Den sproglige tanke
fra Homer til Aristotele

Bevidsthedens udvikling, som den afspejler sig
i tidlig græsk religiøs og loso sk tænknin

Karsten Borg Hanse

5. redaktio
april-202

 


g


s


 


fi

fi

n


n


2


1

Bevidsthedens udvikling, som den afspejler si
i tidlig græsk religiøs og loso sk tænkning.

Indholdsoversig
1. Introduktio

7

Indlednin
Tekstens psykologiske grundla
Den arkæo-psykologiske forhistori
Fænomenolog
Bevidsthed og bevidsthedsforme
De tre niveauer af menneskelig vide
Tanken og det græske spro
Bogens særlige fænomenologiske projek
Kildehenvisninge

2. Den olympiske verdensorde

17

Indlednin
Homer: Iliaden og Odyssee
Den historiske sammenhæn
Det episke sprog hos Home
Digtenes sociale og religiøse orde
Den homeriske opfattelse af det menneskelige subjek
Konklusio
Hesiod: Theogonien og Arbejder og Dag

t


s


 


n


g	


t


e


 


r


g


n			

e


r


n						

n


g


fi

g


n


fi

t


i


n									

r


g


2

g


 


Den sproglig tanke fra Homer til Aristotele

Den historiske sammenhæn
Theogonie
Arbejder og Dag
Konklusio

3. Den tidlige natur loso

69

Indlednin
De tre milesiske natur losoffe
Den historiske sammenhæn
Thale
Anaximande
Anaximene
Kronologisk mellemspi
Xenophanes og Pythagora
Indlednin
Xenophane
Pythagora

4. Herakli

94

Indlednin
Liv, værk og fortolknin
Den bredere loso ske sammenhæn
Fragmentern
Logos og vejen til indsig
- Logos og menneskenes blindhed overfor det,
der ligger lige for næsen af dem
- Det kræver hårdt arbejde at gennemskue dette paradoks
- Den direkte erfaring er afgørende men ikke nok. Det er
nødvendigt at forstå den rigtigt
- Megen viden og lærdom er i sig selv ligegyldig

 				

.


.


 


g


g


g


.


.


r


e


g


s


r


fi							

s


fi

t


s


n


n


l


s


g


fi

fi

e


fi

s


g


g


t										

3

- Den forbindelse, der trods alt er mellem menneskets sjæl og det
vise
Logos og modsætningernes enhe
Logos som ord og som begre
Paradokset og dets modsætninge
Af alt et og af et alt
Ilden og den sto ige transformatio
Kosmologie
Sjælene og de sto ige transformatione
Guden og den guddommelige indsig
Fællesskabet og den enkelt
Det enkelte menneskes lo
Konklusio

5. Parmenide

13

Indlednin
Fra Heraklit til Parmenide
Parmenides’ særlige og lidt gådefulde roll
Livsforlø
Mystiker og logike
Fragmentern
Parmenides’ dig
Prooimie
Fragment 2
Fragment
Fragment 8.1-50 (minus 34-41
Fragment
Fragment 8 50-61 (plus 34-41
Fragment 1
Fragment 1

0


 		

e


r


r


)


t


)


b


n


d


s


e


 


d


r


fl

n


e


 


9


2


6


5


fl

b


t


t


.


s										

n


g


4

Væren som udelt væren og bevidst-være

6. De eristiske tænkere

15

Indlednin
Melisso
Zeno
Protagora
Gorgia

7. De kosmologiske tænker

170

Metafysik og kosmolog
Anaxagora
Empedokle
Leukippos og Demokri

8. Sokrates og Plato

198

Sokrate
Plato
Indlednin
Dialogen: Meno
Platons vision af verde
Indlednin
Dialogen: Timaio
Konklusion

9. Aristotele

240

Indlednin
Fra Platon til Aristotele
Livsforlø
Det overleverede vær

3		

n


s


s


n


k


e							

i


t


n


g


n								

g


b


s


s


g


s


g


s										

s


s


s


n


n


5

Tænker og systematike
Epistemologi og metod
De ti kategorier og ontologie
Natur loso og bevægels
Indlednin
Vide
Natur som bevægels
Modsætninger og dialekti
Processens tre del
Kausalite
Tilfældighe
Potentialitet og realite
Konklusio

10. Konklusio

273

Liste over gennemgående græske or

27

Litteraturlist

282

9


d					

k


e


r


n


t


e


e


e


d


g


t


fi

n


n										

n


e										

fi

6

Introduktio

Visionær og begrebslig tænknin
Denne bog skal først og fremmest handle om den græske tankes udvikling, men
derudover handler den også om den måde vi generelt som mennekser tænker på. Den
er skrevet som en eksempli cering af de tanker om bevidsthedsformernes udvikling,
som jeg har udviklet frem gennem mine tidligere bøger1, og der er tale om et arkæopsykologisk værk i den forstand, at teksten prøver at efterspore en bestemt måde at
tænke på, som en gang var den førende, men som igennem nogle århundreder
udviklede sig til en anden og mere so stikeret form, uden at den dog selv forsvandt.
Denne form for tænkning er kendetegnet ved, at den forløber associativt gennem
symbolsk ladede billeder som det, man sædvanligvis kalder metaforisk tænkning, og
den er primært styret af de ofte kon iktuerende følelser, som motiverer den. Den
anden form forløber diskursivt sprogligt og mere eller mindre logisk gennem
begreber, som er de nerede i forhold til hinanden. Den første er inkluderende og
syntesedannende, hvorimod den anden primært er analytisk. På den måde kan man
sige, at de supplerer hinanden, men engang var den visionære form dén måde, man
tænkte abstrakt og generelt om verden på. Det var den i modsætning til den konkrete
praktiske tænkning, som var styrende for menneskenes praktiske omgang med
tingene
I dag vil billedkunstnere typisk have et særligt talent for at udvikle deres tanker i
billeder, og for videnskabsmænd og losoffer er det sædvanligvis vigtigt, at deres
tanker og begreber er logiske og velde nerede, men ideelt set har vi alle mulighed for
at tænke i en vekselvirkning mellem de to former, samtidigt med at vi eftertjekker
resultatet intuitivt, om det føles rigtigt eller forkert
En gang var den visionære form dog enerådende i vores teoretiske omgang med
verden, og den udfoldede sig på nogle måder, som vi i dag kalder religion, på trods af
at den ikke mindst på grund af sin eksibilitet og sin i det hele taget åbne form
adskiller sig radikalt fra det, vi i dag opfatter som religion. Den var netop en
tankeform og ikke et system af fastlagte dogmer og trosartikler.
Det er med udgangspunkt i denne måde at tænke og forstå verden på, at den
begrebslige tankeform opstod, og inden for den såkaldt vestlige kulturkreds kan
denne udvikling efterspores i de tekster, som i det græske område er overleverede i
løbet af den periode, som denne bog dækker. Det er den, jeg i det følgende vil forsøge
at beskrive, samtidig med at jeg både i min forståelse af de græske tænkeres
1

Se litteraturlisten.
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tankeform og igennem min egen måde at tænke på vil forsøge at illustrere den særlige
dynamik, som jeg nder i den menneskelige tankeform

Tekstens psykologiske grundla
Den arkæo-psykologiske forhistori
I dag mener man, at mennesket som art biologisk set har været fuldt udviklet i op
mod 300.000 år. Det betyder blandt andet, at vores tidligste forfædre biologisk set har
været præcis ligeså intelligente, som vi er nu. Alligevel må de have levet og tænkt på
måder, der adskiller sig markant fra vores. Først og fremmest fordi deres vilkår var
anderledes, men derudover også fordi selve den kulturelle proces, som for
menneskets vedkommende bygger videre på den biologiske udvikling, og som har
forvandlet os fra at være okdyr til at blive samfundsvæsener, først skulle i gang. Det
tog en lang række af årtusinder, for så relativt pludselig at tage fart, og i dag går det
så hurtigt, at vi er blevet en fare for planeten
Denne kulturelt baserede udviklingsproces inkluderer ikke bare indholdet men
også formen på vores bevidsthedsprocesser, dvs. det sprog, de former for forestilling
og henad vejen også abstrakte begreber, som vi forstår og re ekterer vores verden
igennem, og som vores kultur er bærer af. Denne kulturelle arv er kendetegnet ved, at
den er adskilt fra vores biologi og derfor afhængig af at blive videregivet som
opdragelse og uddannelse fra generation til generation. Denne videregivelse er
naturligvis bredere end det sproglige, men sproget er dén afgørende faktor, som
adskiller os fra de ligeså levende, følende og også rationelle væsener, som vi kalder
dyr, og hvis arv primært er styret biologisk
Denne bogs psykologiske præmis er, at denne udvikling af den menneskelige
bevidstheds former er sket i nogle trin, som kan beskrives strukturelt, og dens ide er
mere speci kt at undersøge det skift, som fandt sted i bevægelsen fra en rent religiøs
og metaforisk måde at tænke og re ektere på, frem til en form, der også inkluderer
begrebslig tænkning, sådan som den er overleveret til os på græsk i en række tekster,
som går fra Homer og frem til Aristoteles

Fænomenologi
Bogen er skrevet af en fænomenologisk arbejdende psykolog, som derudover også
læser oldgræsk. Det er en lidt usædvanlig kombination, og inden jeg dykker ned i den
fjerne fortid, må det derfor være på sin plads at give en kort oversigt over den
menneskeopfattelse og psykologi, som bogens problematik udspringer af, og som jeg
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Derudover: når jeg allerede i bogens titel bruger ordet bevidsthed, så angiver det, at
teksten er skrevet med et fænomenologisk udgangspunkt, idet fænomenologien jo
netop er kendetegnet ved, at den belyser bevidstedens eget perspektiv - det man med
et udtryk fra grammatikken kalder 1.persons perspektivet - i modsætning til
naturvidenskabens abstraherede 3.persons perspektiv, som forsøger at forstå verden
aperspektivisk, dvs. sådan som den må formodes at være i sig selv - også når der ikke
er nogen, der ser på den
Denne tilgang betyder for det første, at jeg som psykolog forholder mig eksplicit
til mine egne forudsætninger med de muligheder og begrænsninger og det særlige
perspektiv, de giver mig på et andet menneske, hvad enten det drejer sig om en klient
i terapi eller en ere tusinde år gammel græsk tekst2. Dernæst betyder det, at jeg med
udgangspunkt i den viden, jeg kan få om min klient ved at tale med ham om de ting,
som han er kommet for at tale med mig om, og tilsvarende: den viden, jeg har og kan
nde om den græske forfatter, der har skrevet teksten, og den verden, han levede i, vil
forsøge at forstå og leve mig ind i den måde, han selv tænkte og oplevede på, set ud
Indenfor litteraturvidenskaben bruger man sædvanligvis her begrebet hermeneutik.
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har udviklet i mine tidligere rent psykologiske værker. I denne bog prætenderer jeg på
en gang at skrive som psykolog og som oldtidskyndig, men mit projekt er dybest set
psykologisk eller antropologisk i den forstand, at jeg i sidste ende prøver at blive
klogere på, hvad det mere præcist indebærer at være menneske.
Dette spørgsmål har i dag fået en ny relevans, i og med at der begynder at tegne sig
et billede af, at mennesket ikke bare akut, som et resultat af de sidste få århundreders
voldsomme udvikling, er blevet en trussel for den samlede biosfære, men at vi måske
helt fra starten er blevet til, ikke bare som én men som dén invasive art på Jorden og
dermed på forhånd er dømt til ødelæggelse og i sidste ende også til at ødelægge sig
selv. Set i det bredere kosmiske perspektiv, som netop begynder at blive synligt for os
i disse år, hvor vi selv indenfor vores eget solsystems rammer begynder at lede efter
forstadier til liv, er det faktisk muligt at forestille sig den særlige menneskelige form
for intelligens som dén måde, en biosfære generelt afvikler sig selv på
Dette perspektiv, som forhåbentlig bare er endnu en skrækfantasi, har
vidtrækkende konsekvenser for den måde, vi traditionelt opfatter os selv på. Er det
f.eks. stadig er rimeligt, som jeg selv har gjort gennem hele mit voksenliv, at opfatte
sig selv som humanist, eller burde man snarere identi cere sig med biosfæren som
helhed eller endnu bredere? Det er ikke spørgsmål, som vil blive besvaret i denne
bog, men tematiseringen af dem er en del af dens motivation. Her er mit primære
sigte at udfolde et bestemt oldtidsunivers, som det ser ud, når jeg ser det i det
fænomenologiske perspektiv, som jeg generelt i mit arbejde som psykolog har
anskuet mennesket med

fra det perspektiv, som var hans. Den måde han tænkte og oplevede på svarer til det,
jeg kalder kalder for bevidsthedsformer, og min tanke er, som nævnt, at disse måder
at tænke og opleve på op gennem historien har udviklet sig på en måde, som kan
beskrives strukturelt
Det er disse strukturelt andeledes måder at opleve og forstå verden på, jeg i min
undersøgelse af den tidlige græske loso vil forsøge at leve mig ind i og beskrive så
godt, som det nu er muligt, set ud fra mine egne moderne forudsætninger og de
kilder, vi i dag har til vores rådighed. Denne indlevelse kan naturligvis kun foretages
som en tilnærmelse.
I forhold til klienten udviklede min indlevelse sig igennem de samtaler, vi havde
med hinanden, men når det som her drejer sig om de tidlige græske tænkere, så har
jeg kun teksterne til min rådighed - eller de rester af dem, som er bevaret. Der er ikke
nogen samtale, som kan korrigere mine foreløbige antagelser, og dialogen kommer
derfor til at ligge i min egen trinvise søgen, hvor de første svar fører til nye
spørgsmål, der henad vejen ofte bliver besvaret på dybere niveauer
Denne søgen kommer naturligvis til at afspejle mine egne forudsætninger og de
moderne tankeformer, som jeg nødvendigvis må tænke mine tanker i. Dette
subjektive aspekt af min dialog med teksterne vil indgå som et eksplicit led i min
skriveproces svarende til det, man sædvanligvis kalder tekstens reception. Det vil sige
de ofte meget forskellige måder de samme tekster til forskellige tider er blevet
opfattet og forstået på. Man kan sige, at vi - og dermed også jeg selv - be nder os i en
stadig selvre ekterende dialog med den klassiske oldtid, som vi åbenbart stadig ser
som central for forståelsen af os selv og vores kulturelle baggrund
Det er vigtigt at understrege, at det er i denne praktisk, psykologiske forstand, at
jeg opfatter min tilgang som fænomenologisk. Bogen prætenderer ikke at skrive sig
ind i den rige loso ske tradition, som har udfoldet sig under overskriften
fænomenologi. Dens loso ske grundlag er med udgangspunkt i begreber fra
Husserl, Heidegger, Sartre og Merleau Ponty blevet udviklet andetsteds3, men jeg vil
her give et kort resume

Bevidsthed og bevidsthedsforme
Helt axiomatisk og i forlængelse af den traditionelle græske opfattelse af sjælen (hê
psykhê), som det, der kendetegner det levende, har jeg valgt at de nere bevidsthed
som den særlige kvalitet, der adskiller det levende fra det ikke-levende: Startende fra
det øjeblik, hvor de mest komplekse aminosyrer begyndte at reagere selektivt på
deres omgivelser ved at opsøge noget og undgå noget andet. Det er denne første og
3

Se Hansen (2009).
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helt basale skelnen mellem positivt og negativt, som jo stadigt er grundlaget også for
det moderne menneskes bevidsthedsform, som jeg vil tillade mig at kalde aktiv og
bevidst.
Det er med udgangspunkt i denne første skelnende aktivitet, at jeg forestiller mig,
at bevidstheden op gennem de milliarder af år, som er gået siden livets biologiske
start, i sit samspil med de materielle omgivelser har opbygget de komplekse
bevidsthedsformer, som vi i dag selv er, og som vi genkender primært hos vores
medmennesker men i større eller mindre grad også hos klodens andre levende
væsener
Der, hvor den speci kt menneskelige bevidsthedsform starter, er med udviklingen
af det verbale sprog. Det er vores brug af ordene, der sætter os i stand til systematisk
at gentage de enkelte øjeblikke og så at sige genopleve dem diskursivt i tanke og tale.
Vi får dermed en sproglig stemme, der, som en slags ekstra bevidsthedsforløb,
forløber parallelt med og forholder sig re ekterende til det umiddelbart forløbende
øjeblik, og det sætter os i stand til at overskue vores liv på en måde, som dyr og
førsproglige børn ikke kan. Vi får et temporaliseret blik på os selv, som giver os en
selvopfattelse og en sprogligt erindret fortid, som peger frem mod en tilsvarende
forventet fremtid, hvilket giver os en historie. Det er således gennem sproget, at vi
bliver til tidsligt de nerede væsener med en identitet og en opfattelse af verden, som
vi kan re ektere over og måske udvikle til det bedre
Før vi k sproget, var vi identiske med det evigt forløbende nu, sådan som vi
stadigt er det på det helt umiddelbare plan, og som vi stadig kan opleve det, når vi ind
imellem forglemmer os selv og identi cerer os med det. Man kan sige, at sproget
sætter os i stand til at leve vores liv i to parallelle spor: et umiddelbart og et
re ekteret. Det umiddelbare er det basale, og der livet reelt leves, men det sprogligt
re ekterende er det, der sætter os i stand til at eftertænke og at planlægge

De tre niveauer af menneskelig vide
Den umiddelbare følelse eller fornemmelse er det, der forbinder de to spor og sætter
os i stand til at beslutte og at handle både umiddelbart og re ekteret i det liv, som
forløber fra øjeblik til øjeblik. Når det hele fungerer optimalt, er følelsen den instans,
som integrerer vores iagttagelser og re eksioner i forhold til den konkrete situation,
som den følelse af rigtigt eller forkert, der gør det muligt for os at handle. Man kan
sige, at det er den, der samler vores viden intuitivt i forhold til den foreliggende
situations krav og muligheder. Når denne følelse ikke ind nder sig, bliver vi tøvende,
og vores tanker begynder at gå i ring.
I forlængelse af det verbale sprog har vi dog også udviklet en evne til for vores
indre blik at danne symbolske billeder som drømme eller visioner og derfra også i
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form af billedskabende aktivitet i den ydre verden. Denne sidste evne bliver tydelig i
det arkæologiske materiale i Europa fra for omkring 40.000 år siden i form af
udskårne gurer og hulemalerier, men den er derudover konstateret ere andre steder
i verden helt tilbage til for omkring 100.000 år siden
Disse symbolske visualiseringer fungerer som en form for sammenfatning af de
mange, spredte og under alle omstændigheder diskursive sproglige tanker i en form,
der kan overskues i ét blik, og det ser ud til at være den måde, vi som mennesker er
begyndt at generalisere vores erfaringer på og dermed at tænke abstrakt og alment på.
Denne særlige tankeform, som adskiller sig fra konkret, praktisk tænkning, kaldes
traditionelt, når man i den forhistoriske arkæologi er stødt på dens produkter i form af
symbolsk forarbejdede genstande, for religion, og efterhånden, som vi kommer ind i
den historiske tid, møder vi den også som religiøse tekster. I det mellemste østen vil
det sige fra omkring år 3000 fvt - efterhånden som det symbolske tegn udviklede sig
til et egentligt skriftsprog - og i det græske område i den tidlige episke digtning, som
man formodentlig er begyndt at fæstne på skrift fra omkring år 700 fvt.
Denne visuelle eller metaforiske form for abstrakt tænkning er kendetegnet ved
sin særlige associative form for logik. Det gør den plastisk, og den kan udvikles i
stort set alle retninger gennem analogier, alene styret af den ovenfor beskrevne følelse
af rigtigt og forkert. Den gør det derfor muligt for mennesker at danne sig en
righoldig verden af forestillinger om, hvordan tingene hænger sammen og fungerer;
forestillinger som kan føles rigtige og gode i forhold til de spørgsmål, de udspringer
af
Denne måde at tænke på er således meget syntesedannende og integreret i forhold
til sin motivation, men den er ikke særligt analytisk og dermed heller ikke særligt
præcis i sit erkendelsesmæssige fokus. Derudover har den vigtige sociale og
psykologiske funktioner, som kon iktuerer med den erkendelsesmæssige. Det er
formodentlig grunden til, at de visuelle symboler - ofte i form af guder - frem gennem
den periode, som er emnet for denne bog, har udviklet sig til sprogligt de nerbare
begreber.
Den begrebslige tænkning er langt mere præcis og sprogligt kontrollerbar end den
associativt og emotionelt styrede visualisering og metaforiske tænkning. Til gengæld
kan man sige, at den i højere grad har dissocieret sig fra sit motivationelt følte
grundlag og dermed kan blive til gold intellektualisme eller tankespin. Derudover kan
den logisk forfølge spor, som følelsesmæssigt - dvs. hvis man mærkede ordentligt
efter - ville være uantagelige. Det er denne form for tænkning, som er grundlaget for
det, vi kalder loso og videnskab, som jo netop er kendetegnede ved de her
beskrevne stærke og svage sider.
De dagsaktuelle eksempler på denne form for tænkning er de økonomiske og
teknologiske rationaler, som i dag kan ses som autonome processer, som intet konkret
menneske har magt til at styre eller at sætte effektive grænser for. Bevares, det er den
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Den ovenfor beskrevne psykologiske model er et sammendrag af den teori, jeg har
udviklet gennem mine tidligere rent psykologiske værker og på basis af den litteratur,
som er angivet der. Det følgende - dvs. resten af bogen - udspringer mere eller mindre
direkte af mit møde med de græske tekster og deres fortolkere. Derfor indeholder
denne bogs litteraturliste kun ganske få henvisninger til psykologisk og moderne
loso sk litteratur.

Tanken og det græske spro
I modsætning til både den intuitive fornemmelse og den visuelt baserede forestilling
er selve tanken kendetegnet ved at være sproglig. Det er styrende for den måde
tænkning foregår på: Ofte må vi kæmpe længe med en forståelse, som har
konstelleret sig som en måske ganske sikkert følt fornemmelse eller forestilling, men
som det alligevel er svært at få sat de rigtige ord på. Tænkningen som fænomen er
netop kendetegnet ved, at den foruden at være sproglig nder sted i dette
spændingsfelt mellem de tre måder at vide noget på
Dette gælder på det personlige plan, men det gælder også kulturelt og
samfundsmæssigt: I og med at tanken er sproglig, så indebærer dens udvikling også
samtidig en udvikling af sproget, og en radikal nytænkning, som den vi f.eks møder
hos Aristoteles, kræver en tilsvarende radikal omformning af sproget. Derfor
udtrykkes nye tanker ofte i et svært forståeligt sprog, og det kræver ere generationer
af sproglig assimilation, før de bliver en del af almindeligt tænkende menneskers
måde at tænke på. Eksistens loso en er et godt moderne eksempel på dette: Husserl,
Heidegger og Sartre er stadigt ulæselige for de este, men de tanker, de
introducerede, er i dag integrerede helt ud i populærkulturen
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pessimistiske men alligevel ikke helt urealistiske udlægning af de sociale processer,
vi ser udspille sig på verdensplan - ikke mindst omkring klimaet og
befolkningstilvæksten
Epistemologisk kan man sammenfatte det således, at der er tre måder, vi kan vide
noget på: Som en fornemmelse, som en visuelt baseret forestilling og som en
sprogligt tænkt tanke. De repræsenterer hver deres partielle form for viden, og de har
hver deres psykologiske funktion, som det kan være farligt at overse, men for at man
kan siges at vide noget på en fuldt integreret måde, må denne viden på en gang være
følt, synlig for det indre blik og sprogligt artikuleret. Derudover kan det sprog, man
udtrykker sig i, være praktisk faktuelt, metaforisk eller begrebsligt. Det er denne
udvikling fra religiøs til loso sk tænkning, jeg vil forsøge at belyse gennem de
følgende kapitler.

Derudover kan man sige, at jeg som psykolog har valgt at underlægge mig det
benspænd, som det komplicerede og meget anderledes oldgræske sprog er, og at
bruge min henad vejen gryende forståelse af dette som indgang til min egen
indlevelse
Endvidere har jeg valgt at lægge mit fokus på selve den græske tekst fremfor på
senere tiders fortolkning af den. Formålet med dette har været at få en mere
umiddelbar tilgang til en verden, som, når man nærmer sig den ad traditionens vej,
ligger gemt bag ere årtusinders fortolkning og fortolkning af fortolkning. Det
betyder, at der kan være indsigter, som jeg overser, men mit håb er, at det også giver
mig mulighed for nye tilgange, som ville være svært tilgængelige indenfor rammen af
den traditionelle måde at tænke f.eks Hesiod eller Demokrit på
Dette kan naturligvis ikke gøres i nogen absolut forstand. Jeg har selvfølgelig også
gjort brug af både oversættelser og kommentarer til teksterne; og i ere tilfælde
vælger jeg eksplicit at nærme mig en given tekst set gennem en tidligere fortolkers
øjne. Det er alene et spørgsmål om fokus, og i visse tilfælde også om frækhed: I de
tilfælde, hvor jeg vælger at se bort fra den traditionelle fortolkning og at lade min
egen forståelse være styrende for fremstillingen. Det er en frihed, jeg tillader mig som
psykolog i modsætning til, hvis jeg var lolog og dermed på en helt anden måde
forpligtet på traditionen. På samme måde som jeg har valgt at går til den moderne
loso og psykologi med praktikerens mere enkle og eksistentielle blik
På det helt personlige plan giver dette benspænd mig også mulighed for at
undersøge selve langsomheden som kategori. Det er en kategori, som giver mening
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Det betyder, at min undersøgelse af den græske tanke nødvendigvis må foregå på
græsk, og jeg har derfor valgt som udgangspunkt at læse de græske tekster på
originalsproget fremfor i oversættelse, foruden at jeg bogen igennem har valgt at
holde min moderne danske gengivelse så tæt på det græske forlæg, som det har været
muligt. Det gør, at teksten ind imellem er knudret og dermed tungere at læse, men det
gør det samtidigt også muligt - også for den ikke græskkyndige læser - at følge en
given tankes konkret sproglige udvikling fra forfatter til forfatter.
Teksten er skrevet med henblik på at være læselig både for de læsere, der læser
græsk - hvor få de end måtte være - og for de, der ikke gør. Jeg har forsøgt i det
omfang, det var muligt, for den ikke græskkyndige at tegne et portræt af et sprog,
som blandt andet på grund af sin alder udtrykker tingene meget anderledes, end vi gør
i dag på dansk. Hvis man ind imellem kører træt i de mange knudret oversatte citater
(dvs, dem jeg selv har oversat), så er teksten også søgt skrevet på en sådan måde, at
det skulle være muligt at følge tankegangen, også selvom man springer nogle af dem
over

både i forhold til min alder4 og på grund af samfundets generelt tiltagende krav om
hurtighed og effektivitet. Da jeg for længst er på den anden side af disse krav, kan jeg
tillade mig at lade tingene tage den tid, de tager. Denne bog er derfor tilegnet den
særlige pensionspolitik, som jeg netop nåede at blive en del af

Bogens særlige fænomenologiske projek
I forlængelse af min fænomenologiske tilgang vil jeg derudover bogen igennem have
et særligt fokus på perspektiv og på henholdsvis subjektiverende og objektiverende
beskrivelsesform. Med perspektiv mener jeg de forskellige subjektive perspektiver,
der i en beskrivelse er eller kan være på den samme situation. Mest dramatisk møder
vi det hos Homer i hans beskrivelse af kampen mellem Hektor og Akhilleus foran
Trojas mure, som på skift bliver set med Priamos’, Hektors og Akhilleus’ øjne, men
der er også andre steder, hvor det er relevant
Subjektiverende beskrivelse er i forlængelse heraf at sætte ord på selve den
subjektive oplevelse, som den opleves eller som beskriveren forestiller sig, at den
opleves set ud fra den oplevendes eget perspektiv. Det sidste er det samme indlevede
perspektiv, som jeg allerede har beskrevet. En objektiv eller objektiverende
beskrivelsesform beskriver den samme situation aperspektivisk som noget bart og
blot forløbende.
Denne skelnen er relevant fordi vi jo be nder os et par årtusinder før Descartes’ i
en loso sk sammenhæng så berømte splittelse af mennesket i en tænkende og
dermed subjektiv del (res cogitans) og i en fysisk og dermed objektiv del (res
extensa). Denne måde at tænke om os selv på er i dag så integreret i os, at vi har
svært ved at sætte os ud over den. Inden for sundhedspsykologien har man forsøgt sig
med et begreb som psyko-somatik, og fænomenologien kan som loso i sig selv ses
som et forsøg på at komme ud over denne splittelse ved at tage udgangspunkt i
subjektiviteten og at se objektiveringen som en del af dennes måde at fungere på.
Men for de gamle fandtes denne skelnen jo slet ikke, og jeg vil derfor undervejs
prøve at se, hvilke konsekvenser det har for deres måde at forstå og beskrive sig selv
og deres verden på. I hvor høj grad er de fænomenologer og i hvor høj grad
objektivister, kunne man spørge. Hos Aristoteles er det f.eks tydeligt, at han i sine
psykologiske skrifter behandler subjektive data på nøjagtig samme måde som han
behandler de objektive. Når han f.eks. skriver om hukommelse og genkaldelse5,
skriver han faktisk fænomenologisk. Men hvordan ytrer det sig ellers, og hvilken
betydning har det for vores forståelse af det, de skriver
4

Jeg er født i 1947.

5

Se Bloch (2007).
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Endelig vil jeg bogen igennem forsøge at bevare forbindelsen til nutiden ved at drage
paralleller mellem de indsigter, jeg når frem til i min granskning af den fjerne fortid
og de tilsvarende nutidige forhold. Ikke mindst forholdet mellem den visionære og
den nytilkomne begrebslige tænkning, som det udvikler sig sidenhen og fremstår i
dag, er af afgørende betydning for den måde, vi tænker på i dag. Det vil jeg vende
tilbage til i bogens konklusion

Kildehenvisninge
Hvor jeg henviser til moderne udgivelser foregår det på sædvanlig vis som minimum
med angivelse af forfatterens efternavn og et årstal for udgivelsen. Den fulde titel vil
kunne ndes i litteraturlisten. Når det drejer sig om de antikke værker, vil de altid
blive citeret med en angivelse af vers eller sted i den udgivne tekst, som ligeledes vil
kunne ndes i litteraturlisten.
Når det drejer sig om de tænkere, som vi kun kender gennem citater og referater i
andre antikke værker, bliver det en smule mere kompliceret. Min primære kilde til
disse forfattere er Grahams værk fra 2010: The texts of early greek philosophy - The
complete fragments and selected testimonies of the major presocratics I og II. Som
hovedregel er det derfor dette værk, jeg henviser til, med de angivelser, som han
bruger. Sædvanligvis med de traditionelle angivelser i parentes. Disse henviser til
Hermann Diels’ opstilling af fragmenter og testimonia, som i sin oprindelige udgave
går tilbage til 1903, men som også foreligger i en række senere udgaver redigeret af
Walther Kranz under betegnelsen Diels-Kranz (DK).
De este moderne udgivere og kommentatorer af de enkelte losoffer før Platon
har dog deres eget system, og i nogle tilfælde (f.eks. Heraklit og Atomisterne) er det
deres opstilling, jeg benytter og citerer fra, og dermed også med deres angivelser. Det
kan godt være lidt indviklet at nde rundt i. I starten af hvert hovedafsnit har jeg
derfor indsat et kort beskrivelse af, hvordan der citeres.
I 2016 udkom der i Loeb Classical Library en ny og udvidet udgave i ni bind af de
tidlige losoffers fragmenter og testimonia redigeret af Laks og Most. Den føjer
meget nyt materiale til og vil givetvis ad åre - efterhånden som det nye materiale
bliver gennemarbejdet af de rette kompetente folk - give os nye indsigter. Af
overskuelighedsgrunde og fordi den naturligvis også har udviklet et nyt og mere
komplekst system, har jeg dog valgt her at se bort fra den. Vores videnskabeligt
baserede viden og forståelse af mennesket og dets verden udvikler sig voldsomt i
disse år, og enhver tekst, der som denne bliver til over en årrække, må nde sin plads
i forhold til denne proces
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Den olympiske verdensorde
Indlednin
Når jeg har valgt at sammenfatte Homer og Hesiod under den samme overskrift, er
det fordi de lever i den samme verden og begge illustrerer den samme verdensorden
men set ud fra hvert deres perspektiv: Homer er først og fremmest historiefortæller,
og den orden, han indirekte i løbet af det dramatiske forløb får beskrevet, er præget af
den genre han skriver eller synger i. Hans to digte er hverken loso eller religion,
men guderne spiller en særdeles aktiv rolle i historien, og implicit er der en række
etiske dilemmaer, som udspiller sig.
Hesiod beskriver derimod eksplicit, hvordan det hele startede, og hvordan Zeus
endte med at vinde den kamp om magten, som fulgte, og at etablere den orden, som
jeg i overskriften kalder den olympiske orden. Han forsøger også eksplicit at udvikle
en moral og etik, der svarer til denne orden. Både perspektiv og ethos er derfor
forskellige hos de to digtere, og det, de meddeler os, kan ikke uden videre læses
sammen, men de gør os klogere på forskellige ting indenfor rammerne af en fælles
verden, foruden at de illustrerer den åbenhed og eksibilitet, som de religiøse
forestillinger udfolder sig med.
Der ndes glimrende gendigtninger til dansk både af Homer og af Hesiod6, og jeg
har valgt at bruge dem der, hvor jeg citerer originalteksten. De paranteser, der måtte
forekomme, er overalt i det følgende, hvor andet ikke er sagt, mine supplerende
tilføjelser

Homer: Iliaden og Odyssee
Den historiske sammenhæn
Set ud fra et nutidigt perspektiv springer den græske litteratur med Iliaden nærmest
direkte ud af forhistorien med et værk, der er et fuldt udviklet mesterværk med et
komplekst forhold til sin egen tematik. Denne pludselighed er dog kun
tilsyneladende: Ikke alene er den græske epik et resultat af mindst fem århundreders
sproglig og narrativ udvikling, men når man læser den i sammenhæng med
tilsvarende tekster, som er overleveret fra bronzealderen i det nærøstlige område, så
er der markante ligheder, og det er nærliggende at se både Homers og Hesiods digte

6

Homer er oversat af Otto Steen Due (Homer 1999) og Hesiod af Lene Andersen (Hesiod 1973).
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som en slags rennaisance i forhold til den bronzealderkultur, som gik til grunde fem
hundrede år tidligere7.
Denne kultur er i det græske område kendt som den mykenske, men den dækkede
i realiteten et sammenhængende område, der fra Grækenland strakte sig nordpå til
Centraleuropa og Sydskandinavien, østpå til langt ind i Centralasien (som spillede en
langt vigtigere rolle i kulturudviklingen, end man var klar over indtil for få årtier
siden), og sydpå til de traditionelt kendte kulturområder i Ægypten og Det Mellemste
Østen.
Denne højkultur, som var opstået omkring produktion, handel og forbrug af
bronze gik af ikke helt klarlagte grunde ret pludseligt i opløsning omkring år 1200
fvt, og det har gennem tiden været omdiskuteret, hvor meget eller hvor lidt historie,
man kunne tillade sig at læse ind i de homeriske digte, og hvor meget eller hvor lidt
de afspejler dette sammenbrud. Der er dog ikke nogen tvivl om, at det var i denne
fjerne heroiske tid, som den afspejlede sig i den overleverede episke tradition8, at
grækerne søgte deres identitet som folk, da de fra midten af det 9. århundrede fvt.
igen begyndte at rejse ud og slå sig ned i verden omkring dem
Det vigtigt at forstå de homeriske digte i denne særlige kontekst: At de er blevet til
over en periode, der strækker sig over en række århundreder, og at den kultur og
ideologi, som de udtrykker, derfor ikke entydigt kan placeres i nogen bestemt tid. De
repræsenterer summen af en lang tradition, og vi må derfor - uden at fortabe os i
spørgsmålet om, hvornår præcis de er skrevet ned og har fået den form, de er
overleveret i9 - se dem som de første i forhold til digte som f.eks de hesiodæiske, som
mere entydigt kan henføres til én forfatter og derfor også til en bestemt tid.
Set i forhold til den religiøse orden, står de under alle omstændigheder som det
første og monumentale udsagn med hele den autoritet, som det medfører. De udgør
sammen med Hesiods digte den religiøse orden, som eftertiden grækere forholdt sig
til - hvad enten de har læst eller hørt digtene i den form, vi kender i dag, eller i helt
andre og måske mere løse former.
Set med moderne øjne virker Homers tilgang dog ikke specielt religiøs. Han er
først og fremmest historiefortæller, men fordi guderne indgår som en naturlig del af
historien, så får han også tegnet et verdensbillede, som har en klar religiøs dimension.
Denne er dog præget af at være en del af en god historie, og den fornemmelse vi får

7

Se f.eks West (1997), Penglase (1994) eller Morris (1997) s.548.

Se Finkelberg (2005) for den tilsvarende genealogiske tradition. Hun argumenterer for en genealogisk
kontinuitet fra mykensk til arkaisk tid. De gamle familier fører deres slægtlinier tilbage til bronzealderen på
måder, der afspejler den gamle tids kulturelle forhold (se s 23). Det er den viden Hesiod samler i
Kvindekataloget.
8

9

For forskellige bud på en sådan tidsfæstelse se f.eks. West (2012) og Skafte Jensen (2000).
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af gudeverdenen er derfor markant anderledes, end den vi får hos Hesiod og i de
såkaldte homeriske hymner, hvis fokus er direkte på det religiøse.

Det episke sprog hos Home
Det har i en årrække været omstridt, hvorvidt navnet Homer overhovedet dækker
over en virkelig person. I givet fald må man forestille sig, at han skrev eller sang sig
ind i en allerede foreliggende tradition, samtidigt med at han gjorde et eller andet
radikalt ved den, som for altid knyttede hans navn til den. Vi kan ikke vide præcis,
hvad dette radikale var, eller om det overhovedet er rigtigt, men det er for mig at se
den enkleste måde at anskue det på
At det er en gammel tradition fremgår også af det sprog, digtene er skrevet i. Det
er et arkaiserende kunstsprog, som fastholder gamle sprogformer, hvoraf nogle kan
gen ndes helt tilbage i de mykenske linear B tekster, samtidigt med at det trin for trin
har integreret nyere former. Digtene er på den måde en guldgrubbe for
sproghistorikere
Dette sprog må allerede i samtiden have stillet store krav krav til lytteren,
samtidigt med at det har skabt en helt særlig stemning af en helt anden og alligevel
genkendelig verden. Måske kan vi kalde den eventyrlig men det er nok alligevel lidt
anderledes. Traditionelt bruger vi ordet heroisk, men det er nok også for slidt og for
farvet af vores egen tradition. Min egen fornemmelse er, at sproget giver mig en
oplevelse af en verden, som på en gang er fjern og mere ophøjet, end det, vi angiver
med ordet eventyrlig, og samtidig kropsligt nærværende i de stærke følelser, der
udtrykkes. Det er som om, der er et modspil mellem selve den kunstlede og
fremmedgørende form og det vitale indhold. Lidt ligesom, når jeg overværer en
opera
Dette sprog er naturligvis hverken loso sk eller psykologisk. Det er klart
digterisk i sine intensioner: Det søger at beskrive og at skabe følelsesladede indre
billeder hos lytteren, og givetvis også - selvom vi ikke længere kan høre lyden - at
klinge smukt og medrivende. Det betyder, at den betydningsmæssige præcision har
spillet en langt mindre rolle, end den gør i en loso sk tekst. Set i forhold til vores
behov for analyse betyder det, at den betydningskonsistens, som alligevel er der,
bliver så meget desto mere vigtig

Digtenes sociale og religiøse orde
Iliaden beskriver kampene omkring Troja. Prins Paris har bortført Menelaos’ hustru
den skønne Helene, og grækerne har samlet en hær ledet af Menelaos’ broder
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Agamemnon, som er konge af Mykene, og de belejrer nu byen på tiende år. Digtets
fokus er en strid mellem overkongen Agamemnon og grækernes ubestridte største
kriger Akhilleus: Agamemnon har frataget ham hans del af krigsbyttet, en
tilfangetaget pige, og Akhilleus er blevet så vred og krænket, at han har trukket sig fra
kampene med katastrofale følger for den græske krigslykke
I en vis forstand kan man sige, at denne vrede er digtets hovedperson: Vi følger
den, fra den opstår i 1.sang, gennem de mange sange, hvor grækerne forsøger at klare
sig uden deres største kriger. Akhilleus får hjælp af sin moder, som er gudinden
Thetis, og gennem hende af Zeus, som på trods af de grækervenlige gudinder Hera og
Athenes modstand, støtter trojanerne, indtil kampene er presset helt ned til de græske
skibe på stranden. På det tidspunkt tillader Akhilleus, at hans nære fælle Patroklos går
ind i kampen. Han bliver dog fældet af trojanernes fører Hektor, og Akhilleus bliver
vild af sorg, og han går nu igen selv ind i kampen. Han jager i sin rasen trojanerne
tilbage til byen, og i en fantastisk scene, hvor han driver ham tre gange rundt om
byen Troja, nedlægger han med hjælp fra Athene Hektor, og han slæber ham bag sin
kampvogn tilbage til sin lejr
Akhilleus raser stadigt i sorg og hævntørst. Han mishandler liget igen og igen,
nægter at udlevere det til begravelse, men vil kaste det for hundene. Trojanerne er i
chok, og i den sidste og 24. sang drager den fortvivlede gamle konge Priamos imod
alle odds men bistået af Zeus’ vilje i form af Hermes ned til lejren for at løskøbe liget
af sin søn. I dette møde forløses vreden omsider i en accept af gudernes vilje og en
gensidig respekt mellem de to modstandere
Der foregår naturligvis mange andre ting undervejs, men det er dette fokus på
Akhilleus’ vrede, som strukturerer forløbet som helhed og gør det til et
sammenhængende værk, skabt - mundtligt eller skriftligt - ud af de foregående
århundreders episke tradition
Odysseen udspringer af den samme tradition. Vi har bevaret fragmenter af andre digte
om kampene omkring Troja, om de græske heltes hjemfærd og om andre
rejseeventyr. Ikke mindst digtningen omkring det gode skib Argos rejse på jagt efter
det gyldne skind, som først blev skrevet sammen til et sammenhængende værk i
hellenistisk tid10
Odysseens fokus er heltens bestræbelse på, efter ti år ved Troja, at komme hjem til
sit land og sin familie. Det tager yderligere ti år og er en færd, som er fuld af
fantastiske eventyr. Disse eventyr er nostalgiens dramatiske modpol, men de optager
faktisk kun omkring en tredjedel af digtet. Resten handler om hjemmet og situationen
der og om de vanskeligheder, der møder ham, da han allerede i 13. sang bliver sat i
land på øen hjemøen Ithaka.
10 Apollonios

Rhodios: Argonautika.
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Digtet starter også der, og vi møder i 1.sang Odysseus’ søn Telemakos, som er ved
at blive voksen og føler sig presset af sin moders mange bejlere, som mere eller
mindre har besat deres hjem. Odysseus selv møder vi i 4. sang, hvor han i en årrække
har siddet som gudinden Kalypso’s nødtvungne elsker vansmægtende af længsel efter
hjemmet og sin hustru Penelopeia. Guderne beslutter, at nu må det på trods af
Poseidons modvilje være på tide at få ham hjem. Derfra starter eventyrene: først
rejsen på en åde til Faiakernes ø (5. sang), siden hans ophold der og den lange
fortælling om hans eventyrlige om akken (6. - 12. sang) og til sidst rejsen på
Faiakernes skib og ilandsættelsen på Ithaka (13. sang). Resten af digtet bygger op til
drabet på bejlerne og genforeningen med Penelopeia. Digtet slutter lidt abrupt med
noget, der måske er en forsoning mellem Odysseus og de dræbte bejleres familier
Digtene er først og fremmest heltedigte, som besynger den heroiske livsstil med dens
særlige idealer omkring kamp, gæstevenskab og ære. De udspringer tydeligvis af en
aristokratisk verden, hvor en mands værd var et produkt af hans fødsel, af gudernes
vel- eller modvilje og af hans egen evne og vilje til at leve op til det særlige heroiske
ideal.
Den personlige handling står centralt i beskrivelsen, men den har hele vejen
igennem følgeskab af en guddommelig side, der står som et parallelt deterministisk
spor, som i sidste ende er afgørende for om den personlige ageren lykkes. Dette
guddommelige perspektiv er klart polyteistisk, og samtidigt med at det for os mest af
alt ser ud som tilfældig skalten og valten, så er der hele vejen igennem en nøje
overensstemmelse mellem det, der sker på jorden, og de tilsvarende intriger og
magtkampe, der forløber i den olympiske parallelverden.
Grundlæggende og på forhånd er heltens plads og muligheder i dette spil om ære
givet med hans fødsel - nøjagtigt som brikkerne på et skakbræt. Dette sidste gælder
entydigt for Iliaden, men er mere tvetydigt i Odysseen, hvis handling netop forløber
på kanten af den sociale orden, som Iliaden beskriver
Digtene har således en klar ideologisk og samfundsde nerende funktion, som man
kan forestille sig har været vigtig i den periode, hvor de har fundet deres form: Det
var de idealer man drog ud i verden med, når man f.eks. skulle skabe et nyt græsk
samfund langt borte i Syditalien: Det var vigtigt, at de, der var født til at være de
bedste, også tog rollen på sig, samtidigt med at de vidste, at alt i sidste ende var
afhængigt af guderne. Det gav mening til tilfældighederne og værdighed også, når
tingene mislykkedes
Det er dog ikke en etik, som giver megen plads til almindelige mennesker. Iliaden
beskriver en aristokratisk verden, hvor menigmand stort set ikke spiller nogen rolle.
Hærenes fremmarch og sammenstød beskrives med stor voldsomhed (f.eks. Il. 4.
422-56), men heltene bevæger sig rundt i denne anonyme bragen og skrigen, næsten
som om de var alene med hinanden. I enkelte tilfælde (som Odysseus i Il.11.459ff.)
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kan en helt komme for langt ud i folkedybet og må have hjælp fra en kollega for at
komme sikkert i land igen
Det er alene sammenstødene mellem heltene selv, der bliver beskrevet, og det er
dem, som er afgørende for slagets gang. Mængden beskrives alene som mængde, der
kan drives frem mod fjenden eller give efter for pres. Æren tilfalder den helt, som
driver dem frem. Thersites er den eneste ikke-helt, som får stemme i Iliaden, hvilket
medfører en hurtig og effektiv afklapsning fra Odysseus’ hånd (Il.2.212ff.).
I kontrast til Iliadens ekstremt aristokratiske perspektiv står Odysseens mere
opblødte sociale univers, som f. eks. giver plads for et ganske nært forhold mellem
den hjemvendte Odysseus og hans svinehyrde Oinomaos. Måske kan det ses både
som et udtryk for, at Odysseen som helhed forløber på grænsen af den sociale orden,
som er central i Iliaden, og for at helten reelt på grund af sin mangeårige anonyme
om akken er sat udenfor denne orden og først genvinder sin plads i den gennem
kampen mod bejlerne. Måske er det den underliggende betydning af hævnen
Det, der gør disse digte specielle, er deres kompleksitet og det tilsyneladende
re ekterede eller i det mindste modsætningsfyldte forhold, de har til deres egen
tematik. Når jeg skriver tilsyneladende, er det fordi disse modsætninger aldrig bliver
tematiserede som sådan men alene bliver beskrevet gennem de agerendes handlinger
og udtalelser
Det mest markante og berørende eksempel på denne beskrivelsesform er episoden
i Iliadens 6. sang, hvor Hektor møder sin hustru Andromache med deres fælles barn
ved porten på vej ud i kamp (390-502): Hun forsøger at overtale ham til at passe lidt
mere på sig selv og beskriver den forfærdelige skæbne, der venter hende, når han
bliver dræbt. Han giver hende ret og beskriver sin egen gru ved tanken om at se
hende blive slæbt bort til slaveri hos grækerne, men samtidigt beskriver han også sin
skam (aidôs) ved at svigte og sin vilje (thymos11) til at kæmpe i forreste række og til
at beskytte sit eget og sin faders ry.
Derefter tager han sin lille søn op og beder til guderne om, at han må vokse op og
blive en endnu bedre kriger end sin far og glæde sin mor med de blodige rustninger,
han bringer hjem fra de fjender, han har dræbt. Efter at have sagt farvel til hustruen
går han derefter ud til den kamp, som den græske tilhører allerede ved, at han aldrig
vil vende tilbage fra
Denne episode sætter det heroiske paradoks helt på spidsen men uden på nogen
måde at antyde en stillingtagen. Den heroiske ethos bliver her beskrevet som styret af
skam og af heltens thymos, som her kan oversættes som vilje eller hjerte, og det
bliver yderligere karakteriseret som det, han har lært at være (mathôn emmenai). På
trods af de konsekvenser, det har for enhver anden af tilværelsens værdier.
11

