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Radikal selvbekjen-
nelse er ingen ny 
sjanger. Mens vi 
venter på bind 6 av 
Karl Ove Knaus-

gårds «Min kamp», som truer 
med å ville handle om Adolf 
Hitlers «Mein Kampf», 
fremstår plutselig Spartacus’ 
nyutgivelse av Nietzsches 
«Ecco homo» (1888) som 
høyaktuell. «Ecce homo» er 
alle manifestlignende selvbio-
grafi ers far. Til følelsen av 
aktualitet bidrar også at 
Nietzsche er nevnt fl ere 
steder i Anders Behring 
Breiviks dommedags-testa-
mente – faktisk så ofte at fl ere 
av Aftenpostens leserbrev-
skribenter har funnet det 
nødvendig å forsvare Nietz-
sche posthumt. Mer om det til 
slutt.

«Ecce homo» ble fi losofens 
siste verk. Nietzsche skrev 
den på tre uker og forsvant 
kort tid etter inn i sinnssyk-
dommen. Hvis begrepet 
«geni», med sin aura av 
demonisk høyintelligens, skal 
gi noen mening, må det 
kunne brukes om nettopp 
ham. Nietzsche tenker stort, 
graver dypt og skriver 
forrykende godt. Han er den 
type geni som er smertelig 
bevisst sin egen historiske 
særstatus. «Ecce homo» er 
Nietzsches monument over 
Nietzsche-fi guren. Forfatte-
ren skriver med sine siste 
krefter: uhyre suveren og 
pinlig desperat. «Har man 
forstått meg?» spør Nietz-
sche, så det gir gjenlyd også 
125 år senere.

«Ecce homo» er et dypt 
splittet verk. På den ene 
siden selvinnsikter og 
formuleringer med stor 
klarhet. I likhet med Nietz-
sches øvrige bøker er også 
denne litt av en sitatfest. 
Sågar kapitteloverskriftene 
har blitt klassiske: «Hvorfor 

jeg er så klok»; «Hvorfor jeg 
skriver så gode bøker»; 
«Hvorfor jeg er en skjebne». 
På den annen siden er den 
maniske selvopptattheten 
utrolig slitsom. Selvforelskel-
sen er nok 
lettere å bære 
over med, 
hvis man selv 
har en rem av 
huden. Til 
tross for at 
Nietzsche 
gjennomgår 
alle sine 
bøker og har 
en del morsomme karakteris-
tikker, er dette ikke en 
snarvei til forfatterskapet. 
Dertil skvadroneres det for 
mye.

Men det er interessant å se hva 
den tilbakeskuende Nietz-
sche selv legger vekt på når 
klokken har slått fem på tolv. 
Det handler mye om hans 
kamp mot kristendommen, 
den kristne moral, ja, alle 
former for livsfornektende 
idealisme. Hvis man tror 
Nietzsche kun er opptatt av 
åndelige kamper, tar man feil: 

Han er kroppens fi losof og 
videreformidler gjerne de 
praktiske forholdsreglene 
han selv har nytt godt av. 
Klima, ernæring og atspredel-
ser spiller en viktig rolle i 
hans lære. Som Adorno har 
skrevet, er det vanskelig å 
forestille seg Nietzsche spille 
golf etter endt dagsverk. Alle 
de private småtingene er 
integrert i hans tenkning. Det 
fi nnes ingen Nietzsche 
utenfor teksten. 

Av samme grunn er det 
naturlig at selvbiografi en 
handler om nettopp tekstene 
hans. Uansett om bøkene har 
handlet om Schopenhauer, 
Wagner, Zarathustra, Diony-
sos eller Jesus, så legger 
Nietzsche nå ikke skjul på at 
tekstene «i grunnen bare 
taler om meg». Bokas ofte 
siterte undertittel, «Hvordan 
man blir det man er», har 
blitt en formel for en moder-
ne subjektforståelse, der 

selvet ikke 
oppfattes som 
en kjerne, 
men som en 
prosess, der 
sykdom, 
feiltrinn og 
omveier kan 
utgjøre 
viktige bidrag 
til helheten. 

Nietzsche er etter min 
mening en stor psykolog. 
Selv hans mest selvsentrerte 
tekst, «Ecce homo», ender 
opp med å bli en inspirasjons-
kilde for tenkere innen ulike 
fagfelt.

Dette er en strålende 
oversettelse av en stilistisk 
vanskelig tekst, som opprin-
nelig kom på norsk i 1970. 
Noen fremmedord er fjernet, 
og de mange forklarende 
fotnotene redusert til et fåtall. 
Dermed er den nye utgaven 
blitt både lettere og vanskeli-
gere tilgjengelig. Ord som 

«begrov» henger likevel 
igjen, så noen moder-
nisering er det ikke 
snakk om. 

Til slutt en 
aktualisering. 
Det er vanskelig 
å lese Nietz-
sches euforisk 
høyspente tekst 
uten å tenke på 
manifestet til 
Breivik. 
Nietzsche har 
også gjen-
nomskuet 
alt, også han 
er overbevist 
om sin unike 
historiske 
betydning. 
Den første 
setningen 
i boka 
lyder slik: 
«I betrakt-
ning av at 
jeg om kort 
tid vil jeg stille menneske-
heten overfor den største 
utfordringen den 
noensinne har møtt, 
forekommer det meg 
uunngåelig at jeg 
forteller hvem jeg er». 
En av de siste lyder: «Jeg 
bærer menneskehetens 
skjebne på mine skuldre». I 
et samtidig brev forteller han 
Strindberg at han ville sende 
et førsteeksemplar til fyrst 
Bismarck og den unge keiser 
Wilhelm, med en skriftlig 
krigserklæring. Nietzsche 
kunne knapt drepe en fl ue, så 
rollen som krigersk messias 

må selvfølgelig oppfattes i 
overført betydning. Nietz-
sches krigsretorikk kan 
historiseres og unnskyldes, 
men etter to verdenskriger og 
22. juli-hendelsen, tæres det 
på den metaforiske krigførin-
gens uskyld.
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