig, å la alle ta del i skattene hos seg.
Derfor kunne man også beklaget den lave tenkemåten til de som iherdig har skildret et enkelt steds natur, en
enkelt bys form, størrelsen på en elv, eller et fjells skjønnhet, slik noen allerede har gjort – enkelte (20) forteller
om Ossa, noen om Nyssa, andre om den korykiske hulen,9 og atter andre om hvilken som helst detalj det skulle
være – for de har blitt overveldet av trivialiteter og gjør seg
store tanker om små observasjoner. Dette skjer fordi de er
blinde for det som er mektigere – jeg mener universet og
de største tingene i universet. Hvis de virkelig hadde vært
oppmerksomme på disse tingene, ville de aldri ha beundret noe annet, men alt annet ville fremstå som smått og
verdiløst for dem opp mot disse tingenes overlegenhet. La
oss ta opp diskusjonen og, såfremt det er mulig, undersøke
det guddommelige ved alle disse tingene i sin helhet, som
naturen, posisjonen og bevegelsen til hver av dem. Det
passer seg, tror jeg, at også du – som er den fremste blant
ledere – tar del i undersøkelsen av de største ting og at filosofien ikke beskjeftiger seg med det som er smått, men hilser fremragende menn velkommen med slike høye gaver.
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Kapittel 5
Likevel har man undret på hvordan i all verden universet,
som er satt sammen av motsatte prinsipper – av tørt og
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vått, kaldt og varmt – ikke har blitt ødelagt og gått under
for lenge siden; slik noen kunne undres hvordan en by kan
bestå, når den er satt sammen av helt motsatte folk – av
fattige og rike, unge og gamle, svake og sterke, onde og
gode. De forstår ikke at dette er det mest beundringsverdige ved overensstemmelsen mellom borgerne i en bystat:
at den fra mangfold og ulikhet skaper en enhetlig og lik
orden, som er mottakelig for alle naturlige og tilfeldige
variasjoner av mennesker. Kanskje lengter naturen etter
motsetninger og skaper en samklang mellom disse, og ikke
mellom likheter – slik naturen for eksempel har forent det
mannlige med det kvinnelige, og ikke hver av dem med
det samme kjønn, og skapt den opprinnelige overensstemmelsen gjennom motsetninger, og ikke gjennom likheter.
Også kunsten ser ut til å gjøre dette i sin etterligning av
naturen. For malerkunsten blander farger – svart og hvitt,
gult og rødt – og skaper avbilder i samsvar med originalene; musikken blander høye og dype toner, lange og korte,
og skaper én harmoni av ulike lyder; grammatikken lager
en blanding av vokaler og konsonanter, og konstruerer
hele den grammatiske kunsten fra disse. Nettopp dette var
også det som ble sagt av den dunkle Heraklit:
«Forbindelser er: det hele og det ikke hele, sammenslutning og sammenbrudd, samklang og misklang – ett av alt og alt av ett.»
På samme måte har én enkelt harmoni ordnet en sammensetning av det hele – av himmelen, jorden og hele universet – gjennom en blanding av helt motsatte prinsipper:
tørt har blitt blandet med vått, varmt med kaldt, lett med
tungt, rettlinjet med sirkelformet, og hele jorden og havet,
eteren, solen, månen og hele himmelen har blitt brakt i
orden av den ene kraften som omfatter alle ting. Fra det
ublandede og mangfoldige, fra luft, jord, ild og vann, har
den skapt hele universet, omfavnet det med ett kuleformet
skall, tvunget helt motsatte vesener i universet til å forenes med hverandre og gjennom dem funnet en utvei for
alle tings opprettholdelse. Årsaken til opprettholdelsen er
elementenes samstemmighet, mens årsaken til samstemmighet er deres like andel og at hver enkelt av dem ikke
er i stand til mer enn hver av de andre. For det tunge er i
likevekt med det lette, og det varme med sin motsats. Slik
lærer naturen oss om større forhold at likhet på et eller
annet vis opprettholder overensstemmelse, mens overensstemmelse opprettholder universet, som gir liv til alt og er
vidunderlig vakkert.
For hvilket vesen kunne være mektigere enn dette?
Hva man enn svarer, er det en del av dette. Alt vakkert
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og veloppstilt er oppkalt etter dette; fra «univers» (kosmos)
kommer ordet for «så være ordnet (kekosmêsthai). Hvilken
av delene kunne være i stand til å måle seg med himmelens orden og kretsløpet til stjernene, solen og månen, som
beveger seg fra én tidsalder til en annen i helt nøyaktige
tidsavsnitt? Hvilken pålitelighet skulle kunne oppstå av
det slaget som voktes av de vakre årstidene, som gir liv til
alt og på ordnet vis bringer frem somre og vintre, dager
og netter, for fullendelse av måneder og år? Nei, universet overtreffer alt i størrelse, er hurtigst i bevegelse, lyser
sterkest i glans, og er evig og ei aldrende i kraft. Det har
delt opp naturen til dyrene i havet, på land og i luften, og
utmålt deres levetid ved hjelp av sine egne bevegelser. Alle
levende vesener ånder og har sin sjel fra dette.
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NOTER
Takk til Pål Rykkja Gilbert for kritiske innspill til oversettelsen.
Jf. Strohm (1970:263–264).
3
Jf. Rudberg (1936:7).
4
Det kan også nevnes at Om universet også ble oversatt til andre språk,
deriblant syrisk og armensk. Disse stammer antageligvis fra middelalderen (Rudberg 1936:6).
5
Oversettelsen er basert på W.L. Lorimers kritiske utgave av originalteksten fra 1933. Oversettelsen av kapittel 1 tilsvarer linjene 391a1–b8,
mens det lengre utdraget av kapittel 5 tilsvarer 396a33–397a19.
6
Gr. ta kallista. «De vakreste innsikter» er en litt fri oversettelse fra min
side.
7
Aloadene er brødreparet Otos og Efialtes. I Homers Odysseen fortelles
historien om hvordan de forsøkte å klatre opp til gudenes bolig på
Olympos, men ble drept av Zeus’ og Letos piler før de nådde opp. Jf.
Hom. Od. 11.305–20.
8
Mulig referanse til Platons Staten, jf. Rep. 533d.
9
Ps.-Aristoteles sikter muligens til den reisende geografen Pausanias,
kjent for sitt verk Beskrivelser av Hellas, hvor bl.a. den korykiske hulen
beskrives. Jf. Pausanias 10.6.3 og 10.32.2.
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