Disse græske ord får betydning i det følgende og kan gen ndes i den græske ordliste bag i bogen.
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Aldrig før er et sådant begær faldet over mit hjerte
selv ikke da jeg med dig som mit bytte sejled på have
i mine skibe bort fra det yndige land Lakedaimo
og jeg på Kranaës ø for første gang nød dig på lejet
som jeg begærer dig nu og er fyldt af den li igste længsel
(Il.3.441-46
På trods af Iliadens høje ideologiske pro l beskriver den de enkelte helte med stor
skarphed i deres menneskelige begrænsning. Ikke mindst digtets to hovedpersoner:
Agamemnon som det lidt stupide og hidsige magtmenneske, som ender med at måtte
bøje sig, og Akhilleus som den ærekære og hensynsløst selvoptagne unge
superstjerne, som gennem en række episoder, der veksler mellem surmulen, forkælet
sårethed, vild voldelighed og sadistisk rasen, til sidst i 24.sang synes at nå frem til en
slags menneskelig modenhed
Denne altfor menneskelige menneskelighed genspejler sig på et højere niveau i
gudernes verden. Intrigerne guderne imellem svarer stort set til menneskenes, dog
med den væsentlige forskel at deres handlinger på grund af deres udødelighed er uden
alvorlig konsekvenser for dem selv. Samtidigt med at det fungerer som en paradoksal
accentuering af den menneskelige heroisme, bevirker det også, at de får et skær af
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Derudover er digteren nådesløs i sine beskrivelser af både helte og guders
grusomhed, og han er næsten pornogra sk i sine beskrivelser af de enkelte drabs
anatomi. Det er tydeligt, at han ved, hvad han taler om. Han kender også til smerten
ved at blive såret - både når helten kæmper videre, og når smerten sætter ham ud af
spillet (Il.11.254-56 og 264-74). Døden bliver i det subjektive perspektiv beskrevet
som et mørke, der indhyller den døendes øjne (Il.4.503) og objektivt som braget og
rustningens raslen, når han falder (Il.4.504).
Modsætningen er de klare livsbekræftende værdier, som også dukker op her og
der. Mest sammenhængende måske i den lange beskrivelse (Il.18.378-608) af
udsmykningen på det skjold, som Hefaistos smeder til Akhilleus: hvor livet bliver
beskrevet på godt og på ondt i al dets mangfoldighed. Mest kontrastfuldt i den
idylliske beskrivelse af kilden og det sted, hvor de trojanske kvinder plejer at vaske
deres tøj - i det øjeblik, hvor Hektor og Akhilleus løber forbi på på den dramatiske
ugt omkring Troja (Il.22.146-54) umiddelbart inden Hektor bliver dræbt. Men også
de talrige minutiøse beskrivelser af måltider, der bliver tilberedt og spist, peger i den
retning. Foruden den generelle glæde ved sex - mest intenst og også paradoksalt
beskrevet i mødet mellem Paris og Helena, efter at han ved guddommelig indgriben
er blevet reddet fra at blive dræbt af sin rival Menelaos og bragt durk tilbage i
sovekammeret

letfærdighed over sig, som har gjort det svært for den mere tænksomme del af
eftertiden12 at tage dem alvorligt som guder.
Iliaden beskriver desuden en situation, hvor kampene omkring Troja bølger frem
og tilbage, hvilket i et polyteistisk univers er udtryk for, at modsatrettede
guddommelige kræfter er i spil. Det betyder, set ud fra vores moderne perspektiv, at
krigens kaos og tilfældighed uden videre forplanter sig til gudernes parallelunivers
som noget, der mest af alt ligner skænderier. Som forklaringsmodel i forhold til den
tilsyneladende tilfældige måde menneskers liv og lykke ofte forløber på fungerer det
dog uhyggeligt godt.
Odysseens verden er enklere, fordi dens fokus er på en enkelt helt og hans rejse.
Det forenkler også den guddommelige verden: Der er hans skytsgud Athene, fjende
guden Poseidon og overguden Zeus. Det er dem, der er styrende for dramaet.
Derudover er der budbringere som Hermes og Iris og en række biroller som Helios
(Solen), Kalypso og Kirke. Denne opstilling er tættere på noget, vi som moderne
postkristne kan identi cere som religion
Det religiøse univers, som det fremstår i begge de homeriske digte, er dog,
sammenlignet med andre religiøse kulturer (også indenfor det græske kulturområde),
udtalt antropomor sk. Hvilket kan ses som en medvirkende faktor i udviklingen af
den senere græske humanisme. Her er det dog vigtigt at huske på, at den tidlige
græske religiøsitet ikke forholder sig til universet som helhed eller til dets skabelse
som sådan men primært til magtforholdene: Zeus er verdens hersker, og guderne er
som sådan styrende for, hvordan det går menneskene, men bag denne så at sige
fordoblede sociale orden ligger der en tredje ikke tematiseret orden, som også
guderne er underlagt
Bag den olympiske orden er der et niveau af natur og naturreligion, som kun
delvis bliver integreret i denne. Utallige gange får vi f.eks at vide, at Morgenrøden
viser sig, og at Solen (Helios) står op, og Zeus selv er på dette niveau den, der styrer
himmelfænomenerne. Regn, sne og torden kan forekomme vilkårligt, men hvem eller
hvad er det, der sikrer, at Solen nu også bliver ved med at stå op? At den ikke en dag
bestemmer sig for noget andet? Det er dog ikke et spørgsmål, som Homer stiller.
Zeus’ særlige form for magt bliver i Iliaden beskrevet i to stærke scener: Den ene
er der, hvor han tilnikker Thetis sin støtte til den krænkede Akhilleus, så Olympen
skælver (Il.1.538-40), og den anden der, hvor han under kampen mellem Hektor og
Akhilleus tager vægten frem og lægger lodderne på, hvorefter Hektors lod går ned, og
hans skæbne er beseglet. Den første betegner entydigt en monarks beslutning,
hvorimod den anden er tvetydig: For hvem er det, der bestemmer, hvilket lod, der går
ned? Det nævnes ere gange, at hvert enkelt menneske har sin bestemte tid på
jorden: Da Hektor går ud i kampen efter at have talt med Andromake, gør han det i
Startende med Xenophanes (se s.85ff.).
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tillid til, at ingen dør før sin tid, og i Odysseen er det på tale, om Odysseus kan dø før
sin tid, men i sidste ende må selv Poseidon give sig og tillade, at han overlever sin
rejse og når hjem. Men hvem eller hvad er det, det har sat denne forudbestemthed?
Og hvem eller hvad er det, som er bestemmende for naturens gang og for verdens
skæbne som helhed
Disse sidste spørgsmål bliver taget op af Hesiod, men de falder udenfor både
Iliaden og Odysseens ramme. Det er dog nærliggende allerede hos Homer at se
naturguderne og den besjælede natur som den ydre ramme for den olympiske orden.
Hvordan denne orden bliver indstiftet er emnet for Theogonien og Arbejder og Dage
og for de såkaldt Homeriske Hymner13
Hvis man vil prøve at leve sig ind i den særlige form for religiøsitet, som kommer til
udtryk i Iliaden og Odysseen, er det derfor vigtigt at sætte sig ud over den kristne
forestilling om en skabergud, som be nder sig udenfor verden. Som det vil blive
klart, når vi kommer frem til Theogonien, så skaber Zeus sin orden ud af den verden,
han er født ind i, præcis som en konge, der skaber sit rige og dets særlige orden ud af
den relative uorden, som er stammesamfundet eller de mange krigsherrers samfund.
Det er den forestilling, der ligger bag den tids religiøse følelse: Den hengivenhed,
som den svage kan føle overfor den stærkere, som måske vil beskytte ham mod det,
der er værre
Det forklarer måske også den dobbelthed, som kommer til udtryk ikke mindst i
Iliaden: At den guddommelige parallelverden ikke kun kan vække ærefrygt men også
latter. Mest kendt er nok scenen fra slutningen Iliadens 1.sang, hvor Hefaistos gør sig
til grin for at afbøde den spændte stemning ved middagsbordet på Olympen, hvor
Zeus har truet sin søster og hustru Hera med prygl, hvis hun ikke makker ret: Hun
smiler ved hans ord o
Alle de salige guder brød ud i uslukkelig latte
ved at betragte Hefaistos der piskede om i paladset
(Il.1.599-600
Det er den berømte homeriske latter
Selvom Zeus som herskeren naturligvis beskrives som klog, så er der tale om den
samme form for praktisk snuhed, som vi møder hos Odysseus. Nok er guderne
magtfulde, og de kan ting, som mennesker ikke kan, men Zeus er ikke almægtig som
den kristne gud, og guderne er som sådan heller ikke specielt kloge eller endsige
gode. De er som mennesker er est, bare på et højere ontologisk niveau. Derfor laver
Denne samling af digte supplerer det billede, der bliver tegnet af den olympiske orden i Theogonien med
de latente kon ikter, som stadig ligger og lurer efter Zeus’ endelige sejr. Det gælder ikke mindst Apollon
hymnen. Af plads hensyn er de ikke medtaget i denne gennemgang.
13
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de også tåbeligheder, som man kan grine af. Som i den tilsvarende berømte scene,
hvor Hefaistos ved hjælp af en sindrig maskine fanger sin kone Afrodite i seng med
krigsguden Ares og udstiller dem begge til latter for guderne (Od.8.266-366).
Det svarer måske til den holdning, almuen indtil for nyligt også i vores samfund
har haft til de adelige14, og måske ligger det stadigt i en lidt fordrejet form bag den
holdning, vi i dag har til vores politikere: De høje herrer er ikke højere, end at de kan
ligge ned, og med bukserne nede er der ikke den store forskel
Som moderne læser kan man næsten få en fornemmelse af dekadent overklasse i
forhold til de såkaldt letlevende guder (theoi rheia zôontes (Il.6.138)): At de tilhører
en særligt privilegeret klasse af væsener, som er evigt unge og ikke skal dø, og for
hvem livet derfor ikke har nogen særlige betydning eller konsekvens. Deres
engagement i det, som for menneskene er blodig alvor og en gang for alle, er derfor
mest for sjov. Ind imellem beskrives de næsten som forkælede børn, når de alligevel
kommer for tæt på løjerne og slår sig lidt. Da først Afrodite (Il.5.334ff.) og lidt senere
Ares (Il.5.855ff.) bliver sårede af den rasende Diomedes, skriger de voldsomt op i
smerte og søger til ugt hos henholdsvis deres mor og far
I Odysseen er der scenen med Kalypso, som i årevis tilbageholder den lidende
Odysseus, tilsyneladende af lutter kærlighed. Det er først, da hun bliver gjort
opmærksom på det oppefra, at hun synes at forstå hans særlige form for menneskelig
kærlighed og tilknytning til det derhjemme. Det omtales, at hun holder ham tilbage
med tvang, men i beskrivelsen fremstår hun som lutter positivitet og velvilje i
forholdet til sin elsker
Dette fravær af medmenneskelig empati kan dog også ses som en del af gudernes
særlige anderledeshed og deres uudgrundelighed: I sidste ende er det ikke muligt for
mennesker at forstå deres motiver. Guder kan være velvillige, og man kan være under
deres beskyttelse, men de kan også hurtigt slå om i indifferens eller direkte
fjendtlighed: Som Zeus, der i begyndelsen af 11.sang efter igennem en række sange
at have støttet Hektor og trojanerne i angrebet på den græske befæstning, pludseligt
mister interessen og vender sig mod andre ting.
Selve det guddommelige aspekt af digtenes handling bliver beskrevet fortløbende
og ned til den mindste detalje - som f.eks. i styringen af den bane, et spyd tager - så vi
er på intet tidspunkt i tvivl om, at det er der, men den motivering, der ligger bag
denne styring, stikker sjældent ret dybt, og hvis Zeus har en overordnet plan, der
ligger bag det hele, så kommer den ikke frem
Guder kan være skytsguder, som Athene for Odysseus på hans hjemrejse, men de
kan også være onde og direkte grusomme, som samme Athene mod Hektor, da hun
følger Akhilleus i hans kompromisløse had og narrer ham på det grusomste, inden
hun lader Akhilleus dræbe ham. Et eksempel fra Odysseen er Kirke, der på et øjeblik
Læs f.eks Gustav Wieds kostelige romaner Slægten og Fædrene æde druer.
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skifter fra at være en ondsindet dæmon, der forvandler mænd til dyr, til at blive
Odysseus’ entydigt positive hjælper.
Der er således markante grænser for den gudernes menneskeliggørelse
(antropomor smen), som for os og for den antikke eftertid træder så kraftigt frem i de
to digte. Disse grænser har givetvis stået skarpere for den samtidige græske tilhører.
Guderne er magtfulde og uudgrundelige. Det er derfor yderst vigtigt men også
usikkert at sikre sig deres støtte og at undgå deres vrede. For Hesiod er Zeus den gud,
som skal sikre retfærdighed i verden, men det er påfaldende, at Dikê, i betydningen
retfærdighed, intetsteds i de to homeriske digte nævnes som et anliggende for Zeus
eller nogen af de andre guder15.
Man kan således sige, at den homeriske religiøsitet er ganske realistisk i sin
forståelse af den menneskelige tilværelses omskiftelighed. Den placerer mennesket i
en verden af frygt og håb og lægger således op til ere spørgsmål i forhold til
menneskelivet, end den besvarer. Samtidigt er det dog også en verden, som er
levende på samme måde, som den verden de såkaldte naturfolk lever i, og magtfuld i
betydningen: fuld af magter. Samtidigt genspejler den det menneskelige på et højere
niveau, og det menneskelige får i selve denne genspejling et højere niveau af mening.
Spørgsmålet om sjæl, død og efterliv bliver beskrevet i det følgende:

Den homeriske opfattelse af det menneskelige subjek
Ifølge Jan Bremmer opererer Homer med et todelt sjælebegreb16: Thymos, som
betegner liv, livskraft og sjæl i betydningen: den levende krops psykologiske kerne
som bærer af personens styrke, vilje, følelse og forståelse. Det som personen
energetisk og psykologisk er, så længe han er i live. Det kan svækkes, men når det
mistes er kroppen død (nekros), og det omtales ikke længere. Det der er tilbage er
psykhê og kleos (ry).
Psykhê betegner dét liv, som kan mistes (Il.9.322), dén sjæl som forlader kroppen
ved døden (Il.5.696), den dødes endnu ubegravede men kropsløse ånd (Od.11.51ff. og
Il.23.65ff.) og ikke mindst den sjæl, som efter at have forladt kroppen ved døden går
til Hades (Il.14.518). Der betegnes den som eidolon (Od.11.84): dvs. et billede
Det er det græske ord, vi sædvanligvis oversætter som sjæl, og med Aristoteles går
det videre i det moderne fagsprog som psykologi. Det hænger sammen med verbet
psykhein, som betyder at ånde, og dets grundbetydning er liv. Det bliver så til det liv,
der er tilbage, når kroppen er død. Homer kalder det selv for et billede (eidolon), dvs
Samtidigt med at man dog som Ralph M Rosen (1997) kan se selve spørgsmålet om retfærdighed og
uretfærdighed som et overordnet tema, der udspiller sig gennem begge de to digte.
15

16

Se Bremmer (1983) s.53ff.
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et visuelt kopi eller et spøgelse. Alligevel har det dog også en eller anden form for
egenliv: Da Odysseus i Odysseens 11.sang besøger Hades, er han i stand til rituelt,
gennem et blodoffer, at vække de dødes sjæle så meget til live, at han kan tale med
dem på samme måde som, hvis de var i live.
Døden synes også at have nogle trin: Han kan uden videre tale med kammeraten
Elpenor, fordi denne lige er død og stadigt ligger ubegravet tilbage i Kirkes palads, og
denne beder ham om at begrave ham, når han kommer tilbage, så han kan blive rigtigt
død. På samme måde er den døde Patroklos’ psykhê levende for Akhilleus, da den
inden begravelsen viser sig for ham i en drøm (Il.23.62ff.). Denne dobbelthed svarer
helt til de ambivalente oplevelser af sjæleligt nærvær, som efterladte også i dag kan
have, når de har mistet en nærtstående. De hører hans eller hendes stemme eller trin
på trappen
Også thymos forlader kroppen ved døden men omtales ikke siden, og må formodes
at være forsvundet med den sidste udånding. Når den afdøde siden optræder i
dødsriget eller i en drøm omtales han konsekvent som den og dens psykhê. Med
samme konsekvens omtales kroppen, når sjælen(e) har forladt den, som nekros (lig).
Det ene øjeblik taler Akhilleus til den døende Hector, og i næste vers trækker han
spydet ud af hans nekros ( Il.22.367). Homer er knivskarp og konsekvent i denne
skelnen
Homer opererer med en række psykologiske betegnelser, som jeg vil komme tilbage
til om et øjeblik, men af disse er thymos det mest generelle og det, der kommer
tættest på at betegne individets identitet som sådan - det vi kan kalde dets sjæl eller
hjerte. Det er dog tættere på at betegne en energi end en struktur eller entitet:
livskraft, begær eller vrede. Det har således også partielle betydninger og kan som
sådan betegne en hvilken som helst energi eller følelse, der fylder kroppen og dermed
dominerer personens følelse af selv i det givne øjeblik
Derudover omtales thymos - i lighed med de andre psykiske funktioner - som
noget, der foregår i brystet (stethos) eller i mellemgulvet (phrenes). Det er derfor
nærliggende at opfatte det homeriske menneske som væsentligt mere kropsligt
forankret, end mennesker i dag opfatter sig selv. Phrenes må i denne sammenhæng
svare til det, vi kalder for mavefornemmelsen. Det samlede billede er dog en smule
uklart, fordi ordet også har andre a edte og paradoksalt nok også mentale
betydninger, og ofte kan oversættes som forstand eller tanker. Phrenes er faktisk det
ord, Homer bruger for det, vi kalder tanker
Denne processuelle og kropslige karakter af thymos forbinder den med
bevisthedens umiddelbare funktion, som netop er kendetegnet ved at være momentant
fortløbende fra øjeblik til øjeblik og motiveret af den kropsligt følte fornemmelse.
Det vil sige, den følelse, som intuitivt sammenfatter den givne situation i dens
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betydning for personen, og dermed sætter ham i stand til at handle på den.
Umiddelbart - dvs. uden at tænke nærmere over det
Menos ligger i sin betydning tæt op ad thymos, men, når man læser de steder
igennem, hvor ordet forekommer, så fremstår det mere partielt som en kraft, styrke
og/eller vrede, som helten har i modsætning til er. Thymos oversættes f.eks. ofte som
hjerte; det gør menos ikke. Og hvis helten mister sin menos, svækkes han - eller han
holder op med at være vred - men, hvis han mister sin thymos, dør han. I
konfrontationen med en modstander mærker han selv kvaliteten af såvel sin thymos
som sin menos som den grad af sikkerhed, han byder ind i kampen med.
Udefra ses denne kraft som hans kydos eller udstråling. Kydos oversættes
sædvanligvis som ry eller berømmelse, men det svarer måske mere til det franske
gloire eller gloria i den latinske messe. Ens kydos er noget, der stråler: man kan selv
fryde sig ved den (kydei gaiôn): som Zeus, når han går afsides efter at have trynet de
andre guder (Il.8.51 og Il.11.81), eller den kan overstråle modstanderen som
Akhilleus, der stråler som en himmelsk stjerne i den allerede psykisk slagne Hektors
øjne i deres afgørende møde i Iliadens 22.sang. Det mere neutrale ord for ry, rygte
eller eftermæle er kleos
Menos og kydos er som thymos processuelle betegnelser, der beskriver noget, som
udfolder sig kropsligt, og derfor både kan mærkes af helten selv og ses udefra af
omverdenen. Man kan derfor sige, at de betegner heltens subjektivitet ud fra et
perspektiv, som på en gang er både indre og ydre. Det svarer stadigt til det, jeg har
kaldt bevidsthedens umiddelbare funktion, og det adskiller sig ikke fra den måde, vi
som mennesker fungerer på i dag. Også i dag er det med øjnene, at vi ser dén den
andens subjektivitet, som han selv mærker. Denne dobbelthed er det, der for en
eksistentielt arbejdende psykolog er udgangspunktet for den terapeutiske dialog17
Det, der derimod adskiller den homeriske helt fra det moderne menneske er, at
Homer primært ser og beskriver ham i denne umiddelbare udfoldelse. Det er den side
af bevidsthedslivet, som er synligt for en betragter, og som derfor uden videre kan
beskrives. Det gælder også heltens følelser: Samtidigt med at man kan sige, at det
kropsligt følte allerede ligger i betydningen af de ovennævnte procesord (thymos,
menos og kydos), så har Homer ikke noget særskilt ord for det, vi kalder en følelse.
Det forhindrer dog ikke, at han har rigtigt mange ord for de speci kke følelser
(glæde, sorg, vrede osv.), og at heltenes reaktioner generelt beskrives som meget
emotionelle - helt på niveau med en opera af Puccini. Måske kan man sige, at de
speci kke følelser er de forskellige kvalitative sider heltens thymos
Med noos nærmer vi os den side af subjektiviteten, som er skjult: Hvor thymos,
betegner energi betegner noos forståelse eller forstand. Denne kan naturligvis også
udfoldes energetisk som handling, og vi kan på den måde se, om en person f.eks. har
17

For en nærmere beskrivelse af denne se Hansen (2008).
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forstået en given situation rigtigt eller forkert. Det er den side af noos, som kommer
til udtryk gennem verbet noein, som ofte er tæt forbundet til det umiddelbart
opfattede: Det er det ord, som bruges, når heltene får øje på hinanden i kamptumlen
(Il.11.248, 284 og 343), eller når en helt bliver klar over at en ven er presset og har
brug for hjælp (Il.11.575). Her betegner det den umiddelbare opfattelse af situationen,
som han ligeså umiddelbart handler på
Men noos kan også både forløbe og mere permanent være skjult og privat som
hensigt, plan, forestilling eller tanke. Disse mentale funktioner er ikke kropsligt
synlige på samme måde som en stærk følelse, og i disse betydninger peger noos
videre mod en mere intellektuel eller re ekteret side af mennesket. Denne er på en
gang beundret og en smule suspekt: Odysseus er ikke bare polymêtis (påfundsrig,
snild); han beskrives samtidigt også (i Odysseen) som en stor løgner.
Man kan stadig se noos som et aspekt af thymos, men hvor noos (eller nous på
attisk) for Platon er eller burde være det overordnede og det, der et tættest på at
de nere personen, så er det hos Homer omvendt: Heltene er primært identi cerede
ved deres thymos, og under alle omstændigheder foregår også noos og noein i brystet
(stethos) og ikke i hovedet. Hovedet tillægges ingen psykologisk funktion hos Homer
Man kan således sige, at den psykologi, man implicit nder hos Homer, er en slags
kropspsykologi, som centrerer mennesket i det umiddelbare kropsligt følte og fysisk
levede liv. Det homeriske menneske føler stærkt og handler umiddelbart og
tilsvarende stærkt og kompromisløst på sine følelser. Man kan sige, at det er sine
følelser - eller mere præcist: den kraft, som disse følelser er det kvalitative aspekt af,
dvs. hans thymos.
Disse følelser er derudover socialt styrede af den heroisk, aristokratiske etik, som
helten er opdraget til og må leve op til for at bevare sit gode omdømme (kleos). Som
Hektor udtrykker det
Men jeg vill
skamme mig18 dybt for troer og fodside trojanerinde
dersom jeg som en kujon kneb ud fra krigen. og derti
føler jeg ej heller lyst19. Jeg har lært bestandigt at vær
tapper i strid og kæmpe i troernes forreste rækk
altid at værne og øge min faders ry20 og mit eget
(Il.6.441-46

18

aidesthai

19

thymos

20

kleos
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Citatet er taget fra den tidligere refererede scene, hvor han står står sammen med sin
hustru Andromake og deres lille søn foran porten på vej ud i kamp. Denne opfattelse
af den homeriske helt som meget kropslig og socialt styret er ikke forkert, men når
man læser selve teksten, opdager man dog hurtigt, at der faktisk også foregår ret så
megen indre re eksion. Allerede det at Hektor er i stand til at beskrive sine
bevæggrunde så klart, som han gør her, peger i den retning.
Grundlæggende er den form for skjult tankevirksom, hvor man for en tid trækker
sig tilbage fra den umiddelbart forløbende virkelighed for at overveje forskellige
muligheder, primært et kongeligt anliggende: Zeus fortæller Hera, at hun hverken kan
eller skal kende alle hans tanker og planer (Il.1.545-50), og og blandt menneskene er
det først og fremmest Agamemnon, der ligger søvnløs om natten (Il.10.1ff.), når den
græske hær er presset
Det er dog ikke kun overkongen, der praktiserer denne særlige re ekterende form
for time-out. Også den enkelte menige helt kan momentant standse op midt i
kampens hede konfronteret med et dilemma, som typisk handler om liv, død og ære. I
den situation taler han til sit hjerte (kêr = thymos), som svarer ham tilbage, og der
opstår en form for indre re ekterende dialog. Som Odysseus, da han, efter at hans
kampfælle Diomedes er blevet såret, står alene i kampen
Nu var Odysseus alene, og ingen af argeierne turd
blive og stå ved hans side. For frygt havde grebet dem alle
Ærgerligt talte han da til sit mandige hjerte og sagde
Hvad gør jeg nu? En skam og en skændsel er det at ygt
skræmt af fjendernes ok. Men værre dog at blive fange
muttersalene. De andre danaer er kyst af Kroniden
Dog hvad er det dog for en snak min hidsighed lader mig føre
Så meget ved jeg at kun kujonerne ygter fra krigen
Den der er bedst til at slås, har pligt til af yderste styrk
at holde stand om end han selv bliver ramt eller rammer en anden
(Il.11.401-10
Odysseus stopper op et øjeblik og artikulerer dilemmaet for sig selv, men for en helt
er der reelt ikke noget valg: Han må under alle omstændigheder kæmpe og så enten
overleve eller dø. I en tilsvarende situation i kampen om den dræbte Patroklos’ lig gør
Menelaos sig med næsten det samme ordvalg de samme overvejelser, men når her til
den modsatte konklusion
Ærgerligt talte han da til sit mandige hjerte og sagde
Ve mig, ifald jeg må lade det prægtige grej og Patroklo
ligge, den helt der faldt for at værne min ret og min ære
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Det er ikke nogen skam at vige for overmagten. Menelaos beskrives generelt i Iliaden
som en af de svagere helte, og han står sædvanligvis under sin bror Agamemnons
beskyttelse. Alligevel er det interessant, at han ikke alene når frem til den modsatte
konklusion, men at det også viser sig at være den rigtige: Han får faktisk hentet hjælp
og Patroklos lig (men ikke hans rustning) ender med at blive bjerget. Det er som om
heltebegrebet her bliver gradbøjet en smule: Hvad man ikke har i armene, må man
have i hovedet.
Der er dog talrige andre situationer, hvor en helt overvejer det ene overfor det
andet for så at træffe en beslutning. Om Nestor
således tøved den gamle en stund tvivlrådig i valge
mellem at kæmpe iblandt danaernes hurtige hestfol
eller at begive sig hen til folkenes drot Agamemnon
Og hvad han syntes var bedst jo mere han tænkte derover
var at få fat på Atriden
(Il.14.20-24

Foruden som i det tidligere citerede indre dialogvers: Ærgerligt talte han da til sit
mandige hjerte og sagde, så udtrykkes tvivl og overvejelse gennem verberne
mermerizein og hormainein, som i de to digte forekommer ialt 72 gange. Tvivl og
overvejelse er således ikke på nogen måde fremmedt for den homeriske helt. Nogle
gange er der - som i eksemplet med Nestor - tale om en simpel afvejning af to næsten
lige gode muligheder; andre gange, som i eksemplerne med Odysseus og Menelaos,
er der tale om et regulært dilemma, hvor omdrejningspunktet er: liv, død og ære
Umiddelbart er det jo den kropsligt følte følelse (menos), som motiverer helten til
handling. Den er den vrede eller kampvilje, som netop realiserer ham som helt, men i
mere komplekse sociale situationer kan den komme på tværs, og så det er den
re ekterende tanke, der skal holde ham tilbage. Hvis ellers han formår at styre sig

.
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Hver en danaer der ser det, vil agte mig ussel og ringe
Men skal jeg kæmpe alene med Hektor og troernes krigsmænd
drevet af skammen for dét, vil jeg snart blive omringet af dem
Hektor tar jo en hoben af troere med sig imod mig
Dog hvad er dét for en snak min hidsighed lader mig føre
Vover en mand at trodse en gud for at slås med en fjend
guddommen skænker sin gunst, da vælter der ulykker mod ham
Ingen danaer, der ser det, vil derfor agte mig usse
dersom jeg viger for Hektor der slås med guderne med sig
(Il.17.90-101)

selv. For Akhilleus i hans sammenstød med Agamemnon i Iliadens 1.sang, kræver
dette en guddommelig indgriben
Ordene sved i Achilles, og i hans behårede bring
vakled hans mandige hjerte i tvivl fra side til side
skulle han rive sit hvæssede sværd fra låret og jag
alle de andre op og ta livet af kong Agamemno
eller betvinge sin vrede og tøjle sin fyrige iver
Medens han stod og gjorde sig sådanne tanker og neto
var i begreb med at drage sit sværd, kom Pallas Athen
(Il.1.188-94
Og hun holder ham tilbage fra at forløbe sig. Der er trods alt grænser for den
homeriske helts intellektuelle formåen. Denne scene fra starten af digtet kan ses
overfor scenen i 24.sang, hvor Akhilleus i mødet med den bønfaldende Priamos
advarer ham mod at presse ham:
Derfor, tir ikke mere mit plagede sind for at undg
at jeg trods alt skal forsømme at lade dig slippe fra huse
trods dine ydmyge bønner og misagte Zeus’s befaling
Det var hans truende ord. Og den gamle blev bange og adlød
(Il.24.568-71)
Det mest dramatiske eksempel på denne lidt mere komplekse opfattelse af mennesket
får vi dog i Iliadens 22.sang, der beskriver dén afgørende duel mellem Hektor og
Akhilleus, som jeg tidligere har refereret til. Store dele af forløbet bliver beskrevet ud
fra Hektors perspektiv, og vi får både hans indre overvejelser og er med ham i det
øjeblik, hvor de ikke længere slår til, og han gør det, som ingen helt under nogen
omstændigheder gør.
I vers 25ff. ser vi Akhilleus, først med den gamle kong Priamos’ øjne, på vej i løb
op imod byen
Oldingekongen var først til at se ham komme til syne
stormende hen over sletten så klar som en skinnende stjern
der i den hedeste sommer står op og stråler på himle
let igenkendelig blandt de tusinde stjerner i natten
det er den stjerne der kaldes Orions hund, og af all
lyser den stærkest, men dukker dog op som varsel om vanheld
brændende feber og pine for arme menneskevæsner
Således glimtede malmen imens han løb, om hans bringe

,


.


e


.


t


e


p


!


,


n


.


e


e


:


å


;


e


n


?


:


 


 


 


:


)


33

(Il.22.25-32
Akhilleus’ tilbagevenden til kampen efter Patroklos’ død for Hektors hånd har drevet
trojanerne på vild ugt, og de har søgt ly inde i byen. Hektor står dog stadigt alene
foran porten og er heftigt opsat på at kæmpe mod Akhilleus - som det ser ud for
Priamos. Selv ikke efter indtrængende bønner fra begge forældre lykkes det at kalde
ham ind i sikkerhed. Han står der stadigt
klar til at møde den store Akhilleus der stormede mod ham
Og som en slange på lien der bier på hyrden i græsset
mæt af forgiftige urter og indædt arrig af ondskab
lyner af sine øjne og snor sig i løkker på lejet
sådan stod Hektor klar med uslukkeligt mod i sit hjert
mens han læned sit strålende skjold mod et hjørne af muren
(Il.22.92-97
Billedet af slangen er tvetydig: Det angiver vilje til angreb og drab men antyder
samtidigt også mindreværd og angst. Derefter ser vi så helten set med omverdenens
øjne: stående klar ved et hjørne af muren. Men så skifter perspektivet entydigt, og vi
be nder os midt i Hektors egne overvejelser. Strukturen er den samme som i de
tidligere eksempler på indre dialog: Han taler til sit hjerte
Ærgerligt talte han da til sit mandige hjerte og sagde
(Il.22.98
Han overvejer derefter forskellige muligheder, men ender (som Odysseus og Menlaos
i de tidligere eksempler) med at besinde sig
Dog, hvad er dét for en snak min hidsighed lader mig føre
(Il.22.122
Og han vælger at blive og kæmpe. Den psykologiske virkelighed er dog en anden:
Udgangspunktet for hans overvejelser er, at han har fejlet, og derfor ikke kan søge ly i
byen som de andre: Han skammer sig og er nødt til at få rettet op på denne ubalance
ved at kæmpe mod Akhilleus. Straks efter forestiller han sig dog at kunne overgive
sig til ham, men besindelsen kommer ligeså abrupt: Akhilleus vil lægge ham ned som
en kvinde og dræbe ham, og så er det alligevel bedre at kæmpe. Han er på randen af
det kollaps, som følger et øjeblik efter
Akhilleus er nu kommet tættere på, han lyser stadigt og nu endnu mere tydeligt
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Fra bronzen han bar, stod lyset i stråle
som fra en brændende ild eller solen der stiger af havet
(Il.22.134-35
Han er her set ud fra den på forhånd kuede Hektors perspektiv, og virkningen lader
ikke vente på sig: Han gyser og ygter. Tre gange når de at løbe rundt om byen inden
vi når frem til den stærke scene med Zeus og vægtskålen: Loddet går ned, og som den
sidste forlader også hans skytsgud Apollon ham. Athene træder ind og intervenerer på
grum vis mod en Hektor, som allerede har tabt både på psykologi og på metaforer. I
det, der må være det ensomste øjeblik i hans liv, viser hun sig for ham som broderen
Deifobos, der tilbyder sig som fælle i kampen. Denne illusoriske støtte er det, der
giver ham lige netop den styrke, han har brug for for at tage kampen op - og at blive
dræbt
Hans fokus er dog ikke på selve kampen men på liget efter kampen, og han prøver
at få en aftale med Akhilleus om dets udlevering til begravelse, men han bliver afvist
hårdt og grumt
Lige så lidt der er ed mellem menneskevæsener og løve
eller forståelse ndes mellem ulven og fåre
…
ligeså lidt kan vi blive venner og slutte en edspagt
(Il.22.262-65
Dernæst kaster Akhilleus sit spyd; han fejler, men Athene bringer det tilbage til ham.
Så kaster Hektor, rammer skjoldet, og det glider af, men da han beder Deifobos om et
nyt opdager han, at han er alene. I det øjeblik gennemskuer han sin situation, og han
ved, at han skal dø. Først her bliver han fokuseret, og det giver ham styrken til det
sidste fremstød, som han ved, at han vil tabe. Denne styrke viser sig i den ledsagende
metafor: Som en ørn, der kaster sig ned gennem skyerne for at gribe en hare. Således
kaster han sig frem
Også Akhilleus kaster sig frem. Stjernemetaforen gentages for tredje gang, nu i
forhold til den lanse, som Akhilleus omhyggeligt retter mod det svageste punkt i den
rustning, som han jo kender som sin egen - det var den Patroklos bar, da han blev
fældet og plyndret af Hektor - og lansen gennemborer ham ved halsen dér, hvor han
ved, at den er svagest. Her er perspektivet igen skiftet, og vi ser dette afgørende
moment gennem Akhilleus’ øjne. Der er en sidste udveksling, hvor Hektor igen beder
for sit lig, og igen bliver afvist. Han minder Akhilleus om den død, der venter ham
selv, hvorefter han dør, og hans sjæl (psykhê) begiver sig af sted til Hades
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Det meste af denne beskrivelse ser vi med Hektors øjne, og det er ham, man som
læser eller tilhører lever sig ind i og føler med - i stærk kontrast til den nærmest
umenneskeligt grusomme og næsten guddommelige Akhilleus. Vi får her en
nuanceret og medrivende beskrivelse af de tanker, der løber igennem hans hoved i de
afgørende øjeblikke op til konfrontationen, samtidigt med at vi gennem metaforerne stjernen, der lyser, og slangen, der vrider sig - får en fornemmelse af de forestillinger,
der ligger bag hans tanker. Det bliver også klart, hvordan disse overvejelser
forhindrer ham i at være entydigt til stede i dét fortløbende øjeblik, hvor handlingen
udfolder sig
Modstanderen fremstår med en næsten himmelsk kraft og entydighed overfor hans
egen tvivl: Han har fejlet, og bliver derfor stående på trods - lige indtil presset bliver
for stort og han må ygte. Det må være en næsten metafysisk angst, der tager magten
fra ham: Akhilleus fremstår med alle en guds kendetegn: Den himmelske stråleglans
og den guddommeligt smedede og derfor sikre rustning - i modsætning til hans egen
røvede. Apollon støtter ham stadigt på ugten rundt om byen (203-04), men da først
vægtskålen er gået ned, er alle både menneskelige og guddommelige kræfter vendt
imod ham (209-215). Det er i forhold til denne afmægtige situation, at man må se den
heroiske værdighed i hans sidste aktive handling, da han kaster sig frem som en ørn,
der dykker. Først her er han fuldt og entydigt til stede i kampen
Paralleliteten mellem den menneskelige og den guddommelige verden bliver, som
så mange andre steder, også tydelig her. Der sker kun det, som er bestemt og helt ned
i detaljen styret af guder: Hektor, der i sit løb rundt om byen ikke kan indhentes af
den ellers rapfodede Akhilleus, fordi han stadigt er under Apollons beskyttelse, og
Akhilleus lanse, som Athene giver tilbage til ham, foruden hendes grumhed, der på
forunderlig vis spejler Akhilleus’ egen. Her kan man næsten blive i tvivl om, hvilken
vej kausaliteten løber. Det er også helt eksplicit, at det er Akhilleus og Athene, der
udfører drabet, og at dette på ingen måde formindsker den ære, Akhilleus kan tage for
det. Tværtimod er det en del af den guddommelige kydos, som omstråler ham under
hele dette forløb.
Denne Akhilleus’ kydos fremstår på en gang subjektivt som en del af Hektors
nederlagsfølelse og objektivt, som det Akhilleus i denne situation er - også i de andre
troeres øjne - og som årsag til nederlagsfølelsen. Akhilleus’ egen subjektivitet
beskrives alene gennem denne synlige og dermed objektiverbare udstråling. Frem til
det sidste moment, hvor perspektivet pludseligt skifter, og det er med hans øjne, at vi
ser lansen blive sat ind
Forholdet mellem guden og helten kan, sammen med det generelle forhold mellem
det gudommelige og det menneskelige parallelunivers, sammenlignes med forholdet
mellem de evige former (ideerne) og den foranderlige fænomenverden hos Platon.
Der er en verden til forskel mellem Homer og Platon, men strukturen er den samme.
Det vil jeg vende tilbage til, når jeg når så langt
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Konklusio
Dette mere komplekse billede af den homeriske helt som både kropsligt umiddelbar
og re ekteret tvivlende kan virke overraskende set i forhold til den heroiske genre og
i forhold til den traditionelle opfattelse af tidligere tiders mennesker som tanketomme
kropsvæsener, der er i deres følelsers vold, men det svarer faktisk ret præcist til det,
som netop de nerer mennesket som sådan i modsætning til de højere pattedyr: At det
har udviklet et verbalt sprog, som frisætter det i forhold til det givne og i en vis
forstand evige øjebliks forløben, og som sætter det i stand til mere eller mindre
systematisk at tænke i både fortid og fremtid. Det er der tvivlen kan opstå og med den
behovet for indre dialog og re eksion.
Denne systematik har naturligvis også sin historie, og de tankeforløb, som vi
følger hos Homer adskiller sig selvfølgeligt radikalt fra dem, vi nder hos Aristoteles:
De er konkrete på ere niveauer: Der er ingen af de her beskrevne indre dialoger, som
indeholder nogen som helst grad af generalisering: De forholder sig alene til den
foreliggende situation og til den næste mulige handling fra heltens side. Man kan
sige, at de fungerer som en kortvarig time-out i forhold til det umiddelbart forløbende
øjeblik. Selv Nestor, som er den gamle og livskloge helt, og dermed den, der i visse
situationer har autoritet til at sætte en generel norm, gør det ved helt konkret at
fortælle en historie om, hvordan tingene gik for sig i gamle dage
Endelig er også digterens egen måde at tematisere tilværelsens dilemmaer på
kendetegnet ved, at han beskriver deres konkrete forløb, sådan som de udspiller sig i
de to gange 24 sange fra alfa til omega. Man nder intetsteds så meget som en ansats
til en generaliserende eller bare konkluderende opsamling. Tingene beskrives - i al
deres kompleksitet og implicitte visdom - alene i deres konkrete forløben. Dette kan
der være ere grunde til, ikke mindst når man sammenligner med Hesiod, som jo i
høj grad er både moraliserende og konkluderende, men det må også ses som et udtryk
for en bestemt måde at tænke og forstå sin virkelighed på: At generel viden er noget,
der opsamles og bevares i konkrete eksemplariske historier. Det er den samme måde
at tænke på, som Sokrates opponerer mod, når han i dialogen af samme navn nægter
at acceptere Euthphrons konkrete eksempler som en gyldig de nition af, hvad
fromhed generelt er (se s.205f.)
Det særlige er således ikke, at den menneskerlige bevidsthedsstrøm på Homers tid,
på samme måde som det er tilfældet for det moderne menneske, forløber i et
dialektisk forbundet dobbeltforløb mellem det umiddelbart levede liv og et re ekteret
niveau af eftertænken, men at digteren så præcist formår at beskrive det
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Hesiod: Theogonien og Arbejder og Dag
Den historiske sammenhæn
Hvad angår formen skriver Hesiod ud af den samme episke tradition som Homer:
Han skriver i det samme versemål (hexameter) og i det samme episke kunstsprog, og
sin inspiration henter han i sidste ende fra den samme bronzealderkultur, som vi så
det hos Homer. Indholdet er dog et andet
Hans tilgang er personlig, og hans sigte eksplicit religiøst og eksistentielt. I
modsætning til Iliaden og Odysseen, hvor digteren aldrig træder frem som person og
omhyggeligt undgår at tage stilling til de etiske dilemmaer, han beskriver, så tager
Hesiod i Theogonien udgangspunkt i en personlig oplevelse af indvielse som det, der
giver ham autoritet til at skrive om de religiøse emner, digtet omhandler. Tilsvarende
tage Arbejder og Dage sit udgangspunkt i en kon ikt, han har med sin broder
Det betyder, at digtene fremstår som værende blevet til på et bestemt tidspunkt i
historien, samtidigt med at de i lighed med de homeriske digte trækker på en lang og
vidtstrakt tradition. De er entydigt skrevet af en bestemt person, som kalder sig
Hesiod, og som vi i et vist omfang føler, at vi lærer at kende. Det er ham, der stiller
de spørgsmål til verdensordenen og til det enkelte menneskes stilling i denne, som
han forsøger at besvare i sin digtning
Når man sammenholder de to digte med tilsvarende ældre theogoniske
beskrivelser fra Det Mellemste Østen, er det dog indlysende, at også han må have
haft sine forlæg. Der er dog intet, der tyder på, at han har været berejst eller har været
i stand til at læse kileskrift eller hieroglyffer, så man må forestille sig, at han har
hentet sit materiale i den bredere fælleskultur, sådan som den i forlængelse af
bronzealderen har været tilgængelig for ham i den græske mundtlige tradition
omkring år 700 fvt.
Religionen var på dette tidspunkt langt mere ydende i sin substans, end det vi i
dag forstår som religion. Objektivt fandtes den som hellige steder, ritualer og skikke,
og som de historier, som videregaves fra generation til generation, og som ideologisk
bandt det sociale fællesskab sammen både lokalt og i lidt større områder. Der fandtes
forskellige historier om det samme, og de samme historier fortaltes forskelligt både
fra generation til generation og på forskellige lokaliteter. Mange af historierne var
gamle og blev formodentlig fortalt over hele den tidligere bronzealderverden
At der indenfor det græske område har været andre bud på, hvordan verden er
blevet til, antydes hos Homer, som taler om Okeanos og Thetys som altings ophav.
Derudover er der overleveret fragmenter af en theogonisk digtning, som føres tilbage
til skikkelser som Orfeus og Musaios, som skulle have levet i tiden før Homer.
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I min forståelse af Hesiod vil jeg tage udgangspunkt i Jenny Strauss Clays21
fortolkning af de to tekster som udtryk for én sammenhængende og meningsgivende
vision af henholdsvis den guddommelige og den menneskelige virkelighed - i
modsætning til de kommentatorer, der primært ser Hesiod som rodet og primitiv.
Ifølge Strauss Clay har de to digte hver deres perspektiv: Theogonien handler om,
hvad verden overordnet er, og anskuer tingene set ud fra gudernes perspektiv,
hvorimod Arbejder og Dage beskæftiger sig med menneskets særlige stilling og
muligheder i denne verden og med spørgsmålet om, hvordan man som individ kan
leve sit liv bedst muligt under de givne ikke særligt gunstige vilkår. Den ser således
tingene ud fra menneskenes perspektiv
Clay (2003)
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Endelig er der Pherekydes, som skrev om verdens tilblivelse i det 6. århundrede fvt.,
og som må have trukket på den samme tradition
Det er denne åbne og mangeartede tradition, som selve skriftligheden med Hesiod
kserer og videregiver til eftertiden som DEN græske tradition. Det er den, der bliver
stående både for grækerne selv, når de skulle gøre rede for deres guder, og for os, når
vi prøver at se tilbage og forstå det, vi kalder den græske religion. For samtiden og
også langt frem i tiden var billedet givetvis langt mere broget
Hesiods rolle i forhold til den religiøse tradition er således mere fokuseret, end det
vi fandt hos Homer: Hvor Homer beskrev gudernes ageren som en side af den
heroiske handling og dermed alene i relation til denne, så er Hesiod den, som tager
stilling til traditionen som sådan og tænker den sammen til én sammenhængende
verdensorden, som inkluderer både guder og mennesker. Foruden at han uddrager den
særlige etik, som han mente måtte være gældende for menneskene i deres særlige
kosmiske position.
Han fremstår dog også som en kompleks skikkelse: Han beskriver sig selv som en
seer, der er indviet og inspireret af Muserne, og han beskriver de guddommelige
sammenhænge, som de belærer ham om. Samtidigt fremstår han dog også som en
slags encyklopædist eller katalogforfatter, som strukturerer og opregner en viden om
guder og mennesker, som han må have haft fra forskellige kilder. Han må i et eller
andet omfang have set den verden for sig, som han beskriver, men samtidigt må han
også have haft en masse sprogligt givent stof - ikke mindst navne - som han har
skullet holde styr på og ette ind i forhold til hinanden. Endeligt står han også som en
slags proto- losof, som i sit forsøg på at formulere en moral bakser med nogle
guddomme, som til forveksling ligner begreber, på en måde, som Homer aldrig var i
nærheden af. Hvor Homer tematiserer de moralske og etiske problematikker konkret
gennem heltenes handlinger og tanker, så forsøger Hesiod metaforisk at de nere en
generel moralsk lovmæssighed.

Theogonie
Theogonien starter med en lang påkaldelse af eller hymne til Muserne (1-115).
Hesiod beskriver her deres færden på bjergene Helikon, hvor Hesiod selv møder dem,
og på Olympos, hvor guderne jo bor. Vi får også at vide, at de er døtre af Zeus og
Mnemosyne (Hukommelse). På Olympen er deres særlige opgave at besynge de
olympiske guder og dermed også Zeus og den særlige orden, som han har skabt, og
hvis historie netop er det, der vil blive beskrevet i det digt, vi er gået i gang med at
læse
Selve sit møde med Muserne (22-35) beskriver han i en form, som siden er blevet
gentaget så ofte, at den er blevet til et ikon eller en cliché: De kom til ham, mens han
vogtede sine får på Helikons bjergside. Her blev han indviet og undervist på en måde,
som har sat ham i stand til at udtale sig om de guddommelige forhold, som
Theogonien behandler.
Hvad der konkret på dette tidspunkt ligger i sådan en beskrivelse er svært at
vurdere i dag: Det kan allerede have været en digterisk konvention22, men op
gennem hele historien har vi personlige beskrivelser af det konkrete fysiske møde
med det guddommelige som en del af den religiøse erfaring. Selv i dag er der
mennesker, som beskriver den slags møder. Så helt uafhængigt af, hvordan man vil
fortolke det, er der næppe nogen tvivl om, at den type oplevelse ndes. At Hesiod
selv tog det alvorligt som et konkret møde fremgår af Arbejder og Dage (657-59),
hvor han fortæller, at han har opstillet den trefod, som han vandt i en sangerdyst, som
votivgave på det sted, hvor han mødte dem
Psykologisk kan man se det som en form for projiceret indre dialog, hvor man
stiller et spørgsmål til sindet/guden/universet - måske i form af den grublen, som der
er rig lejlighed til, når man går på et bjerg og vogter sine får - og man får et svar,
måske i form af en vision, som den, der bliver beskrevet her (22-35). Sådanne
visioner kan alt efter deres betydningsmættethed fremstå med forskellige grader af
virkelighed. For det i primær forstand religiøst tænkende menneske23 er den religiøse
epifani virkelig på en måde, som kan være svær at forstå for et moderne begrebsligt
tænkende menneske

22

Også Homer starter sine digte med at påkalde Muserne. Dog langt mere kortfattet

Dermed mener jeg et menneske, som lever og tænker i en verden, hvor den begrebsbaserede tænkning
endnu ikke er udviklet, og hvor religiøsitetens visuelt-metaforiske tankeform derfor er den eneste måde, man
kan tænke generelt og eksistentielt om livet og verden på.
23
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Under alle omstændigheder er Muserne den autoritet, han påberåber sig, for den
viden om guddommelige forhold, som han skriver om i Theogonien. Det er dog en
autoritet, som udtrykkeligt beskriver sig selv som tvetydig
Landlige hyrder, elendige drog, ikke andet end maver
mangen en løgn, som er sandheden lig, formår vi at ytre
også vi kan, når vi vil, lade sandheden komme til orde
(Th.26-2824
Dette sted er vigtigt for at forstå den tidlige græske religiøsitets særlige epistemologi:
Muserne er guddommelige og derfor den bedst tænkelige kilde til viden om det
guddommelige, men det guddommelige er uudgrundeligt. Vi kender ikke den hensigt,
der ligger bag, og vi kan derfor aldrig vide os helt sikre på det, der bliver meddelt.
Derudover er der tale om hændelser, der går helt tilbage til tiden før guderne blev til,
så også deres viden må have en grænse. At de er døtre af Mnemosyne de nerer dem
genetisk i dette ords oprindelige betydning (genesis, gignesthai25): Det er en del af
deres væsen eller natur at huske. Det er den særlige måde Hesiod de nerer sine
aktører (begreber) på
Selve tilblivelseshistorien starter i vers 116, med at Khaos benævnes som den eller
det, der først opstod (geneto). Dernæst opstår Jorden (Gaia) og så Tartara, dvs.
underverdenen. Sprogligt betyder khaos gab eller svælg, og det er nærliggende at
forestille sig en form for adskillelse i lighed med de tilsvarende mesopotamiske og
ægyptiske skabelsesberetninger, hvor det rum, som livet forløber i, skabes ved at en
gud adskiller himmelen fra jorden. Hos Hesiod kommer Himmelen (Ouranos) dog
først til nogle vers længere nede og beskrives da som udgående fra Jorden. Det ser ud
som om, det i første omgang er Jorden og Underverdenen, der bliver adskilt, selvom
selve forestillingen om en adskillelse svækkes af, at Underverdenen i samme moment
beskrives som beliggende i det indre af af jorden. Khaos og khasma er dog de ord,
der også senere i digtet bruges om dette rum - aldrig om himmelrummet26
Hos Hesiod bliver forestillingen om en adskillelse mellem Himmel og Jord til en
del af den succesionshistorie, som følger, da Kronos, det yngste af Gaia og Ouranos’
børn, kastrerer sin fader, da han lægger sig ned over Gaia for at have samleje med

Her og i det følgende gengivet i Lene Andersens oversættelse (Hesiod 1973).

24

Henholdsvis: tilblivelse og: at blive til. Det er en ordstamme, vi i det følgende kommer vi til at møde igen
og igen.
25

Khaos (Th. 123,700 og 814) og khasma (Th.740).
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hende. Måske er det derfor, at han underspiller adskillelsesmotivet i starten af
historien27
Man kan således forstå Khaos’ tilblivelse som den kosmogone hændelse eller
handling, der består i, at Jorden adskilles fra Underverdenen, men selve handlingen
beskrives ikke. Der er ikke nogen kendt før-første gud hverken til at udføre eller
beskrive den. Det, Hesiod beskriver, er således ikke verdens skabelse men alene den
yderste rand af den horisont, indenfor hvilken vi overhovedet kan vide noget. Det før
nævner han slet ikke.
Khaos skrives sædvanligvis med stort. Denne skelnen går naturligvis ikke tilbage
til Hesiod selv men er et udtryk for senere tiders vurdering. Ordet er neutrum (to
khaos), og som guddom er han/det vel det tætteste, man hos Hesiod kommer på et
rent og sjælløst naturfænomen. På de efterfølgende steder, hvor ordet forekommer,
veksler udgiverne da også mellem at skrive det med stort og med lille
Efter Khaos, Jorden og Tartara28 opstår Eros (den erotiske tiltrækning), som
umiddelbart efter sætter sig igennem og forandrer karakteren af den fortsatte
tilblivelsesproces: Ud af Khaos kom (egenonto) to slags mørke: Erebos og Natten
(Nyx), som parrede sig “erotisk”, og Natten fødte (eksegenonto) sine modsætninger
Dagen (Hêmera) og Det lysende himmelrum (Aithêr). Verbet gignesthai, som i
forskellige former bruges igen og igen, betegner alene tilblivelse og skelner ikke
mellem fødsel og andre former for tilblivelse, men indirekte antydes der alligevel her
en skelnen mellem ikke-kønnet og kønnet tilblivelse, hvoraf den sidste er mere
artikuleret end den første. Verden opfattes grundlæggende som en vækst, der vokser,
udfolder sig og differentieres gennem forplantning
Eros er den første guddom, som til forveksling ligner et begreb eller princip i
moderne forstand, og det er nærliggende at fortolke hele den første tilblivelsesproces
i forlængelse af dette: Det er ikke en beskrivelse af verdens skabelse, og der er ikke
noget handlende subjekt som i den bibelske fortælling, men det er en beskrivelse af
dén første adskillelse, som gør det muligt overhovedet at skelne mellem det ene og
det andet. Og derudaf opstår samtidigt den længsel efter at forenes igen (Eros), som
dog paradoksalt nok sætter yderligere gang i universets differentiering.
Denne begrebslige og dermed loso ske udlægning af den hesiodæiske billedtale
peger klart frem mod de tidlige losoffer. Uden at det på nogen måde siges, er det
nærliggende forestille sig, at verden før Khaos var en ubrudt enhed, som den
Parmenides senere beskriver. Den tidsmæssige horisont for mulig viden, som Hesiod
her sætter for sin tilblivelseshistorie, svarer desuden til den rolle The big Bang spiller
Man kan måske fortolke denne og andre tilsvarende visuelle uklarheder som et udtryk for en kon ikt
mellem visionens enhed og det forhold, at der har været ere forskellige traditioner, som han har måttet tage
hensyn til. Det kan dog også fortolkes som et udtryk for digterens begrænsning som seer: At digtet nogle
steder er mere sprogligt tænkt end visionært set.
27

28

Også et neutrum, der senere som far til Typhoeus bliver til Tartaros i maskulinum.
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i den moderne videnskabsbaserede kosmogoni. Den udtaler sig heller ikke om noget
før.
Denne horisont er sammen med Musernes tvetydige rolle som sandhedsvidner en
del af det, man kan kalde Hesiods relativistiske epistemologi. Viden ses her som
noget der er begrænset og usikkert, og som må ses i forhold til alt det, vi ikke ved og
ikke kan vide - selvom han ikke sætter ord på selve denne ikke-viden. Det sker først
med Sokrates hos Platon i Forsvarstalen; der, hvor han siger, at hans vigtigste viden
består i at vide, at han ikke ved. Hos Hesiod er denne ikke-viden stadig tavs og
uartikuleret
Det videre forløb veksler mellem genealogier, dvs. de mange guder og
guddommelige væseners slægtshistorie, og det, man kalder succesionshistorien, dvs.
den magtkamp, der forløber igennem tre generationer, og som ender med at Zeus
etablerer sig som verdens endelige hersker.
Bag denne maskuline orden, som gradvist og gennem vældige kampe får etableret
sig i en bevægelse, som går fra det monstrøse mod det antropomorfe, nder vi dog
Jorden (Gaia), som allerede i vers 117 blev præsenteret som altings sikre og evige
sæde. Det er hende, som umiddelbart efter, at der er blevet mørke (Nat) og lys (Dag),
ud af sig selv skaber Himmelen, Bjergene og Havet - foruden de guddommelige
nymfer, som bebor (og dermed besjæler) Bjergenes dale.
Det er således hende, der står som garant for den naturlige verden, som hele det
efterfølgende drama forløber i, og dermed også for det uudtalte regelsæt - det som vi
ville kalde naturlovene - som tingene forløber efter, og som også Zeus og de
olympiske guder er nødt til at efterleve. Hun har digtet igennem en dobbelt rolle, som
rådgiver for den yngste generation af guder og i sidste ende for Zeus i hans
bestræbelser på at skabe en varig magtbaseret orden, og som moder til det monstrøst
uordnede i form af nye uhyrlige væsener, som må bekæmpes for at denne orden kan
etableres. Det er også hende, der kender det, som er bestemt (464 og 894) - uden at
det dog angives, hvem der har bestemt det - og som kan rådgive om, hvordan det
måske alligevel kan omgås
Efter genealogisk - kunne man kalde det - at have udfoldet sig selv som noget, der
i en besjælet form svarer til det, vi med et abstrakt begreb kalder Naturen (physis29),
avler hun nu for første gang sexuelt sammen med Himmelen de guder, som senere
bliver kaldt titanerne, foruden kykloperne og de tre hundredearmede: Kottos,
Briareôs og Gygês. Disse titaner udgør den anden generation i succesionshistorien
(133-210). Ouranos er, på trods af den sekundære rolle han digtet igennem spiller i
forhold til Gaia, den første verdenshersker, men da han holder sit afkom skjult i
Dette ord forekommer dog ikke hos Hesiod: Naturen bliver alene beskrevet i denne personi cerede
metaforiske form som gudinden Gaia.
29
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Jordens dyb, og hun presses af denne manglende fuldbyrdelse, overtaler hun sin
yngste søn Kronos til at kastrere ham under deres samleje. Dermed bliver han den
nye og anden verdenshersker
Set med kosmogone briller er teksten komprimeret, men der tegner sig et billede,
hvor der foruden khaos-rummet mellem Jorden og Tartara nu også er skabt et
himmel-rum mellem Jorden og Ouranos, hvor det levende liv kan udfolde sig.
Samtidigt er den kønnede formering ved at blive etableret som den måde, livet
forplanter sig på. I modsætning til Khaos og Jorden selv, som i første omgang skabte
nye væsener ud af sig selv og Natten, der både gjorde det ene og det andet. Alt
sammen udtrykt i betydningsmættede genealogiske billeder
Ud af Himmelens bortkastede kønsdele vokser Afrodite, og Eros nedgraderes til
sammen med Længsel (Himeros) at indgå i hendes følge. Det betyder formodentlig,
at forplantningen herefter får en mere konkret og biologisk karakter: Hvis man
videretænker den religiøse metaforik med moderne begreber, kan man sige, at den går
fra at være en metaforisk beskrivelse af elementers udvikling til i stadigt højere grad
at handle om konkrete levende væsener.
Af de blodråber, som Jorden modtager, føder hun desuden Hævngudinderne
(Erinyes), Giganterne og Asketræsnymferne (Meliai), som i Strauss Clays fortolkning
spiller en afgørende rolle i menneskenes tilblivelse. Ask var det træ, som traditionelt
blev brugt til fremstillingen af spyd. Den historie vender jeg tilbage til i afsnittet om
Arbejder og Dage
Inden næste kapitel i succesionshistorien følger en række genealogier, hvor vi får at
vide, hvem af de første aktører, der parrer sig med hvem, og hvilket afkom, der
kommer ud af det. Nattens børn (211-32), som dramatisk velplaceret følger lige efter
den frygtelige historie om Himmelens kastration, består overvejende af
guddommeliggjorte begreber for tilværelsens mørke side: Død, Alder, Straf og
Bedrag. Der er dog også mere overordnede væsener som Skæbnegudinderne (Klôthô,
Lakhesis og Atropos), som ved fødselen tildeler menneskene deres andel af godt og
skidt, foruden de gudinder (Furierne?) som forfølger og straffer enhver overskridelse.
Lidt forbavsende er hun også moder til Hesperiderne, som hinsides Okeanos bevogter
de gyldne æbler
De følgende genealogier (233-452) beskriver, hvordan det nytilblevne univers
befolkes med naturfænomener som Sol, Måne og oder og med de nymfer
(kvindelige ånder), som beboer Jorden og Havet, foruden de uhyrer, som
efterfølgende slægter af guder og mennesker må rydde op i. Man kan sige, at naturen
differentierer sig og tager form uden dog at nå frem til den orden, som først bliver
etableret med Zeus efter det næste generationsopgør
To guddomme træder her særligt frem, fordi de foregriber begivenhedernes gang,
ved at vi får beskrevet deres særlige forhold til den sejrende Zeus, allerede inden han
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selv er trådt ind på scenen. Denne forudgriben fremkommer ved at de enkelte
genealogier skrider frem fra urtiden mod den nutid, som er den olympiske orden, som
vi dog stadigt kun er på vej mod at få etableret. Den første er Styx (361 og 383-403),
som fremhæves, fordi hun som den første melder sig under fanerne i kampen mod
titanerne med sine børn Zelos (Vilje), Nikê (Sejr), Kratos (Styrke) og Biê (Vold). Som
tak gør han hende til den ed, som guderne sværger ved.
Den anden er Hekatê, som i en hel lille hymne (411-452) beskrives som helt
særligt æret af Zeus på nogle måder, som i dag er svære at gennemskue, fordi det ikke
svarer til noget, vi kender andet steds fra. Vendingerne hvis hun vil og til den hun vil
forekommer dog gentagne gange, hvilket Strauss Clay fortolker som, at hun er en
personi cering af selve den guddommelige vilkårlighed i forbindelse med
gudsdyrkelsen: Hvis hun vil - får du svar på dine bønner (til de andre guder)
I modsætning til Ouranos (Himmelen) sluger Kronos selv sit afkom (453-506). Det
gør han, fordi han af sine forældre Gaia (Jorden) og Ouranos (Himmelen) har erfaret,
at det er blevet ham givet at skulle besejres af sin egen søn. Han bliver ikke kastreret
som sin far, men moderen Rheia skjuler med hjælp fra Jorden den nyfødte Zeus i en
hule, og han sluger i stedet for den indsvøbte sten, som de giver ham. Derefter får vi
at vide, at han senere, narret af Jordens snilde råd (494) og besejret af sin søns
dygtighed og magt, må kaste sine børn op igen
Siden følger voldsomme kampe mellem de olympiske guder og den tidligere slægt
af guder, som kaldes titanerne, men først får vi, som endnu en foregribelse, historien
om titansønnen Prometeus og hans forsvar for menneskene mod herskeren Zeus
(507-616). Denne fortælling synes at forudsætte en viden, som ikke er tilgængelig for
os i dag, og jeg vender tilbage til den i min gennemgang af Arbejder og Dage. Her vil
jeg begrænse mig til at referere de informationer, vi får i Theogonien
Scenen er sat i Mêkônê, hvor guderne og menneskene er mødtes og netop har
afklaret deres indbyrdes forhold. Ved fordelingen af kødet af den okse, som han
efterfølgende slagter, forsøger Prometeus at narre Zeus, således at denne kun får fedt
og knogler, mens menneskene får kødet og indvoldene. Zeus lader sig tilsyneladende
narre, fordi han har ondt i sinde mod menneskene, og som straf nægter han dem
adgang til ilden. Prometeus snyder ham dog igen og giver dem ild i det skjulte, og
som straf for dette får Zeus med hjælp fra andre af guderne konstrueret en skøn ung
kvinde, som bliver ført frem på det sted, hvor guderne og menneskene færdes
sammen - til fælles betagelse men til fordærv for menneskene.
Denne kvindernes stammoder beskrives som en ondsindet snylter, samtidigt med
at den mand, der ikke gifter sig, står alene i alderdommen uden pleje og uden
arvinger. Og selv for den mand, der er så heldig, at han nder sig en ordentlig hustru,
vil ondt uophørligt veksle med godt. Prometeus selv straffes ved at blive spændt op
på en klippe eller søjle, og hver dag æder en ørn af hans lever, som derefter vokser ud
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Dernæst følger kampen mod titanerne (617-719): I en situation, hvor de olympiske
guder og titanerne har kæmpet i mere end ti år uden at nå frem til en afgørelse, henter
guderne - igen på Gaias råd - de tre hundredearmede op fra underverdenen, hvor
deres fader Ouranos i tidernes morgen havde lænket dem. Med deres hjælp, siger hun,
vil de kunne vinde sejren. Disse fortidsuhyrer har hver halvtreds hoveder og hundrede
arme, hvormed de kan kaste klippestykker mod fjenderne. Da der er truffet en aftale
med dem, fatter guderne mod, og de to hære går imod hinanden. Havet, Jorden og
Himmelen genlyder af brag og rystelser, der når helt ned til Tartaros
Zeus, som op til dette tidspunkt endnu ikke havde nået sin fulde styrke, opfyldes
nu af kraft, og han viser sig i al sin magt og vælde, mens lynene fyger fra hans hånd.
Der er ingen kampscener, men slaget beskrives som et voldsomt natursceneri, hvor
jorden brænder, havet koger, himmelrummet oplyses af ammer og heden når ned til
khaos. Himmelen er på nippet til at styrte ned over Jorden.
Efter denne kraftfulde demonstration af tordengudens magt, som er næsten helt
blottet for den sædvanlige antropomor sme, beskrives den endelige afgørelse kort og
nøgternt ved at de tre hundredearmede totalt overskygger Titanerne med de sten, de
kaster fra deres mange arme, hvorefter de sender dem ned under jorden og lænker
dem der
Det mest påfaldende ved denne beskrivelse er den centrale rolle, som Jorden og
hendes monstrøse sønner spiller. Det er helt klart dem, der afgør slaget, og i teksten
ankerer de, næsten som i et triptykon, den epifani, hvor Zeus bliver præsenteret som
den, der har den fulde magt over himmel og jord.
Hvad enten jeg her skriver Himmel og Jord med stort eller småt, så virker det som
en forsimpling af tekstens ertydighed, og den ertydighed som ligger i Jordens
særlige kosmogone rolle: Hun er på en gang selve den monstrøse og uordnede
baggrund, som til stadighed truer med at opsluge den gryende verdensorden, og bærer
af selve den lovmæssighed (det, der er bestemt), ud af hvilken den skal skabes. Hun
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igen om natten. Indtil Zeus’ søn Herakles dræber ørnen og slipper ham løs. Det
tillader Zeus for at øge sin søn Herakles’ i forvejen store hæder
Udgangspunktet er altså et tidspunkt, hvor guder og mennesker endnu omgås, og
der har været et møde, hvor et mellemværende bliver afgjort, formodentlig efter
nogle hændelser, som ikke beskrives, og Prometeus inviterer til den fællesspisning,
som bliver prototypen for de ofringer, som vi møder igen og igen hos Homer, og hvor
man netop brænder knoglerne som offer til guderne, og selv spiser kødet. Sammen
med indstiftelsen af ægteskabet og den vekslen mellem godt og skidt, som Hesiod
vender tilbage til i Arbejder og Dage, så antyder det nogle ting om menneskenes
stilling i forhold til guderne. Der er dog også meget, som forbliver uudtalt, enten fordi
det forudsættes bekendt eller af apotropæiske grunde. Måske er menneskenes
baggrund så grum, at det varsler ondt bare at nævne den. Det kommer jeg tilbage til

er gudernes gud og samtidigt den, der skal betvinges, for at nå sin fulde bestemmelse.
Parallelt, tænker jeg, med den kamp, som bonden kæmper med den mark, han pløjer som det bliver beskrevet i Arbejder og Dage. Det er den samme tvetydighed, vi som
moderne mennesker møder i dag, hvor vi har betvunget naturen så grundigt, at hun
igen truer med at udslette os
Herefter følger en beskrivelse af det Tartaros, hvor Titanerne omhyggeligt bliver låst
inde bag mure og porte (720-818). Det beskrives i stærke billeder, som dog peger i
forskellig retning: Først får vi at vide, at det ligger ligeså langt under jorden, som
afstanden er fra himmelen til jorden, og hvis en ambolt faldt fra det ene sted til det
andet, ville den være ni dage om at nå frem.
Dette vældige rum modsiges dog straks efter af beskrivelsen af jordens og havets
rødder oventil og af Titanernes fængsel som beliggende på et skimlet (euroenti) sted
ved det yderste af jorden, omgivet af mure af malm og nat i tre rækker. Efter
placeringen af Titanerne og af de hundredearmede som deres vogtere gentages begge
beskrivelser i lidt anden form:
Det er nu både jordens, Tartaros’, havets og himmelens kilder og grænser, som
be nder sig her, og de beskrives som skimlede og forhadte af selv guderne. Et stort
svælg (khasma), står der dog umiddelbart efter, hvor man, hvis først man var kommet
indenfor portene, ville kunne kastes hid og did af frygtelige storme i et helt år uden at
nå bunden. Beskrivelsen appellerer på en gang til ens klaustrofobi og til angsten for
det store tomme. Vi be nder os på en gang dybt, dybt under jorden og i det vældige
tomrum, som er khaos.
Der ligger Nattens hjem indhyllet i sorte skyer - fortsætter teksten - hvorefter
følger en heterogen række af beboere i dette mørkeland: Først Atlas, som holder
himmelen oppe med sine stærke skuldre, og derefter den poetiske beskrivelse af Nat
og Dag, der mødes på tærskelen til deres fælles hus, men aldrig er hjemme på samme
tid. Dernæst Nattens børn: Søvn og Død, den ene mild og god for menneskene og den
anden grum og nådesløs. Foran Hades’ og Persefones hjem står en frygtelig hund,
som logrer med hele kroppen, når man er på vej ind, men som æder enhver, som
forsøger at komme ud. Udover denne korte passage med hunden er der ikke nogen
beskrivelse af selve dødsriget
Her har også Styx sit hjem, og vi får nu en beskrivelse af den særlige rolle, som
hun spiller for guderne under den olympiske orden: Hun er den, som de sværger ved,
når de sværger den store ed, og hvis de sværger falsk, venter der dem en frygtelig
straf i form af en koma, som er det tætteste en udødelig kan komme på døden, og ni
års isolation fra de andre guder. Denne gentagne understregning af Styx’ særlige rolle
kan ses som en guddommelig foregribelse af den særlige rolle, Dike (Retfærdighed) i
Arbejder og Dage spiller på det menneskelige plan: Selv guderne har brug for et vist
minimum af social orden
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De enkelte beskrivelser indledes ofte helt kort med et entha (dér er), og der gøres
ikke noget forsøg på at placere stederne geogra sk i forhold til hinanden, og ikke
mindst Atlas er svær at få ind i nogen helhed: Han burde vel be nde sig over jorden
for at kunne holde himmelen oppe, som vi er vant til, men det er som om, der er et
horisontalt verdensbillede, der blander sig ind i det vertikale. Lidt på samme måde
som i Odysseens 11. sang, hvor Odysseus jo sejler mod vest ud til Okeanos oden,
som strømmer i en cirkel omkring jorden, og det er på den anden side af den, at
Odysseus møder de dødes sjæle. Også Styx, der beskrives som en bi od til Okeanos,
hører hjemme her.
Som afrunding af hele beskrivelsen får vi endnu en gentagelse af billedet med
universets rødder og en gentagelse af Titanernes sikre placering bag skinnende porte
hinsides svælget (khaos), samt de hundredearmede vogtere. Denne gang med den
tilføjelse, at den ene af de tre er blevet gift med en datter af Poseidon
Disse mange gentagelser er typisk, sammen med selvmodsigelserne, blevet
fortolket som senere tilføjelser til en oprindelige tekst. Man kan dog også se dem som
forskellige udkast til den samme beskrivelse, som digteren uden at tage endeligt
stilling, har kunnet veksle mellem. Henad vejen er de så blevet skrevet ind i teksten
Strauss Clay har et ret overbevisende forslag til nogle få udeladelser, som ville
gøre teksten mindre repetitiv. Selv har jeg i min forståelse valgt den sikre løsning: at
tage udgangspunkt i teksten, som den foreligger. Fra min Platonlæsning ved jeg, at en
knudret tekst ofte er tegn på, at der er stærke følelser på spil, og det er stærke sager,
der bliver beskrevet
Der er tydeligvis tale om en række forskellige forestillinger, som det af den ene
eller den anden grund kan have været vigtigt for digteren at forene: Den i mine øjne
mest elegante er den vertikale tredeling i himmel, jord og underverden adskilt af de to
enorme svælg. Derudover er der en forstilling om et klamt og muggent sted langt,
langt nede i jorden; der hvor altings rødder er. Endelig er der den horisontale: på den
anden side af Okeanos - måske mod vest som i Odysseens 11. sang og i den
traditionelle ægyptiske kosmologi. Der er ere referencer mellem de to digte. Jeg skal
dog ikke forsøge gøre mig klog på, hvilket af dem, der er forlæg for det anden. Dertil
er kronologien for den tidlige epik både for spekulativ og for usikker.
I min sammenhæng er det vigtigt at forstå denne visionært baserede religiøse
tænknings syntesesøgende karakter: Hvert enkelt billede er en kraft i sig selv, som
søger mening og styrke i helheden. Derfor underspiller digteren forskellene, eller han
modstiller dem paradoksalt. Man nder en lignende tankeform indenfor de moderne
nyreligiøse bevægelser, hvor alt også bekræfter den samme helhed uden småligt
hensyn til den logiske sammenhæng. Forskellen er, at vi i dag har udviklet en
begrebsbaseret logisk tankeform. Det havde man ikke på Hesiods tid. Den samme
geogra ske ertydighed er tydelig i Odysseen
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Nu følger Zeus’ kamp mod det sidste store monster Typhoeus (820-85), som naturligt
nok er barn af Jorden og Tartaros. Også denne beskrivelse er blevet set som repetitiv
og over ødig i forhold til kampen mod Titanerne og den ligner den da også med sit
voldsomme natursceneri. Den adskiller sig dog afgørende ved, at det først er her, at
Zeus selv sætter sin egen magt igennem overfor Jordens monstrøse side. I kampen
mod titanerne vandt han med hjælp fra det monstrøse i form af de tre
hundredearmede.
Typhoeus selv er først og fremmest kendetegnet ved sin monstrøse styrke: Han har
stærke arme og ben og hundrede slangehoveder med spillende tunger og ildspyende
øjne. Derudover har de mange hoveder dog også forskelligartede stemmer, som
udover at være skrækindjagende også kan være almindelig for guder forståelig tale,
og de kan lyde som små hundehvalpe. Det monstrøse beskrives således her som noget
mere og andet end bare frygtindgydende. Det har, kan man forestille sig, sin særlige
plads som eksperimenterende mellemled i den udvikling mod den endelige olympiske
orden, som digtet er rettet mod. Et tema, som senere bliver genoptaget af Empedokles
(se s.187)
På den dag, skriver Hesiod, kunne verden have fået en anden hersker, hvis ikke
Zeus havde været opmærksom på det, der var på vej, og den gældende verdensorden
kunne have været blevet en tilsvarende anden. Men på denne skæbnesdag var Zeus på
sin post, og han havde den fornødne styrke til selv at fælde sin sidste store
modstander
Da Zeus begynder at sende sine lyn af sted, får vi det samme voldsomme
naturmaleri som i kampen mod titanerne, og det involverer alle universets store
spillere: Jorden, Himmelen, Okeanos og Tartara. I den efterfølgende beskrivelse, efter
at Zeus har sat af fra Olympen med en kraft, så bjerget ryster og jorden sukker
derved, nedspilles personi ceringen igen til fordel for det natursceneri, hvor
elementerne koger og hjemsøges af voldsomme ildstorme på grund af lynene og de to
udødeliges anslag. Midt i dette ammehav brænder Zeus samtlige hoveder af uhyret
og kaster det omkuld, så den vældige Jord (på en gang med stort og med lille) endnu
en gang må sukke, og blottet kaster han det ned i Tartaros
Først nu har de olympiske guder fået afgjort deres mellemværende med titanerne
og det monstrøse, og endnu en gang følger de på vanlig paradoksal vis Gaias råd og
vælger Zeus som deres konge, og som sin første embedshandling fordeler han de
forskellige æreshverv (timai) imellem dem
Hermed er den egentlige succesionshistorie sådan set slut, men det er den alligevel
ikke helt (886-900). Hverken tiden eller den stedse frugtbare Jord/natur er helt til at
standse. Det er nemlig blevet bestemt, siger Gaia (og Ouranos), at Zeus med sin
første hustru Mêtis (Råd eller Kløgt) skal avle en søn, som skal blive hans efterfølger.
Efter deres monstrøse (må man sige) råd tager han hende derfor ind i sig - der står
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ikke direkte, at han sluger hende. Denne indkorporering giver ham hans særlige kløgt,
samtidigt med at det inddæmmer problemet. Metis er dog allerede gravid med en
datter, som er Athene, og som Zeus derfor selv føder.
På denne måde inkorporerer han så at sige det kvindelige og dermed naturen i sig
og vel også den særlige visdom, som Gaia har stået for i det foregående. Samtidigt
spøger det monstrøse dog stadigt i den måde, han gør det på, og det sender
efterdønninger ud i de såkaldt homeriske hymner, som man sædvanligvis opfatter
som senere end Theogonien. Ikke mindst den frygt, der hersker både på jorden og på
Olympen i forbindelse med Apollons fødsel, må ifølge Strauss Clay30 fortolkes ind i
denne problematik
Som jeg læser Hesiods verdensbillede, så er den olympiske orden klart det bedst
mulige, men den er et kunstprodukt, som samtidigt er i modstrid med de selv samme
underliggende naturkræfter, som den hviler på. Denne helt grundliggende
kosmologiske problematik, som ikke er mindre relevant i dag, end den var på Hesiods
tid, bliver endnu tydeligere i Arbejder og Dage.
Theogonien fortsætter godt hundrede vers endnu: Først skal vi have de sidste af de
kendte guder på plads (901-62). Derefter beskriver han efter en ny musepåkaldelse de
helte eller heroer, som blev født af gudinder som børn af dødelige fædre (963-1019),
og til allersidst (1020-21) følger en sidste musepåkaldelse, som bebuder en
tilsvarende opregning af de børn, som blev født af dødelige kvinder med
guddommelige fædre. Det svarer til det digt, vi kender som Kvindekataloget, og som
er bevaret i en række fragmenter
Denne temmeligt abrupte afslutning, har igennem tiden affødt mange overvejelser
om, hvor Theogonien egentlig slutter. Måske er det korrekte svar, at den slet ikke
slutter, men at den fortsætter med at opregne den befolkning af halvguder, som bebor
dét heroiske univers, som Homer beskriver, og som grækerne i det 7. århundrede
førte deres slægter tilbage til31. At der også er bevaret et længere prooimion til
Kvindekataloget behøver ikke at være noget problem, hvis man accepterer det
præmis, at digtene - måske allerede fra Hesiods hånd - kan have foreligget i ere
udgaver til forskellige lejligheder.

Arbejder og Dag
Hvor Theogonien fremstår som et stort anlagt værk med en relativt klar indre
struktur, så er Arbejder og Dage langt mere episodisk. Hvis man følger Strauss Clay
30
31

Se Clay (2006).
Se Finkelberg (2005).
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og ser de to digte som et udtryk for hvert deres perspektiv, henholdsvis det
guddommelige og det menneskelige, så supplerer de dog hinanden og giver
tilsammen et billede af hele det univers, som er bestemmende for det enkelte
menneskes liv
Arbejder og Dage fylder ikke sin ramme ud, forstået på en måde at man er
uddannet som bonde, når man har tilegnet sig afsnittet om landbrug, eller har styr på
alle regler for religiøs korrekt vandladning og negleklipning efter at have læst dét
afsnit, men det giver en ramme for livet, som går fra det mest ophøjede til det, set
med vores øjne, snæversynede og tvangsneurotiske.
Digtets centrale person er stadigt Zeus. Han er den, der har sat vilkårene for det
liv, som menneskene har mulighed for at leve, og hvis positive side er den
Retfærdighed (Dike), som han har sat for menneskene i modsætning til dyrene, som
bare æder hinanden. Derudover har han også sat arbejdet som et vilkår for føden i
modsætning til den første slægt af mennesker, som levede i guldalderen, og spiste det,
som jorden bød af sig selv.
Derudover er digtet henvendt til broderen Perses, som han har en kon ikt med, og
til de konger, som forvalter retten i byerne. Digtet er moralsk og eksistentielt i sit
sigte: Moralsk i forhold til retfærd og arbejde og eksistentielt i forhold til de vilkår,
som selv for det mest retfærdige og arbejdsomme menneske, der forsøger at leve efter
alle de regler og tabuer, man kan vide noget om, er usikre og vilkårlige.
Som jeg læser digtene, er der en slet skjult pessimisme i hele Hesiods værk, som
spiller op mod den lovprisning og appel til herskerguden Zeus, hvis orden er klart den
bedste set i forhold til alternativet (Typhoeus), men som alligevel forbliver tvetydig i
sin uudgrundelighed og vilkårlighed. Denne pessimisme eskalerer hen mod
slutningen af Arbejder og Dage, hvor vi kommer tættere på bondens hårde og
slidsomme liv, hvor udbyttet ikke uden videre svarer til indsatsen
Digtet er stadigt skrevet i hexametre og sproget er det heroiske32, som vi kender
det fra Homer, men efterhånden som vi går fra den højstemte mytologiske verden ned
i den menneskelige og ikke spor heroiske hverdag, så forsvinder de episke formler og
sproget bliver mere ad hoc og skriftligt, kan man sige. Hverken sangeren eller
digteren har længere den mundtlige traditions halve og hele formelvers at hvile sig
på. De enkelte vers er skrevet fra grunden, og hvert ord er nyt og har sin særlige
betydning. Det bliver især tydeligt i de såkaldte gnomer eller fyndord
Prooimiet er denne gang kun på 10 vers, hvor digteren beder Muserne om i deres
sang at fortælle om Zeus som den, der bestemmer, hvordan det går det enkelte
menneske, og dermed let kan ændre dets skæbne: Den klart strålende bliver uklar,
Måske er det også som en del af den heroiske klædedragt, at man skal forstå de omtalte konger (basilêes).
De græske bystater var ikke ledet af konger i det 7. århundrede fvt. Kongetitlen blev dog nogle steder bevaret
som en nominel titel med afgrænsede funktioner. Det kan også være den type konger, Hesiod her henviser til.
32
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den skæve lige, og den mandige skrumper ind. Han beder derudover Zeus om at være
opmærksom og om at gøre de menneskelige love rette. Derfra henvender han sig
direkte til Perses: Og dig skal jeg fortælle nogle sandheder.
Dermed er digtets tema slået an: Det er guden, der bestemmer, og det har nogle ret
kontante konsekvenser for det enkelte mennesker her på jorden - og det gælder også
dig, Perses! Han har påkaldt Muserne, men de spiller ikke den samme centrale rolle,
som de gjorde i Theogonien. Her handler det om det menneskeliv, som Hesiod (med
en enkelt undtagelse) selv kender til og derfor kan udtale sig mere direkte om.
Udover den enkeltes liv handler det også om det fælles liv i byerne.
Selve argumentationen starter med noget, der ligner en korrektion til det, han skrev i
Theogonien (11-33): Der ndes ikke én men to slægter af Strid (Eris). Den ene
kender vi som den yngste datter af Natten (Th.225) grum og forfærdelig. Den anden,
som er den ældste, er den form for kappestrid, som får menneskene til at konkurrere
med hinanden i deres arbejde. Den er god og prisværdig for mennesker, og det er
naturligvis den Perses skal lægge sig efter, fremfor at prøve at berige sig ved hjælp af
den slette Strid på torvet. Sæsonen for retstvister og torvesnak er kort for den, der
ikke har fået fyldt sin lade op
Efter denne særlige genealogiske begrebsdifferentiering følger nogle vers, som
handler om en strid mellem de to brødre om en arv; uden at det dog bliver helt klart,
hvad det præcis er, der foregår (33-41). Måske har Perses snydt Hesiod ved at
bestikke de korrupte konger, eller måske har han bare forsøgt på det og er nu, som det
fremgår senere, tilbage igen. Det som derimod ér klart er, at striden bør afgøre
straks og med redelig dom, det er bedst, for Zeus er dens opha
(Arb. v.36
Som begrundelse for arbejdets nødvendighed fortæller han to historier (42-201). Først
igen myten om Prometeus’ forsøg på at narre Zeus og om kvinden, der her bliver
kaldt Pandora (42-105). Det nye i forhold til fortællingen i Theogonien er, at vi får at
vide, at før dette tidspunkt levede menneskene fri fra alle onder og besværligheder,
men da kvinden kom til, tog hun låget af krukken og spredte onderne, så de nu er
overalt på jorden og færdes tavse blandt menneskene33. Alene Håbet forblev tilbage i
krukken, fordi hun forinden lagde låget på igen. Hvad det er for en krukke, eller hvor
den kommer fra, fremgår ikke. Det er heller ikke klart, hvad det mere præcist betyder,
at Håbet ikke slap ud af den

Bemærk endnu en gang denne særlige åndelige måde at tænke tilværelsens generelle forhold på: At
onderne eller ulykkerne færdes tavse blandt os svarer til, at vi også i dag digterisk kan forestille os døden
som en person, der følger os uadskilleligt, mens han venter på det rette øjeblik.
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Strauss Clay ser den udsmykning af Pandora, som omhyggeligt beskrives både her
(endda to gange34) og i Theogonien, som en brudedragt, og hun mildner den noget
harske misogyni ved at fortolke den som mere speci kt rettet mod ægteskabet som
institution: Man(d) er nødt til at gifte sig for at få arvinger og for at blive plejet på
sine gamle dage (Th.603-07). Dermed bliver historien også mere forståelig som
begrundelse for arbejdets nødvendighed: Det er hele dette menageri af kone og børn,
der tvinger manden til at arbejde for føden, ikke bare til sig selv men til sin familie
Dernæst følger myten om de fem verdensaldre (106-201). Den i sammenhængen
mest iøjenfaldende pointe er her, at engang var der en slægt af mennesker, som levede
lykkeligt uden lidelse og besvær, men nu tilhører vi den femte slægt, hvor godt er
blandet med ondt. Og ikke mindst lever vi i et moralsk forfald, som på et tidspunkt
vil få Zeus til også at udslette os
Den første slægt, guldalderslægten, som levede under Kronos’ herredømme, blev
ikke dræbt. Den forsvandt bare - ifølge Strauss Clay fordi den alene bestod af mænd
og derfor ikke kunne formere sig. Derfor skabte guderne sølvalderslægten, som nok
forstod at formere sig, men de var børn og blev hos deres mor i 100 år, og når de
endeligt blev voksne, var de så tåbelige og voldelige, at de hurtigt k slået hinanden
ihjel. Derudover bekymrede de sig heller ikke om at ofre til guderne, og Zeus
skaffede sig derfor af med dem igen. Det særlige ved disse to første slægter er, at de
sådan set slet ikke døde, men de blev til henholdsvis gode og onde ånder, der færdes
på jorden. De er således stadig udødelige
Dernæst skaber Zeus - og det er for første gang eksplicit ham, der gør det bronzealderslægten, og det gør han ek Meliân35, dvs. af de Asketræsnymfer, som i
Theogonien blev nævnt sammen med Giganterne som børn af Jorden og de
bloddråber, der faldt fra den kastrerede Ouranos’ genitalier. Disse Meliai nævnes
derudover i forbindelse med menneskene og ilden i Th.563; og i prooimiet (Th.50)
nævnes menneskene sammen med Giganterne, som derudover - og lidt overraskende
- er helt fraværende som aktører i de to digte
Det er nærliggende at se denne slægt af mennesker som børn af Melierne og
Giganterne og dermed som efterkommere af historiens mest hæslige men samtidigt
kosmogone forbrydelse. Det er det genealogisk DNA, der er så forfærdeligt, at det
ikke kan nævnes. Disse bronzemænd er da også hårde og krigeriske, og de slår
hinanden ihjel, hvorefter de dør og ender i Hades. De er den første af de fem slægter,
som eksplicit og entydigt dør
Beskrivelsen af Pandoras udsmykning gentages med tydelige variationer og på en måde, der gør teksten
usammenhængende. Den samme form for dobbelt og varierende beskrivelse optræder, som tidligere
beskrevet, to gange i Theogonien. Her som der kunne det fortolkes som et udtryk for, at teksten måske
allerede fra Hesiods side har været åben, og at han har brugt de forskellige varianter ved forskellige
lejligheder.
34

Meliân med langt a er genitiv pluralis, dorisk dialekt.
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Hvis denne fortolkning er korrekt, er der dog tale om så kraftig en underspilning, at
det først er Strauss Clay, der er blevet opmærksom på sammenhængen, men i givet
fald må der her være tale om den slægt af mennesker, som i Theogonien mødtes med
guderne ved Mêkônê (Th.536) for at afgøre deres mellemværende. Der støttede de
eller blev i det mindste støttet af Prometeus, som Strauss Clay her ser som en rival til
Zeus om verdensherredømmet. Underspilningen må forstås apotropæisk, dvs. som
noget, der er så ildevarslende, at det slet ikke bør omtales. Den må dog have været
forståelig for Hesiods egen samtid.
Derefter skaber Zeus en slægt, der benævnes som halvguder, og som er bedre og
mere retfærdig end bronzemenneskene. Det er den slægt af helte, som blandt andet
Homer synger om, og hvoraf mange netop er børn af guder og mennesker eller i det
mindste fører deres slægt tilbage til en gud. Det er også krigeriske folk, og nogle af
dem dør i krigene omkring Theben og Troja, og andre bosætter Zeus på de lykkeliges
øer ved Okeanos i en slags ny guldaldertilstand. De bliver altså igen udødelige
Derefter når vi frem til den grusomme nutid, dvs jernalderen, hvor mennesker
lever i udmattelse, sorg og bekymring, og hvor det gode, der måtte hænde os, altid er
blandet med ondt. Også denne slægt vil Zeus tilintetgøre, når det moralske forfald,
som vi allerede nu ser til overmål, når så vidt, at Aidôs (Ærefrygt, undseelse, skam)
og Nemesis (Retfærdig Straf) forlader jorden i deres hvide kapper. Så vil der ikke
længere være noget værn mod det onde
Billedet af de to guder, som iført deres kapper forlader jorden, er en malende
beskrivelse af den sociale morals psykologi: Aidôs er dén følelsesmæssige
modsætning til Hybris, som holder individet tilbage fra at overskride
anstændighedens grænser, og Nemesis er den straf, som sikrer denne afgrænsende
følelses beståen
Hermed er vi i fuld gang med den moralske opsang, som følger. Strauss Clay læser
et håb ind i teksten, om at hvis vi forbedrer os, så vil det her ikke ske, men der står
faktisk bare, at det vil ske, når udviklingen når dertil. Strauss Clays fortolkning er
naturligvis den mest pædagogiske, men, som jeg læser teksten, er dette pessimistiske
brud på det, man kunne kalde håbets logik, typiske for Hesiod. Måske er det det, han
mener med at lade Håbet forblive i Pandoras krukke
Herefter følger (202-12), uden anden formidling end at den er henvendt til kongerne,
historien om falken og nattergalen. Den følelsesmæssige logik ligger dog i den
moralske indignation, som er bygget op i det foregående: Falken, som har nattergalen
i sine kløer og har løftet den højt op i skyerne, håner den, fordi den beklager sig: Jeg
er langt den stærkeste, og derfor gør jeg med dig, som jeg vil. Det er tåbeligt at sætte
sig op mod den stærkeres magt.
Dette helt korte billede er henvendt til kongerne til eftertanke (froneousi kai
autois), men efterfølgende henvender han sig ligeså uformidlet til Perses for at tale

.


.


.


 


 


.


 


54

om retfærdighed (Dike) og hybris. Billedet anskueliggør den stærkeres magt over den
svagere, selv når denne (som Hesiod selv) er en blændende sanger. Overfor rå magt
stiller han derefter den retfærdighed, som kommer fra Zeus. Billedet forbliver dog
tvetydigt, fordi Zeus’ egen magt, som vi til overmål har set det i Theogonien, er
baseret på den samme form for rå magt. Foruden at de store rovfugle sædvanligvis er
associerede med himmelguden
Truer han kongerne med Zeus’ magt eller står falken tværtimod for dem selv som
magthavere overfor sangeren, som er helt i deres vold? Billedet er mere antydende
end klargørende. Måske er det betydningen af froneousi kai autois.
Herefter følger de centrale afsnit om den af Zeus givne retfærdighed, på skift rettet til
Perses og til de ikke nærmere speci cerede konger (213-86). Han sætter her
retfærdigheden (dikê) op som et begreb i modsætning til hybris, der som sagt
betegner den handling som overskrider den aidôs (undseelse, skam), der sætter
rammen for et anstændigt menneskeliv. Aidôs var jo sammen med Nemesis den sidste
gud, som forlader jorden inden jernalderslægtens udslettelse, og skam skal her forstås
i den samme positive betydning, som vi kender fra ordet skamløs. En sådan
overskridelse af almindelig moralsk anstændighed hviler tungt på ens skuldre, ikke
mindst, når man ikke hører til de rige og magtfulde
Beskrivelsen bliver dog hurtigt metaforisk, og vi bliver nødt til at skrive
begreberne med stort: I det lange løb vinder Dike over Hybris, for når det drejer sig
om skæve retsafgørelser, blander Horkos (Ed, edsa æggelsens vogter) sig hurtigt i
løbet: Falske retsager kræver falske eder. Men der udgår en støj fra Dike der, hvor
hun slæbes - det skurrer i ens ører, ville vi sige - når pengegridske mænd tolker
lovene i skæve retsafgørelser, og indhyllet i tåge følger hun grædende med til byen,
hvor hun straffer de uretfærdige.
Jeg på en gang ser, hører og forstår tanken om Retfærdigheden, der som en yndig
ung pige bliver mishandlet og næsten i samme bevægelse følger med som en
straffende gudinde; samtidigt med at jeg bliver berørt. Denne form for logik kan helt
klart noget, som den rent begrebslige logik ikke kan: Den inddrager alle sindets tre
dele: følelsen, forestillingen og selve det sproglige udtryk. De to første er dog klarere
udtrykt end det sidste
Dette bliver endnu tydeligere i det følgende, hvor han beskriver, hvordan de
retfærdiges by trives og blomstrer, mens Zeus straffer den uretfærdige, og en hel by
må lide på grund af en enkelt mands handlinger. Jeg bliver berørt af billederne, men
som udsagn står de som et religiøse postulater. Dernæst beder han kongerne om at
vare sig, fordi Zeus har tredve tusinde udødelige vogtere, som holder øje med
menneskene overalt på jorden (guld- og sølvalderslægternes afdøde ånder?), foruden
at Dike sætter sig på hans skød og melder om ethvert overgreb på hende. Zeus ser
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således alt og ved hvilken form for retfærdighed, der er gældende i den enkelte by hvis han ellers vil. Det religiøse og kontrafaktiske postulat er kun et håb
Gid altså hverken jeg selv blandt mennesker var retfærdi
eller min søn; thi det båder kun lidt at være retfærdi
dersom den lovløse bedre formår at få ret på sin side
Dog det tror jeg endnu, at den rådvise Zeus vil forhindre
(270-73
Afsnittet om Dike slutter med en opsummering: Zeus har indstiftet retfærdighed som
lov (nomos) for menneskene i modsætning til de vilde dyr, som æder hinanden. Den
som med vilje fører retfærdig tale, giver han velstand. Den som tilsvarende med vilje
sværger falsk; hans slægt vil svinde hen.
Teksten begynder nu at nærme sig det fyndordsagtige. Der har allerede været i hvert
fald et enkelt (218) helt kort og skarpt: patôn de te nepios egnô, som kan oversættes
som: ved at lide lærer tåben, svarende lidt til vores: Den der ikke vil høre må føle.
Her (286ff.) får vi at vide, at det ondes vej er let og ligetil, men at dydens vej er stenet
og stejl. Når vi når toppen bliver det lettere, men at den altid vil være vanskelig
Dernæst, at den der selv nder ud tingene er den klogeste, men at den der lytter til en,
der har ret, også er god, hvorimod den, som hverken selv forstår eller lægger sig en
andens ord på sinde, er et udueligt menneske. Dette er henvendt til Perses og står som
indledning til det afsnit, som handler om det arbejdsomme og fromme liv (293-382)
Det er vigtigt at arbejde, fordi det holder sulten fra døren og fylder laderne op. Det
er derudover vejen til rigdom, og guderne sætter pris på den arbejdsomme. Arbejdet
er således ikke nogen skam - som i det mindste de senere grækere opfatter det. Vi er i
denne og de følgende beskrivelser nogenlunde så langt, man kan komme både fra det
heroiske univers hos Homer og fra Theogoniens ophøjede gudeunivers. Det handler
om det daglige brød og den sult, som har været et vilkår i bondens liv siden starten af
den yngre stenalder
Samtidigt med dette skift fra den guddommeligt sanktionerede retfærdighed til det
helt igennem menneskelige daglige slid, så sker der også en ændring af den retoriske
logik: Den religiøst metaforiske retorik viger pladsen en smule for en mere rent
sproglig opbygning af de enkelte led til det, man kalder fyndord eller ordsprog. Med
et græsk ord kaldes stilen gnomisk. Der er tale om en form for retorik, hvor selve den
æstetisk lydlige sammensætning af ordene bliver bærer af udsagnets motiverende
styrke og dermed dets overbevisningskraft. Denne sproglige æstetik erstatter den
billedlige og lægger dermed grunden til en mere verdslig form for moralsk og måske
især etisk retorik. I begge tilfælde er der dog tale om overbevisningskraft og ikke om
en logisk opbygget begrundelse. Forskellen ligger i perspektivet: Hvor den religiøse
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metafor refererer til et perspektiv og en meningssammenhæng, som i sidste ende er
religiøst og dermed kosmisk, så er fundordets perspektiv netop dagligdags og
snusfornuftigt
I versene 317-19 fulgt op af 324 er der en ansats til en differentiering af aidôs
(skam) svarende til den skelnen han laver i begyndelsen af digtet mellem de to slags
Eris (Strid)
Skamfuldhed er ikke god som fælle for den, der har mange
skamfuldhed kan i højeste grad både skade og gavn
skamfuldhed ledsager småkår, men frejdighed hører til velstand
o
og når hensynsløs frækhed (anaideiê) fordriver anstændigheds skrupler
(aidôs)
Aidôs betegner, som vi så, den følelse, som sammen med nemesis (frygten for
gudernes retfærdige straf) holder os indenfor det anstændiges rammer, men det
betegner også den nedslående skamfølelse, som står i modsætning til selvtillid og
godt mod (tharsos). Den aidôs, som gavner, og som skamløsheden fordriver, er
selvfølgeligt den gode aidôs.
Det er også skamløsheden, der fra og med vers 327 fører os videre til en række
handlinger, som netop er kendetegnet ved, at de overskrider rammerne for det
anstændige; det vi i en kristen religiøs sammenhæng kalder for synd: At behandle en
hjælpsøgende og fremmed dårligt, at gå i seng med sin broders kone, at udnytte
forældreløse børn og at tale hårdt til sin gamle far. Det er handlinger, som Zeus i
sidste ende vil straffe, og som Perses derfor skal holde sig fra. I stedet skal han efter
evne ofre til guderne morgen og aften, for at de kan være med ham, og han kan være i
stand til at opkøbe en andens arvelod i stedet for denne hans. Religiøsiteten er her
helt praktisk og økonomisk begrundet.
Afsnittet slutter med en række leveregler (342-82), som ikke handler specielt om
arbejdsomhed, eller er religiøst begrundede. Stilen er den ovenfor beskrevne
gnomiske og moralen stadigt jævn og jordbunden: Inviter den, der er venlig og lad
den fjendtlige være, men inviter især dem, der bor nærmest, for hvis der skulle ske
noget, så er de tættest på. Til ligeså stor skade er en slet nabo som en god er til gavn.
Tag imod et godt mål fra en nabo og giv godt tilbage med samme mål eller mere, hvis
du kan, for at du i en mangelsituation kan nde det, du har brug for. Vær venlig mod
den, der er venlig og stå op imod den, der er imod dig. Også på dansk fornemmer
man den gnomiske tanke- og udtryksform
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Herefter følger det 232 vers lange afsnit om landbruget (383-617). Det fremstår som
en beskrivelse af årets cykliske gang forankret i stjernehimlens bevægelse: Når
Plejaderne står op, skal du begynde på høsten, og når de går ned er det tid til at pløje.
Nøgen sår du, nøgen driver du okserne og nøgen høster du. Det er den lov (nomos),
som er gældende for jordens dyrkning overalt, og som du skal følge for at gøre
tingene i rette tid, så at afgrøden kan komme op til tiden.
Digtet er stadigt henvendt til Perses og moraliserende i sit sigte, men der er
kommet et nyt aspekt ind, som handler om tiden: Det er ikke nok bare at være
arbejdsom; de enkelte handlinger skal også udføres på det rigtige tidspunkt i forhold
til de skiftende årstider. Det gælder naturligt for pløjning og høst, men også
tømmerhugst og forarbejdning af redskaber har sin bestemte årstid. Det medfører
samtidig et fokus på ordentlighed i al almindelighed: Det er vigtigt, at f.eks.
redskaberne er bragt til veje og sat i stand til, når der er brug for dem.
Den religiøse fornemmelse har skiftet karakter og er kommet tættere både på
naturen generelt og på den praktiske hverdag på landet: Zeus’ navn nævnes re
gange: Først (465) sammen med Demeter som jordens gud (khthonios), senere (474
og 483) som den, der kan give den arbejdsomme bonde det held, som skal til, men
hvis hensigt (noos) er svær at gennemskue for mennesker. Derudover optræder han i
vers 416 og 488 som den, der regner. Derudover er det foruden stjernehimmelen
Solen og de forskellige vinde, der står som de styrende kræfter.
Det er svært helt at skelne mellem den blotte kalendermæssige tidsangivelse og
det, man kunne kalde den religiøse kausalitet: At stjernerne altså også er guder og
dermed må formodes at have en personlig vilje i deres styring af årstidernes gang.
Deres regelmæssige bevægelser kan dog iagttages direkte, og de kommer derfor til at
stå for en forudsigelighed og stabilitet, som er i modsætning til Zeus’ uberegnelighed.
Dermed bliver de repræsentanter for det niveau af bestemmelse eller lovmæssighed,
som Gaia stod for i Theogonien. Samtidigt med at de uden videre er synlige og åbne
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Og lidt længere nede: Den som selv tager i tillid til sin skamløshed, også selvom
det er lidt, han isner det kære hjerte. Hvis nemlig du lægger lidt på lidt og gør det
ofte, så bliver det hurtigt stort. Det er nt at tage af det, der er, men en plage for
sjælen at mangle det, der ikke er der. Det beder jeg dig om at lægge dig på sinde
Først og sidst i krukken skal du mætte dig men sparre i midten. Det er sølle at
sparre på det sidste. Du skal ikke lade en pyntesyg kvinde snyde din forstand med
indsmigrende snak, mens hun kigger efter din lade. Den der stoler på en kvinde,
stoler på en tyv. Hesiods berygtede misogyni fornægter sig ikke, samtidigt med at
niveauet er lagt: Det er ikke guld og diamanter hun kigger efter. Det drejer sig om det
helt basale underhold. De sidste vers handler om det fordelagtige i at have få eller
ere børn. Og til sidst: Hvis du i dit hjerte ønsker dig rigdom, så skal du handle
således, og du skal arbejdsomt lægge arbejde på arbejde

for iagttagelse. Den særlige numinøsitet, som har været forbundet med dem som
guder, må have været en helt anden, end den, som har været forbundet med de
olympiske guder.
Samtidig er dette niveau af religiøsiteten et skridt tættere på de senere
natur losoffers mere empiriske tilgang. Denne emperi nder man også i den direkte
omgang med jorden og vejrliget: Som når Zeus har ladet det regne udover det
sædvanlige: Det kan være redningen for den, der har fået pløjet for sent. Alle sådanne
hændelser skal du gemme i dit hjerte, skriver han. Han har også en beskrivelse af,
hvordan morgentågen ved vindens hjælp stiger til vejrs for om aftenen at falde som
regn eller at blæse væk som skyer. Det kommer meget tæt på den form for kausalitet,
som også natur losofferne beskriver.
Afsnittets centrale dele består i en række kvasi-praktiske anvisninger på, hvornår
og hvordan tingene skal gøres, startende med efteråret, når heden a øses af regn og
bladene falder af træerne. Så er tømmeret mindst ormstukkent (eller mindst sårbart
overfor orm), og det er tid til at gå i skoven for at nde træ til værktøj som plove og
vogne. Vi får anvisninger på, hvordan man skal lave en plov og derefter på
anskaffelse af okser og arbejdsfolk. Det er stadig vigtigt ikke at gøre sig afhængig af
naboerne.
Når selve pløjningen starter, er det vigtig at stå tidligt op, at bede til Zeus
Khthonios og til Demeter og derudover at gøre tingene omhyggeligt, så man siden med lidt held - kan glæde sig over at have rigeligt at tage af, og over ikke at være
afhængig af andre, men at det måske er dem, der har brug for en selv. Derefter er der
angivelser for, hvornår det er bedst at pløje, og på den uberegnelighed, der måske gør,
at det alligevel kan lykkes, selvom man ikke når det - hvis f.eks. Zeus regner
voldsomt på det rigtige tidspunkt
Du skal holde dig i gang også om vinteren, når det er fristende at forfalde til
ugidelighed. Der er mange ting, man kan gøre, og det er i det hele taget vigtigt at
forberede de ting, som der bliver brug for senere. Også om sommeren, som er den
anden stille tid på året. Der er her tale om en ordentlighed og fremsynethed, som
vokser ud af omgangen med jorden, og som er fremmed for den heroiske ethos eller
livsstil, samtidigt med at den er dens baggrund
Dernæst følger en lang og ind imellem poetisk beskrivelse af selve den barske
vinter, hvor nordenvinden (Boreas) blæser, og hvor både mennesker og dyr fryser,
mens den unge pige bliver indendørs hos sin moder, bader sin ne krop og lægger sig
i et lunt hjørne af huset. Også de vilde dyr søger ly for at undgå blæsten og den hvide
sne, og det er vigtigt at få forarbejdet sit tøj, så den står mål med vejret
Tres dage efter solhverv, når stjernen Arktouros står skinnende i aftenskumringen,
afslutter Zeus vinteren, og det er tidligt forår. Her fremstår Zeus som den, der styrer
årstidernes gang og Arktouros som tidsangivelse, men som vi ere gange har set, så
udelukker det ene ikke det andet i denne religiøsitetens særlige tankeform. Da er det
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bedst at være færdig med beskæringen af vinrankerne. Og når husbæreren, dvs.
sneglene, forlader jorden og går op i planterne på ugt for Pleaderne (her får de lov til
at stå som forårsagende årsag), så er hviletiden slut, og man skal i gang med høsten.
Så er det om at komme tidligt op og få afgrøden bjerget sikkert i hus
Dernæst følger den hede sommer, hvor cikaderne synger i træerne, hvor gederne er
fedest og vinen bedst; kvinderne mest lystne men mændene udtørrede under Sirius
stjernens hede. Det er årets anden hvileperiode, hvor man kan sidde i skyggen og
nyde sin velstand i form af god mad og drikke. Derefter følger tærskningen, når
Orion viser sin styrke36, og man skal have bragt kornet ordentligt i hus og på krukker.
Så skal der hyres folk til at bringe høet ind, for at der kan være tilstrækkeligt med
føde til okser og muldyr. Du skal heller ikke være fedtet med mad til hunden, så den
kan holde tyvene væk. Og så er det tid til at løsne okserne og lade folkene hvile deres
ben.
Men når Orion og Sirios er midt på himmelen og den rosen ngrede Morgenrøde
ser Arktouros, så skal du høste vindruerne, lade dem tørre i solen i ti dage og i skygge
i fem, hvorefter du hælder dem på krukker. Så er året ved at være gået: Pleaderne er
på vej ned, det er igen tid til at pløje og den samme cyklus starter forfra igen.
Dette afsnit er med sine 232 vers klart det længste sammenhængende afsnit i
digtet. Det står centralt, næsten som et digt i digtet, og det er nærliggende at se det
som polemisk rettet mod den heroiske digtning: Menneskets rette bestemmelse i
denne jernalder er ikke at føre krig, som halvguderne gjorde det, men at dyrke jorden
med både møje og glæde. Det er slidsomt, og der er ingen garanti for succes, men det
har også sine egne beskedne fornøjelser: som glæden ved at kunne tage af et fuldt
forrådskammer og at sidde i skyggen med et krus vin, når heden er værst
I dette afsnit bliver det også tydeligt, at jo tættere beskrivelsen kommer på det
praktiske arbejde, desto tættere kommer den også på den praktiske forståelse af
kausale sammenhænge, som vi også ser hos natur losofferne, og som vi er vant til at
opfatte som videnskabelig.
For Hesiod er landbruget helt klart det centrale erhverv: den beskedne måde
ordentlige mennesker skaffer sig føde og velstand på. Håndværk ndes som
forarbejdning af værktøj og klæder men beskrives som en del af bondens egne
kompetencer. Digtet beskriver således en samfundsform, som i det mindste for
bondens vedkommende er meget lidt differentieret. Dette skal måske forstås som en
arkaisering i forhold til den grad af social differentiering, som var gældende i hans

Her er den igen. For os er det en selvfølge at betragte denne form for besjæling som et udtryk for blot og
bar lyrisk stil, men der har givetvis været en tid, hvor det har været forstået mere konkret. Denne
opfattelsesform er desuden ikke enten.eller: Også i den romantisk lyriske stil er der en snert af religiøs
følelse.
36
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samtid, eller måske bare som endnu et udtryk for den uafhængighed af andre
mennesker, som er så vigtig for ham
Derudover beskriver han handel i forbindelse med søfart, nærmest som en
nødtvungen bibeskæftigelse i forhold til jordbruget (618-94). Det var sådan hans far
gjorde, indtil han tvunget af fattigdom forlod Kyme i Lilleasien og slog sig ned i
Askra, den ussle ække i Boiotien, hvor Hesiod og broderen Perses åbenbart stadigt
bor (633-40). Trods det dårlige udgangspunkt må denne immigration dog være
lykkedes godt nok til, at der har været et arvelod at strides om, og måske er det i
denne personlige baggrund, at man skal søge forklaringen på Hesiods særlige
forkærlighed for landbruget:
Det var faktisk lykkedes for hans far at etablere sig som jordejende bonde blandt
andre bønder i det land, han var emigreret til. Det var den måde han skabte den større
eller mindre velstand, som han gav videre til sine sønner, og det et er den erfaring og
verden, Hesiod selv er vokset op med og i.
Hans egen erfaring med søfart begrænser sig til en kort rejse fra Aulis på
fastlandet til øen Euboia (650ff.), hvor han deltog i en sangerdyst og vandt en trefod,
som han indviede til Muserne og stillede op på det sted, hvor han i sin tid mødte dem
og blev indviet til sanger. For os er dette er en vigtig meddelelse, fordi den gør den
vision, som beskrives i prooimiet til Theogonien, til en konkret hændelse, der skete
på et bestemt sted og tidspunkt. Dermed insisterer han også i dette digt på sin særlige
religiøse autoritet. Selvom det her handler om menneskelige forhold, så er hans ord
stadigt sanktionerede af Muserne
Det gælder også i forhold til den skibsfart, som han tydeligvis afskyer og således
ingen personlig erfaring har med. På trods af denne konkrete uvidenhed mener han, at
han på grund af musernes undervisning er i stand til undervise Perses i det, han kalder
havets mål (metra) (648), og at udtale sig om Zeus’ hensigt eller plan (noos) (661).
Det må være denne helt overordnede og generelle viden om livet og verden, som
Muserne har givet ham indsigt i, og som han mener at kunne formidle videre.
Det er således ikke konkret viden om vind- og strømforhold op og ned langs
Boiotiens kyster, men snarere den mere generelle viden om de mål, der også for
søfartens vedkommende følger af årstidernes skiften, vigtigheden af det rette
tidspunkt (kairos (694)) og de rette mængdeforhold mellem last og båd og i det hele
taget den tanke (noos), der fra Zeus’ side ligger bag det, at mennesker kan sejle på
havet: At det nok er muligt men samtidigt hårdt, risikofyldt og sekundært i forhold til
dyrkelsen af jorden
Det er en form for viden, som er abstrakt og generel i forhold til de konkrete råd,
han ellers giver, og vi ville tale om det som den bagvedliggende ide eller hensigt
(Zeus’ noos) og de mønstre, som tingene forløber efter, men Hesiod har ikke det
sprog, som skal til, for at udtrykke så abstrakt en tanke. Lige bortset fra de tre
nøgleord - metra, noos og kairos.
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Skibsfarten beskrives ligesom landbruget i forhold til sine årstider, og afsnittet
starter i forlængelse af det foregående med efteråret: når Pleaderne er på vej ned og
stormene raser. Det er ikke der, man skal sejle ud. Da er det tværtimod tid til at
trække båden op på land, sikre den mod havet og at bringe ror og sejl sikkert og
ordentligt inden døre. Men når tiden er inde, trækker man båden ud og fylder den
med en last i håb om at få sig en fortjeneste med tilbage:
Ros kun det skib, som er lille - betro din last til et større
hvis du gør ladningen større, vil også gevinsten forøges
(643-44
Havets mål (metra) må henvise til de to tider på året, hvor havet ifølge Hesiod er
åbent for sejlads. Den første er sidst på sommeren halvtreds dage efter solhverv, hvor
vindene er mindre ustyrlige, og hvor man, hvis Zeus og Poseidon tillader det, kan
være heldig ikke at forlise sit skib. Man skal dog skynde sig tilbage inden
efterårsstormene starter. Den anden er om foråret, når gentræet er begyndt at skyde.
Den er endnu farligere, og alligevel er der mennesker, der kaster sig ud i den af
uvidenhed eller nødvendighed: For den fattige er penge37 et spørgsmål om liv. Han
afslutter afsnittet med at advare mod at laste for hårdt, da det kan forårsage en
ulykke: Vogt på målet (metra); og det rette forhold (kairos) er bedst i alle tilfælde.
Herefter følger et afsnit (695 - 764), som tager tråden op fra før de to afsnit om
landbrug og skibsfart, med en række blandede leveregler, hvoraf de første (695-723)
handler om ægteskab, venskab og social omgang: Også ægteskabet har sin rette tid
(horaios): Du skal hverken være for gammel eller for ung, omkring de 30 år er
passende, og kvinden skal være ung, for at du kan lære hende gode vaner og manerer.
Se dig godt for, så du ikke bliver til grin. En god kvinde er det bedste bytte du kan få,
og en dårlig det værste
Gør ikke en kammerat til en bror, og hvis du alligevel gør det, så sørg for ikke at
være den, der bryder venskabet, men hvis han gør det, så skal du sørge for at
gengælde det. Hvis han derimod beder om godt vejr og er villig til at sone sin brøde,
så skal du tage ham tilbage. Det er en ringe mand, som er ven snart med den ene og
snart med den anden.
Vær ikke for gæstfri men heller ikke ugæstfri, ikke ven med de slette eller uven
med de gode. Lad være med nogensinde at håne den fattige; fattigdom stammer fra
guderne. Vogt på din veltalenhed; den er bedst med måde (kata metron). Hvis du siger
noget dårligt, kan du hurtigt komme til at høre det, der er værre. Moralen er den
Jeg bruger ordet penge i mangel af et bedre ord på dansk. Det græske ord skelner ikke mellem mønter og
naturalier. Prægningen af mønter startede i Lydien i slutningen af det 7. århundrede fvt - dvs senere end vi
normalt antager at Hesiod skriver.
37
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samme forsigtige og afbalancerede som i det tidligere afsnit - dybt mistænksom og
forsigtigt positiv. De sociale vilkår er ringe, men der er ingen grund til at lægge
yderligere ondt til det onde
I anden del af afsnittet (724-64) får reglerne karakter af tabuer. De er ikke længere
begrundede hverken i moral eller almindelig livsvisdom men alene i frygten for at
handle forkert og for den straf, som følger. Derfor er det vigtigt at kende disse regler,
selvom det kun er få, der gør det, og de er svære at gennemskue. Det er igen
forestillingen om gudernes uberegnelighed, som skinner igennem, men nu helt nede i
detaljen. På samme måde som når vi som børn besluttede ikke at måtte træde på
stregerne mellem iserne for at få styr på noget, som vi ikke kunne få styr på. Her er
det dog alvor, næsten som en videnskab, der rummer en vis systematik uden dog at
være forbundet med nogen særlig metode. Udover en fornemmelse, som vi ind
imellem godt kan leve os ind i.
Den høje moral, som Hesiod prædiker i digtets første del, og som er digtets
centrale moralske pointe, har en brist, som træder frem både i stort og i småt:
Ligegyldigt hvor meget du sikrer dig, kan du aldrig være helt sikker. Man kan sige, at
Hesiod og polyteismen - i modsætning til Kristendommen - forbliver autentisk på
dette reelle vilkår. Derimod kan man ikke sige, at Hesiod løser det iboende dilemma.
Han ender i noget, der set med moderne psykologiske øjne, mest af alt ligner
tvangsneurotisk snæversyn og perfektionisme. Her følger en række eksempler
Du må ikke fra morgenstunden ofre vin til Zeus eller til de andre guder med
uvaskede hænder; de hører dig ikke og spytter dine bønner ud. Du må ikke tisse
stående vendt mod solen, men når den går ned, og når den står op. Og heller ikke, når
du er ude at gå, på vejen eller borte fra vejen, men idet du sætter dig som en
gudfrygtig og forstandig mand, eller ved en mur i en omkranset gård. Du skal ikke
avle et barn, når du kommer fra en ildevarslende begravelse men fra en fest for
guderne
Du skal ikke fra femdyret til en fest for guderne klippe det tørre fra det grønne
med ammende jern - dvs. klippe dine negle. Du må heller ikke anbringe kanden
over blandingskarret, når der drikkes. Der er nemlig fastsat en dødbringende straf for
dette
Du skal ikke vaske din krop i vand, der har været brugt af en kvinde; efter en tid
vil der være en sørgelig straf for dette. Du skal heller ikke, når du støder på et
brændoffer, håne det usynlige38. En gud vil vredes derover. Og heller ikke skal du
tisse i en ods udløb, der hvor den løber ud i havet, eller i en kilde; det skal du såre
undgå, eller at lette din mave. Og til sidst

Det må være de guder eller ånder, som man ikke kan se, men som formodes at være omkring det; enten
dem, som offeret er rettet mod, eller andre tilfældige, der ligesom fuglene samler sig for at få del i det.
38
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Undgå den frygtelige snak (phêmê) blandt mennesker. Snak er slet; den opstår let,
er tung at bære og vanskelig at fjerne. Intet rygte (phêmê) forsvinder helt, når mange
mennesker udtaler det. Også det er en guddom. Dermed afslutter han afsnittet som
helhed med et lille slag med halen: Også Sladderen (Phêmê) er en guddom. Det føjer
en ekstra tvetydighed til vores forståelse af guddommeligheden, at han så let, for at
understrege en pointe, gør noget til en guddom.
Digtet slutter med afsnittet om Dagene (765-828), som er en gennemgang af de dage i
året, som er markante på den måde, at de enten er særligt gunstige eller særligt
ugunstige for den ene eller den anden aktivitet. I landbrugsafsnittet var årstidernes
skiften de neret ved stjernehimmelens bevægelser og de tegn, der kunne a æses af
det naturlige miljø. Her er det månen og solens kortere cykler, der er de nerende. Et
år synes at bestå af tolv måneder á tredve dage, som hver har sin særlige kvalitet,
samtidigt med at nogle dog er mere markante end andre både i positiv og i negativ
retning, mens andre er indifferente.
Disse forskelle er forbundet til dage i de enkelte måneder på tværs af årstiderne
som: f.eks. den første, fjerde eller syvende dag i måneden. Dagene benævnes som
stammende fra Zeus (ek Diothen). Derudover er de (med to undtagelser) ikke
begrundet i nogen særlig autoritet eller systematik - snarere som en fornemmelse eller
som noget man bare ved, hvis man ved det. Og det er der reelt ikke så mange, der gør.
Det er dog vigtigt for at undgå overtrædelser. Han bruger ikke ordet hybris, men
tankegangen er den samme bare mere adfærdsorienteret som overtrædelser
Jeg giver igen nogle eksempler: På den trettende dag af den tiltagende måne39 skal
du undgå at begynde på såningen, men den er god til at plante ud på. Den sjette i den
midterste passer såre dårligt til planter, men den er god at føde en dreng på, hvorimod
den ikke passer til en pige, hverken til at blive født eller gift på. Heller ikke den første
sjette er passende for en pige at blive født på, men den er god at kastrere geder og får
på
På den fjerde dag i måneden skal du føre din hustru til hjemmet, efter at have fået
de varsler, som er de bedste for denne handling. Femte dagene skal du helt undgå, da
de er vanskelige og frygtelige, for på en femte dag siger man, at Erinyerne tog vare
på Horkos’ fødsel, ham som Eris fødte til skade for dem, der sværger falsk. Og til
sidst
Disse dage er til stor nytte for de jordiske mennesker. De andre er indifferente, uden
hjerte og bringer intet med sig. Andre roser dem for andre ting, men få ved det. Snart
er en dag en stedmoder og snart en mor

39

Måneden som helhed er inddelt i den tiltagende, den midterste og den aftagende
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Konklusio
I denne lange og især hen mod slutningen også lidt seje gennemgang af Hesiods to
digte har jeg bestræbt mig på at gengive teksten så tæt på det græske idiom, som jeg
kunne, samtidigt med at jeg eksplicit forholder mig til den med min egen moderne
indlevelse og forståelse. Denne sidste inkluderer naturligvis en videnskabelig tilgang,
men jeg har bevidst valgt at lade teksten tale til mig på det grundlag, jeg nu har. Det
er det, jeg i introduktionen kaldte at gå i dialog med den, og det har den fordel, at det
gør den relevant for mig selv og måske også for læseren
Jeg bliver berørt af det dystre univers, han synes at have levet i, og den kamp han
har kæmpet for at give det mening og rimelighed. Det er svært - også i dag - at nde
retfærdighed i den måde livet mellem mennesker forløber på, især når man ikke som
de kristne kan forskubbe den til det hinsides.
Jeg bliver også berørt af det nærmest tvangsneurotiske snæversyn, som hans digt
om menneskenes lod ender i, samtidigt med at jeg er klar over, at jeg skal passe på
ikke at psykologisere noget, som reelt er socialt; og måske strander min indlevelse på
min egen tids verdenssyn, hvor alle magter synes kortlagte, i modsætning til hans,
hvor det ukendte må have ligget massivt og tæt omkring en som natten omkring
husets spinkle lys
Samtidigt bliver jeg dog også imponeret over den både eksistentielle og næsten
videnskabelige nøgternhed, han bevarer gennem begge digtene. Denne sidste bliver
tænderskærende i det sidste afsnit om Dagene: Det er vigtigt at kende dem, men det
er der ikke så mange, der gør, og nogle mener det ene og andre noget andet
Hesiod tænker i guder, men begrebsligheden lurer allerede lige under over aden.
Mange af guderne, som f.eks. Eros, er billeder på noget, som senere tiders kunstnere
digter videre på, og som losofferne videretænker, så de nærmer sig begreber. Som
Platon i Symposion, som parallelt med Hesiods beskrivelse også på en gang handler
om guden Eros og om erotikken som en abstrakt ide, der kan manifestere sig i
forskellige former. Den afgørende forskel ligger i den begrebslig logik, som Platon
lader de forskellige talere begrunde Eros’ forskellige fremtrædelsesformer med
I afsnittet om Retfærdighed (Dike) kommer Hesiod desuden tæt på noget, der
ligner en begrebsafklarende diskussion men i en metaforisk form. Han gør det lidt
klodset og set med denne læsers øjne ikke helt overbevisende, men diskussionen er
der. Om denne rudimentære begrebslighed er et udtryk for en særlig fase i den
menneskelige tankeforms udvikling, eller om den er til stede allerede tidligt i den
sproglige udvikling, kan ikke undersøges indenfor rammerne af denne tekst.
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Jeg forestiller mig dog, at man vil kunne nde tilsvarende diskussioner indenfor
den babyloniske og ægyptiske kulturs ramme, men hvordan den ældre stenalders
mennesker beskrev og “begrundede” deres hulemalerier, kan vi ikke vide. Men måske
vil man kunne nde en tilsvarende metaforisk, religiøs form for begrebslighed hos de
før-europæiske australiere. Det var nok værd at undersøge - hvis det da stadig er
muligt
Man kan sige, at guderne hos Hesiod optræder med forskellige grader af
konkrethed, gående fra den antropomorft handlende Zeus, som han f.eks beskrives i
succesionsfortællingen, som det mest konkrete. Dernæst følger naturguder som den
selvsamme Zeus, når han ses i forhold til vejret og landbruget, eller Jorden,
Himmelen og Solen, der på samme måde veksler mellem at fremstå som artikulerede
personer og som mere eller mindre objektivt virkende naturkræfter. Dertil kommer
det, man kan kalde begrebsguder som Eris, Dike og Eros, som guddommeliggør en
forestilling eller en naturkraft, og dermed på en gang gør den tilgængelig for religiøs
veneration og for metaforisk diskussion. Endelig er der det uudgrundelige niveau af
religiøs bestemmelse, som Hesiod slet ikke benævner, men som manifesterer sig
indirekte gennem Gaias meldinger om det, der er bestemt.
Derudover opererer han faktisk også nogle få steder med regulært abstrakte
betegnelser som metra og kairos, som i de givne sammenhænge ikke synes at være
guddommeliggjorte. Der er her tale om praktiske sammenhænge, som får lov til at
være bærere af deres egen ikke besjælede lovmæssighed. Hans beskrivelse af
morgentågen der stiger til vejrs for om aftenen at falde som regn eller at blæse væk
som skyer (AoD 548-53) er tilsvarende en naturalistisk og mekanisk forklaring, som
kommer tæt på den type forklaringer, vi nder hos natur losofferne
I forbindelse med den homeriske gudeverden og dens særlige parallelitet til
menneskenes verden, sådan som den udfoldede sig i kampene omkring Troja,
antydede jeg, at der var momenter, hvor det blev uklart, hvad vej påvirkningen eller
kausaliteten gik. Den samme ontologiske tvetydighed møder vi også hos Hesiod.
Guderne er objektivt givne væsener, der på afgørende vis er styrende for livet på
jorden, men samtidigt behandles de med en digterisk frihed og eksibilitet, som ind
imellem mere end antyder deres subjektive oprindelse som menneskelig
forståelsesform. Som i eksemplet med sladderen eller rygtet (phêmê), der uden videre
som et retorisk greb bliver ophøjet til guddom
Denne ontologiske dobbelthed er et generelt kendetegn for den visuelt, religiøse
tankeform. Når vi tænker i denne særlige modus - hvilket vi jo også gør i dag - så
foregår det som en hypostasering af vores egne indre billeder. Denne tendens havde
selvfølgelig en langt stærkere gennemslagskraft, før den begrebslige modus kom til
som det, vi i dag kan kalde fornuftens afgrænsning. Den forstærkes naturligvis også,
når denne tænkning bliver kollektiv og samfundsbærende, som det jo sker, når et
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religiøst univers etablerer sig som en given kulturs ideologi. Samtidigt er det dog,
som om vi i et eller andet omfang i det mere eller mindre skjulte bevarer en
bevidsthed om disse forestillingers subjektive oprindelse og dermed også retten til at
ændre dem.
Hesiod påberåber sig her Musernes autoritet: Det er dem, der indgiver ham den
sandhed, som digtene udtrykker, men ikke mindst når han argumenterer som i
afsnittene om Retfærdighed, bliver det tydeligt, at digteren selv også har et ord at
skulle have sagt. Denne kreative side af gudetænkningen bliver tydeligere,
efterhånden som vi frem gennem historien får ere opfattelser stillet overfor
hinanden. Helt tydeligt bliver det i Symposion, hvor der bliver fortalt en række
forskellige og indbyrdes uforenelige myter om Eros uden at det på nogen måde
forstyrrer den gode og fromme stemning
Der er ingen tvivl om, at den episke digtning på afgørende vis har de neret den
særlige græske kultur, efterhånden som denne er blevet til og er blevet bevidst om sig
selv i forhold til den omkringliggende verden i det 8. og 7. århundrede fvt. Som
samfundsbærende ideologi er den dog skæv i og med, at den samfundsorden, den
sanktionerer, adskiller sig fra den orden, som reelt var gældende for bystaterne i disse
århundreder.
Zeus er kongernes konge, hvilket i Iliaden afspejler sig i Agamemnons rolle i
forhold til de andre konger, men de græske byer var i det 8. og 7. århundrede fvt ikke
styret af konger, og der hvor der alligevel henad vejen kom eneherskere til, var deres
legitimitet begrænset og suspekt. Bystaterne var frem til det 5. århundrede fvt, hvor
demokratiet som til, typisk styret af byens ledende familier i det, man kalder
oligarkier.
Denne ideologiske uoverensstemmelse, som kan føres tilbage til de
samfundsforhold, som var gældende i den mykenske bronzealder, skaber en særlig
kon iktuel dynamik i den græske verden, som først ophæves med Alexander den
store. Allerede hos Homer er både Zeus’ og Agamemnons autoritet udfordret, og selv
hos Hesiod, som om nogen må opfattes som den, der de nerer Zeus som (næsten)
almægtig enehersker, føler vi os ikke helt betryggede. Der er, som vi så, masser af
skjult kon iktstof tilbage. Måske er det selve denne mangel på, hvad man kunne
kalde ideologisk sammenhæng, som skaber den ustabilitet i den græske tankeform,
som åbner op for nye måder at tænke på. Samtidigt med at den skaber den længsel
efter enhed, som vi vil møde igen og igen i de følgende århundreder, og som på det
religiøse niveau først endeligt forløses i den kristne monoteisme
Den beskrivelse af forholdet mellem Gaia og de successive mandlige herskerguder,
som kommer til udtryk i min fortolkning, og som jeg jo har fra Jenny Strauss Clay, er
der sikkert nogle, som i skyggen af tidens grasserende feminisme vil opfatte som
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feministisk. Selv opfatter jeg den dog som et udtryk for den naturlige dialektik
mellem kønnene, som bevirker, at selv i et så ekstremt patriarkalsk univers, som det,
Hesiod beskriver, må modsatkønnetheden manifestere sig med en styrke, som på en
gang er kraftfuld og dæmoniseret på grund af sin usynlighed, og progressiv i forhold
til den videre udvikling
Køn er i min psykologiske opfattelse ikke to ting, som kan forstås adskilt, men én
ting, som fungerer ved at polarisere sig. Denne polarisering kan være mere eller
mindre, og den kan være på mange forskellige måder, hvoraf nogle dog er mere
tilfredsstillende end andre. Hesiods dæmonisering af kvinden og det kvindelige svarer
til en verdensorden, hvor realiteten er, at vold er magt og magt ret, og hvor det
mandlige køn derfor bliver dominerende uden dog at kunne ophæve sin naturlige
modsætning. Tilsvarende fører vor tids feminisme, som på samme måde systematisk
kun ser verden ud fra det ene køns perspektiv til en tilsvarende dæmonisering af
mænd og det maskuline. Hvad det på sigt fører til, må fremtiden vise, men allerede i
dag må det være svært at vokse op som dreng til en positiv opfattelse af sig selv som
mand og maskulin
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Den tidlige natur loso
Indlednin
Skiftet fra de episke digtere til de første natur losoffer er på ere måder et spring,
som hver især forstærker modsætningen. Først og fremmest er natur losoffernes
udgangspunkt praktisk, og den praktiske tænkning afskiller sig - som vi allerede så
det hos Hesiod - grundlæggene fra den form for teoretisk tænkning, som kommer til
udtryk i religiøs mytetænkning.
I modsætning til myternes abstrakte men konkret opfattede forestillingsunivers er
den praktiske tænkning i sit udgangspunkt konkret og handleorienteret, som når man
slår to intesten mod hinanden og konstaterer, at de ækker på en bestemt måde, som
gør, at de kan bruges til forskellige ting. Den er mekanistisk og erfaringsbaseret og
dermed et naturlige udgangspunkt for videnskabelig tænkning. De to måder at tænke
på er basalt forskellige men har formodentlig begge eksisteret ligeså længe, som
mennesket har haft et sprog
Det forhindrer ikke - som vi skal se i det følgende - at de to tankeformer,
efterhånden som guderne bliver til begreber, kan forbindes, eller at de kan fungere
parallelt adskilt - som f.eks. hos kristne naturforskere i det 19. århundrede. Men det
betyder, at de græske natur losoffer næppe selv har set den skarpe modsætning i
forhold til religionen, som moderne videnskabshistorikere ser.
Dernæst og formodentlig i forlængelse af dette skift fra teoretisk og dermed
religiøs til praktisk tænkning begynder de at udtrykke deres tanker i prosa. For os er
prosa den naturlige udtryksform, og den metrisk styrede sang noget, der kommer til
og måske endda opfattes som lidt opstyltet, men for de gamle er denne opstyltethed
det, der ytter udsagnet op i det abstrakt teoretiskes højere og dermed guddommelige
sfære. Skiftet til prosa betegner dermed også et skift i tankens fokus.
Endelig har vi ikke, som i tilfældet med Homer og Hesiod, tænkernes egne værker
at basere vores forståelse på. De er alle gået tabt, og vi kender dem kun fra de
referater og citater, som senere forfattere som Platon og ikke mindst Aristoteles har
leveret videre til os. Dette gælder for alle de tidlige losoffer frem til og med
Sokrates, og for de tidligstes vedkommende ved vi knap nok, om de overhovedet selv
har skrevet en tekst. Kildemæssigt er vi således i en meget anden situation, og vores
forståelse bliver derfor tilsvarende mere grovkornet og fordrejet af eftertidens
forskellige interesser. Der er næppe nogen tvivl om, at ere af disse losoffer var
væsentlig mere so stikerede, end de kommer til at fremstå som i det følgende
Platon refererer hyppigt tilbage til tidligere tiders opfattelser men han gør det altid
i en sammenhæng og i en fortolkning, som passer ind i denne sammenhæng, og

.
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De tre milesiske natur losoffe
Den historiske sammenhæn
Milet ligger i det sydvestlige hjørne af Lilleasien i den østligste del af det græske
kulturområde vendt mod de store gamle civilisationer i Syrien, Mesopotamien og
Ægypten. Området har været bebygget siden stenalderen, det var kendt i de Hetittiske
arkiver som Millawanda, og frem til 495 fvt, hvor den blev ødelagt af perserne, var
Milet den førende og mest velstående af de ioniske byer. Omkring år 600 fvt havde
byen kolonier og et handelsnetværk, der strakte sig fra Ægypten helt til Sortehavet
Det var derfor et centralt og kosmopolitisk sted at bo, hvor både varer og viden
mødtes, og hvorfra det var let at rejse ud og møde mennesker og samfund, som var
længere fremme, end grækerne selv var på dette tidspunkt. Denne påvirkning østfra
er, som det fremgår af det foregående, ikke noget nyt, men i denne periode fremstår
Milet sammen med de omkringliggende byer som en slags hotspot for denne
udveksling. Det var her den geogra sk orienterede historieskrivning opstod med
Hekataios og senere Herodot (fra det nærliggende Harlikanassos). Det er også her, at
starten på det, vi i dag kalder loso og videnskab, tager sin begyndelse
Det er i det mindste sådan, historien er leveret videre til os fra Aristoteles, der,
som nævnt, ret systematisk bygger sin egen loso op på en kritik af sine
forgængere. Det er derfor også primært gennem ham og hans fortolkning, at vi
overhovedet ved det, vi ved om den tidlige græske loso . Aristoteles betegner de tre
losoffer fra Milet: Thales, Anaximander og Anaximenes som fysikerne (hoi
physikoi), fordi de i hans optik er de første, der forsøger at give en kausal forklaring
på verdens tilblivelse, og fordi de gør det med udgangspunkt i den første af de re
kausale faktorer, som han selv opererer med: nemlig det stof, som tingene og i sidste
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Aristoteles baserer systematisk sin teoriudvikling på de opfattelser, han nder hos
sine forgængere, men sædvanligvis på en måde, der - som vi skal se - inkorporerer
dem kritisk i hans egen begrebsopbygning. Men også senere tænkere som stoikerne
og de kristne har haft deres grunde til at beskæftige sig med den tidlige græske
loso . Det betyder, at vi kommer til at læse dem gennem det slør, som senere tiders
ideologisk prægede fortolkning er - inklusive naturligvis vores eget
I dette afsnit citerer jeg fra Graham (2010) med den traditionelle Diels-Krantz
henvisning i parantes. Ths. refererer her til Thales, Axr. til Anaximander, Axs. til
Anaximenes, Xn til Xenophanes og Pth til Pythagoras - som f.eks (Ths 21(A16)).
Oversættelsen til dansk er min egen

På det givne grundlag er det naturligvis begrænset, hvad vi reelt kan vide om disse
tænkere. Det er dog nok til at vi kan få en fornemmelse af det skift, der nder sted i
selve måden at tænke og forstå på. Et skift som dog traditionelt er blevet understreget
så kraftigt, at det samtidigt må afbalanceres i forhold til kontinuiteten. Vi er her oppe
imod selve fortællingen om den moderne videnskabs historie, som traditionelt
understreger det rationelle og materialistiske i tænkernes verdensforståelse på
bekostning af det religiøse. Reelt er der dog ikke tale om et brud med den
grundlæggende religiøse tankeform, men om at de har et andet og mere praktisk
udgangspunkt for deres arbejde. En væsentlig del af skiftet ligger, som det blev
beskrevet i indledningen, i selve dette praktiske udgangspunkt
Hvor den religiøst metaforiske forståelsesform tog sit udgangspunkt i myterne og
de visioner og metaforisk tænkte tanker, som de vakte hos tænkeren, som også var
digter og sanger, så er de milesiske losoffer praktisk orienterede mennesker, som er
engagerede i at løse praktiske problemer, og det er med udgangspunkt i denne
interesse, at de begynder at teoretisere over de større og mere generelle
sammenhænge. Man kan således sige, at selve den teoretiske tanke med disse
losoffer starter forfra med et nyt udgangspunkt - uden at det gamle dog anfægtes
Vi så en ansats til denne tilgang allerede hos Hesiod i de afsnit af Arbejder og
dage, hvor han almengør sine erfaringer i forbindelse med praktisk landbrug og
skibsfart. Natur losofferne starter omvendt i den praktiske ende, for så siden at give
deres verden en åndelig overbygning, så den - i lighed med både Hesiods og senere
også Platons - forbliver en levende og rationel organisme. Det er en tanke, der ligger
fra start til slut i den græske verdensforståelse

Thale
Når man læser de få kilder, vi har til rådighed, får man indtryk af, at Thales, som er
den ældste af de tre, var en fremstående, socialt aktiv og berejst mand. Han var af en
såkaldt god slægt, som måske stammede fra Fønikien, og nævnes i forbindelse med
politiske beslutninger i det ioniske område - dvs. den sydvestlige del af Lilleasien.
Han synes at have rejst i Ægypten - måske til den milesiske koloni Naukratis - hvor
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ende verden som sådan er blevet til af. For Thales var det vand, for Anaximander det
ubegrænsede (to apeiron) og for Anaximenes luft.
Det er dog vigtigt at præcisere, at selvom det er præcis denne sammenhæng, der
har givet vores ord fysik dets særlige materielle betydning, så er grundbetydningen af
det græske ord physis biologisk. Aristoteles egen fysik er således hans naturlære, og
de milesiske fysikere er tilsvarende natur losoffer. De er ikke specielt kendetegnede
ved at være materialister

han lærte matematik, fandt en metode til at måle højden på pyramiderne, og han
havde et bud på årsagen til Nilens uktueringer. Han kendte til astronomi, beskrev
solens bevægelse fra solhverv via jævndøgn til solhverv og siges at have forudsagt en
solformørkelse, som fandt sted i 585 fvt. Derudover var han kendt som den første af
de syv vise; en liste som vi kender via Platon, men som skulle være skrevet i 582 fvt hvilket må have været i Thales egen levetid. Hans præcise årstal er usikre, men det
angives, at han døde i en alder af 78 år, hvilket svarer til hans ry som klog gammel
mand. Han menes ikke selv at have udgivet nogen tekst
Han empiriske tilgang til tingene kommer til udtryk i teorien om Nilens
oversvømmelser. De skyldes ikke, at Zeus, Poseidon eller odens gud holder vandet
tilbage, men at vinden i disse perioder blæser fra nord. I sin gennemgang af
forskellige mulige årsager til disse uktueringer skriver Herodot
Den ene af disse tilgange siger, at de etesiske40 vinde, der er årsag til at oden
svulmer op, idet de forhindrer Nilen i at strømme ud i havet
(Ths 21(A16)
Denne teori betegner det, man kan kalde en mekanistisk forklaringsmodel, som er
kendetegnet ved, at den forsøger at forklare verdens fænomener kausalt ud fra
iagttagelige fænomener og uden at tillægge dem bevidsthed og personlighed som
guder. Hvis det reelt er Thales, som Herodot her hentyder til41, kan man sige, at han
var en af de første grækere, som formulerede den type af teorier - i prosa vel at
mærke. Vi har jo tidligere set, at denne form for forklaring heller ikke var fremmed
for Hesiod, når han var i sit praktiske hjørne
Der er ikke noget, der tyder på, at Thales udarbejdede nogen egentlig kosmogoni,
men han sagde, ifølge Aristoteles, at jorden ød på et underlag af vand. Måske var
det det, som gjorde, at han (Aristoteles) gjorde ham til fortaler for vand som altings
begyndelse (arkhê). Citatet fra Aristoteles lyder i sin helhed som følger42
De este af dem, der først gav sig af med at losofere, mente, at
udgangspunktet (arkhê) for alting alene var at nde i stoffet. Af dette består
nemlig alt det, der er: af dette opstår det fra starten, og til dette går det i sidste
40

Vinde fra nordvest, som typisk blæser efter sommersolhverv.

Hvilket den romerske losof Seneca synes at vide, eftersom han uden videre gengiver den samme teori i
Thales’ navn.
41

Som nævnt i bogens Introduktion lægger jeg mig i min oversættelse af teksterne så tæt op ad originalerne
som muligt, for at give læseren et indtryk af den måde tankerne udvikler sig af den særlige græske sprogform
på. Det gør teksten lidt vanskeligere at læse, men giver samtidigt mulighed for en større fordybelse i selve
tankens form. For at lette overblikket deler jeg længere citater op i betydningsenheder. Parenteserne er, hvor
intet andet er angivet, mine forklarende tilføjelser.
42
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ende til grunde, idet dets essens/substans (ousia43) bliver tilbage, selvom den
forandres i sine omstændigheder.
Dette, siger de, er elementet (to stoikheion), og det er udgangspunktet (arkhê)
for det værende, og af den grund mener de, at intet hverken bliver til eller går
til grunde, eftersom denne sto ige kerne (physis) til stadighed bevares
…… at der nemlig til stadighed er en kerne, som kan være en eller ere end
en, og som det øvrige opstår af, mens det selv bevares. Med hensyn til
mængden og formen (eidos) på dette udgangspunkt så mener de dog ikke alle
det samme.
Thales, som var den første til at bedrive denne form for loso , siger, at det
er vand - derfor påstod han også at jorden hviler på vand. Måske nåede han
frem til denne antagelse ved at se, at alting næres i fugtighed og at selve
varmen opstår af og lever ved denne, og det, hvorfra det (dvs varmen) opstår
er altings udgangspunkt.
Af denne grund antog han dette - og også fordi altings sæd er fugtig af
naturen, og fordi vand er udgangspunkt for væksten (physis) for de ting, der
er fugtige.
(Ths 15 (A12))
Aristoteles selv var dybt optaget af at beskrive forandring som en kontinuerlig proces,
fordi intet ifølge den logik, som han har arvet fra sine forgængere, kan opstå af intet,
og losoffer som Zenon og Melissos derfor i forlængelse af Parmenides kunne påstå,
at forandring var en umulighed. Det var den, sagde de, fordi selv den mindste
ændring af noget indebærer, at det tilintetgøres som det, det er, og at noget andet
derfor skal opstå af intet. Hvilket er en umulighed. Aristoteles løsning er, at
forandring ikke er en tilintetgørelse, men at noget substantielt bliver tilbage som en
kerne eller konstans i forandringsprocessen
Denne diskussion hører naturligvis ikke hjemme i starten af det 6. århundrede fvt,
og den er et godt eksempel på, hvordan Aristoteles læser de tidligere losoffer i lyset
af den begrebslige forståelse, som han selv er i gang med at udvikle, og som han
netop udviklede gennem denne form for kritik af de gamle. Her går kritikken på, at
fysikerne kun havde blik for det ene af Aristoteles’ re kausale faktorer - nemlig det
materielle stof44
43

For en nærmere beskrivelse af dette begreb, se under Aristoteles s. 249f.

44

For Aristoteles’ model som helhed se s. 260ff.
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Thales’ udsagn om, at jorden hviler på vand kommer her ind nærmest som et
indskud, og de efterfølgende overvejelser om hans mulige begrundelse for at gøre
vandet til det primære grundstof er ikke overvejelser, som han tillægger Thales selv,
men de kan selvfølgeligt i en eller anden form gå tilbage til Thales. Det kan dog
omvendt også være, at Aristoteles alene baserer sin forståelse af hans kosmologi på
påstanden om, at jorden hviler på vand. Selve udsagnet gentager Aristoteles også i en
anden sammenhæng (Ths 18 (A14))
I Aristoteles’ gennemgang er der tre centrale begreber på spil, som vi ikke har mødt
før, men som bliver vigtige senere. Det er arkhê, stoikheion og physis. Ordet Arkhê
betyder konkret45 begyndelse eller ledelse, og det betegner her det, noget først
kommer af (og som derfor også er det mest fornemme), og det bliver senere via latin
til vores begreb princip. Hos Aristoteles står det dog en smule mere konkret, end det
vi mener med et princip.
Stoikheion oversættes sædvanligvis som element, og det betegner det eller de
grundstoffer, som verden menes at være opbygget af - helt parallelt med den moderne
kemiske forståelse af grundstofferne. Selve ordet ndes først hos Platon, men
sådanne stoffer spiller en tydelig rolle hos Anaximenes, og måske udvikles det (eller i
det mindste dets nærmere indhold) i bevægelsen fra Anaximander til Anaximenes.
Physis bliver på latin til natura og betegner som sådan det naturbegreb, som
naturvidenskaben bygger på. Samtidigt bevarer det dog sin betydning af en tings
inderste kerne eller særlige evne, og hos Aristoteles selv betyder det aldrig naturen
som helhed. Han taler alene om den enkelte tings natur og opererer ikke med noget
overordnet, samlende naturbegreb
Det er begreber, jeg vil komme tilbage til senere, men der er intet, der tyder på at
de stammer fra Thales, og selvom de er en uadskillelig del af Aristoteles’ forståelse af
milesierne, så er det i første omgang nødvendigt at gøre sig fri af dem, hvis vi skal
gøre os håb om at leve os ind i deres egen særlige forståelsesform.
Det samme gælder nok også for den række at matematiske teoremer, som Thales
siges at have været den første til at formulere. Som den første af de syv vise indtager
han næsten per automatik en central plads i den senere loso og videnskabs historie,
og det var derfor nærliggende at tillægge ham rollen som den første til både det ene
og det andet.
Man må gå ud fra, at Thales først og fremmest var kyndig i de former for viden og
teknologi, som han kunne hente udefra, og hverken ægypterne eller babylonerne
formulerede den slags teoremer. Det at han tilegnede sig denne viden og anvendte
den i en græsk sammenhæng burde i sig selv være nok til at gøre ham til den viseste
45 Alle

abstrakte begreber, som jeg kan komme på, har en konkret grundbetydning, som den abstrakte
betydning er a edt af - parallelt med den billedlige metafor.
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Anaximande
Ifølge kilderne var Anaximander den første, der udgav en prosatekst med det, som
efterfølgende bliver standardoverskriften for et sådant værk: Om naturen (Peri
fyseôs). Selvom der har været sået tvivl om, hvorvidt de centrale kilder som
Aristoteles og hans efterfølger Theophrast har haft direkte adgang til dette værk, så er
der almindelig enighed om, at han nok har skrevet det. Under alle omstændigheder er
det muligt på grundlag af de referencer og ansatser til citater, der er overleverede, at
tegne et noget mere fyldigt billede af hans opfattelse af verden, end det var med
Thales.
Der har tidligere været en tendens til at fortolke Anaximanders kosmologi
mekanistisk for at kunne gøre ham til den første videnskabsmand i moderne forstand,
men i dag går tendensen mere i retning af en naturalistisk fortolkning, og det er da
også den, der vil være udgangspunktet for den følgende gennemgang.
For den taler, at det er den, der historisk set er udgangspunktet: For selvom Hesiod
ikke havde noget naturbegreb som sådan - ordet physis forekommer slet ikke i hans
værk - så beskriver han den verden, som de herskende guder vokser frem af, som en
form for vækst, der i første omgang udskiller dele af sig selv og siden udvikler sig
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blandt grækerne på denne tid. Hvad han selv har lagt til denne viden må stå som et
åbent spørgsmål
Derudover citerer Aristoteles også Thales for at have sagt: at alt er fuldt af guder.
(Ths 35) og for at have sagt at magnetstenen er besjælet, fordi den sætter jernet i
bevægelse (Ths 34 (A22)). Det sidste skriver han i forlængelse af sin egen forståelse
af sjæl som kendetegnet ved at kunne initiere bevægelse. Vi kan ikke vide, hvad det
er for guder, Thales forestiller sig, men det er nærliggende at tænke på de talløse
nymfer og guddomme, som ifølge Hesiod bebor alle dele af jorden (Th. 129-30).
Måske er det denne forestilling, som Thales her skærper: Det er ikke bare oder og
dalstrøg, der er besjælede, men hvert eneste græsstrå - ja selv det, vi plejer at opfatte
som døde ting, har sjæl. Og som det praktiske og videbegærlige menneske han er,
beviser han det ved hjælp af eksemplet med magnetenen
Denne opfattelse, som man har kaldt panteisme eller panpsykisme (Kahn 1979),
ligger på forskellig vis som en mere eller mindre udtalt forestilling bag den græske
loso hele vejen frem til og med Aristoteles. Man kan således sige, at de tidlige
losoffer tematiserer det aspekt af guddommelighed, som allerede hos Hesiod lå bag
de personlige guders skalten og valten, og som hos ham blev repræsenteret af Jorden
(Gaia). Det vil sige det aspekt af guddommelighed, som be nder sig i en nødvendig
og forudbestemt samklang med naturens regelmæssige bevægelser og det, der henad
vejen bliver til naturlovene

biologisk gennem forplantning. I Theogonien er dette fraværende naturbegreb
repræsenteret af gudinden Gaia (Jorden), og dets vilje eller lov står som noget blot og
bart givent - dvs. uden angivelse af den magt, der står bag - som det, der er bestemt
(peproto (Th. 464) og heimarto (Th. 894)). Det giver også god mening at fortolke
Thales udsagn om guder og sjæl i en sådan naturalistisk retning.
Af de losoffer, der følger efter, er det faktisk kun atomisterne (Leukippos og
Demokrit), der baserer deres kosmologi på en rent mekanistisk opfattelse. Selvom de
ikke selv foretager denne skelnen mellem mekanisk og en biologisk, så vedbliver den
naturalistiske metafor dog at være den mest dækkende for de este af de kosmologier,
som følger efter Anaximander - inklusive Platons og Aristoteles’.
Selve ordet physis er centralt her. Det forekommer kun en enkelt gang i hele den
episke digtning; nemlig i Odysseen 10.303
idet han trak den op af jorden og forklarede mig dens physis46
Det handler her om en magisk eller medicinsk plante, som Hermes giver til Odysseus
for at beskytte ham mod Kirkes trolddom. Plantens natur er her dens indre kraft eller
det, den kan bevirke; svarende til at frøets physis er dets evne til at vokse op og blive
til en bestemt slags plante. Det er denne iboende evne til selvstyrende og målrettet
vækst, som er kernen i det, man kan kalde den biologiske eller naturalistiske
forståelsesmodel. Den adskiller sig fra den tilsvarende mekanistiske, som kræver, at
hvert enkelt led i en forandringsproces skal kunne forklares ud fra ydre kausale
faktorer. I modsætning hertil kan naturalisten i sidste ende føre sin verdens processer
tilbage til selve det levendes evne til selv at initiere bevægelse. Det er den opfattelse,
som også Aristoteles giver udtryk for i sin Psykologi (Peri psykhês): Sjæl eller psyke,
som vi også siger på dansk, er netop kendetegnet ved denne evne til selv at initiere
bevægelse. I dag ville vi kalde det frihed
Anaximanders centrale begreb - det Aristoteles kalder hans arkhê eller stoikheion er apeiron (af peras, grænse). Den præcise betydning af dette or er omdiskuteret47.
Den leksikale betydning48 er uendelig eller evig i spatial og temporal betydning, men
med den særlige form for uendelighed, som kendetegner en cirkel, som en sekundær
betydning: En glat ring kan f.eks. betegnes som apeiros i denne betydning men ikke
en ring med en indsat sten
Traditionelt er ordet blevet opfattet som en angivelse af det første grundstofs
uendelige spatiale udstrækning og dermed som en forløber for atomisternes uendelige
tomme rum. Den logisk set mest elegante fortolkning er - i min forståelse - at se det
46

Min oversættelse.
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Se Gregory (2016) s.ff.
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The Brill Dictionary of Ancient Greek (2015 (1995))
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som dét ubestemte og dermed uafgrænsede, som den differentierede verdens bestemte
og de nerede dele er udskilt af, men ifølge Gregory (2016) er begge disse
betydninger for abstrakte og tekniske til dette tidlige tidspunkt. I sin egen
gennemgang ender han med at opfatte det som grænse- eller endeløst i den cirkulære
betydning og at forstå to apeiron som kugleformet på samme måde som senere
Parmenides
Hvilken mere præcis betydning, Anaximander selv har ønsket at angive, er det nok
ikke muligt at fastslå i dag, men alle de ovennævnte betydninger ligger latent i ordet,
og må have påvirket eftertidens måde at tænke i stof, rum, tid og guddommelighed
på. Min egen forkærlighed for se apeiron som en første artikulering af den
ubestemthed, som jeg nder i Hesiods manglende beskrivelse af det, der var før
Khaos, er nok mest logisk ønsketænkning
Under alle omstændigheder beskrives dette apeiron som værende i stadig bevægelse,
og selve den kosmogone hændelse eller handling bliver hos Plutarch beskrevet
således
Han (dvs. Anaximander) siger, at af det evige udskilles noget, som skaber
varme og kulde med henblik på tilblivelsen af denne verden, og at en sfære af
ild opstår af dette omkring den luft, som er omkring jorden, som bark om et
træ. (Axr 19 (A10)
Disse tre linjer beskriver selve den primære tilblivelsesakt, hvor noget af to apeiron,
som Plutarch her gengiver som det evige og dermed temporalt ubegrænsede,
udskilles i modsætningerne koldt og varmt, som så bliver til jorden, luften og ilden.
Denne sidste ligger som et beskyttende lag af bark omkring verden, for derefter
(fortsætter Plutarkh) at bryde sammen og blive til de lukkede hjul af ild, som er
himmellegemernes baner. Solen, månen og stjernerne, forestiller han sig, er åbninger
i disse roterende hjul, hvor ilden skinner ud
Udskillelsen af det skabende (gonimon) svarer til tilblivelsen af det svælg (khaos),
som hos Hesiod var det, der startede den kendte og differentierede verdens tilblivelse.
Det bliver til modsætningerne kulde og varme, der uden videre manifester sig lagdelt
som jord, luft og ild. Når dertil føjes, at jorden oprindeligt var dækket af vand (Axr
14 (A27)), må det være muligt at konstatere, at det er præcis her, at teorien om de re
elementer (stoikheia) har sit udspring - samtidigt med at der bliver antydet en
dynamik imellem dem, som handler om varme og kulde. Det er dog først
Anaximenes, der - som informationerne er overleveret - mere præcist beskriver denne
dynamik

fi

.


.


fi

)


.


.


:


fi

77

At det synes at være kilden (arkhê) til det øvrige og at omgive alt og at styre
alt
At styre alt: To apeiron er således ikke bare at det stof, som verden udskilles af, og
som omgiver den. Det fungerer også som en slags sjæl, som styrer dens tilblivelse og
daglige funktion. Den bagvedliggende og overordnede styring, som antydes hos
Hesiod, bliver på denne måde eksplicit hos Anaximander. Det er denne styring, som
sikrer verden som et ordnet og måske også i moralsk forstand ordentligt sted. Dermed
er han som teologisk tænker på vej til at løse det dilemma omkring retfærdighed, som
Hesiod kørte fast i. I hvert fald synes den senere moral loso , uden videre at have
antaget en guddommelig styring, som var positiv og god. I stærk kontrast til den
græske polyteisme iøvrigt
Kort efter i det samme citat konkluderer Aristoteles
At dette er det guddommelige, da det er udødeligt og uforgængeligt, som
Anaximander og de este af natur losofferne (hoi physiologoi) siger
(Axr 16 (A15 og B3)
Det er guddommeligt, fordi det er uforgængeligt, og da det er guddommeligt har det
selvfølgeligt også en sjæl. Det er den logik, som Aristoteles læser ind i de tidlige
losoffer, og som han selv tilslutter sig. Derudover accepterede Anaximander
formodentlig også - i lighed med ethvert normalt tænkende menneske i den græske
oldtid (selv atomisterne) - det traditionelle niveau af polyteistiske guder
Vi kan ikke vide, hvordan Anaximander præcist har forestillet sig de dele af
verden, som senere bliver de neret som de re elementer, eller hvordan han har
forstået dynamikken mellem dem. Den overordnede dynamik, som må være den, der
følger direkte af den guddommelige styring, bliver dog beskrevet i et citat, som
stammer fra Simplicius, der på sin side citerer Theophrast. Det lyder som følger
Af det, som det værende opstår, til det går det også til grunde af
nødvendighed. De giver nemlig kompensation (dikê) og gengældelse (tisis)
til hinanden for deres overgreb (adikia) i overensstemmelse med tidens
forordning (taxis). (Axr9 Fr.1
Den præcise betydning af de enkelte dele af disse to sætninger, hvoraf mindst den
sidste sædvanligvis opfattes som et direkte citat fra Anaximanders egen tekst, er
49
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I Fysikken (203b9-1049) skriver Aristoteles endvidere om to apeiron

omdiskuteret, men der er ingen tvivl om den overordnede betydning. Det beskriver,
hvordan verdens entiteter opstår og går til grunde af det ubegrænsede (apeiron) i et
samspil mellem modsætningerne (varme og kulde), der beskrives som en form for
balance i ubalancen, hvor snart det ene og snart det andet tager over, men hvor de
gensidigt og med faste intervaller kompenserer hinanden for den begåede
overskridelse. Svarende til det vi i dag ville kalde dynamisk balance
Der er tale om en ret præcis beskrivelse af, hvad en sådan dynamisk balance er,
men den er udtrykt i en slags juridisk eller moralsk sprogbrug. Simplicius opfatter det
som gående på de re grundelementer, som jo er den model, han kender til og går ud
fra, men det bliver kun mere præcist af, at vi i første omgang nøjes med at forstå det i
forhold til de blotte modsætninger, som i det tidligere citat var varme og kulde. Det,
der bliver til i denne dynamiske udveksling, er under alle omstændigheder alle denne
verdens forskelligheder - inklusive grundelementerne i den form han eventuelt har
opereret med disse
At han udtrykker sig i moralske vendinger understøtter forståelsen af
Anaximanders verdensorden som retfærdig og af denne retfærdighed som noget, der
på guddommelig vis er iboende to apeiron. Metaforikken står og vakler mellem det
moralsk antropomorfe og det naturalistiske, men der er sket et skred i forståelsen af
det guddommelige, i og med at fokus er gået fra det polyteistiske til det naturalistiske
eller naturreligiøse niveau. På trods af dets guddommelighed og besjælethed ville det
være forkert at skrive apeiron med stort. Der er tale om en mindre personlig og
samtidigt også mindre vilkårlig form for guddommelighed, end den Hesiod kæmpede
med hos Zeus.
Som moral losof - i det omfang han var det - kan man sige, at Anaximander løser
Hesiods dilemma. Denne løsning bærer dog stadigt den tvetydighed med sig, som
ligger i forholdet mellem det lovmæssige og det moralske. På samme måde som et
bygkorn i sin naturlige besjælethed altid vokser op som byg, så udfolder verden sig
gennem apeiron’s naturligt iboende styring på en på forhånd bestemt og ordnet måde;
svarende til det, vi kalder naturlovene. Indenfor rammerne af denne forståelsesform
er der dog ingen modsætning mellem besjælethed, moral og lovmæssighed. Det
svarer til den opfattelse af det absolut godes form eller ide, som vi senere nder hos
Platon
Udover denne række af principper for verdens tilblivelse og natur - det man kan kalde
for hans metafysik - så beskriver Anaximander også mere konkret dens indretning,
dyrenes og menneskenes tilblivelse, og han forklarer en række af de meteorologiske
fænomener, som vi kan iagttage i hverdagen.
Jorden, der har form som en cylinder, er placeret i midten, mens himmellegemerne
drejer som store mørkelagte hjul omkring den. Disse hjul er dog fulde at en ild, som
skinner frem og bliver synlig for os der, hvor der er en åbning i hjulet. Selve hjulet er
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formet af luft - i en form åbenbart, som ikke er gennemsigtig. Sol- og
måneformørkelse opstår, når åbningen lukkes til. Jorden bevarer sin plads i midten på
grund af lighed (homoiotês) - dvs. ligevægt
De forskellige atmosfæriske hændelser som torden, lyn og storm forklarer han
som forskellige former for vind, der reagerer mod hinanden. Vinde er strømme af luft,
som kan være mere eller mindre tætte og fugtige. De kan presses sammen og reagere
mekanisk på denne sammenpresning med torden. Jorden var oprindeligt dækket af
vand, men efterhånden blev den udtørret af solens varme, hvilket skabte vindene, som
satte himmellegemernes bevægelser i gang.
De første dyr opstod i vand, da jorden blev opvarmet af solen, og de var omgivet
af en slags bark (phloios). Efter en tid gik de på land og efter at barken var brudt op,
levede de i en kort tid der i en ny form. Noget lignende siges om de første mennesker:
De opfostredes i sk, indtil de blev gamle nok til at tage vare på sig selv, hvorefter de
gik i land. Pointen er, at da menneskene i modsætning til andre dyr er ude af stand til
at tage vare på sig selv som nyfødte, så måtte de oprindeligt være opstået af noget
andet
Denne beskrivelse af verdens form og funktion og af livets tilblivelse er stykket
sammen af en række meget kortfattede referater hos senere forfattere, og den yder
næppe originalen retfærdighed. Den er dog kendetegnet ved konsekvent at gøre brug
af mekaniske og naturalistiske forklaringsmodeller - der tales på dette niveau ikke om
nogen form for guddommelighed. Selvom det umiddelbart kan være svært at
gennemskue, så baserer dele af den sig - ifølge Gregory - på iagttagelser, som han
efterfølgende forsøger at nde en logisk forklaring på.
Endeligt er den kendetegnet ved, at den i modsætning til den model, vi kunne læse
ud af Hesiods tekst, hænger sammen på en sådan måde, at man kan danne sig et
geogra sk sammenhængende billede af den verden, den beskriver. Det giver derfor
mening at stille spørgsmål til dens indre logiske sammenhæng på samme måde, som
vi gør, når det drejer sig om en moderne naturvidenskabelig beskrivelse. Den kan
derfor ses som prototypen for denne form for beskrivelse.
Derudover er det markant at kunne konstatere, at allerede den første ansats til et
direkte citat af en loso sk græsk tekst (Axr9 Fr.1) viser en forståelse af
livsprocessernes dialektiske natur: at de forløber i et samspil af forbundne
modsætninger

Anaximene
Om Anaximenes liv ved vi ikke så meget andet, end at han efter al sandsynlighed var
den yngste af de tre milesiere og, som vi kan se af det overleverede, byggede videre
på Anaximanders arbejde. Det vigtigste i denne sammenhæng er, at han beskriver den
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dynamik, som det stof, verden er opbygget af, forandrer sig med. Dermed udvikler
han Anaximanders beskrivelse af apeiron’s udspaltning i de modsætninger, som
bliver til verdens dele: jorden, havet, luften og den omgivende ild, til en generel
model om grundstoffer og for, hvordan et enkelt stof (luft) kan transformeres til en
række forskellige stoffer og dermed forklare de forskelligheder, som kendetegner
verden.
Det, der adskiller de faste stoffer som jord og sten fra luften og ilden er deres
konsistens. Simplicius beskriver det således
Der er nemlig nogle, der skaber alt det øvrige af noget enkelt sto igt ved
tyndhed (manotês) og tykhed (pyknotês). Således siger Anaximenes at luft
bliver til ild ved at udtyndes (araioumenon) og ved at tykne (pyknoumenon)
til vind, og derfra til tåge, og fremdeles til vand, og så jord og så sten. Og alt
det øvrige kommer af disse. (Axs.6 (A5)
Allerede Anaximanders model var dynamisk i den forstand, at den beskrev verdens
mangfoldighed som et resultat af modsætningernes udspaltning og deres dynamisk,
afbalancerede udveksling med hinanden. Men hvordan disse forandringer på det
sto ige niveau nder sted, blev ikke beskrevet
Anaximenes sætter fokus på selve stoffet og beskriver dets form som styret af dets
konsistens. Dermed bliver han i stand til at beskrive, hvordan den ene slags stof
bliver til den anden: Når vandet fordamper bliver det til tåge, fordi stoffet bliver
tyndere og tilsvarende til jord, fordi det tykner. Næste trin i denne tankeproces er, at
Demokrit beskriver dette stof, som bestående af atomer. Det er dem, der ved at
spredes eller samles er styrende for stoffets konsistens
For os er denne tanke om atomerne allerede så medtænkt i vores forestilling om
stoffet, at jeg har svært ved helt at forestille mig, hvordan Anaximenes oprindelige
tanke har set ud. I det referat, som bliver citeret i det følgende, citerer Plutarch dog
eksplicit Anaximenes for ordet: khalaron, som i modsætning til tynd og tyk også
betegner løshed. Stoffet må altså bestå af noget, som kan løsnes i forhold til sig selv.
Det atomisterne efterfølgende gør er, at de forklarer denne løshed som atomerne, der
samler sig eller spredes
Anaximander beskrev tilblivelsens primære modsætninger som varme og kulde, og
vi kan ikke vide, om han har opereret med andre modsætningspar. Anaximenes
overtager lidt over ødigt varme og kulde som en del af sin model. Plutarch skriver:
Eller lad os, som gamle Anaximenes antog, ikke efterlade det kolde og det
varme i substansen men (se det som) omstændigheder, der bliver fælles med
stoffet, idet de kommer til ved forandring. Når det nemlig bringes sammen og
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fortættes, siger han, at det er koldt, hvorimod det tynde og løse (khalaron) det er sådan han kalder det - er varmt. (Axs 7 (B1)
Han (det vil formodentlig sige Plutarch) eksempli cerer det dernæst med
indåndingsluften, der er kold, når man presser læberne sammen, i modsætning til
udåndingsluften, der er varm, når man ånder ud med åben mund. Alt i alt ligner det
dog mest en cadeau til den ældre Anaximander. Hos ham fungerer varme og kulde
dynamisk på den måde, at det er det, der differentierer verdens dele. Anaximenes
analyse er igen nede i selve stoffet, men den bekræftes kun delvis af det, vi erfarer
Godt nok fordamper vand, når det varmes op og fryser, når det bliver koldt, men
det er svært at føre modellen igennem fra lag til lag. En klippe kan blive meget varm i
solen uden af den grund at ændre form til jord eller vand, og vand vil sædvanligvis
også føles koldere, når man dypper en hånd i det end den tørre jord. At luft bliver til
ild, kan dog ses, når noget antændes
Det bliver her tydeligt, at nok udspringer teoridannelsen af konkrete iagttagelser,
men de er kun delvis styrende for den forestilling, som tænkeren når frem til og ender
med at acceptere. I et moderne videnskabeligt sprogbrug vil man sige, at teorien
(forestillingen) er dårligt underbygget
Det forhindrer dog ikke, at Anaximenes, ved at gå ned i substansen, som Plutarch
med Aristoteles kalder det, og beskrive dynamikken der, skaber den teoretisk model
om de basale stoffer og den dynamiske relation mellem dem, som lægger bolden frem
til atomisterne og deres atomteori, og som er levende den dag i dag i forestillingen
om grundstofferne, som i deres substans adskiller sig også kvantitativt fra hinanden.
Ved på denne måde at de nere en række begreber i et dynamisk forhold til hinanden
lægger han desuden op til den form for begrebsapparatur, som siden sættes i system
af Aristoteles. Det gør han i en klar forlængelse af Anaximanders forarbejde
I eftertidens diskussion af Anaximenes spiller det en vigtig rolle, at han de nerer
det grænseløse som luft. Umiddelbart strider det mod den kvantitative beskrivelse af
stoffets skiftende former som styret alene af tyk- eller tæthedsgraden. For hvordan
kan én bestemt tæthedsgrad være primær i forhold til de andre? Her må man først og
fremmest huske på, at denne kritik baserer sig på nogle begreber, som Anaximenes
ikke havde til sin rådighed. I det 6. århundrede fvt havde man ikke et sprog, som
begrebsligt skelnede mellem det, man siden kalder kvantitet og kvalitet eller mellem
en tings fremtrædelsesform og dens substans
Set i forhold til Anaximanders kosmiske model som helhed behøver der dog ikke
at være noget problem i at påstå, at luft er den form, som stoffet havde oprindeligt,
inden det blev differentieret, og stadigt har udenfor den differentierede verden i dét
uendelige, som apeiron er
Derudover mente både Anaximander og Anaximenes, at sjælen var luftformet
((Axr.40 (A29) og (Axs.35 (A23)). Anaximenes siger derudover (ifølge Simplicius),
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at guderne og det guddommelige er opstået af den uendelige luft (aera apeiron)
(Axs.12), ligesom han som Anaximander formodentlig har ment at dette uendelige i
sig selv var guddommeligt
Sådan som vores sjæl, der er luft, holder sammen på os, omfatter vind/ånde
(pneuma) og luft verden (kosmos) som helhed.
(Axs.8 (B2)
Det kan have været sådanne teologiske overvejelser, der har inspireret Anaximenes til
at de nere apeiron’s form som luft: Det er den form sjæl og dermed også
guddommelighed har

Kronologisk mellemspi
Dette er historien om de milesiske natur losoffer, som vi er vant til at fortælle den, og
hvor de er klart skilt ud fra de efterfølgende som de første, men i 2019 udkom
Thibodeau’s bog The chronology of the early Greek natural philosophers, som på en
ret overbevisende måde daterer Anaximander og Anaximenes omkring 50 år senere,
end man traditionelt har placeret dem
Det giver mulighed for at fortælle en lidt anden historie, som er en smule mere
kompleks i sin tidsfølge og derfor også i forhold til spørgsmålet om, hvem der har
påvirket hvem. Samtidig giver det mulighed for at illustrere, hvordan den
konstruktion, som også den græske oldtid er, hele tiden ændrer sig i takt med at vi får
ny viden eller bare tænker den på en nye måder ud fra de spørgsmål, som vi i takt
med vores egen tid stiller til den
Thales’ placering er uændret i forhold til solformørkelsen i 585 fvt, og han kan
have kendt Anaximander i 540erne. Denne skulle derimod være født i 560erne og
bliver dermed nogenlunde jævnaldrende med Xenophanes (født ca. 570-65 fvt) og
Pythagoras (562-472 fvt). Anaximenes kommer til verden i 520erne og bliver dermed
samtidig med Parmenides og er formodentlig yngre end Heraklit. Han formodes at
være død på et tidspunkt efter 465 fvt
Både Anaximanders og Anaximenes liv må på afgørende vis være blevet præget af
ødelæggelsen af Milet i 495 fvt, hvor de begge ifølge Thibodeau kan være emigreret
til den milesiske koloni Apollonia ved Sortehavet. Derudover synes der generelt at
have været en rimelig grad af vidensudveksling i det græske område: Heraklit kender
Pythagoras, Xenophanes og Hekataios, Anaximander nævnes i forbindelse med
Parmenides og Anaximenes skulle have undervist Anaxagoras

.
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Xenophanes og Pythagora
Indlednin
Hvor de tre milesiske natur losoffer entydigt er blevet set som videnskabeligt
orienterede, så er Xenophanes’ og Pythagoras’ ry noget mere blandet. De stammer
begge fra det ioniske område men tilbragte en stor del af deres liv i det vestgræske
område på Sicilien og i det sydlige Italien. Xenophanes var land ygtig og ernærede
sig som omrejsende digter og vismand med synspunkter på både guddommelighed og
natur loso . Pythagoras er senere blevet tillagt utallige videnskabelige og ikke
mindst matematiske opdagelser, men var måske mest af alt den karismatiske
grundlægger af et religiøst samfund i Syditalien
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I hvor høj grad disse ret drastiske ændringer i kronologien kommer til at holde stik,
og hvor meget de i givet fald vil ændre på den endelige historie, vil kræve nogle mere
vidtgående analyser, end jeg er i stand til at præstere indenfor de rammer, jeg har sat
for mit arbejde. Jeg har derfor valgt at bevare den oprindelige historie, nogenlunde
som jeg skrev den, inden Thibodeau’s bog udkom, og at supplere den med den nye
forståelse, som de nye dateringer giver mulighed for
Den vigtigste af disse er for mig at se, at man nok skal se natur loso en som et
bredere fænomen end den ovenfor beskrevne triade af losoffer ned gennem det 6.
århundrede. Hverken Xenophanes eller Heraklit behøver at være påvirkede af
Anaximander og slet ikke af Anaximenes, hvis aktive liv på en gang er yttet ud af
Milet og frem til det 5. århundrede. Det kan ligeså godt have været den anden vej
rundt
Derudover må det også være rimeligt at se den i lidt bredere forstand ioniske
loso , som vi stadigt må antage starter med Thales, som mere direkte påvirket af
kontakten med perserne, og dens påvirkning af det græske område som helhed som
faciliteret af disses erobring af de ioniske byer og den udvandring, der fulgte. Denne
mere direkte påvirkning må dog stadig formodes at basere sig på den brede
internationale udveksling, som fandt sted i en lang periode før
På sigt - hvis dateringen viser sig at holde - forestiller jeg mig også at betegnelsen:
de milesiske losoffer, som jeg jævnthen bruger, vil forsvinde til fordel for det lidt
bredere: de ioniske losoffer, der som minimum også vil inkludere Xenophanes,
Pythagoras og Heraklit, som alle stammer fra dette område og (blandt andet) også
beskæftiger sig med det, vi er vant til at kalde natur loso

Xenophane
Xenophanes stammede oprindeligt fra Kolophon i Ionien ikke langt fra Milet og er,
hvis man følger Thibodeau’s kronologi samtidig med Anaximander men klart ældre
end Anaximenes. Han er født omkring 570 fvt. og levede, som han selv skriver (Xns
11 (B8)) til han var over halvfems, dvs. langt ind i det 5. århundrede. Efter de ioniske
byers nederlag til Mederne i 546 emigrerede han (i lighed med Pytagoras) til
Syditalien, hvor han levede som omrejsende sanger og losof
Han beskrev en kosmologi af ionisk tilsnit fokuseret omkring vand og jord,
kritiserede den traditionelle opfattelse af guderne, som vi kender dem fra Homer og
Hesiod, og talte i stedet for for en enkelt gud, som var én og fuldkommen. Samtidigt
var han dog af den opfattelse, at disse spørgsmål reelt lå udenfor det område, vi som
mennesker kan vide noget sikkert om. Dermed kan man sige, at han tilslutter sig den
samme tvedelte form for epistemologi, som vi kender fra Hesiod: At vores viden er
usikker, men at det ikke skal forhindre os i at søge det bedst mulige
I modsætning til milesierne, hvor vi næsten udelukkende måtte basere vores
forståelse på senere referater, så er der faktisk bevaret brudstykker af hans egen poesi,
og det er dermed muligt at få en vis fornemmelse af hans egen stemme og
personlighed. Han var sanger af profession og skrev lejlighedsdigte og festsange.
Blandt andet skulle han have skrevet et digt, som fejrer byen Eleas grundlæggelse.
Han var satiriker, dvs, han var kritisk i sin tilgang på en måde, der k folk til at le.
Hans teologiske monisme kan ses som en forløber og inspiration for Parmenides
Eftertiden har set ham som Parmenides’ lærer og grundlægger af den såkaldte
eleatiske skole. Der ndes også en tekst (Xns41 (A28)), som er blevet tillagt
Aristoteles, men som formodentlig er skrevet i 1. århundrede evt, og som med
udgangspunkt i det guddommelige som ét i en argumenterende form tillægger ham
synspunkter, som svarer til det, som Parmenides giver udtryk for
Når man læser de stumper, der er bevaret af hans egne loso ske tekster, så er der
dog intet, der tyder på, at han har været hverken argumenterende eller på nogen måde
“eleatisk” i den betydning, som denne betegnelse senere k. Derimod er han klar og
markant i sine udsagn
Én gud, den største blandt guder og menneske
som hverken af skikkelse (demas) eller tanke (noêma) ligner de dødelige
(Xns35 (B23)
Helt igennem seende, helt igennem opfattende og helt igennem hørende
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(Xns36 (B24)
Og uden anstrengelse ryster han alt med sin tanke (noou phreni)
(Xns37 (B25)
Stedse forbliver han på det samme sted uden at bevæge sig
Det passer sig ikke for ham at bevæge sig omkring her og der
(Xns38 (B26)
Denne ene og paradoksalt nok også største gud refererer til det øverste niveau af
guddommelighed, parallelt med det, vi så hos Hesiod og hos milesierne. Han
forestiller sig en gud, som er én, og som ikke er skabt i menneskenes billede, men
som alligevel - i modsætning til det milesiske verdensbilledes immanente
guddommelighed - synes at være transcendent. Han er fysisk, kropslig men alligevel
helt igennem opfattelse, og almægtig alene gennem sin tanke. Denne forestilling er
unik både i forhold til den traditionelle polyteistiske opfattelse og i forhold til den
mere apersonlige opfattelse af det guddommelige, som vi ellers møder hos
natur losofferne.
Denne markante opfattelse bliver dog ikke underbygget af argumenter men sat i
perspektiv af en række vers, hvor han ironiserer over den måde digterne tidligere har
beskrevet det guddommelige på
Homer og Hesiod har tillagt guderne al
det, som blandt mennesker er skændigt og dadelværdigt
at stjæle, hore og snyde hinanden
(Xns29 (B11)
Men de dødelige mener, at guder er avlede
og at de har deres klæder, stemme og skikkelse
(Xns31 (B14)
Men hvis okser og heste eller løver havde hænde
og kunne tegne med deres hænder og fuldføre værker som mænd
så ville heste tegne gudernes former som heste,
og okser som okser, og de ville skabe deres legeme
i netop den form, som de selv havde hver især
(Xns32 (B15)
Ætioperne siger, at deres guder er adnæsede og sort
og trakerne, at de er klarøjede og rødhårede
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(Xns33 (B16)
Han reagerer således mod de traditionelle guders antropomor sme og mod den
opfattelse af den guddommelige verden som en slags parallel til menneskeverdenen
på et højere niveau, som vi så hos Homer. Han har også i forlængelse af Hesiod og
parallelt med Anaximander en forestilling om det guddommelige som noget, der også
moralsk må være på et højere niveau og måske også mere rationelt end det
menneskelige. Denne opfattelse adskiller sig markant fra den polyteistiske opfattelse,
som vi nder udtrykt hos begge de to episke digtere, hvor Zeus’ herredømme først og
fremmest baserer sig på voldelig magt
Dette skift er et led i den gradvise vending mod en mere etisk og moralsk
opfattelse af livet, som vi ser nde sted i løbet af den græske loso s historie. Den
skal ses i forhold til de forlæg for den græske epik, som vi har fra den hetittiske og
mesopotamiske bronzealder, og den er måske allerede uudtalt til stede i Iliaden, og
hos Hesiod bliver den artikuleret som et frygtsomt håb. Hos Xenophanes er den klart
udtalt som en kritik, der dog ikke er rettet mod guderne selv, men mod menneskenes
forståelse af dem. Der er intet, der tyder på, at han har sat sig op mod den almindelige
sociale dyrkelse af guderne
Først i muntert selskab skal I besynge gude
med renfærdige og lykkebringende or
efter at have ofret af vinen og bedt om at evn
at handle retfærdigt
Xns9 (B1), 13-1
Ros den mand, som i drikkelag fremfører gode or
af sin erindring og iver efter det bedst
uden at dyrke Titaners og Giganters kamp
eller Kentaurers, forfædrenes fantasier
eller heftige oprør, som intet nyttigt har på sig
Men for guderne er det altid godt at have agtelse
Xns9(B1), 19-2
Dette er naturligvis konventionel nødvendighed for en professionel digter, men der er
ikke nogen grund til at læse nogen personlig kon ikt ind i det. Dette niveau af den
græske religiøsitet er helt igennem socialt og betvivles ikke af nogen. Det
underbygges også af Xns35, hvor den ene gud samtidigt beskrives som størst blandt
de andre guder, som åbenbart også må ndes. Denne form for alogisk inklusion er
typisk for den religiøse, før-begrebslige måde at tænke på, og vejen videre til den
begrebslige er tydeligvis ikke et enten-eller men består i en række skridt
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Derudover har han gjort sig en række forestillinger af natur loso sk tilsnit om den
fysiske verden som opstået af jord og vand og om de himmelske fænomener - både de
astronomiske og de meteorologiske - som skabt af den fordampning af havet, som
solens varme bevirker.
Denne fordampning bliver til skyer og vind, og skyerne kan fortættes til regn, og
når de støder sammen kan der opstå torden og lyn. Himmellegemerne - inklusive
solen - er opstået af brændende skyer. Som den kan stykkes sammen gennem de
indirekte kilder bider denne kosmogoni sig selv i halen, men læst som den måde den
fortløbende udveksling i verden foregår på, giver den god mening.
Det som kan dokumenteres med hans egne vers er følgende
Alt som bliver til og vokser, er jord og vand
(Xns50 (B29)
Denne jordens grænse ses opadtil ved vores fødde
idet den rører ved luften, og nedadtil når den uendeligt
(Xns52 (B28)
At jordens grænse strækker sig uendeligt (apeiron) nedadtil kan fortolkes som en
måde at beskrive et univers, som strækker sig uendeligt nedadtil som jord, opadtil
som luft og horisontalt som den vide verden, livet leves i
Havet er kilde til vand og kilde til vind
for der ville ikke være vind uden det store ha
og heller ikke oders strømme eller himmelens regnfulde væde
men det store hav er skaber af skyer og vind
og oder. (Xns55 (B30)
Solen der bevæger sig over jorden og giver varme til den
(Xns56 (B31)
Endelig har vi en række vers, som dokumenterer hans relativistiske epistemologi. De
mest markante er følgende
Det, der er sikkert, har ingen mand set, og ej heller vil nogen
have viden om guderne og de ting, som jeg siger om alting
for selv hvis han fuldstændigt skulle få fortalt det fuldbragte
så ved han det ikke selv. Antagelse (dokos) ligger tykt over alt.
(Xns74 (B34)
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Tonen i de to fragmenter er lidt forskellig og måske også emnet. I det første taler han
tydeligvis om de store kosmologiske sandheder, som vi intet sikkert kan vide om,
selvom vi kan gøre os nogle tanker og danne os en mening. I det andet er det svært
ikke at komme til at tænke på de mere konkrete undersøgelser af naturfænomener,
som milesierne foretager og drager deres konklusioner ud fra. Det er det, som hos
Heraklit og senere også hos historikeren Herodot bliver kaldt historiê, og som bliver
udgangspunktet for den empiriske tilgang til verden
Denne tidlige skepticisme er vigtig og gennemgående for den tidlige græske
loso helt frem til og med Platon. Udgangspunktet for al videnssøgen er, at man
bliver bevidst om sin egen uvidenhed

Pythagoras
I forbindelse med Xenophanes så vi, hvordan han henad vejen blev tillagt
synspunkter og argumentationsformer, som var klart anakronistiske og i modstrid
med hans egne tekster. Den samme tendens møder vi til overmål i forbindelse med
Pythagoras. Der er ikke overleveret nogen direkte citater af ham, og han har næppe
selv udgivet nogen tekst. Derimod blev han fra hellenistisk tid og frem tillagt stort set
al den loso , som fulgte efter, og sammenlagt må man sige, at han som person og
ikke mindst som tænker - hvis han overhovedet var det - er druknet i sin egen myte
Som henvisninger til ham hos Xenophanes (Pth11 (21B7)) og Heraklit (Pth10
(22B129 og 26 (22B40)) viser, var han dog en kendt og markant skikkelse allerede i
sin samtid, så der er ikke nogen tvivl om, at han har levet, og at han har spillet en
fremtrædende rolle. Spørgsmålet er bare hvilken - et spørgsmål, som de este i dag
nok er enige om, ikke kan besvares. Der er ingen af de før-hellenistiske kilder, der
forbinder ham med nogen form for loso sk eller videnskabelig tænkning. Han
fremstår her som en karismatisk vismand, der i kraft af sine rejser og sit ry stifter et
religiøst fællesskab i den syditalienske by Kroton, som umiddelbart og i århundredet
efter spiller en markant og kon iktfuld rolle i områdets politiske liv
Lidt længere fremme i det 5. århundrede kender vi også losoffer, som betegner
sig som pythagoræere: Philolaos (470-385 fvt.) og Archytas (420-350 fvt)); og Platon
refererer både eksplicit og mere indirekte til pythagoræiske fællesskaber som
samtidige centre for videnssøgen. Aristoteles refererer ligeledes til pythagoræerne og
deres loso , idet han dog kalder dem de såkaldte pythagoræere. Hvad angår

.
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Ikke fra først af har guderne afsløret alt for de dødelige
men ved at søge nder de med tiden frem til det bedre
(Xns77 (B18)

Hvis vi holder os til de kilder, som går tilbage til før-hellenistisk tid, kan de ydre
rammer for Pythagoras’ liv sættes som følger: Han er født på øen Samos, hvor han
tilbragte de første 40 år af sit liv. Han foretog i den periode som minimum en
udlandsrejse til Ægypten, inden han på grund af tyrannen Polykrates, som kom til
magten i 536 fvt, emigrerede til Kroton i Syditalien. Der grundlagde han et religiøst
samfund, som k stor politisk ind ydelse både der og i de omkringliggende byer. På
grund af kon ikter med lokalsamfundet yttede han siden til Metapontum, hvor han
døde. Ud fra disse oplysninger sættes han levetid til ca. 570 - 490 fvt.
Heraklit, som formodentlig var samtidig men yngre end Pythagoras, nævner ham tre
gange og tydeligvis ikke for det gode
Megen viden (polymathiê) giver ikke forstand (noos). For ellers ville den
have lært Hesiod og Pytagoras det, foruden Xenofanes og Hekataios.
(XVIII (D40)50

50

Romertallene refererer til Kahns heraklit udgave. Se afsnittet om Heraklit.
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Pythagoras selv, så nævner de ham knap nok og slet ikke som en del af den loso ske
tradition. Det tætteste, vi kommer på en forbindelse mellem Pythagoras selv og viden
i videnskabelig forstand, er i virkeligheden Heraklits beskyldning mod ham for at
være en svindler og en, der bare ophober viden (polymathiê).
Det mest interessante ved Pythagoras som historisk fænomen er måske, at han
viser den nære forbindelse der i arkaisk tid var mellem ry for livsvisdom generelt og
politisk ind ydelse på den ene side og de mere okkulte og alternative former for
religiøsitet, på den anden. Pythagoras tilhørte (som senere Empedokles) en kategori
af personer, som mentes at besidde overnaturlige evner og derfor befandt sig et sted
midt mellem det guddommelige og det menneskelige (Pth22 (7)). Det er ud af dette
hellige og ikke særligt rationelle sammensurium, at den (såkaldt) pythagoræiske
loso opstår. Dette står i modsætning til den praktiske rationalitet, som synes at
have drevet de tre tænkere fra Milet, og det adskiller sig ligeledes fra Xenophanes’
digteriske tilgang, som integrerer en ny tids tanker i et gammelt medie
Som jeg vil komme tilbage til i forbindelse med Parmenides, er der en del, der
tyder på, at den alternative form for soteriologisk religiøsitet, som går under
betegnelsen orphisme, fra en tidlig tid har spillet en rolle i syditalien måske på grund
af Pythagoras’ aktiviteter eller omvendt som en forudsætning for deres
gennemslagskraft

Pythagoras Mnesarchos’ søn var den af alle mennesker, som dyrkede
undersøgelsen (historiê) mest, og idet han udvalgte sig disse skrifter51, lavede
han sig sin egen kundskab (sophiê): en ophobning af viden (polymathiê),
slette kneb (kakotekhniê). (XXV (D129)
Philodemos: Ifølge Heraklit er han (Pytagoras?) svindlernes førstemand
(XXVI (D81))52
Ingen af henvisningerne er særligt præcise med hensyn til den kundskab eller
faglighed (sophiê), som Heraklit tillægger Pythagoras. I forhold til det lidt, vi ved, er
ord som polymathiê og historiê dog markante: Pythagoras synes (i lighed med tidens
andre “forskere”) at have undersøgt nogle ting og at have samlet dem til et eller
andet, som Heraklit dog opfatter som polymathiê og kakotekhniê. Hvad det er for
skrifter, der er tale om, er, som fragmentet er overleveret, uklart, men det kunne
tænkes at henvise til studier, som Pythagoras skulle have foretaget i Ægypten og
Mesopotamien. Hvad kakotekhniê præcis betyder, er svært at afgøre, men det må her
ses som den aktive side af polymathiê, og kunne som sådan henvise til den butik af
fup og duser, som Heraklit mener, at han har etableret sig med i Kroton. Tekhnê kan
godt have denne negative bibetydning af kneb eller dus
Heraklit bruger her en række ord, som siden bliver til fagtermer. Det kunne friste
til at lægge noget mere i dem, men, som XVIII viser, skelner Heraklit ikke mellem
forskellige kategorier af viden eller vidensøgen. De er alle meningsløse i forhold til
det, som er Heraklits eget budskab. Andre fortolkninger er bestemt mulige, men den
her beskrevne er den, der for mig at se hænger bedst sammen med det, man iøvrigt
ved
Den eneste anskuelse, som er klart dokumenteret fra først af, er hans tro på
sjælevandring. Xenophanes skriver
Engang, da han kom forbi en hvalp, der blev slået
siger man, at han blev berørt og sagde følgende ord
Hold op, lad være med at slå, da det er en kær ven
sjæl; jeg kender den ved at høre dens hylen
(Pth11 (21B7)

51

Hvad det er for skrifter, må have fremgået af en sammenhæng, vi ikke har bevaret. Det er nærliggende at
forstå det som Pytagoras’ egne skrifter, men så vidt vi ved skrev Pytagoras ikke noget.

Disse tre fragmenter, som vil blive nærmere gennemgået i kapitlet om Heraklit er citerede efter Kahn
(1979) med Diels-Krantz i parantes.
52
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Dette er klart en joke fra satirikeren Xenophanes’ side og skal nok ikke fortolkes
dybere end til, at han rent faktisk troede på sjælevandring. Denne tro bliver siden
bekræftet af Ion og Herodot (Pth12 (36B4) og 13 (1)), uden at vi dog bliver klogere
på det system af forestillinger, den er forbundet med. Det er dog tydeligt - også fra
den ode af Pindar til den sicilianske hersker Heron fra Akragas, som Graham citerer
(Pth16) - at den type forestillinger om sjælens efterliv, som Herodot kalder orphiske
og bakkhiske og forbinder med Pythagoras og Ægypten, har spillet en rolle i det
vestgræske område. Pindar forbinder i sin ode Heron med sådanne pythagoræiske
eller orphiske forestillinger
Dertil kommer, at losoffen Empedokles (ligeledes fra Akragas) i den del af sit
værk, hvor han beskriver menneskets særlige skæbne, opererer både med
sjælevandring og etiske regler af et tydeligt pythagoræisk tilsnit. Der er derudover
overleveret nogle vers, hvor han omtaler en mand med en særlig stor viden, som er i
stand til med sin tanke at overskue både ti og tyve menneskeliv (Emp192 (B129)).
Det er overvejende sandsynligt, at denne mand er Pythagoras, hvilket i en eller anden
forstand gør Empedokles til pythagoræer og gør det muligt at se denne del af hans
værk som udsprunget mere eller mindre direkte af traditionen fra Pythagoras.
Fra Aristoteles’ hånd, men overleveret delvis som citater hos senere forfattere53, er
der overleveret lister af såkaldte akousmata eller symboloi, dvs. mundtligt
overleverede esoteriske udsagn. Nogle har karakter af rituelle tabuer, andre er korte
metaforiske sentenser. Tabuerne er, som de er overleverede, udstyrede med en række
for os dunkle begrundelser. Sentenserne synes på samme måde at være bærere af en
kryptisk metaforik, som kræver en forklaring for at give mening. Jeg giver et par
eksempler for at give en fornemmelse af deres særlige stemning
Aristoteles siger i sit værk om pythagoræerne, at han (Pythagoras) påbyder, at
man holder sig fra bønner, enten fordi de ligner kønsdele eller Hades’ porte - den er nemlig den eneste (plante) uden led) - eller fordi den er skadelig,
eller fordi den af natur er ligesom universet, eller fordi den er oligarkisk. Der
stemmes nemlig med dem. …….. Rør ikke ved en hvid hane. Den er nemlig
helliget Måneden og en bønfaldende, og den hørte til de gode ting. Den er
helliget Måneden, fordi den angiver timerne, og det hvide er af natur godt og
det sorte slet. (Pth21 (58C3))
Han sagde ting på en mystisk og symbolsk måde, som Aristoteles i ere
tilfælde har skrevet ned. Som at han kaldte havet for Kronos’ tåre, Bjørnene54
53

Diogenes Laertius, Porphyrius og Iamblichus
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Dvs. stjernebillederne Store og Lille Bjørn.
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Hvad er det mest retfærdige? - (svar:) at ofre. Hvad er det klogeste? - tal; og
som nummer to: den der har givet tingene navne. Hvad er det klogeste af de
ting, der hører os til? - lægekunsten. Hvad er det smukkeste? - harmoni. Hvad
er det mægtigste? - forstand. Det bedste? - lykke (eudaimonia). Hvad er det
mest sande udsagn? - At mennesker er slette. (Pth24 (58C4)
Stemningen er klart esoterisk og religiøs: som ting der kunne siges men kun forstås af
de indviede og dermed tjene til både identitet, fællesfølelse og genkendelse, når man
mødtes. Der kan også anes en form for visdom, som er folkelig og på nogen punkter
også pytagoræisk, som vi kender det fra århundrederne efter. Deres præcise funktion
og alder kendes ikke. Det må dog være rimeligt at forestille sig, at den særlige
metaforiske stil og den rolle den har spillet, må gå tilbage til mesteren selv
Dikaiarchos, som var elev af Aristoteles og stammede fra Messana på Sicilien
opsummerer (ifølge Porphyrios) Pythagoras lære på følgende måde
Hvad han sagde til dem, som var sammen med han, er der ikke nogen, som
kan sige med sikkerhed, for den tavshed, som gjalt blandt dem, var ikke på
skrømt. Det, som er blevet mest kendt blandt alle, er dog: For det første at
han siger, at sjælen er udødelig, idet den (for det andet) går videre til andre
former for levende væsener. Dertil kommer, at det, som engang er sket igen
nder sted i en cyklus, og at intet (derfor) er fuldstændigt nyt, og at man må
antage, at alt, hvad der fødes besjælet, er beslægtet. Det ser ud til at
Pythagoras var den første, der bragte disse antagelser til Grækenland.
(Pth18 (8a)
Hvor præcis denne beskrivelse er, kan vi naturligvis ikke vide, men det er sådan
billedet ser ud omkring år 300 fvt, og da den lyder både plausibel og meningsfuld, må
det være muligt at konkludere, at det nok er det nærmeste vi kommer en rimelig
opfattelse af den historiske person, som ligger bag den myte, som eksploderede få år
efter.

.
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for Rheas hænder, Pleaderne for Musernes lyre og planeterne for Persephones
hunde. Den lyd, som opstår, når man slår på bronze, kommer fra en ånd
(daimon), som er fanget i bronzen. Pth23 (58C2)

Herakli
Indlednin
Liv, værk og fortolknin
Heraklit stammer fra Efessos, som er endnu en ionisk by ikke langt fra Milet, og set
ud fra de forfattere, han nævner, og som nævner ham, må han have været aktiv
omkring år 500 fvt. Det er således nærliggende at se ham som en del af det
natur loso ske miljø, ikke mindst da en del af hans værk faktisk er natur loso .
Alligevel står han som en enspænder og en ener. Han nævnes ikke som elev af eller
lærer for nogen, hvilket er specielt i den græske tradition. Hans natur loso refererer
måske til Anaximander, men ingen af de tre milesiske natur losoffer nævnes ved
navn. Og de forfattere, der nævnes, nævner han kun for deres mangel på forståelse.
Hans overordnede sigte synes også at have været et andet end natur loso ens
Han skulle have overgivet en nominel kongetitel til sin yngre broder, så han har
tilhørt byens aristokrati55. Det fortælles, at han deponerede sit værk som en votivgave
i det store Artemistempel, og med udgangspunkt i dette skulle der senere være opstået
en gruppe af tilhængere. Der er dog intet, der tyder på, at han selv har været en del af
et loso sk miljø. Derimod er der overleveret en lang række anekdoter, som
beskriver ham som arrogant og excentrisk. Disse synes dog ikke at have meget andet
på sig, end at være karikerende overfortolkninger af hans egne udsagn. Men når man
læser hans tekst, er det dog svært ikke at se ham som den ensomme og i egne øjne
misforståede profet
Det, der er overleveret, består af omkring 125 mere eller mindre ordrette
fragmenter, som er hentet ud af den senere litteratur fra Platon og fremefter. De udgør
efter al sandsynlighed en substantiel del af hele værket, som formodentlig har været
skrevet i en aforistiske form, snarere end som en sammenhængende afhandling.
Derudover er der en række såkaldte testimonia, hvor han er nævnt og refereret uden
at den præcise ordlyd kan udledes, samt to mere systematiske referater af hans
synspunkter - det der kaldes doxogra er. Den ene går tilbage til Aristoteles elev og
efterfølger Theophrast, som fortolker ham rimeligt håndfast som endnu en
natur losof - denne gang med ilden som det primære grundstof. Den anden er af

Ifølge Strabo (14.1.3) var Androklos, lederen af den den ioniske udvandring til Lilleasien og grundlægger
af Efesos, søn af Kodros. kongen af Athen. Titlen af konge nedarvedes stadigt på Strabos tid, dvs omkring år
0, af denne famile sammen med en række formelle privilegier. Det må have været den familie, Heraklit
tilhørte.
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Sextus Empiricus56, som (uden selv at være stoiker) giver os den særlige stoiske
udlægning.
Stoikerne57 førte deres egen loso tilbage til Heraklit, og det er i høj grad set
gennem deres briller, at vi kender og forstår ham i dag. Hans paradoksale beskrivelser
af modsætningernes enhed spiller også en central rolle for moderne losoffer som
Hegel, Marx og Heidegger. Alt i alt har vi således en hel del mere at bygge på, end
det var tilfældet med de foregående tænkere, men samtidigt er der tale om et
komplekst puslespil, hvor et ukendt antal af brikkerne mangler, og hvor det kun
delvist er muligt at vriste resten ud af senere tiders fortolkning.
Der er en anekdote58, der fortæller, at Euripides skulle have givet Heraklits værk
til Sokrates og siden spurgt ham, hvad han syntes om det: Det han forstod, skulle
Sokrates have svaret, var fremragende og resten formodentligt også, men at det ville
have krævet en dykker fra Delos at få det hentet op. Så allerede i oldtiden, hvor man
kunne læse skriftet i sin helhed, blev han opfattet som dyb og uudgrundelig
Set i forhold til fortællingen om den europæiske loso og videnskabs historie kan
man sige, at han bryder den udvikling, som natur losofferne netop har sat i gang:
Hans udgangspunkt er hverken praktisk eller faktuelt, og hans udtryksform er
metaforisk og paradoksal. Samtidigt tilfører han den dog gennem sit særlige fokus på
det dynamiske aspekt en loso sk dybde, som stadig i dag er relevant på en måde,
som deres tænkning ikke er. Derudover - eller snarere netop derigennem - så fremstår
han også som et særligt græsk bud på dén traditionelle vismand, som man også
kender fra andre kulturer. Også i dag handler livsvisdom faktisk et langt stykke ad
vejen om en fordybet indsigt i tilværelsens særlige dynamik - til forskel fra en mere
over adisk enten-eller tænkning59.

Den bredere loso ske sammenhæn
Helt overordnet kan man sige, at Heraklit er på sporet af en særlig struktur eller
lovmæssighed - det man senere i forbindelse med stoikernes udlægning ville kalde et
princip - som er indbygget i verden og dens måde at fungere på, og som vi i dag
kalder modsætningernes enhed. Dette princip før begrebet princip er hos Heraklit på
56

Skeptisk losof (c.160-210 evt) og kilde til en stor del af den tidligere loso .

Filoso sk retning, der går tilbage til omkring 300 fvt, men som k en central betydning i den romerske
kejsertid.
57

58

Hct 162 (Graham 2010)

Indsigt i tilværelsens dialektiske princip er faktisk det centrale i de spilleregler, der gælder for den måde
livet forløber på, som bl.a. den eksistentielt orienterede psykoterapeut van Deurtzen-Smith (1995 (1988))
beskriver det.
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en gang dynamisk som et udtryk for den måde verden forløber på - som en od, der
strømmer - og uforanderligt som et udtryk for dens enhed - som strengen på en bue
eller lyre, der er udspændt mellem instrumentets to ender
Hans udtryksform er dog metaforisk og paradoksal, forstået på den måde, at han
systematisk modstiller det tilsyneladende uforenelige som uadskillelige enheder.
Denne form er enigmatisk i den forstand, at den netop ikke forklarer det, som først
Aristoteles udvikler begreber til at kunne forklare trin for trin: nemlig
modsætningernes dialektiske samspil. Hos Heraklit får det lov til at stå som et chok:
at forudsætningen for harmoni og balance f.eks. er strid og kon ikt. Det kan ses som
en form for logik, der er kendetegnet for et bestemt trin i den loso ske udvikling, og
som dermed har sin begrænsning.
Det kan dog også ses som en pædagogisk metode, hvor man chokerer
modtagerens tilvante måde at tænke på - som det japanske koan, hvor eleven bliver
bedt om at meditere over lyden af en hånd - og dermed skaber en apori og en
rettethed, der åbner for ny indsigt. Lidt på samme måde som Sokrates gør det i
Platons såkaldte aporetiske dialoger. Denne paradoksale form for logik går i den
græske tradition tilbage til Hesiods beskrivelse af det tilsvarende paradoksale forhold
mellem Gaia og udviklingens progressive kræfter, og man nder den også hos
Parmenides og hos Platon selv, men den forsvinder ud af den europæiske loso med
Aristoteles’ begrebsligt præcise og udpindede logik. Den ndes dog både i den
indiske og den østasiatiske loso , hvor den også i dag har en central funktion i den
zen-buddhistiske pædagogik
Dermed bliver Heraklit også for den moderne læser interessant i sig selv som en
korrektion til en tid, hvor selve den begrebslige udpinding og blotlæggelse af
faktualiteter i altfor høj grad har fjernet fokus fra det mysterie, som tilværelsen
stadigt også og helt grundlæggende er. Kvalitativt ny indsigt opstår ikke af den blotte
ophobning viden - polymathiê som Heraklit foragteligt kalder det - men netop af den
paradoksale viden om, at der er noget væsentligt, som jeg ikke ved
Den i sig selv paradoksale øvelse i dette afsnit består i at skille Heraklits egen
forståelse ud fra eftertidens fortolkning af den, samtidigt med at jeg vil forsøge at
forstå denne som en videretænkning, der omvendt kan kaste lys tilbage på Heraklits
oprindelige forståelsesform. Ofte har han en intuitiv og visionær forståelse af noget,
som det først senere bliver muligt at tænke færdigt sprogligt.
Et langt stykke ad vejen mener jeg, at det er det, stoikerne gør, når de gengiver
Heraklit i deres eget senere tankesprog. Det samme vilkår gælder også for den
moderne Heraklit læser: Når jeg skal forsøge gengive tanker, som er tænkt i en
kulturel og sproglig form, som går to et halvt tusinde år tilbage i udviklingen, kan jeg
kun gøre det i det sprog og den forståelsesform, vi har til rådighed i dag. Vi vil aldrig
kunne forstå eller gengive Heraklits tanker præcis, som han selv forstod og gengav
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dem, men vi kan, som tidligere nævnt, prøve at komme i dialog med dem; en dialog,
som bliver skarpere, jo mere opmærksomme vi er på de forskelle, der er, ikke bare i
den kulturelle kontekst, men også i selve den sproglige form, tanken nder sit udtryk
i
Set i sin fulde sammenhæng kan denne dialog ses som den europæiske tankes
fortsatte dialog med sig selv og sit eget grundlag, og som en begrundelse for
overhovedet fortsat at beskæftige sig med disse gamle og for os dunkle og et langt
stykke ad vejen forældede tænkere. En forudsætning for at føre denne dialog igennem
er dog, at vi hele tiden forsøger at komme så tæt på forlæggets egen sprogligt
udtrykte forståelsesform, som det på nogen måde er mulig. Målet er, at vi på en gang
bliver klogere på Heraklit som Heraklit og på os selv som tilhørende den europæiske
kultur i bredeste forstand

Fragmentern
I min gennemgang af de 125 fragmenter vil jeg tage udgangspunkt i Charles Kahns60
opstilling, idet jeg dog tillader mig at ytte rundt på de enkelte udsagn, som det
naturligt følger af min egen fremstilling. I modsætning til Diels’ traditionelle
opstilling61, hvor rækkefølgen er bestemt af de kilder, de enkelte fragmenter er hentet
fra, så opstiller Kahn fragmenterne i den rækkefølge, han forestiller sig, at de har
stået i i Heraklits oprindelige skrift. Som han selv skriver62, er det i sig selv en
fortolkning, som aldrig vil kunne nå længere end til at være en tilnærmelse. Den har
dog den fordel, at det skaber en meningsfuld sammenhæng og dermed også en slags
overblik over værket.
Der er ofte stor tvivl om, hvad der er ordret citat, og hvad der er mere eller mindre
præcise referater af Heraklits tekst, ligesom det heller ikke skorter på tekstkritiske
spørgsmål. I det store hele har jeg her valgt at følge Kahns læsning, ind imellem dog
suppleret af læsninger fra Graham (2010) og Robinson (1987)
Derudover er Kahns læsning af Heraklit, på samme måde som Strauss Clays
læsning af Hesiod, kendetegnet ved at søge mening og sammenhæng fremfor
primitivitet og uklarhed. Hans begejstring kan måske virke lidt overdreven set i
forhold til det trods alt spinkle værk, og han har måske heller ikke helt blik for den
kulturelt bundne primitivitet eller gammeldagshed, som vi på samme måde som hos
hos Hesiod også nder spor af hos Heraklit. Et langt stykke af vejen er det dog hans
fortolkning, jeg følger
60

Kahn (1979)

61

Diels (1960 (1903)).

62

Se Kahn (179) s.8.
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Denne baserer han på to litterære begreber, som han kalder density og resonance.
Density kan oversættes som fortætning og refererer til den tvetydighed, som ligger i
mange af Heraklits udsagn: De kan oversættes på ere måder, som ifølge Kahn ikke
nødvendigvis udelukker hinanden; og i stedet for at diskutere, hvilken af dem, der er
den rigtige, kan man med fordel acceptere dem begge som bevidst intenderede fra
Heraklits side. Teksten får på denne måde ere lag, som ofte står i et paradoksalt
forhold til hinanden. Khan opererer i den forbindelse med en primær og åbenlys
fortolkning og en eller ere sekundære og skjulte men ofte mere markante
fortolkninger - svarende til det, man også kalder konnotationer. Resonansbegrebet
betegner den måde, de forskellige udsagn og deres dele belyser hinanden på, både
internt i værket og som henvisninger til andre forfatteres udsagn.
Derudover kan man sige, at Heraklit udtrykker sig i tre centrale homologier,
forstået på den måde, at han beskriver den samme overordnede struktur eller
lovmæssighed på tre forskellige måder, uden at gøre det klart, om disse er
sidestillede, eller om det ene skal forstås som metafor for det andet: Logos tjener som
overskrift for en det, der kan fortolkes og senere med stoikerne bliver til en
begrebslig forståelse af verdens styrelse, ilden beskriver det samme men i
natur loso ske termer, og guden beskriver tingene i et religiøst billedligt sprogbrug,
som forbinder det til traditionen fra Homer og Hesiod.
Det er dog ikke entydigt, hvor kagen præcis skal skæres: måske er det logos, der
er det centrale begreb: Det er det, hvis man ønsker at se ham som en losof i rækken
frem mod Platon, men det kunne også være guden, hvis man ønsker at se ham som en
religiøs tænker, eller ilden, hvis man som Aristoteles og Theophrast ser ham som
natur losof. Tilsammen og set i forhold til hinanden fortæller de dog noget om den
verdens natur (physis), som han siger skjuler sig (X), og som oraklet, hverken udsiger
noget om eller holder skjult, men alene peger mod (XXXIII).
Heraklits fremstillingsform er således ikke begrebsligt sammenhængende; den
form for logik blev først udviklet senere. Hans form er intuitivt antydende i den
forstand, at den stiller forskellige billeder og tankeformer op overfor hinanden uden
sprogligt at eksplicitere deres indbyrdes forhold. Det efterlader en fornemmelse hos
læseren af noget vigtigt, som dog ikke bliver sagt ligeud, men som han kan lade sig
påvirke af, hvis han selv med sin egen intuition kan fange det. Måske kan dette kaldes
paradoksal forståelse
I det følgende vil jeg gennemgå de vigtigste af fragmenterne med udgangspunkt i
Kahns opstilling. De er angivet med romertal (f.eks. XVI) i modsætning til Diels’
som er angivet med arabertal (f.eks 58). Refererende citater står i kursiv med
angivelse af forfatternavn. Ind imellem vil der være fragmenter, der går igen i
forskellige sammenhænge. Oversættelsen til dansk er mit ansvar
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Logos og vejen til indsig
Logos og menneskenes blindhed overfor det, der ligger lige for næsen af dem
Skønt dette ord (logos) gælder for evigt, står menneskene stedse uforstående
overfor det, både før de har hørt det, og når først de har hørt det. For selvom
alting bliver til i overensstemmelse med det, så er de som uerfarne, når de
prøver at erfare de former for tale og gerning, som jeg gennemgår efter deres
natur (physis), idet jeg adskiller hver enkelt del og forklarer, hvordan det
forholder sig. Alle andre overser de ting, som de gør i vågen tilstand, på
samme måde som de glemmer det, de gør, når de sover. (I (1)
Dette første fragment er det længst bevarede stykke sammenhængende tekst, og det er
givetvis indledningen til værket som helhed. Det starter, som det er kotume for en
prosatekst på dette tidspunkt med en henvisning til sig selv: Denne tekst, som du nu
sidder med i hånden. Det er den umiddelbare og åbenlyse betydning af ordet logos i
denne sammenhæng. Samtidigt er det dog fra starten af klart, at logos også må have
en anden og mindre konkret betydning: Hvordan skulle han ellers kunne tale om at
forstå det før, man har hørt det?
I fragment XXXVI (50) adskiller han desuden eksplicit logos fra sin egen person:
Ikke fordi du hører på mig men lytter til logos, er det klogt (sophon) at
medgive, at alt er et.
Logos betegner således på en gang teksten selv og det, som er dens budskab - det som
her også benævnes som klogt eller vist. Den græske tekst er således tvetydig og
allerede her fra begyndelsen et eksempel på det, Kahn kalder fortætning. Det er
fristende at oversætte logos som ord eller ordet i den magtfulde bibelske betydning,
som måske er det, der kommer tættest på den betydning, det har her, men i realiteten
er det jo den anden vej rundt den bibelske betydning, som via stoikerne er overtaget
fra Heraklit
Som den græske tekst står, er det uklart, om det græske ord aei lægger sig til det
første eller andet sætningsled. I oversættelsen har jeg klaret problemet ved at
oversætte det to gange som henholdsvis evigt og stedse: Det virker naturligt at lade
det gælde for begge led - derfor den dobbelte oversættelse - men hvis man alene tager
det med det andet, åbner det og for endnu en tolkning, som spiller på en særlig
bibetydning af det græske ord for at være (her oversat som gælder): Skønt dette ord
er (sandt), står menneskene stedse osv.
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Pointen er, at i den græske tekst får denne række af betydninger af logos lov til at
stå og dirre imod hinanden: Den tekst, som Heraklit har skrevet, den særlige viden
eller visdom, den udtrykker, og som (begge) er eviggyldige og sande. Noget af et
statement på mindre end en linje.
Den sidste sætning af det første fragment må forstås i sammenhæng med de tre - i
Kahns opstilling - efterfølgende udsagn
Idet de hører uden at forstå, ligner de døve. Talemåden vidner for dem: At de
er fraværende, skønt de er til stede. (II (34)
Skønt logos er fælles (xynos), så lever de este, som om de havde hver deres
forstand (phronêsis). (III (2)
Mange tænker (phroneousi) ikke tingene, som de møder dem, og de forstår
(ginôskousin) ikke det, de erfarer (mathontes)63, men de tror de gør.
(IV (17)
Marcus Aurelius: Det, som de mest sammenhængende er i kontakt med,
nemlig det logos, som styrer alle ting, det forekommer dem mest fremmed.
(V (72)
Til trods for at Heraklit forklarer det i alle detaljer, og de hverken er blinde eller døve,
så forstår folk det ikke. Og selvom det er fælles for alle, så lever de som om de
befandt de sig i hver deres verden eller drøm64. Ordet xynos er centralt for forståelsen
af paradokset i denne epistemologi: Logos er fælles og gælder derfor for alle de
livsprocesser, som vi alle uden videre kan iagttage - inklusive vores egne
tankeprocesser. Og alligevel tænker de este, som om de befandt sig i deres egen
private verden med hver sin logos. På samme måde som, når man drømmer
Heraklits egne udsagn beskriver en paradoksalitet i menneskets forståelse af sig
selv og sin verden, som går ud over den blotte og bare uvidenhed om den
bagvedliggende styring. De er faktisk selv en del af den, selvom de ikke ved det men

Måske en reference til Hesiod: Arbejder og dage 218: patôn de te nêpios egnô, som kan oversættes som:
“ved at mærke lærer også tåben”.
63

Drømmen som tilstand spiller en særlig rolle i Heraklits forståelse af menneskets eksistentielle situation,
uden at vi dog på grund af den mangelfulde overlevering er i stand til at sige præcis hvilken.
64

.


 


 


)


fl

:


fl

 


)


)


)


100

Det kræver hårdt arbejde at gennemskue dette paradoks
Uden at håbe på det håbløse, nder man det ikke; det er uvejsomt og umuligt
at efterspore. (VII (18)
De der søger efter guld, graver meget jord op og nder kun lidt
(VIII (22)
(Tingenes) natur (physis) skjuler sig
(X (123)
Det er ikke umuligt at sætte sig ud over denne blindhed, men der er ingen kendt og
beskrivelig vej udover hårdt arbejde og at håbe på det umulige. Dette er stadigt den
samme paradoksale pædagogik, som vi kender den fra visdomslære også i andre
kulturer. Ordet physis henviser måske til natur loso en, men dets betydning af en

For stoikerne er logos entydigt verdens styrende subjekt, men for Heraklit selv er det knap så entydigt.
Måske er den bedste sammenligning stadigt den bibelske
65

I begyndelsen var ordet (logos), og ordet var hos gud, og ordet var gud. Alt opstod gennem det og
uden det opstod intet af det, som er opstået. (Joh.1-3
Johannes’ tænkning er her åbentlyst paradoksal. Gud og hans ord er på en gang et og det samme og to
forskellige ting. Historisk set kan man sige, at denne paradoksalitet er et resultat af den tvetydige måde
Heraklit bruger ordet logos på godt fem hundrede år tidligere. For stoikerne er logos gud - men som et
loso sk princip. Formodentlig er det dette mere abstrakte gudsforhold, som Johannes med sine
formuleringer prøver at gøre mere levende og personligt. Den kristne Gud er ikke bare et princip.
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tror, at det, de tænker og mener, alene kommer fra dem selv. Stoikeren Marc Aurel
siger det mere entydigt i sin tids begrebssprog65.
I Heraklits egne udsagn er det emotionaliteten, der fortæller, at der er noget mere
på færde end blot og bar uvidenhed. Han er tydeligvis oprørt; måske også på grund af
den ensomhed, som denne særlige indsigt efterlader ham i. Phronêsis må her ses i
forlængelse af logos: Udtrykt i den religiøse homologi kan man sige, at guden
udtrykker sig (legei) i menneskets egen måde at tænke på, og det er dette indre ord
eller udsagn (logos), som vi skal lytte efter for at nde frem til det, som er vist.
Denne overensstemmelse mellem subjektiv og objektiv rationalitet må ses som en
implicit forudsætning for det overensstemmelsesprincip, som vi senere møder hos
Platon og Aristoteles. Heller ikke for dem er der nogen modsætning mellem den
måde, vi som mennesker tænker og forstår på, og den logik, som er styrende for
verden som helhed

tings indre, skjulte kerne eller evne går, som tidlige nævnt, tilbage til Homer. Det er
den logos peger på - udtrykt indenfor rammen af den natur loso ske homologi

Den direkte erfaring er afgørende men ikke nok. Det er nødvendigt at forstå den
rigtigt
Det, der kommer fra syn, hørelse og erfaring, det foretrækker jeg
(XIV (55)
Øjne og ører er slette vidner for de mennesker, som ikke forstår deres sprog
(XVI (107)
Den ordrette oversættelse af sidste del af XVI (barbarous psykhas ekhontôn) er: som
har barbariske sjæle. Barbar er et onomatopoietikon, som betegner de mennesker, der
taler på en måde, som grækerne ikke forstod, dvs ikke-grækere. At sjælene er
barbariske betyder således, at de ikke forstår det sprog, som sanserne og erfaringen
taler. Igen et markant billede på den epistemologiske blindhed, som menneskene
be nder sig i, samtidigt med at han får sat en afgørende distinktion mellem
sanseerfaring og ret forståelse: De både ser og hører men forstår ikke

Megen viden og lærdom er i sig selv ligegyldig
Megen viden (polymathiê) giver ikke forstand (noos). For ellers ville den
have lært Hesiod og Pythagoras det, foruden Xenophanes og Hekataios.
(XVIII (40)
Hesiod har est elever. De forstår ham som den, der ved mest; han som ikke
kender til dag og nat: at de nemlig er ét. (XIX (57)
Pythagoras Mnesarchos’ søn var den af alle mennesker, som dyrkede
undersøgelsen mest, og idet han udvalgte sig disse skrifter66, lavede han sig

Hvad det er for skrifter (syngraphas), han her refererer til, må have fremgået af en sammenhæng, vi ikke
har bevaret. Det er nærliggende at forstå det som Pytagoras’ egne skrifter, men så vidt vi ved skrev Pytagoras
ikke noget. Måske refererer det til ting, han har samlet sammen på sine rejser. Se også afsnittet om
Pythagoras.
66
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Af de, hvis ord (logos) jeg har hørt, er der ingen, der er nået så langt som til
at forstå, hvad der er vist (sophon), adskilt (kekhorismenon) fra alt68
(XXVII (108)
Forstand (noos) i XVIII og vist (sophon) i XXVII må være endnu to henvisninger til
den særlige forståelse, som hele værket drejer sig om, og som for to sophon’s
vedkommende må skulle forstås både subjektivt og objektivt: som den vises visdom
og selve den realitet i verden, som han i sin visdom forstår.
Heraklit gør her kort proces med alle tidens store navne bortset fra de tre milesiere,
og det er udsagn som disse og nogle, der er endnu grovere, som har givet ham ry for
at være arrogant og excentrisk. Hvis man vil være lidt venlig, kan de dog også ses
som et udtryk for, hvor vigtig og radikalt anderledes han har opfattet den indsigt, han
selv er kommet på sporet af, og hvor alene og uforstået han har følt sig med den. Her
er den kogt ned til modsætningsparet nat og dag, der som modsætninger er ét
XXVII sammenfatter lidt mere nøgternt den mangel på virkelig forståelse, han
nder hos sine forgængere: Der er ingen, der har forstået, hvad det kloge eller vise er
i sig selv. Det græske ord kekhorismenon er det, der siden bliver til den latinske
betegnelse abstrakt, men det er svært at gennemskue, hvad det mere præcist betegner
her: Måske i virkeligheden det samme, som vi forstår ved det, bare en smule mere
konkret tænkt: At visdommen ses som noget adskilt i sig selv - som en guddom eller
en platonisk ide.
Hans foragt for de kendte hoveder sammenfatter han således
Antagelser (dokeonta) er det, den mest anderkendte (dokimôtatos) kender til;
og han vogter på dem
(LXXXV (28A)

Den forbindelse, der trods alt er mellem menneskets sjæl og det vise
Jeg søgte mig selv
(XXVIII (101)
Ordene polymathiê og kakotekhniê er tydeligvis ment som skældsord og er som sådan svære både
at forstå og at gengive på dansk. Der er en teori-praksis modstilling mellem -mathiê og -tekhniê.
67

Dvs. abstrakt - det må være første gang dette ord bruges i denne betydning. Det er det samme ord,
som Aristoteles bruger, og som bliver oversat til latin som abstrakt.
68
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sin egen kundskab (sophiê): en ophobning af viden (polymatheiê), slette kneb
(kakotekhniê)67. (XXV (129)

For ethvert menneske er det muligt at kende (ginôskein) sig selv og at tænke
forstandigt (sôphronein). (XXIX (116)
De der taler med forstand (noos) må bestyrke sig i det, der er fælles (xynos)
for alt/alle, på samme måde som en by (styrker sig) ved sin lov, men langt
stærkere. Alle menneskelige love næres nemlig af den ene guddommelige.
Den hersker nemlig så meget, som den ønsker, og den er tilstrækkelig for
alle/alt og til overmål. (XXX (114)
At tænke (phronein) er fælles for alle/alt
(XXXI (113)
At tænke forstandigt (sôphronein) er den største dyd (aretê) og kundskab
(sophiê): at tale og handle sandfærdigt, idet man opfatter (tingene) efter deres
natur (physis). (XXXII (112)
Herren, hvis orakel er det i Del , hverken taler eller skjuler noget. Han giver
et tegn. (XXXIII (93)
Du vil ikke kunne nde sjælens (psykhê) grænser ved at gå, om du så begav
dig ud på hver eneste vej. Så dybt er dens mål (logos)
(XXXV (45)
Ikke fordi du lytter til mig men til logos, er det klogt (sophon) at medgive, at
alt er et. (XXXVI (50)
XXVIII står som den enigmatiske overskrift for de efterfølgende udsagn om sjæl og
erkendelse: Undersøgelsen starter med en selv. Det er sandsynligt, at Heraklit har
kendt den siden så berømte indskrift fra Delphi: Kend dig selv. Det ligner i hvert fald
en reference. Det er meget at lægge ind i det korte knappe udsagn, som isoleret set
kan fortolkes på talrige andre måder, men sammenholdt med XXIX, hvor han skriver,
at det er muligt for enhver at forstå sig selv, og set i forhold til det, han ellers skriver
om sjælen (se også CII - CXIV (s.118f.)) giver det mening: Det må være ens egen
sjæl, som er indgangen til forståelsen af logos
På trods af sin erkendelsesmæssige blindhed, så har mennesket alligevel evnen til
at forstå sig selv og til at tænke forstandigt. Det indebærer at man taler og handler
sandfærdigt, idet man opfatter tingene efter deres natur, og mere speci kt at man
baserer sig på det fælles (xynon). Det vil sige det, der gælder generelt for alt og alle
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både subjektivt som tænkeevne og objektivt som den logik, som også tingene
fungerer efter, og som dermed gør verden til en enhed.
Det menneskelige udspringer af det guddommelige (XXX), hvilket gør det
rimeligt at konkludere, at vejen til det guddommelige går gennem det enkelte
menneskes forståelse af sig selv. XXXVI og XXXV peger i samme retning: Du skal
ikke lytte til mig men til din egen indre stemme (logos)69, og ligegyldigt hvor langt
du når omkring, så vil du ikke møde nogen grænse. Den personlige subjektivitet
inkluderer alt andet
I XXXV bruger han ordet logos i dets kvantitative betydning, hvor det betegner et
mål eller en bestemt mængde. Denne betydning adskiller sig fra den indtil nu
beskrevne betydning af et givent udsagn og dets betydning, og vi møder den igen i
XXXIX, LXII og CI. Set i forhold til Kahns begreb om fortætning er det svært ikke at
søge efter en sammenhæng mellem de to betydninger. Her er det selve
sammenstillingen af psykhê og logos, der falder i øjnene: Sjælen næsten identisk med
logos - både kvalitativt og kvantitativt
XXXI rummer ifølge Kahn en fortætning, som han gen nder ere steder70, og som
jeg i oversættelsen gengiver med alle/alt. Dativformen pasi kan læses både som
maskulinum og som neutrum, hvilket åbner op for et skjult udsagn, som siger, at det
at tænke er en egenskab, som ikke bare gælder for alle mennesker men for alt i
verden eller for altet som sådan. Kahn kalder det for panpsykisme: at alt er besjælet.
Det svarer til den opfattelse, vi fandt hos milesierne, selvom vi i forhold til Thales’
udsagn: alt er fuldt af guder, nok ville kalde det panteisme. Sjæl er som alt andet
sto igt men derudover også erkendende
XXXIII samler på magtfuld vis den paradoksale epistemologi: Naturen skjuler
ikke noget, men den snakker heller ikke som et menneske. Det er op til den enkelte
selv ved hjælp af sine sanser og forstand at læse og forstå dens tegn. Herren Apollon,
dvs. guden, og står her homologt med physis, og der er ikke noget her eller andre
steder i værket, der angiver, om det ene er en metafor for det andet, eller hvad der, i
givet fald, er metafor for hvad

Logos og modsætningernes enhe

Denne betydning opstår naturligvis først ved, at jeg læser udsagnet ind i denne subjektiverende
sammenhæng. I sig selv kan det ligeså godt betyde naturens eller Gudens stemme. Eller det budskab, som
Heraklits skrift udtrykker.
69

Det er dog en tvetydighed, der er så nærliggende på græsk, at den næppe altid behøver at være intenderet.
Platon spiller dog på den samme tvetydighed i Symposion, når han lader Sokrates tale om Eros som
kærlighed til det smukke eller til de smukke - dvs. de smukke unge mænd. F.eks. 204d2.
70
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Logos som ord og som begre
For stoikerne var logos et centralt begreb, som de førte tilbage til Heraklit, og der er
heller ikke nogen tvivl om, at det spiller en central rolle hos Heraklit selv. Det er det
ord, han starter teksten med og insisterer på i dets næsten ikoniske tvetydighed. For
stoikerne betegner det selve den guddommelige rationalitet, som den ordnede verden
udgår fra. I Sextus Empiricus’ doxogra fremstår det med den samme besjælede
sto ighed, som vi mødte hos Anaximander, og i hans stoiske fortolkning er det det
gennemgående begreb fra først til sidst
Der ligger dog omkring 700 år og meget loso sk og begrebsligt de nitorisk
arbejde mellem Heraklit og Sextus, og hans tekst indgår derfor i en anden både
sproglig og tankemæssig sammenhæng. Alene af den grund er det vigtigt i første
omgang at forstå Heraklit som Heraklit, men spørgsmålet er, om det alligevel ikke er
muligt også at se stoikernes læsning som en sproglig færdig- eller videretænkning af
en indsigt, som allerede ligger intuitivt i Heraklits egne mere antydende
formuleringer. Det, som for Sextus er et klart de neret begreb omend med religiøse
(platoniske) overtoner, er for Heraklit en mystisk indsigt, som kun med nød og næppe
kan udtrykkes i ord
I XXVII (se s.103) og XXXVI (s.104) sammenholder han logos med to sophon,
og hans fokus har hidtil ligget på den menneskelige erkendelsesproces: Logos som
den indre eller ydre stemme eller tekst, som skal sætte mennesket på sporet af den
rette forståelse - det han kalder to sophon - men der har også været antydninger af en
mere objektiv forståelse af logos, dvs. som noget, der ndes ude i verden som den
måde tingene fungerer på der - dvs adskilt (kekhorismenon) fra det erkendende
menneske selv.
Allerede det, jeg ovenfor kalder ordets kvantitative betydning, peger i den retning:
Der er tale om et mål, der er stort, og som for sjælens vedkommende måske også
overskrider rammerne for den personlige eksistens. Vi be nder os her på grænsen
mellem subjektiv og objektiv virkelighed eller mere præcist: der hvor de viser sig at
være identiske.
Uden at være forbundet med selve ordet logos peger også de ovenfor beskrevne
mask./neutr. fortætninger og den dermed antydede panpsykisme i denne retning. Der
er ingen tvivl om, at Heraklit i forlængelse af milesierne har forestillet sig en
objektivt given verdensorden, som var besjælet (dvs. subjektiv) og guddommelig. Det
er det guden betegner - og dermed også logos, når vi forstår den som gudens stemme.
Også for Heraklit og hans samtid er det paradoksalt at sige, at vejen til verden går
gennem sjælen, men lige her yder de to kategorier over i hinanden.
Den særlige sproglige betydning af logik, som den måde sætninger hænger logisk
sammen på, får logos først for alvor med Aristoteles’ formelle logik. Denne betydning
har givetvis været afgørende for stoikernes brug af ordet, og den er selvfølgeligt
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Paradokset og dets modsætninge
Heraklits har en lang række af paradoksale udsagn, som stiller forskellige typer af
modsætninger op overfor hinanden. For det første er der de modsætninger, som er
perspektiviske i den forstand, at noget, som er det samme, er funktionelt forskelligt
eller bare opleves forskelligt af forskellige væsener: som vand for sk og mudder for
svin i forhold til den måde vi som mennesker oplever det på. Tingenes identitet er
ydende i den forstand, at de har forskellig betydning og værdi for forskellige
væsener. Det udfordrer os på vores naive realisme: Tingene er ikke massivt og
entydigt det, de fremtræder som. De kan ses på forskellige måder
Vejen op og ned er en og den samme
(CIII (60)
Svin foretrækker mudder for rent vand
(LXXIIA (13)
Havvand er det reneste og det mest besudlede: For sk er det drikkeligt og
livsbevarerende men for mennesker udrikkeligt og dødeligt.
(LXX (61)
En mand opfattes som barnlig af en gud, på samme måde som et barn af en
mand. (LVII (79)
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anakronistisk i forhold til Heraklit. I hans tankeform udspringer ordet direkte af den
intuitive forståelse af tingenes dynamik, som begge i sidste ende opfattes som et og
guddommeligt. Heraklits logos refererer direkte til denne enhedsvirkelighed
Det er denne mystiske indsigt, som den efterfølgende losof udpinder sprogligt,
og som bliver til stoikernes logosbegreb. Man kan således sige, at selvom indsigten er
den samme, så er der tale om to meget forskellige indsigtsformer: den mystiske og
den begrebsligt udpindede. Den den mystiske er intuitiv på den måde, at den
sammenfatter en indsigt, som (endnu) ikke helt kan udtrykkes begrebsligt i en følelse
af betydning og hellighed, som mystikeren derefter udtrykker og almengør med de
midler, han nu har til sin rådighed.
Det er en mellemform mellem den rent billedlige tænkning og den rent
begrebslige, som jeg vil komme tilbage til i forbindelse med Parmenides og senere
også Platon. Den er kendetegnet ved, at den er mere abstrakt og begrebslig end den
tænkning, som opererer med guder som personer, samtidigt med at den bevarer noget
af den hellighed, som den fulde begrebslighed netop ophæver.

For det andet er der de modsætninger, som er relative i den forstand, at det ene ikke
kan ndes uden det andet: som det allerede nævnte udsagn om dag og nat (XIX)
Det kolde varmes, varmt bliver koldt, vådt udtørres og tørt bliver fugtigt
(XLIX (126)
Levende og død er71 det samme, og det vågne og det sovende, og nyt og
gammelt. Det ene er nemlig det andet, når det har forandret sig, og det andet
det første, når det har forandret sig tilbage igen72. (XCIII (D88)
For mennesker er det ikke bedst ikke at få det, som de vil. Sygdom gør
sundhed rart og godt; sult mæthed og træthed hvile73.
(LXVII (110-11)
Det giver ikke nogen mening at tale om mørke uden lys eller varme uden kulde,
samtidigt med at selve det forhold at de to veksler mellem hinanden, gør det
meningsfuldt at skelne mellem dem. Det er dog enheden og ikke forskellighederne,
der er i fokus: Selve det forhold at tingene rent faktisk hænger sammen i sådanne
modsætningspar, som hele tiden skifter, men som i sidste ende ikke kan skilles ad og
derfor paradoksalt de nerer verdens enhed, samtidigt med at de angiver tilværelsens
foranderlighed. Set i forhold til en aktuel debat i vores egen tid svarer det til at sige,
at kvindeligt og mandliget er to sider af samme sag, og at kvinder derfor har de mænd
og mænd de kvinder, de fortjener
I LXVII får denne sammenhæng også en etisk dimension: Et liv, som alene består
af såkaldt goder, er slet ikke noget ideal, for det er det såkaldt onde, der gør det gode
godt. Tilværelsen er netop kendetegnet ved denne kamp mellem godt og skidt, hvor
hverken det ene eller det andet kan undværes. Det kan ses som en korrektion til
Hesiods lidt triste konstatering af at det gode altid er blandet med noget ondt. Heraklit
belærer os her om selve den dynamik, som er styrende for de to modsætninger, og det

71

Teksten er korrupt, men meningen må være den angivne.

Heraklit insisterer på den processualitet, som siden - ifølge den traditionelle fortolkning - bliver
punkteret af Parmenides, og som først helt kommer tilbage igen med Aristoteles’ begrebslige
beskrivelse af, hvordan noget kan forandres til noget andet uden at det første bliver til intet, og det
andet derfor tilsvarende opstår af intet. Det kommer jeg tilbage til i afsnittene om henholdsvis
Parmenides og Aristoteles.
72

Det er tvivlsomt om det to sætninger hører sammen som ét citat. Storbæus citerer dem dog i forlængelse af
hinanden og tolker dem sammen. Under alle omstændigheder - hvad enten det er Heraklit selv eller
Storbæus, der har bragt dem sammen - må det være legitimt at se dem i forhold til hinanden.
73
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er en indsigt, som, når først man har begrebet den, har vidtrækkende konsekvenser
for, hvordan man indretter sit liv
Derudover er selve det forhold, at verden og dermed også den menneskelige
tilværelse er styret af sådanne modsætninger, en afgørende forudsætning både for
tingenes identitet og for deres forandring. På den ene side er identitet og varighed et
resultat af modsatrettede kræfter, der afbalancerer hinanden og på denne måde skaber
en verden, som er stabil og genkendelig fra dag til dag:
De fatter ikke, hvorledes det, der er i uoverensstemmelse med med sig selv
stemmer overens: en bagudvendt sammenføjning (harmonia) præcis som i en
bue eller en lyre. (LXXVIII (51)
En usynlig sammenføjning (harmonia) er stærkere end en synlig
(LXXX (54)
Men samtidigt er tilblivelse og i det hele taget forandring og bevægelse et resultat af
de samme modsætningers indbyrdes kamp:
Man skal vide, at krig er fælles (xynon) og retfærdighed (dikê) strid (eris), at
alt bliver til gennem strid og gudens ord (khreômena)74. (LXXXII (D80)
Krig er altings fader og altings konge, og nogle har han udpeget (edeixe75)
som guder og andre som mennesker, og nogle har han gjort til slaver og andre
til frie.
(LXXXIII (53)
Billedet af krigen som altings fader og skaber af den orden, vi kender, er stærkt og
ladet med både følelse og betydning, samtidigt med at det (hvis jeg har ret i min
læsning) modstilles af det sidste led i LXXXII, som jeg her oversætter som gudens
ord. Den krig, som verden og dermed også vores liv som mennesker er, er hård,
ubønhørlig og måske også arbitrær, men der er også, som hos Anaximander, en
overordnet styring, som er guddommeligt rationel. Sammenstillingen af dikê og eris
understereger dog, at der er tale om en helt anderledes barsk styring, end den som
Anaximander og før ham Hesiod talte for. Den svarer snarere til den, vi møder hos
Darwin, og plejer at kalde jungleloven
Khreômena betragtes af de est kommentatorer som korrupt. Som det står lægger det sig dog
uden problemer til alt, og det må kunne betyde: det der udsiges af et orakel. Hvilket må kunne ses
som en henvisning til Apollons orakel.
74

Samme stamme som dikê i det foregående fragment. Retfærdigheden er den gudinde, som udpeger og
anviser (deiknynai).
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Mod de samme, der går ned i de samme oder, strømmer nyt og nyt vand
(L (12)
Platon: Heraklit siger et sted, at alting strømmer og intet står fast, og idet
han ligner det værende ved en ods strøm, siger han, at man ikke kan gå to
gange ned i den samme od. (Kratylos 402A8ff.
Plutarch: Ifølge Heraklit er det ikke muligt at gå to gange ned i den samme
od, og heller ikke to gange at gribe fat i en dødelig substans i den samme
tilstand. På grund af forandringens intensitet og hurtighed spreder og samler
det sig igen, eller snarere hverken igen eller senere men samtidigt samler det
sig og viger bort og det går frem og det går bort. (LI (91))

L , som stammer fra den stoiske losof Cleanthes fra det 3. århundrede fvt, er på
grund af sin joniske dialekt og sin formodentlig intenderede ertydighed tydelig som
et citat, hvorimod Platons og efter ham Plutarchs beskrivelser mere ligner refererende
udlægninger. Isoleret set fremstår citatet dog ret så dunkelt: for hvem eller hvad er det
ret beset, som går ned i de omtalte oder. Cleanthes tager det faktisk som et billede
på sjælenes opståen af og tilbagevending til vand.
Hele den første del af citatet står i dativ pluralis: oder - de samme - der går ned i,
styret af verbet: strømmer mod sammen med andet og andet vand som subjekt. Og de
samme står tvetydigt mellem oderne og dem/det, der går ned i dem. Sprogligt giver
det en strømmende lyd: potamoisi toisin autoisin embainousin, og det virker naturligt
at tage toisin autoisin sammen med både oderne og de mennesker, som går ned i
dem, men taget snart med oderne og snart med menneskene skaber det en
ertydighed omkring identitet og forandring, som, når vi ser det med Kahns øjne, er
typisk for Heraklit
Platons referat og i forlængelse af det Plutarchs udlægning af denne strømmende
virkeligheds komplekse karakter giver en klar mening til L, og selvom der ikke er
noget sprogligt, der får noget af det til at ligne et citat, så er det muligt og måske
endda sandsynligt, at Heraklit det, vi har bevaret i L, også har sagt et eller andet om
to oder. Det er dog også muligt, at vi må leve med, at det uden sammenligning mest
berømte Heraklit udsagn er formuleret af Platon
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Denne overordnede balance mellem forandring og identitet bliver illustreret med
det berømte men også dunkle billede af oderne og vandet, der strømmer, som jeg
her citerer sammen med Platons og Plutarchs udlægninger

Alting strømmer og intet står fast
Det er ikke muligt at gå to gange ned i den samme od
Det kan dog med ligeså stor ret læses som eftertidens videretænkning af Heraklits
ertydige udsagn
Den grundlæggende indsigt, som Heraklit gennem sin iagttagelse af den konkret
sansede virkelighed har fanget intuitivt og i de ovenstående udsagn forsøger at
videregive i sit stærke og paradoksale billedsprog, svarer til den, som den Hegel godt
og vel et par årtusinder senere udlægger i sin beskrivelse af ideernes udvikling fra
tese, via antitese til syntese. Den sproglige form og tankemæssige sammenhæng er
derimod meget anderledes
Denne udtryksforms begrænsning set i forhold til en begrebslige udlægning giver
sig selv, men selve billedet af oden står samtidigt med en sammenfattende (og
derfor også dunkel) kraft, som når hele vejen op til nutiden på en måde, som netop
ikke er entydig, og derfor berører os helt ind i kernen af vores personlige identitet.
Selve det at et billede aldrig kan være helt entydigt set i forhold til den sproglige
udlægning gør os urolige og tvinger os til at tænke selv: Er vi virkeligt de samme,
eller er det alligevel Platons udlægning, der er den rigtige? Måske er det, vi kalder
vores identitet, bare en strøm uden sammenhæng, ende og begyndelse?

Af alt et og af et alt
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Under alle omstændigheder skyder Platons fortolkning dog over målet. Både her
og siden hos Aristoteles (i Fysikken 8.3.) bliver det forstået som, at Heraklit mener at
alting be nder sig i en konstant forandringsstrøm, og at intet derfor har nogen varig
væren. Dette bliver af Kratylos, som synes at have været en slags radikal tilhænger af
Heraklit (på samme måde som Zeno og Melissos af Parmenides), forstærket til, at
man ikke engang kan gå én gang ned i den samme od.
Denne udlægning modsiges dog af Heraklits eget udsagn, som netop betoner
balancen mellem de samme oder og vandet, der er nyt. Det svarer også til det, vi har
læst i det foregående: Der er ikke nogen tvivl om at forandring er en vigtig del af
Heraklits vision, men det er en forandring, som er nøje afgrænset af de rammer
( odens bredder) og de lovmæssigheder (Dikes vogtere), som er styrende for den.
Man kan dog sige, at den radikale fortolkning for overhovedet at komme på tale
næsten kræver, at Heraklit må have sagt noget mere, end der vi får i L. Det giver også
en mere tydelig balance i forholdet mellem stabilitet og forandring til det, vi har
overleveret, og alt i alt taler det overvejende for at acceptere de to fragmenter som
nogenlunde autentiske

Guden er dag, nat, vinter, sommer, krig, fred, mæthed og sult. Han forandrer
sig, som når (ild) blandes med røgelse og benævnes efter hver enkelts duft.
(CXXIII (67)
Verden er en proces (dag, nat, vinter og sommer), hvor modsætningerne kæmper mod
hinanden (krig og fred, mæthed og sult) og dermed får tingene til at forløbe, som de
gør, men set ud fra enhedens perspektiv er disse forandringer ygtige og måske også
betydningsløse (som stoikerne i det mindste ville sige) som de dufte, der kommer fra
forskellige slags røgelse. Hvis nogen skulle være i tvivl, får vi her to homologier
(guden og ilden) på en gang, og man må så selv afgøre, hvilken af dem, der er
metafor for den anden eller om de begge er lige gyldige
Det sidste udsagn, jeg vil nævne i denne sammenhæng, siger det samme på en lidt
anden måde
Sammenfatninger: Helheder og ikke helheder, samlende sig idet det adskilles,
samstemmende dissonant, af alt et og af et alt.
(CXXIV (10)
Efter denne gennemgang af det, som jeg opfatter som det centrale i Heraklits
loso ske verdensbillede med udgangspunkt i logos, vil jeg gå videre til den
natur loso ske homologi, som jeg mener på en gang kan læses som en metafor for
den dynamik, som netop er blevet beskrevet, og som et reelt bud på en natur loso omend måske taget med et gran salt

Ilden og den sto ige transformatio
Kosmologie
Ilden er Heraklits svar på et grundstof og refererer som sådan til den milesiske
natur loso , som vi sædvanligvis opfatter som gående forud, men som den, hvis man
følger Tibodeau’s nye kronologi, er næsten samtidig med; og hvis man ser den som
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Den dybeste sandhed i Heraklits logos ligger dog ikke i de enkelte modsætninger og
modsætningspar men i forestillingen om den kamp eller det modspil, som gør dem til
en enhed. Det er denne overordnede enhed, som skaber verdens mangfoldighed, og
omvendt består enheden netop af mangfoldigheden - af alt et og et af alt. I CXXIII er
det guden, som repræsenterer denne enhed, som alt består af

den aithêr, som Anaximander sagde omgav jorden som en ydre atmosfære, så er den
plausibel nok som sådan. Samtidigt står den dog også som et stærkt billede på selve
dén dynamiske verdensopfattelse, der er blevet beskrevet i det foregående: Verden
som en brand, der er voldsom og destruktiv men alligevel nøje afbalanceret - helt
parallelt med billedet af oden, der strømmer - ofte med stor voldsomhed - og
samtidigt forbliver den samme
De to opfattelser (den materialistiske og den metaforiske) er umiddelbart i
modstrid med hinanden: Som metafor er ilden et billede på verden som helhed,
hvorimod den som grundstof alene er det materiale, verden bliver formet af. Det er
dog en skelnen, som næppe har været klar for Heraklit selv
Den orden (kosmos), der er den samme for alt/alle, blev ikke skabt af nogen
gud eller noget menneske. Den har altid været, den er og vil være, (som) en
stadig levende ild, der antændes efter mål og slukkes efter mål (metra)
(XXXVII (30)
På dansk tvinger sproget os til at tage stilling: som eller ikke som; hvorimod det
græske idiom ikke på samme måde skelner mellem metafor og realitet, og her skal
det givetvis forstås på begge måder: For Heraklit er ilden både det materiale, verden
er består af, og et billede på den særlige orden, som den fungerer efter. Begge dele er
uskabte og har været gældende til alle tider. I modsætning til den græske tradition
iøvrigt opererer han altså ikke med nogen form for skabelse overhovedet.
Stoikerne fortolkede derfor den vekslen, der bliver beskrevet i det følgende,
kosmologisk som den måde denne evige verdensorden fornyer sig på, og som noget,
der foregår over lange intervaller som en vekslen mellem brand (ekpyrosis) og
synd od. Om dette voldsomme og spekulative verdensdrama reelt går tilbage til
Heraklit selv, eller om det er en stoisk tilføjelse er omdiskuteret. Som fragmenterne
foreligger virker det som meget at læse ud af dem, og der er ikke noget i stoikernes
referater, der tyder på, at Heraklit har været mere præcis end det, vi kender. Den mest
økonomiske læsning må derfor være at se fragmenterne som en beskrivelse af den
måde verden generelt og i det daglige fungerer på.
Indirekte er der dog en del, der trækker i den anden retning: ikke mindst det
forhold at Heraklits verdensorden er evig og derfor må kræve en eller anden form for
periodevis fornyelse. Det svarer i det mindste til den traditionelt arkaiske måde at
tænke på, som vi f.eks. kender den fra de mesopotamiske nytårsfestligheder.
Ildens transformationer beskrives som følger
Ildens former (tropai): først hav og af havet halvdelen jord og halvdelen
ildstorm (prêstêr). (XXXVIII (31A)
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Alting er en gengældelse (antamoibê76) for ilden og for alt ilden, på samme
måde som varer er for guld og guld for varer. (XL (90)
Disse udsagn er korte og komprimerede, og de beskriver entydigt ilden som et stof,
der omsættes i forskellige former (tropai). Det må ske, når ilden slukkes, hvilket
skaber den overnævnte modsigelse, for også den slukkede ild, dvs. vand og jord, må
(som det grundlæggende materiale) forstås som former for ild, foruden at ilden (som
vi skal se) er den kraft, som styrer hele processen. Et bud på en samlet læsning af de
re udsagn kunne være som følger
Den orden, som generelt og til stadighed er gældende for alt, er (som) en levende
ild, der tændes og slukkes i en mængde og form, som svarer til og dermed
opretholder denne orden. Når ilden slukkes, bliver den først til hav, og af havet opstår
jord, foruden at en del stiger til vejrs og igen bliver til ild. Stoffets mængde er
konstant på dets vej gennem forvandlingerne. Ilden er som en gengældelse, der, når
den slukkes, omsættes til alt det, der ndes i verden, og når den antændes, omsættes
dette igen til ild ligeledes som en gengældelse
Når ilden tændes, er den altså i sin grundform, og når den slukkes, fortættes den til
hav og til jord. Det er sådan vi tænker, og det svarer til Anaximenes’ beskrivelse af de
sto ige transformationer ved fortætning og udtynding. Heraklit beskriver bare, at de
nder sted, og ikke den mekanisme, som får dem til at nde sted. Formodentlig fordi
han slet ikke har kendt den - ifølge Tibideau’s datering - yngre Anaximenes’ model.
Mere påfaldende er det, at han helt forbigår det, som er Anaximenes’ grundstof:
nemlig luften. Måske har han slet ikke blik for den usynlige luft som noget værende
Set i en natur loso sk sammenhæng og som en beskrivelse af den måde, verden
fortløbende fungerer på, er det også påfaldende, at han ikke taler i natur loso ens
sto ige termer som: ild, vand og jord, men i landskabsformer som havet - på samme
måde som Hesiod og måske også Thales gjorde det. Dette sidste trækker i retning af
den stoiske fortolkning. Det er dog også muligt bare at se det som en mere konkret og
poetisk beskrivelsesform
Ordet prêstêr i XXXVIII kan både forstås kosmologisk som et led i
verdensbranden og som en komprimering af det, han andetsteds skriver om sjælene
og den opadgående bevægelse (CII): At der samtidigt med fortætningen også foregår
en opstigning den anden vej. Dette kan ses som den verden, vi kender, der er (som)

Ordet antamoibê kan både have økonomiske og moralske undertoner. Kahn sammenligner dette
udsagn med med det ene bevarede udsagn fra Anaximander, hvor han beskriver de basale
naturkræfters udveksling i moralske termer (se s.79)
76
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Hav strømmer igennem og udmåles efter det samme mål (logos), som det
havde, før det blev til jord. (XXXIX (31B)

en ild, der hele tiden tændes og slukkes på en måde, der fortløbende afbalancerer
helheden
XXXIX angiver den sto ige konstans, som er i ildens transformationer, og sikrer
dermed verdens fysiske konstans: Den bliver ikke hverken større eller mindre og kan
dermed fortsætte sin bevægelse til evig tid. Denne fornemmelse for sto ig konstans i
forandringsprocesser virker forbløffende moderne, og i forlængelse heraf er det for et
moderne menneske næsten lidt for nærliggende at se ilden og guldet i XL som former
for valuta, der kan veksles, eller som penge, man kan købe for. Heldigvis kommer
ordet antamoibê på tværs. I modsætning til det mere neutrale amoibê, som ville
kunne oversættes som betaling eller bytte, har det moralske konnotationer, som
minder om Anaximanders tilsvarende moralske beskrivelse af de kosmiske kræfters
udveksling (se s.79). Verdensordenen er stadigt guddommelig og moralsk, som det
også fremgår af følgende udsagn
Tordenkilen77 styrer alt dett
(CXIX (64)
som på smukkeste vis forbinder den natur loso ske homologi med den religiøse.
Denne styring kan både gå på den fortløbende afbalancering og på en periodevis
verdensbrand, men de to følgende fragmenter har klare både moralske og
katastro ske undertoner
Når ilden kommer, vil den dømme og gribe alt
(CXXI (66)
Hvordan skulle nogen kunne skjule sig for det, som aldrig går ned?
(CXXII (16)
og hvis man ser dem sammen med den moralske gengældelse i XL, så står de, som
jeg læser det, som et væsentligt argument for den stoiske opfattelse af i det mindste
verdensbranden78 som en periodisk fornyelse, der på en gang er naturlig og moralsk
begrundet.
Denne lidt selvmodsigende dobbeltbegrundelse svarer til Hesiods tilsvarende
tvetydige melding om, at Zeus vil udslette den nuværende menneskeslægt, når den
dårlige moral har overskredet et vist mål. Hesiod antyder dog en mulighed for
moralsk forbedring, hvorimod det moralske fordærv her får lov at stå som en
Som jo både er ild og Zeus’ særlige tegn og våben.

77

Ud fra det foreliggende er det mere uklart, hvordan de kan mene, at han også opererer med en
modsvarende synd od.
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uafvendelig del af den naturlige udvikling. Det ophæver selvmodsigelsen men gør
samtidig - set med vores mere logisk tænkende blik - hans moralske indignation
meningsløs.
Det som i CXXII aldrig går ned må i givet fald være den ild, som er alle steds
værende, og som på et vist, bestemt tidspunkt vil manifastere sig som både moralsk
og naturlig oprydder. Denne tvetydige opfattelse er stadig selvmodsigende, når man
forsøger at forstå den begrebsligt, men den er helt i overensstemmelse med den
visionære tænknings associativt inkluderende logik. Parallelt med det, vi fandt hos
Homer, virker det ikke som om, man har set nogen modsætning mellem
guddommelig determinisme og personlig fri vilje.
Heraklit svinger hele vejen igennem imellem et overordnet loso sk perspektiv og
en indigneret rasen mod den menneskelige dumhed. Den visionære tænkning former
sig lidt på samme måde som en drøm efter den følelse, som motiverer den. Det
samme kan vi se hos moderne religiøse prædikanter, hvis billedsprog ofte på samme
måde skifter dramatisk efter den pædagogiske hensigt. Tilsvarende veksler Heraklit
mellem det loso ske perspektivs generelle overblik og en form for dommedagstale,
som dog forbliver dunkel og uudfoldet. Måske fordi dens fulde (natur) loso ske
udfoldelse ville overskride grænsen for, hvad han som losof mener reelt at kunne
vide noget om. Måske kommer uklarheden af, at han bevidst har nøjedes med at
antyde de perspektiver, som han som menneske reelt ikke kan vide noget om79.
Solen synes at have spillet en central rolle i dette kun delvis udfoldede
natur loso ske verdensbillede - uden dog at være identisk med ilden eller guden som
sådan
Solen vil ikke overskride sit mål (metra). Hvis han gør det, vil Erinyerne,
Dikes hjælpere, nde ham. (XLIV (94)
Plutarch: De omløb, som solen er forstander for og vogter af: at afgrænse,
bestemme, fremføre og anvise de skift og årstider, som ifølge Heraklit bringer
alt. (XLIIA (100)
Plutarch: Heraklit siger derfor, at hvis solen ikke havde været der, ville det
have været nat.
(XLVI (99)
Den har sin helt særlige og afgrænsede rolle at spille i den kosmiske rytme som den,
der styrer nat og dag. Denne rytme er nøje fastlagt og selvom solen i princippet har
Heraklit synes på trods af den selvsikkerhed, han udtaler sig med om sit centrale loso ske budskab (det
han betegner som logos), at have haft den samme skeptiske tilgang til de konkrete detaljer, som vi mødte hos
Hesiod og Xenophanes. Se f.eks LV og LXXXIV i det følgende (s.121 og 125).
79

 


fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

 


)


fi

)


fi

 


 


fi

)


fi

fi

:


 


116

sin egen vilje, så bliver der holdt øje med den og den får ikke lov til at overskride sin
rolle
Aristoteles: Solen er …. efter hvad Heraklit siger, ny hver dag
(XLVIIIA (6)
Platon: De som tænder80 (på loso en) i en ung alder …. slukkes med
undtagelse af nogle få, når de bliver ældre, langt mere end Heraklits sol. Så
meget desto mere som de ikke tændes igen. (XLVIIIB (6)
Denne forestilling om, at solen er ny eller i det mindste tændes og slukkes hver dag,
er naturligvis spekulativ, men den er samtidigt også et stærkt og i det daglige synligt
billede på den ild, der i XXXVII tændes og slukkes efter mål. Ikke mindst når man
sammenholder den med XLIV, som måske refererer til den samme form for mål
Endnu mere spekulativ er den forestilling om solen, månen og stjernerne som
bestående af krukker fulde af ild, som Theophrast (via Diogenes Laertes’ referat)
refererer ham for. Dette referat81 er ret detaljeret, og peger i retning af en mere
udbygget kosmologisk beskrivelse. Der er dog ingen af de fragmenter, som anses for
autentiske, som peger mere i den retning end de allerede citerede, og da Kahn på det
grundlag afviser, at Theophrasts beskrivelse kan stamme fra Heraklit selv, vil jeg
tillade mig at gøre det samme.
Dog ikke uden at konstatere, at Heraklits natur loso efterlader os med en række
af ubesvarede spørgsmål. Min egen fornemmelse er, at den som homologi i et vist
omfang får lov til at leve sit eget hypotetiske liv. De sto ige transformationer gælder
under alle omstændigheder for den måde verden, som vi kender den, fungerer på, og
hvis denne verden fornyer sig, sådan som det vil være naturligt at forestille sig, så vil
de også gælde der.
Det svarer ret præcist til det ræsonnement, som Platon eksplicit lader Timaios
fremføre som princip for den kosmologi, som han - som jeg vil komme tilbage til i
afsnittet om Platon - lader ham gennemgå i dialogen af samme navn. Den er ikke
uden videre sand men dog sandsynlig som et billede på, hvordan det kan være gået
til. Platon rolle kan her ses som den, der sprogligt tænker den tanke færdig, som mere
eller mindre implicit ligger som en forudsætning for fortidens forskellige spekulative
kosmologier

Her er det faktisk muligt at bevare det græske ordspil på dansk: Haptesthai betyder at gribe fat i
eller engagere sig i, men det bruges også om ilden, der får fat og dermed tændes i modsætning til at
slukkes.
80

81

Se Kahn (1979) s. 290-91.
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For Heraklit, som for de græske tænkere generelt, er sjæl (psykhê) sto ig, og hans
psykologi udspringer derfor direkte af den ovenfor beskrevne kosmologi som en del
af de sto ige transformationsprocesser
For sjæle er det død at blive til vand, og for vand er det død at blive til jord;
og af jord opstår vand og af vand sjæl. (CII (36)
Vejen op og ned er en og den samme.
(CIII (60)
CIII er allerede blevet citeret som et eksempel på en paradoksal modsætning, men, da
vi ikke kender dets kontekst, er det fristende også at forstå udsagnet i forhold til de
sto ige transformationer og at se disse som en form for cyklus. Vi har derudover et
par referater (CXI og CXII (se s.126)), som beskriver, hvordan sjæl opstår ved
fordampning - som når mosekonen brygger. Og endeligt beskriver han, hvordan sjæle
kan være våde eller tørre
Når en mand er fuld, ledes han vaklende af et umodent barn. Han sanser ikke,
hvor han går, idet hans sjæl er våd. (CVI (117)
En tør sjæl er som en stråle fra solen (augê), den viseste og bedste.
(CIX (118)
Han taler heller ikke i denne sammenhæng om luft som et selvstændigt element, men
synes at opfatte sjæl som en form for ild, der kan gå fra at være våd og omtåget til at
blive tør og klar som solens lys. Hvordan han har opfattet den atmosfære, som
omgiver os, kan vi ikke vide noget om, men denne våd-tør sjæleopfattelse åbner op
for en form for materialistisk beskrevet åndelighed, som i de overleverede fragmenter
dog kun lige når at blive antydet
Han synes dog også at operere med en form for negativ sjælelig overophedning
Overmod (hybris) bør slukkes hurtigere end en ildebrand
(CIV (43)
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Sjælene og de sto ige transformatione

Det er vanskeligt at kæmpe mod vrede (thymos)82; det den ønsker, køber den
nemlig for sjæl. (CV (85)
Hvordan præcis denne overophedning skal forstås i forhold til den sjæl, der er som en
stråle fra solen, er dog svært helt at forestille sig. CV ligner en almindelig
psykologiske iagttagelse af forholdet mellem stærke følelser og forstanden: at når det
ene går ind, går det andet ud. Thymos betaler med sjælestof; men til hvem og
hvordan? Måske er en ophidset sjæl kendetegnet ved at være varm men fattig på
sjælestof. Det er dog også muligt, at han slet ikke har interesseret sig for at løse den
slags indre modsigelser
Dermed er vi nået frem til den tredje og sidste af de homologier, jeg beskrev i
indledningen: Den religiøse, som handler om guden og den guddommelige indsigt

Guden og den guddommelige indsig
Heraklit tager skarpt afstand fra visse former for traditionel religiøs udfoldelse
De blandt mennesker traditionelle mysterier indvier dem på uhellig vis
(CXV (14)
Hvis ikke det, de var i gang med var et optog for Dionyssos og en hymne for
det skamfulde83 (aidoion), så er det yderst skammeligt (anaidoios) gjort84.
Hades og Dionyssos er den samme for de, der raser og hengiver sig til
festen85. (CXVI (15)

Thymos betegner, som vi så, den aktive livskraft, som den homeriske helt manifesterer sig i
verden med, og som han mister, når han dør. Ordet betegner samtidigt de deraf a edte følelser som
vrede, kampvilje og begær. Både Kahn og Robinson oversætter det på engelsk som passion, men
passioner er noget vi ligger under for, thymos er det vi er i sin mest aktive form. Vrede er klart
forsimplende, hjerte ville være tættere på men mangler den kraft og aktive stræben, som ligger i
thymos. Vrede har den fordel, at det gør den antydede dynamik lidt tydeligere for en psykologisk
indstillet dansk læser.
82

Eller ærefrygtindgydende. Det vil i dette tilfælde sige det mandlige køn: fallos. For en nærmere
gennemgang af ordet aidôs og aidoios se s.54 og 55.
83

Jeg har fastholdt det typisk græske brud på den formelle modusfølge: Hvis ikke det var fordi ….
så er det (under alle omstændigheder) en skam og en skændsel.
84

Den måde, de fejrer Dionyssos på, indvier dem i virkeligheden til Hades. Måske fordi de gør deres sjæle
våde ved at rase på den måde.
85
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Forgæves forsøger de at rense sig, idet de besudler sig med blod, på samme
måde som hvis en, der havde trådt i mudder, ville forsøge at vaske det af med
mudder. Hvis nogen så et menneske handle på denne måde, ville han mene,
at han var gal. Og de beder til disse statuer, som hvis man ville sludre med et
hus, uden at forstå, hvad guder og helte er for nogle. (CXVII (5)
Der er dog tale om speci kke former for religionsudøvelse, og det er markant, at det,
på samme måde som Xenophanes gør det, er menneskene han kritiserer og ikke de
antropomorfe guder som sådan. Hans generelle holdning til den traditionelle
religiøsitet udtrykker han således
Et er alene det vise (to sophon); villigt og ikke villigt til at kaldes ved Zeus’
navn. (CXVIII (32)
Denne stærke monisme i pluraliteten, som bliver gentaget ere gange, og som, hvis
man fortolker den religiøst, kommer ret tæt på at være monoteistisk, kan godt forstås
i traditionelt religiøst sprogbrug. Som det sker i det allerede citerede:
Tordenkilen styrer alt dett
(CXIX (64)
Den metaforiske beskrivelsesform er rummelig og inkluderende, fordi det ene uden
videre kan vise hen til det andet: her Zeus’ tordenkile på en gang til Zeus selv og til
den kosmiske og besjælede ild generelt. Dermed bliver det ene næsten identisk med
det andet, svarende til det, jeg har kaldt homologt. Og derfor kritiserer han ikke de
traditionelle guder
Den væsentligste forskel på Hesiods guder og det, man kunne kalde den
natur loso ske guddommelighed, er at den, som vi allerede så det hos Anaximander,
ikke er arbitrær men lovmæssig. Hvor Hesiods forsøg på at formulere en moralsk
lovmæssighed mere eller mindre strandede på, at Zeus i sidste ende gjorde, som det
passede ham, så er ildens guddommelige vilje identisk med den lovmæssighed, som
den er bærer af, og det er præcis denne identitet, som stoikerne understreger, når de
taler om Logos som identisk med det guddommelige princip. Hos Heraklit er der
stadig en skelnen mellem guden og den logos, som er hans skjulte budskab til de
mennesker, som forstår at lytte
Som det bliver udtrykt med tordenkilen er ilden og guddommen derimod
homologt identiske. Dermed mener jeg, at de ud fra hvert deres perspektiv beskriver
den samme realitet, og det er denne, som på denne måde både er og ikke er en
personlig guddom. Det, som hos stoikerne bliver til det guddommelige princip, fordi
det bliver beskrevet begrebsligt, bliver hos Heraklit udtrykt metaforisk i homologe
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billeder. Det er dog i begge tilfælde kendetegnet ved at være hævet over det
antropomorft personlige og arbitrære, samtidigt med at det, i modsætning til de
moderne naturlove, bevarer en del af gudens besjælethed. Dermed er det den anden
vej rundt også stadigt muligt at billedgøre det, og for den religiøst sindede at omfatte
det med religiøs veneration
Som vi så i eksemplet med solen (XLIV) kan denne guddommelige lovmæssighed
beskrives hierarkisk og i et traditionelt gudesprog, hvor det ene guddommelige væsen
holder øje med det andet, men i sidste ende er viljen én: to sophon. Det er det guden
står for, og selvom han bruger de samme ord om den menneskelige visdom i LIV, så
er der alligevel en forskel
Det vise (to sophon) er ét: at kende den gnômê, som styrer alt gennem alt
(LIV (41)
Gnômas86 hører ikke til menneskets veje (êthos), men til det guddommeliges.
(LV (78)
Hvad gnômê her mere præcist betegner er ikke klart. Det er den samme stamme som
ginôskein, som er det udsagnsord, han bruger til at betegne egentlig forståelse i
modsætning den blotte sanseoplevelse og de forestillinger, som mennesker gør sig, og
det kan som sådan oversættes som forståelse eller indsigt. Det kan dog også betegne
hensigt eller sågar plan, hvilket i denne sammenhæng (LV) vil sige den
guddommelige plan, som verden forløber efter.
Derudover kan LV tages som endnu et udfald mod den almindelige menneskelige
dumhed, eller det kan tages som en seriøs markering af den grænse, der går mellem
det, vi som mennesker kan vide, og den guddommelige indsigt eller plan for verden.
Parallelt med den agnosticisme, som vi mødte hos Xenophanes.
En sådan epistemologisk beskedenhed kan dog ikke påvises klart for Heraklits
vedkommende, fordi vi, som det blev beskrevet i afsnittet om ilden og de sto ige
transformationer, ikke er i stand til klart at afgrænse det område, han har udtalt sig
om, eller at vide, hvordan han har forholdt sig til det. Vi ved ikke, hvor seriøst han
opfattede sig selv som spekulativ natur losof. Det er dog tydeligt, at det er i det
spekulative, at vi nder uklarhederne.
Da vi nu er i den hypotetiske afdeling for indsigter, som vi gerne vil læse ind i de
sparsomme rester af Heraklits værk, vil jeg runde dette afsnit af med et referat, som
klart beskriver forskellen mellem det guddommelige og det menneskelige perspektiv
på livets tildragelser

86 Akusativ
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Scholia til Iliaden fjerde sang vers 4: Som Heraklit netop siger: At for guden
er alt smukt, godt og retfærdigt, men menneskene antager noget som
uretfærdigt og andet som retfærdigt. (LXVIII (102)
Selvom denne formulering næppe går tilbage til Heraklit selv, så sammenfatter den
alligevel de to perspektiver: Guden har det overordnede perspektiv, som sætter ham i
stand til at overskue den helhed, som modsætningerne - inklusive modsætningen
mellem retfærdigt og uretfærdigt - skaber. Menneskene ser tingene ud fra deres eget
partielle perspektiv
I forlængelse af de beskrevne tre homologier har Heraklit også nogle synspunkter på
fællesskabet og forholdet mellem eneren og de mange og på det enkelte menneskes
mulige skæbne efter døden. Det første er rimeligt klart og tydeligt, hvorimod det
sidste fortaber sig i en uklarhed, som måske skyldes den mangelfulde
tekstoverlevering

Fællesskabet og den enkelt
Heraklits oprørthed over den almindelige menneskelige dumhed er allerede grundigt
beskrevet og dokumenteret, ligesom det er blevet beskrevet, hvordan denne dumhed
på det epistemologiske niveau kan overvindes og blive til indsigt. På det konkret
medmenneskelige plan bliver dette til en ret så skarp skelnen mellem alle tåberne og
de få indsigtsfulde enere:
Alle voksne efesiere fortjener at blive hængt og at byen overlades til børnene;
de som udviste Hermodoros, der var den mest nyttige blandt dem, med
ordene: Af os skal ingen være den mest nyttige. Om ikke andet, så lad ham
være det andetsteds og blandt andre. (LXIV (121)
I Priene fødtes Bias Teutames’ søn, han hvis mål (logos)87 var større end de
andres. (LXII (39)
En er (som88) ti tusinde, hvis han er den bedste
Logos skal her forstås i sin kvantitative betydning som mål, samtidigt med at det tydeligvis associerer
videre til den kvalitative: ordet eller budskabet. Denne komprimerede betydning kunne foldes ud til: han hvis
andel i ordet var større end de andres.
87

Ordret: En ti tusinde. Den græske udtryksform skelner sjældent mellem identitet og lignelse.
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(LXIII (49)
Hunde gør af den, de ikke kender
(LXI (97)
Når man læser ovenstående udsagn, forekommer det indlysende, at Heraklit ikke bare
må have lagt sig ud med de demokratiske kræfter i byen men også med aristokratiet,
som han formodentlig har kendt indefra. Han taler om eneren som den ud af ti
tusinde, hvis logos er større end alle de andres. Det er dog værd at mærke sig, at
sådanne enere rent faktisk ndes og kan navngives. Der ndes altså konkrete
mennesker, som lever op til Heraklits store krav. Denne omend lille grad af almenhed
må have lettet hans epistemologiske ensomhed en smule
Derudover så må han også have haft en tillid til, at den guddommelige styring på
trods af enkeltindividernes begrænsede logos har haft en gennemslagskraft i forhold
til den offentlige styring af samfundet - i det mindste sådan som den manifesterer sig
igennem loven
Folket bør kæmpe for sin lov som for bymuren
(LXV (44)
De der taler med forstand (noos) må bestyrke sig i det, der er fælles (xynos)
for alt/alle, på samme måde som en by (styrker sig) ved sin lov, men langt
stærkere. Alle menneskelige love næres nemlig af den ene guddommelige.
Den er nemlig så stærk, som den ønsker, og den er tilstrækkelig for alle/alt og
til overmål. (XXX (114)
Dette uudtalte paradoks mellem menneskenes manglende forståelse og deres lov som
i sidste ende guddommelig kan virke lidt forvirrende, men det svarer til det, der blev
beskrevet, allerede i de første udsagn (I - V), hvor pointen netop var, at de på trods af
deres manglende forståelse reelt lever i overensstemmelse med det logos, som de er
blinde og døve overfor. De love, som mennesker i deres uvidenhed bliver enige om,
er altså selve den måde guden opretholder sin orden på
Logisk set mangler der et par mellemregninger. Dem får vi ikke, men i stedet får
vi endnu et paradoks: At selvom loven er guddommelig og generelt gældende for alt/
alle (xynos), så er vi nødt til at kæmpe for den. Det svarer til den næsten-identitet
mellem guddommelig og menneskelig vilje, som vi så beskrevet i Iliaden: Alt er
guddommeligt styret uden at det dog ophæver betydningen af menneskets egen
dumhed eller initiativ
Man kan sige, at denne lidt synkoperede måde at tænke på rejser ere spørgsmål,
end den besvarer: Dette kan ses som mangelfuldt, som religiøst mysti cerende og
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som tankevækkende. Reelt har den alle tre funktioner - foruden at det svarer til den
form for logik, som er gældende for visdomslitteratur til alle tider. Det er denne form
for komprimeret tænkning, som den senere begrebsbaserede tænkning folder ud

Det enkelte menneskes lo
Når man læser CII (s.118) sammen med de udsagn, som beskriver ildens
transformationer (XXXVIII - XL (s.113-14)) står det klart, at sjæl opstår sto igt som
en form for ild af vand og igen dør som vand. Det ligeledes klart, at der ndes
forskellige kvaliteter af sjæl, som afhænger af tørhedsgraden (CVI og CIX), og man
kan forestille sig en bevægelse, der går fra tåge til klart lys, som grader af den ild,
som på en gang er sto ig, guddommelig og styrende for verdens orden (kosmos) som
helhed.
Derudover er det nærliggende at se den individuelle sjæl som den enkeltes andel
af dette kollektive sjælestof, og måske primært adskilt fra dette af sin dumhed. Men
for den der søger dybt nok (XXXV), er sjælen uden grænser og indgår dybest set i
dette guddommelige
Endelig er der udsagn, der tyder på en cyklisk opfattelse af sjælestoffets bevægelse
snarere end en entydig bevægelse op imod lys og ild for de vise og ned imod tåge
vand og jord for de mange
Udødelige er dødelige og dødelige udødelige. De lever de andres død, og er
døde når de andre lever. (XCII (62)
Levende og død er (?)89 det samme, og det vågne og det sovende, og nyt og
gammelt. Det ene er nemlig det andet, når det har forandret sig, og det andet
det første, når det har forandret sig tilbage igen. (XCIII (88)
At levende og død er det samme betyder ikke at de er identiske, men at de indgår i
den samme helhed. Det samme gælder for de udødelige og de dødelige, og forudsat at
han bruger ordene i den sædvanlige episke betydning som guder og mennesker, så må
XCII betyde, at sjælenes bevægelse både går op og ned igen. Der er således ikke
nogen ende på genfødslernes hjul
Denne analyse er nærliggende for en begrebslig logisk betragtning, men den
modsiges af en række udsagn, der for nogles vedkommende spiller på en heroisk
metaforik, og for andres bare er svære at læse ind i nogen fornuftig sammenhæng. De

89

Teksten er korrupt, men meningen må være den angivne.
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pynter ikke på vores forståelse af Heraklit som losof og det er fristende helt at
udelade dem. Derfor må jeg bruge lidt plads på dem
Når de dør, venter der menneskene ting, som de hverken forventer eller tror.
(LXXXIV (27)
Denne sætning kunne være indledningen til en længere forklaring, men det er den
næppe. Så ville vi have hørt om den. Måske er dens budskab tværtimod, at vi reelt
ikke kan vide noget om det, men at det givetvis vil være meget anderledes end det,
almindelige mennesker forestiller sig. Dette kan både forstås fænomenologisk som, at
vi ikke kan vide, hvordan det opleves, når vores sjæl bliver til vand eller måske den
anden vej til lys, eller som en mere generel markering af den grænse, der er for, hvad
menneskene i modsætning til guder kan vide noget om (som i LV (se s.27))
Som sædvanligt skelner han mellem de mange og de bedste
Større moroi får del i større moiras
(XCVI (25)
De som dør i kamp (arêiphatous90) æres af guder og mennesker
(C (24)
Moros og moira kan betyde næsten det samme: Grundbetydningen er lod eller andel
og a edt deraf skæbne og ikke mindst død. Det må betyde noget i retning af, at jo
“større” din død er, desto større andel får du i noget, som vi kun kan gætte på, hvad
er, men som må ligge på den anden side af døden. Sprogtonen i disse udsagn er episk,
og måske har han haft en forestilling om selve dødsøjeblikkets betydning: Den klare
vågne tilstand, som den kæmpende kriger be nder sig i, i modsætning til den syge,
hvis bevidsthed gradvis synker ned i omtågethed
De bedste91 vælger ét frem for alt, det stadigt strømmende (aenaon) ry blandt
dødelige (thnêtôn). De mange har mættet sig som kvæg. (XCVII (29)

Ordret: dræbt af Ares.

90

De bedste (hoi aristoi) kan både læses politisk som de, der tilhører de herskende familier (som
Heraklit selv) og moralsk loso sk.
91
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Idet de bliver til, ønsker de at leve og at bære deres lod (morous), og de
efterlader sig børn som deres andel (morous)92. (XCVIII (20)
De bedste vælger - som Achilleus - evigt ry, hvorimod de mange mætter og forplanter
sig som kvæg. Tonen er stadig episk og aristokratisk, og der er den samme skelnen
mellem de bedste og de mange. Der antydes en forskellig skæbne, uden at det siges,
hvad den går ud på
At han har beskæftiget sig med et Hades antydes af følgende referencer
Plutarch: At (sjælene) næres af den fordampning, der nder sted; og Heraklit
har ret, når han siger, at i Hades lugter sjælene (sig frem)
(CXI (98)
Aristoteles: Nogle mener, at den røglignende fordampning er lugt, idet den er
fælles for jord og luft ….. derfor har Heraklit også sagt, at hvis alt værende
blev til røg, så ville næseborerne genkende dem. (CXII (7)
Konteksten er natur loso sk og handler om sjælestoffets tilblivelse ved fordampning.
Hades betyder sprogligt det usynlige, og det kan derfor være relevant at nde andre
måder at orientere sig på. Der er noget komisk over de her sjæle, der snuser sig frem i
mørket, men det er ikke en form for humor, som er uforenelig med Heraklit. Hans
egen kontekst lader sig naturligvis ikke påvise, og det ville være for vidtløftigt på
dette grundlag at udvikle en særlig teori om Heraklits opfattelse af Hades og dets
placering i hans kosmologi iøvrigt
Interessant i denne sammenhæng er måske også følgende reference til Hesiod,
som er refereret af Hippolytos, der sædvanligvis opfattes som præcis i sin gengivelse
af citater, men som her har en tydelig kristen undertone
Hippolytos: Og at de så i hans nærvær (?) rejser sig og bliver til vågne
(egerti) vogtere af levende og døde (nekrôn). (CX (63)
Teksten er uklar, men Hippolytos synes her at nde en henvisning til den kristne
dommedag, hvorimod vi kommer til at tænke på guldalderens mennesker, som hos
Hesiod, efter at jorden har skjult deres slægt, bliver til hellige ånder på jorden og
Udsagnet starter og slutter med det samme udsagnsord (genomenoi og genesthai), hvilket sammen med
gentagelsen af det ertydige ord moros peger i retning af en speciel men tvetydig pointe, som dog forsvinder
med den manglende kontekst. Den givne oversættelse er en mulig fortolkning: De bedstes lod er det evigt
strømmende ry (hvad det så end står for) og de manges lod er at de forplanter sig - måske forstået som to
former for udødelighed eller i det mindste fortsat liv. Moros har samme betydning som moira.
92
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beskyttere af menneskene (Arbejder og dage 121-23). Det kunne være de
opadstigende sjæles skæbne han her henviser til. Men hvis man sammenholder det
med følgende reference hos Marcus Aurelius, så peger pilen på søvnen og det
mennesker foretager sig, når de sover
Marcus Aurelius: Jeg mener, at Heraklit siger, at de sovende udfører et
arbejde og er medskabere af det, der sker i verden (kosmos).
(XCI (75)
Forholdet mellem søvn og vågen tilstand spillede en rolle allerede i I, og at han har
gjort sig nogle overvejelser om forholdet mellem søvn, vågen og død som tilstande,
mennesket be nder sig i, fremgår af følgende udsagn
Død er det, som vi ser, når vi er vågne; det vi ser, når vi sover, er søvn
(LXXXIX (21)
Mennesket tænder (haptetai) et lys for sig selv om natten, når hans syn er
slukket; (skønt) levende berører (haptetai) han det døde i søvnen; vågen
berører han det sovende. (XC (26)
At mennesket tænder et lys for sig selv, når det sover, er et stærkt billede på den
drømmetilstand, som både kan henvise til den “private” forestillingsverden, som de
mange lever lever i, også når de er vågne (I), og til den særlige rolle, som de sovende
ifølge Marcus Aurelius spiller i verden. LXXXIX er som det står uforståeligt, men
antyder sammen med XC, at der er en forbindelse mellem de tre tilstande, som spiller
en særlig rolle, som vi dog ikke bliver bekendt med

Konklusio
Og længere når vi nok ikke, men hvis man tager tråden op fra XCII og XCIII (s.124),
kan man sige, at liv og død - både på det personlige plan som guder og mennesker
(XCII) og helt generelt (XCIII) - er relative former, som veksler med hinanden. Det
som i sidste ende er evigt og dermed udødeligt er alene ilden i dens forskellige former
og Guden, som vi i den forbindelse må stave med stort; men i og med at alt jo har del
i alt, så må både guder og mennesker i sidste ende være både dødelige og udødelige
At menneskets sjæl på denne måde har indgået i et kosmisk kredsløb er således
ubetvivleligt, men hvordan han mere præcist har forestillet sig dette, forbliver i det
dunkle. Det er dog tydeligt, at han med udgangspunkt i den episke tradition har gjort
sig nogle tanker om forskellige menneskers forskellige skæbne. Ud fra det, som er
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overleveret, er det dog ikke muligt præcist at afgøre, hvad den afgørende forskel
består i: Om de bedste (hoi aristoi) uden videre kan tages som de indsigtsfulde, dvs.
de få, som har evnet at løse den epistemologiske gåde, som blev beskrevet i afsnittet
om logos, eller om de skal forstås i en mere aristokratisk betydning. Som kortene
ligger er det dog nærliggende at forstå disse sjæles særlige skæbne som en
opadgående bevægelse i den sto ige transformationsproces og de manges (hoi polloi)
som en tilsvarende nedadgående eller stagnerende selvreproduktion af det samme.
Derfra er det ligeså nærliggende at se den samlede dynamik parallelt med den
tilsvarende indiske opfattelse af livets hjul som en uendelig række af genfødsler, hvor
det eller de, som er oppe, bevæger sig nedad og det eller de, der er nede, er på vej op
Denne forståelse baserer sig dog mere på logisk ønsketænkning end på konkret
tekstlæsning, og vi kan på ingen måde være sikre på, at vores logik svarer til
Heraklits. Samtidigt med at han på det overordnede plan har en både klar og stærk
vision af det værendes dynamik, så er han tydeligvis også et emotionelt menneske
med nogle stærke religiøse forestillinger, som får ham til at tage skarpt afstand fra
bestemte former for religiøs praksis, samtidigt med at han har dybe rødder i den
religiøse tradition, som han tænker ud af.
Sådan som hans værk er overleveret er det ikke mulig entydigt at afgøre, i hvor
høj grad det er lykkedes for ham at integrere disse to forskellige visioner til en
helhed. Min personlige fornemmelse er, at det kun er lykkedes til en vis grad, og at
han mere eller mindre bevidst har valgt at lade resten stå som en gåde
Alt i alt er den visdom, som Heraklit forsøger at sætte ord på først og fremmest
generel (xynon), idet den handler om selve den overordnede orden eller
lovmæssighed, som verden subjektivt såvel som objektivt er styret af. At denne orden
i sit perspektiv ikke skelner mellem subjektivt og objektivt åbner op for en form for
materialistisk åndelighed, som han på sin vis deler med milesierne. Samtidigt vender
han dog det helt nye og spæde naturvidenskabelige perspektiv, som vi fandt hos dem,
180 grader, for at udfolde et mere personligt og visdomssøgende perspektiv, som
handler om indsigt i livets særlige dynamik og den etik, som følger af denne.
På grund af den natur loso ske homologi og sjælestoffets materielle og
kvantitative karakter bliver han i stand til at objektivere subjektiviteten og at se også
den som noget i dybeste forstand kollektivt (xynon). Det betyder, at samtidigt med at
han taler om gode og dårlige mennesker, så har vi alle del i den samme fælles
rationalitet; for de manges vedkommende objektivt og for de få vises også - så langt
de nu er menneskeligt muligt - også subjektivt, sådan som den bliver udtrykt ved to
sophon og gudens logos, foruden at vi har del i det samme sjælestof (psykhê) omend i
forskellig tørhedsgrad og mængde
Den løse opfattelse af personlig identitet, som følger af dette særlige
visdomsperspektiv er kompatibel med selve den visionære måde at tænke på, hvor
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den ene entitet eller guddom uden videre, som når vi drømmer, kan forvandle sig til
den anden. Derfor ligger den også latent som en særlig form for visdom i forlængelse
af den arkaiske tanke, hvis man med den mener den tanke, som udspringer af den
visionære forståelsesform. Det er i det mindste den samme tanke, som bliver udtrykt i
de indiske Upanishader med udsagnet om, at den individuelle sjæl (atman) er
identisk med verdenssjælen (brahman)
I det omfang denne forståelse af Heraklit er rigtig, så forskubber den også den
natur loso ske homologi i retning af det metaforiske og forklarer hans noget løsere
og måske ironiske tilgang til denne. Denne forståelse behøver dog ikke at være et
enten-eller: Han kan sagtens også have haft både mere og mindre seriøst mente
antagelser om, hvordan verden naturvidenskabeligt set er sat sammen - inklusive
antagelser om, hvad der sker med de enkelte sjæle, når de efter døden ryger tilbage i
det kosmiske kredsløb. Denne spekulative side af loso en synes dog ikke at have
været hans primære fokus, og den er kun i løs forstand en del af den særlige viden om
livet, som vi siden opfatter som visdom, og som var det han ifølge denne fortolkning
ønskede at formidle.
Jeg har valgt at gå lidt dybere ind i analysen af Heraklit, fordi han for mig at se
inkarnerer en form for livsvisdom og en type af vismand, som ligger før den
begrebsbaserede, som for os i den vestlige kulturkreds bliver inkarneret med
Sokrates. Den er kendetegnet ved en form for viden, som er underbygget af en stærk
intuitiv sikkerhed og et tilsvarende stærkt billedsprog, samtidigt med at den peger
frem mod nogle få helt centrale begreber uden helt at artikulere eller endsige
underbygge dem begrebsligt. Vi nder den samme form for logik og livsvisdom i
andre kulturer, ligesom den stadig også ndes i vores egen som et ind ydelsesrigt
alternativ til den akademiske videnskab og loso
Den er, når den er bedst, bærer af en viden om livet, som er reel og anvendelig. I
Heraklits tilfælde kan denne koges ned til en forståelse af samspillet mellem den
holistiske verdensopfattelse, som ligger i logosbegrebet, og det dynamiske princip,
som kommer til udtryk gennem modsætningernes enhed. Dens styrke ligger i dens
intuitive rodfæstethed og det tilsvarende stærkt motiverende billedsprog. Når først
man vel at mærke er blevet grebet af dens særlige logik. Den har på godt og på ondt
en suggestiv kraft, som den begrebslige logik netop har frigjort sig fra og derfor
mangler
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Parmenide
Indlednin
Fra Heraklit til Parmenide
Traditionelt har man set Heraklit og Parmenides som de to store modsætninger i den
tidlige græske loso , hvor Heraklit står for dynamik og Parmenides for det ene og
uforanderlige, Det reelle billedet er dog noget mere nuanceret: Heraklits fokus ligger
i lige så høj grad på det ene, som han forestiller sig, ligger bag den dynamiske og
foranderlige verden. som på de forandringer, det udmønter sig i. Tilsvarende
beskriver Parmenides ikke kun den uforanderlige væren men også den verden, som er
i forandring
Der forhindrer dog ikke, at Heraklit også i dag står som dialektikkens far eller
bedstefar og Parmenides som den første, der systematisk forsøger at beskrive den
uforanderlige enhed, som senere bliver til Platons ideer med deres (næsten) kausale
forhold til den verden, vi sanser og oplever, og senere igen til den ene og
altomfattende Gud hos Plotin og i Kristendommen. Til sammen kan de ses som de to
tænkere, der lægger grunden for den balance mellem dynamik og væren eller
forandring og stabilitet, som bliver begrebsligt ekspliciteret hos Aristoteles

Parmenides’ særlige og lidt gådefulde roll
På trods af at Parmenides i sit digt beskriver begge de to verdener eller værensformer,
så skriver han dog også, at det kun er den første, der er troværdig. Den anden er alene
et udtryk for menneskers forvirrede antagelser. Man har derfor traditionelt opfattet
hans budskab som en ekstrem rationalistisk afvisning af den sansede verden
overhovedet: At kun den logisk deducerbare væren ndes, og at den er én,
uforanderlig og afsluttet i sig selv som en kugle. Dette kontrafaktiske budskab så man
derudover som en afvisning af hele den tidligere natur loso og som et kreativt
benspænd for senere losoffer som Anaxagoras og Empedokles, der var nødt til at
tilpasse deres egne verdensopfattelser til Parmenides’ strenge logiske krav til det
værendes væren.
Denne traditionelle fortolkning er blevet modi ceret af John Palmers (2009)
såkaldt modale fortolkning, som bygger på en tættere læsning af Parmenides’ egen
ekstremt knudrede tekst og på en nærlæsning af de opfattelser af Parmenides, som
han nder hos Platon og Aristoteles.
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Ifølge Palmer skelner Parmenides i sin tekst mellem det værende, som
nødvendigvis er, og sanseverdenens omskiftelige og derfor ikke på samme måde
virkeligt værende væren. Der er således to måder (modi) for væren at være på, og at
sanseverdenens værensform ikke er virkeligt eller sandt værende (alethes on) betyder
derfor ikke, at den slet ikke er.
Denne fortolkning har den fordel, at den gør Parmenides’ postulat meningsfuldt,
ligesom den gør det forståeligt, at han bruger det, som sandsynligvis har været den
største del af digtet93, på at give en omhyggeligt udarbejdet natur loso sk beskrivelse
af sanseverdenen og dens tilblivelse
Parmenides’ rolle bliver således ikke at bryde med natur loso en, men tværtimod
at de nerer dens metafysiske udgangspunkt. Parmenides’ væren svarer til det princip
(arkhê), som Aristoteles lader de enkelte losoffer bygge deres opfattelse på. Disse er
på samme måde evige og uskabte. Parmenides’ arkhê var i Aristoteles’ beskrivelse ét
i modsætning til ere, hvilket siden kaldes monisme i modsætning til dualisme eller
pluralisme
Den måde, de to former for væren relaterer sig til hinanden på, forbliver dog uklar,
og de står derfor - også i Palmers fortolkning - uformidlede overfor hinanden. Teksten
siger dog, at det er menneskenes navngivning af det virkeligt værende, der splitter det
op: først i modsætninger og siden i alle de mange entiteter, som den sansede verden
består af, og som er kendetegnet ved, at de kommer og går, og på denne måde snart er
og snart ikke er
Men hvordan får menneskene denne skabende funktion? Dette spørgsmål kan ikke
besvares indenfor rammerne af den traditionelle opfattelse af væren som noget rent
fysisk værende. Denne vanskelighed kan dog løses, hvis man stik mod enhver
traditionel forståelse vælger at opfatte Parmenides’ væren subjektivt som bevidstværen. Denne fænomenologiske tilgang til væren, ifølge hvilken dét værende, for
hvilket alt andet objektivt givent værende er, dvs. subjektiviteten, nødvendigvis må
være det primære, kendes også fra den nogenlunde samtidige indiske loso . Denne
sidste hypotese vil blive nærmere belyst i det følgende.
Hvordan man end vælger at se disse ting, så er der dog ingen tvivl om, at
Parmenides spiller en central rolle i den bevægelse fra gudetænkning til begrebslig
tænkning, som er det centrale emne for dette skrift, ved at være den første, der
begrunder en antagelse gennem et længere begrebsligt sammensat og logisk
sammenhængende ræsonnement. Få år efter myldrer scenen, som vi siden skal se,
med den form for begrebslige ræsonnementer

Livsforlø
93

Palmer (s.160) æstimerer ca. 80 %.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

 


.


fi

.


 


fl

.


.


b


fi

131

Antiphon fortalte altså, at Pythodoros havde sagt, at en gang til Den Store
Panathenæerfest var Zenon og Parmenides kommet til byen. Parmenides
havde allerede været godt oppe i årene og var helt gråhåret, men af et smukt
og fornemt ydre. Han skulle da have været omkring de fem og tres. Zenon
havde været nær de fyrre, en høj og ot mand at se til - man sagde da også, at
Parmenides tidligere havde været hans elsker. De havde boet hos Pythodoros
udenfor bymuren i Kerameikos, havde han fortalt. Og dér skulle så Sokrates
og mange andre sammen med ham været kommet hen, alle sammen ivrige
efter at høre Zenons skrift - det var første gang de bragte det til Athen - og
Sokrates havde været særdeles ung. (127a8-d494
Et møde mellem den unge Sokrates og den aldrende Parmenides er næsten for godt til
at være sandt, og man må næsten gå ud fra, at det er ktivt. Platon lader dog gentagne
gange Sokrates referere til dette møde: to gange i So sten (217c4–7 og 237a3–9) og en
gang i Theaetetus (183e5–184a3), og han er ret præcis i sine tidsangivelser. Under
alle omstændigheder er stedet blevet brugt til at tidsfæste Parmenides: Sokrates døde
i 399 fvt 70 år gammel, og hvis man forestiller sig, at han har været omkring de tyve,
kan mødet have fundet sted i i forbindelse med panathenæerfesten i 450 fvt. Det
sætter Parmenides fødsel til 515 fvt. Da det derudover passer ganske godt ind i
rækkefølgen af losoffer, er der ingen grund til ikke at acceptere det som gældende.
Det gør ham yngre end Xenophanes, Pythagoras og Heraklit og ældre, end de
losoffer, som man mener er påvirkede af ham
I Ivar Gjørups oversættelse. Se Platon (2009-15).
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Ifølge den antikke overlevering stammer Parmenides fra Elea, en syditaliensk græsk
koloni beliggende lidt syd for Pæstum (Poseidonia). Denne blev grundlagt i 540 fvt,
og Parmenides skulle faktisk have skrevet dens lov. Han var velstående og af god
familie, og som hans lærere angives Xenophanes og en ellers ukendt pythagoræer ved
navn Ameinias, hvis begravelse han skulle have bekostet. Det var denne snarere end
Xenophanes, skriver Diogenes Laertius, som omvendte ham til det kontemplative liv
(hesychian).
Om og, i givet fald, på hvilken måde Parmenides i sin loso var påvirket af den
pythagoræiske bevægelse er svært at afgøre, fordi vi reelt ikke ved, hvilke loso ske
problemstillinger, de har været optaget af på dette tidlige tidspunkt. Hvis man ser på
den religiøse ramme, som han i sit digt indlejrer loso en i, så er der dog, som jeg vil
komme tilbage til i min gennemgang af prooimiet, ting, der peger i den retning
Platon tegner er smukt billede af Parmenides i den dialog, der bærer hans navn, og
han introducerer ham således

I Theaitetos lader Platon Sokrates beskrive sin relation til Parmenides på følgende
måde
Parmenides … “har jeg ærefrygt for og agter tilbørligt” (Il.3.172), som
Homer siger. Jeg har nemlig truffet ham engang; jeg var meget ung endnu, og
han var meget gammel; og jeg kunne se, at han ejede en dybsindighed, der
var helt igennem fornem. Så jeg er bange for, at vi ikke kommer til at forstå
hans udtryksform, og endnu langt mindre de tanker, der ligger bagved.
(183e5-184a395
Det er nok så tæt vi kommer på et portræt af Parmenides, set med Sokrates’ og
Platons respektfulde øjne

Mystiker og logike
Han er blevet opfattet som den strenge logiker, der sender natur loso en til tælling,
og ubestrideligt er det, at han er den første, som leverer et længere, sammenhængende
og begrebsbaseret logisk ræsonnement. Samtidigt sætter han det dog ind i en
mysteriereligiøs ramme og præsenterer det som en guddommelig åbenbaring skrevet i
heksametre og i det heroisk sprog. Xenophanes var digter af profession, men både
milesierne og Heraklit skrev i prosa, så det er påfaldende, at han vælger at bryde
denne tradition og at gå tilbage til en form, der mildest talt ikke egner sig for stringent
argumentation. Han må have ment et eller andet særligt med det.
Også Anaximander og Anaximenes så den verden, de beskrev, i en religiøs
sammenhæng: Både det ubegrænsede (to apeiron) og luften (aêr) blev opfattet som
bevidste og rationelt styrende kræfter, men de skriver (så vidt vi ved) ikke om guder i
traditionel forstand. Parmenides derimod lægger hele sin argumentation i munden på
en gudinde, som Palmer identi cerer som Natten (Nyx), og som han møder efter en
dramatisk rejse til det Nattens hus, som vi kender fra Hesiod.
Natten spiller som gudinde en central rolle i dén orphistiske tradition, som vi i dag
med udgivelsen af Derveni papyrusen96 fra det 5. århundrede fvt, og støttet af de
mange guldplaketter, hvoraf nogle af de ældste er fundet i syditalien, har fået
dokumenteret som en reel tradition i det græske område i det mindste så langt tilbage
i tiden.
Dette er for mig at se en klar markering af et religiøst tilhørsforhold, som måske
viser hen til den pythagoræiske livsform, som måske selv har rødder i den samme
95

I Fritz S. Pedersens oversættelse. Se Platon (2009-15).

96

Som blev fundet i en hule i nordgrækenland i1962 men først udgivet i 2006.

fi

 


fi

 


fi

.


r


)


 


:


 


133

Fragmentern
Parmenides’ tekst er overleveret i to lange fragmenter (fr. 1 og fr. 8) og en række
kortere og helt korte; i alt 19. Det betyder, at hele prooimiet og størstedelen af det
første afsnit om det virkeligt værendes væren - inklusive hele argumentationen - er
bevaret. Af den anden del, som handler om sanseverdenen - det som Parmenides
kalder menneskenes antagelser i modsætning til det sande virkelige (alêthes) - er de
indledende vers bevaret: Der hvor han beskriver navngivningen eller benævnelsen
som det, der skaber modsætningerne og deraf de mange ting (ta polla). Selve den
natur loso ske beskrivelse kender vi næsten kun fra testimonierne og i et meget
begrænset omfang. Teksten er skrevet på vers, hvilket gør det nemmere at skelne
mellem citater og mere eller mindre præcise referater, end vi så det i forbindelse med
Heraklits tekst.
Alt i alt foreligger teksten således relativt klar, og vi er i stand til at læse langt
størstedelen af det, han har ønsket at sige om den sande virkelighed (alêtheiê).
Vanskeligheden ligger i, at den fra Parmenides’ egen hånd er udtrykt i formuleringer,
som er meget specielle og i bedste fald ertydige. Det kan skyldes, at han - som de
este har ment - var en dårlig digter. Eller det kan skyldes, at det, han har ønsket at
sige, var så specielt, at det krævede specielle formuleringer. Mit bud er at det sidste i
det mindste også spiller en rolle. Ligegyldigt hvordan man forstår hans budskab, så
bryder det radikalt men noget, der er sagt før. På trods af den heroiske sprogdragt, så
er hans udtryk omkring de centrale udsagn kortfattet, logisk og markant
I det følgende gen- og angiver jeg Parmenides’ digt efter Palmers tekst, og hvor
hans angivelse adskiller sig fra Diels’ standard angives det efterfølgende som f.eks.
(Diels 3). Ind imellem har jeg konfereret den med Grahams (2010) og med Coxons
udgave, som er blevet genudgivet i 2009, men i sin oprindelige udgave går tilbage til
1986.
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orphistiske tradition. Samtidigt får paradokset dog endnu en drejning ved at selve det
værende, som nødvendigvis er, ikke på nogen måde bliver beskrevet som
guddommeligt. Men måske er det selve den religiøse ramme, der sætter ham i stand
til at abstrahere sit værensbegreb i en helt ny og radikal forstand. I modsætning til
Anaximander og siden Platon får han adskilt guddom og begreb som to forskellige
ting

Prooimiet, som er bevaret i sin helhed, lyder i min forsøgsvise prosaoversættelse til
dansk, som følger97
De hopper, der bærer mig så langt, som mit hjerte kunne nå
ledte mig, da først de havde bragt mig til den vidt omtalte vej
som er gudens98; den som bringer den kyndige mand til alle byer99. (1-3
Ad den førtes jeg; ad den førte de forstandige heste mig nemlig,
idet de drev vognen; og pigerne ledte deres vej. (4-5
Akslen hylede i sit nav som en syrinx,
gnistrende, idet den blev presset frem af de to roterende
hjul på hver side, når de skyndsomt ledte mig,
Solens døtre, efter at have forladt Nattens bolig
for lyset, idet de med hænderne slog sløret fra ansigtet. (6-10
Dér er de porte, som er Dagens og Nattens vej,
dem holder en overligger og tærskel af sten på begge sider
Selv udfyldes de højt til vejrs af store dørfyldninger,
og den hårdtstraffende Dike100 holder deres tvedelte slå. (11-14
Hende besnakkede pigerne med søde ord,
og de overtalte hende klogt til at støde den fæstnede slå
fra portene i en fart, og idet de øj op, skabte de
et gabende svælg mellem øjene, idet de på skift
drejede de to malmbeslåede stolper i deres lej
fastgjorte med nagler og søm. (15-20a
Den vej igennem
holdt pigerne ret ad vognsporet vogn og heste.
(20b-21
For at gøre tankegangen mere overskuelig, har jeg valgt at opdele digtet i en række underafsnit, som følger
denne.
97

98

Dvs. Solguden Helios.

Astê byer er det bedste bud på en rekonstruktion af det korrupte atê, og det er foreneligt med forestillingen
om solens vej, der fører hen over alle jordens lande og byer. Det er dog ikke helt godt.
99

Bemærk igen den centrale rolle, som Dike (Retfærdighed) spiller som vogter af tingenes rette gang og
mål. Hos Heraklit var det solens gang (se s.116), og her er det skiftet mellem nat og dag, og måske er det
også hendes opgave at forhindre at en udød som Parmenides kommer ind i dødsriget.
100
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Gudinden modtog mig velvilligt og hun tog min højre
hånd i sin, og således talte hun til mig og sagde:
(22-23
Unge ven, ledsaget af udødelige kuske
og hopper, som fører dig, er du kommet til vores hus.
Glæd dig, da det ikke er nogen ringe skæbne, som har sendt dig
ad denne vej - i sandhed ligger den fjernt fra menneskers færden men Themis og Dike. (24-28a
Og du skal erfare alt:
både den cirkelrunde sandheds101 urokkelige hjerte
og de dødeliges antagelser102, som ikke har nogen sand troværdighed.
Men alligevel skal du erfare også dette: hvorledes det som antages103
må blive antageligt104, idet alt gennemtrænger alt
(Fragment 1, 28b-32
Han spiller her til sidst klart på den fælles ordstamme i doxas, ta dokeunta og
dokimôs. Den har en betydningsbredde, der strækker sig fra det utroværdige via det,
der bliver besluttet til det velanskrevne og derfor rigtige. Som jeg forstår det her, går
der en bevægelse fra de antagelser, der er uden troværdighed, til det, menneskene
bliver enige om, og som derfor er det, der gælder for rigtigt. Det den sidste del
refererer i så fald til den navngivning, som i sidste del af fragment 8 fremstår som
det, der skaber denne verdens entiteter. Heraklit spiller på den samme tvetydighed i
LXXXV (se s.103)
Set i sin helhed er det nærliggende at læse denne indledning i forlængelse af Hesiods
prooimie til Theogonien, hvor digteren på samme måde møder det guddommelige,
men i modsætning til dette er Parmenides’ gudinde blottet for epistemologisk
tvetydighed: Du skal erfare hele sandheden, både det reelt sande og det, der ser sådan
ud uden at være det
Man har tidligere forsøgt at fortolke denne beskrivelse som en alegorisk rejse mod
lys og oplysning, men dels har det været svært helt at gøre rede for beskrivelsens
101

aletheiês

102

doxas

103

ta dokeunta

104

dokimôs

 


 


 


 


 


 


 


 


.


 


 


)


)


.


.


)


136

mange detaljer, og ikke mindst viser en nærmere læsning af teksten, at der ikke er tale
om nogen rejse op mod lyset men tværtimod ned til Nattens bolig. Det er her
Parmenides modtager sin åbenbaring.
I Palmers fortolkning af teksten er den gudinde, som Parmenides møder, Natten
selv, de unge piger, som ledsager ham, er, som det fremgår af teksten, Solens døtre,
og den vogn, han rejser på, er solgudens vogn på dens vej mod underverdenen i vest.
At det er Natten, der her optræder som åbenbaringens gudinde fremfor Solen selv
eller den himmelske Zeus, og at mødet foregår på et sted, som hos Hesiod beskrives
som skummelt og mørkt, kan måske undre.
Det giver dog mening, hvis man, i forlængelse af de mesopotamiske kilder105, som
ligger bag den tidlige græske forestillingsverden, ser Nattens hjem som det sted, hvor
Solen efter at være gået ned fungerer som dommer over de afdøde, inden han igen
står op i øst. Parmenides er taget med Solen på den rejse, som man normalt først
kommer på efter sin død. Det er den samme rejse guldplaketterne refererer til. De er
givet den døde med i graven som en vejledning i, hvordan de skal klare sig i det
hinsides106.
Hos Hesiod er Natten en af de allerførste guder, og i Derveni papyrusen og i de
alternative såkaldt orphiske theogonier spiller Natten en særlig rolle som rådgiver for
Zeus: Efter at han som led i sin magtovertagelse har taget hele verden ind i sig,
rådgiver hun ham med hensyn til, hvordan han skal bevare dens enhed. Det er måske
denne “orphiske enhed”, som Platon henviser til, når han i So sten lader den eleatiske
monisme gå helt tilbage til Xenophanes og måske før (242d5-7107). Natten har også
haft sine egne orakler i Del og Megara (Palmer (2009) s.59).
De orphiske theogonier er bevaret i fragmenter, og man har ment, at de i det
mindste for størstedelens vedkommende er skrevet i den romerske kejsertid, men
reelt har det været svært at tidsfæste dem. Derveni papyrusen108 fører i det mindste
traditionen bag dem tilbage til en tid, der gør dem relevante i vores sammenhæng.
Under alle omstændigheder er orphismen dog kun en af de alternative religiøse
strømninger, som har eksisteret parallelt med traditionen fra Homer og Hesiod.
Det er i denne særlige og måske folkelige forestillingsverden, at vi skal nde den
kulturelle og religiøse kontekst for Parmenides’ tanke. Den er blevet kaldt orphisk

105

Cf. Palmers gennemgang s.55-56 i forlængelse af Heimpel (1986)

Der er tale om små stykker beskreven guldfolie, som er fundet i det meste af det græske område men med
en vis koncentration omkring det vestgræske. De er sat i forbindelse med det man bredt kalder den orphiske
tradition, og de ældste er fra det 4. århundrede fvt. Se Radcliffe (2011).
106
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Hos Graham: Xns39.

Derveni papyrussen er fundet i en makedonsk grav fra omkring 340 fvt og selve teksten menes at stamme
fra slutningen af det 5.århundrede fvt. Den er en loso sk, alegorisk kommentar til en orphisk
skabelsesberetning. Den er dog stærkt forkullet og dens præcise indhold er derfor stadig omdiskuteret.
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eller dionysisk, og man har også set den som baggrund for Pythagoras’ virke, og
rammen for digtet kan dermed ses som en mulig reference til Parmenides’
pythagoræiske lærer Ameinias.
Under alle omstændighed er det endnu en påmindelse om det nære forhold mellem
den begrebsbaserede tanke og den verden af religiøse forestillinger, som den
udspringer af. En verden, som er langt mere ydende og derfor vanskeligere at
fastholde som noget bestemt, end noget, vi i dag kender som religion. De enkelte
skriftlige kilder (først og fremmest Hesiod og Homer) kan ses som forsøg på en sådan
fastholdelse, der dog kun rækker så langt og især så snævert, som deres autoritet når.
Ved siden af disse har der været en både levende og vildtvoksende verden af både
ældgamle og nye forestillinger
Hvilken sammenhæng, der mere præcist har været mellem Parmenides’ religiøse
udgangspunkt og den begrebsbaserede loso , som digtet udtrykker, lader sig ikke
eftervise, da det er begrænset, hvad vi ved om disse strømningers praksis og
udbredelse og deres forhold til bystaternes of cielle kult. Det er dog åbenlyst, at han
præsenterer sine tanker som en religiøs åbenbaring.
Efter at have budt ham velkommen, slutter det første lange fragment med at
gudinden præsenterer den efterfølgende belærings to hovedpunkter: Han skal både
lære om det, som er den virkelige sandhed (alêtheiê), og om menneskenes
utroværdige antagelser (doxai)
De vers, som er afgørende for forståelsen af hele Parmenides’ tanke følger i det, som
hos Palmer er fragment 2 (Diels 3). Hvordan man end vælger at fortolke denne
værenstænkning, så er og forbliver formuleringen dunkel. I min oversættelse har jeg
forsøgt at nde en balance i forhold til det ulæselige
Kom og lad mig fortælle; og tag vare på min tale, når du har hørt den;
om de veje for søgen, som det alene er muligt at opfatte109. (1-2
Den ene, at det er, og at det ikke er (muligt), at det ikke er.
Det er overbevisningens vej, da den følger det virkelige. (3-4
Den anden, at det ikke er, og at det er nødvendigt, at det ikke er.
Den er, siger jeg dig, et spor helt uden erfaring;
for du kan hverken kende det, som ikke er - det kan ikke lade sig gøre
eller forklare det. (5-8
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Noêsai, aorisk in nitiv til noein.
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hê men, hopôs estin te kai ouk esti mê einai
Den ene, at (det) er, og at det ikke er (muligt) ikke at vær
hê d’, hôs ouk estin te kai hôs khreôn mê eina
Den anden, at (det) ikke er, og at det er nødvendigt, ikke at være.
Det første estin står i begge vers alene uden hverken subjekt eller prædikat: (det) er
og (det) er ikke, hvorimod det andet esti i vers 5 har prædikatet khreôn: det er
nødvendigt, og da esti i sig selv ofte har denne udvidede betydning af nødvendighed,
eller i negeret form: umulighed, er det nærliggende at underforstå denne særlige
betydning også i vers 3, da de to vers iøvrigt er helt parallelt opbyggede.
Det er denne nødvendighed, som ifølge Palmer de nerer og afgrænser det første
estin i begge linjer, fra andre former for væren og ikke-væren, som ikke har den
samme nødvendighed, fordi de ikke lever op til de kriterier for nødvendig væren, som
følger. Dette er i al sin enkelhed Palmers modale fortolkning: At der ndes to måder
(modi), væren kan være på, hvoraf kun den ene er nødvendig.
Parmenides afviser i denne fortolkning ikke, at sanseverdenen overhovedet
eksisterer og heller ikke at den har betydning, eftersom han jo bruger hele den sidste
del af digtet til at beskrive dens opståen og udvikling, men alene at den eksisterer i
nogen sand eller virkelig forstand (alêthes). Det svarer helt til Platons skelnen mellem
det værende og fænomenerne, hvor det værende (dvs. ideerne) har den samme
modale betydning af virkligt værende.
Palmer underbygger denne fortolkning gennem en nærlæsning at selve teksten og af
de referencer, han nder hos Platon og Aristoteles. Disse sidste er ikke entydige, men
det bliver alligevel tydeligt, at ingen af dem har set Parmenides som den rigoristiske
virkelighedsfornægter, som han siden er blevet gjort til. Den rolle giver de i stedet til
hans efterfølger Melissos.
Det gør på en gang Parmenides’ tekst meningsfuld og sammenhængende, og det
giver ham en ny rolle i idehistorien som den, der udover at lægge det metafysiske
grundlag for den efterfølgende natur loso , også er udgangspunkt for den side af
Platons loso , som vi i dag har sværest ved at leve os ind i: Det at han så at sige
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Gudinden angiver her to veje for tanken: værens vej og ikke-værens vej. Af dem
afviser hun med det samme den anden: Da den jo netop ikke ndes, er den er tom og
uden indhold, og der er er derfor ikke noget at undersøge. Det der er tilbage er
således værens vej, men hvad er det så for en for væren, hun taler om? Verbet at være
(estin i 3.pers.sing. og einai i in nitiv) kan, som vi har set før, på græsk bruges på
ere forskellige måder, og for at komme tæt på disse, er jeg nødt til at gengive de to
afgørende vers (3 og 5) på græsk, samtidigt med at oversættelsen bliver strammet en
smule op

I de to første vers af fragment 6 pointerer gudinden endnu en gang den afgørende
afgrænsning af det virkeligt værende fra den tilsvarende absolutte ikke-væren
Det er nødvendigt at opfatte110 og at sige, at værende er; at være er nemlig
men intet er ikke. Det beder jeg dig om at overveje.
(1-2
Her har jeg valgt den lidt strammere oversættelse af sidste del af første vers. Den
bredere ville lyde sådan her: at det værende er, for det er (nødt til) at være. Han/hun
skærer her sit udtryk helt ned til det tautologiske, samtidigt med at nødvendigheden
får lov til at svinge med som en afgørende bibetydning. Vi er helt inde imkring
virkelighedens kerne: Væren er og ikke-væren er ikke, hvoraf nødvendigvis følger, at
der kun er væren. Denne konstatering er afgørende for den efterfølgende
argumentation på den måde, at tomrum og mellemrum heller ikke kan ndes. Væren
er hel, absolut og massiv
Dernæst angiver gudinden sit projekt: Først vil hun gennemgå værens vej, for
derefter at fortsætte med det, hun tidligere har beskrevet som de dødeliges antagelser
(doxas brotôn)
Jeg vil nemlig begynde med denne første vej for en søgen,
og dernæst med den, som de dødelige, der intet ved,
akker rundt på - i to sind. Afmagt i deres bryst
styrer nemlig deres forvildede opfattelse, og de føres
som døve og blinde, lamslåede, skarer uden skelneevne,
der har vænnet sig til, at det at være og ikke at være både er det samme
og ikke det samme. Alle deres spor ender blindt. (3-9
Disse uvidende dødelige er i to sind (ordret tvehovede) og uden skelneevne, fordi de i
deres forståelse af fænomenernes verden er ude af stand til at holde væren og ikkeværen ude fra hinanden: Fænomenerne bliver til og forsvinder igen; snart er de der,
og snart er de der ikke. Det er det, der karakteriserer denne sekundære form for
væren. Alligevel vil gudinden også foretage denne form for undersøgelse.
For at fastholde sammenhængen er det vigtigt at holde de forskellige veje ude fra
hinanden: Der er det absolut værendes og det absolut ikke-værendes vej, men
110
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vender vores verden på hovedet og lader abstraktionen (ideen) være årsag til det
konkret erfarede. Som empirister er vi vant til at se den erfarede verden som den
virkelige virkelighed.

derudover er der også en tredje vej, som er den vej, der bliver beskrevet her. Det er
den, mennesker sædvanligvis følger, og som er kendetegnet ved, at den
sammenblander væren og ikke-væren. Ikke-værens vej, forstået som en undersøgelse
af det absolut ikke-værende, er jo blevet afvist som tom og indholdsløs, så de to veje,
der er tilbage, er det værendes vej og den tvehovedede vej, der følger de
menneskelige antagelser. Det er de to beskrivelser, som udgør resten af digtet
Den første er overleveret i Fragment 8.1-50 (minus 34-41)111. Her får vi det lange
ræsonnement, som de nerer den nødvendigvis eller virkeligt værende værens væren,
og vi får mulighed for at følge Parmenides’ særlige logiske form, som på en gang er
begrebslig og metaforisk religiøs eller digterisk:
Men én fortælling om vejen
er stadigt tilbage: at (det) er. Og ad denne er der tegn,
såre mange, på at det, som er, er ufødt og uden død,
helt, enbåren112, urokkeligt og fuldstændigt. (1-4
Her får vi fra starten præsenteret den række af særlige karakteristika, som
kendetegner det virkeligt værende (eon113), og som bliver uddybet i det følgende. Det
første af disse er, at det er uden tilblivelse og afslutning - dvs. uden tidsfølge
Hverken var det, eller vil det blive, da det er nu, helt sammen,
ét og i sammenhæng. (5-6a
I disse bemærkelsesværdige vers får vi de tre tider af at være: præteritum, futurum og
præsens, hvoraf de to første bliver negerede. Det er efterhånden blevet tydeligt,
hvordan han spiller retorisk på ordets forskellige former. Væren er først og fremmest
kendetegnet ved, at det er - i nutid. Derfor kan det ikke fødes eller dø. At det er helt
sammen, ét og i sammenhæng må her primært skulle forstås temporalt, men hverken i
tid eller rum kan væren være delt.
Derefter følger argumentet
Hvilken fødsel vil du søge til det?
Hvordan og hvoraf forøget? Ikke af ikke-væren vil jeg lade di
111

Jeg følger her Palmers rækkefølge efter Eberts transposition af de otte vildfarne vers. I modsætning til
den overleverede rækkefølge giver det umiddelbart mening og sammenhæng begge steder i teksten.
Det græske ord er mounogenes, som i modsætning til det danske enbåren refererer til tilblivelse og ikke
nødvendigvis til fødsel.
112

113

Præs. part. neutr. uden bestemt artikel, ordret: værende.
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sige eller tænke. Det er nemlig hverken muligt at opfatte eller sige,
at (det) ikke er. (6b-9a
At (det) ikke er (hopôs ouk estin) refererer tilbage til den absolutte ikke-væren i fr.2.5:
Det er ikke muligt overhovedet at sanse eller forestille sig absolut ikke-væren.
Parmenides ekspliciterer i disse vers den præmis, som har været gældende for græsk
kosmologi og loso helt tilbage fra og med Hesiod: At intet opstår af intet. Hesiod
er tavs om det, der må have været, før Khaos kom til, og de efterfølgende losoffer
lader verden tage sin begyndelse i en arkhê, som er evig og guddommelig.
Det er denne præmis, som Parmenides her ekspliciterer og sætter ind i en logisk
ramme. Han bryder således ikke med natur loso en men føjer sig naturligt ind i den
ved at præcisere dens metafysiske udgangspunkt. Man kan sige, at estin er den arkhê,
som Parmenides helt generelt sætter for verden
Tidens meningsløshed i denne sammenhæng understreges i det opfølgende
argument
Hvilken nødvendighed skulle have drevet det,
til før eller senere, med udgangspunkt i intet, at gro frem?
Derfor må (det) nødvendigvis enten være helt og holdent eller ikke.
(9b-11
Intet bliver her næsten synligt i sit absolutte fravær, stillet overfor fraværet af både
kausalitet (nødvendighed) og tidsforskelle (før eller senere). Så væren må enten være
eller slet ikke. Det er absolut og kan ikke gradueres på nogen måde
Argumentet bliver derefter gentaget i en religiøs, metaforisk form
Ej heller vil troværdighedens styrke tillade, at noget bliver til
af ikke-væren, udover den selv114; og derfor har heller ikke Dike tilladt
idet hun løsnede båndene, at noget at blev til eller gik til grunde
men hun holder fast. (12-15a
Disse vers lægger ikke noget nyt til selve argumentet, men de forbinder det til den
religiøse tankeform, som Parmenides tager sit udgangspunkt i. På samme måde som
Heraklit taler han her homologt: dvs. han siger det samme i to forskellige
forståelsesformer. Trods sin sproglige knudrethed er det dog tydeligt, at Parmenides i
dette lange sammensatte argumentationsforløb forsøger at eksplicitere den type
mellemregninger, som hos Heraklit blev udtrykt paradoksalt, med begreber. Denne
radikale nytænkning er med til at forklare hans til tider ubehjælpelige og ertydelige
114
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udtryksform: At sige noget nyt, som ikke er forsøgt sagt før, kræver nye
udtryksformer, som først skal udvikles
Og han gentager det endnu en gang: Den afgørende skelnen er den, der er mellem
væren og ikke væren i absolut forstand
Afgørelsen i denne sag består i dette:
(det) er, eller (det) er ikke. Og det er derfor afgjort, som det er nødvendigt,
at lade den ene ligge, ubegribelig og navnløs; for den er ikk
en virkelig vej. Men den anden: at være og reelt at være. (15b-18
Og han gentager ligeledes det temporale argument: At hvis det var blevet til eller
engang skal blive til, så er det ikke
Hvorledes skulle det værende siden være, og hvorledes skulle det blive til
Hvis det nemlig var blevet til, så er det ikke, og heller ikke hvis det engang
skal blive til. (19-20
For helt at forstå denne måde at argumentere på, skal man vide, at præsens på græsk
er en durativ form, som ofte vil inkludere en både forudgående og efterfølgende tid:
Han har boet i byen i tyve år bliver på græsk til: Han bor i byen i tyve år.
Underforstået: at han stadig bor der og ingen planer har om at ytte. Nutidsformen
kan på denne måde dække hele tidsspektret
Gentagelsen af disse to centrale argumenter efterfølges af den allerede i starten
foregrebne konklusion
Derfor er tilblivelse udslukt og udslettelse uhørt. (21
Det er tydeligvis denne første og gentagne argumentation for værens temporale
enhed, som er den primære. Resten følger mere eller mindre af dette. Først dens
spatiale enhed
Det er heller ikke deleligt, da det er helt ensartet (homoion),
og der er heller ikke mere et sted; det ville forhindre det i at hænge sammen,
og der er heller ikke noget, der er ringere, men det er helt fyldt af væren.
Derfor er det helt sammenhængende; væren er nemlig tæt på væren.
(22-25
Det værende er helt opfyldt af sig selv og ensartet hele vejen igennem. Derfor hænger
det uadskilleligt sammen som en enhed. Der kan ikke være noget andet eller
anderledes, der bryder det. Derfor er det udeleligt.
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Argumentationen kan gå både den ene og den anden vej og bevæger sig dermed i
en cirkel. Det ene følger af det andet - som han selv siger i det korte fragment 5
For mig det det samme115,
hvorfra jeg skal begynde. Der vil jeg nemlig komme tilbage igen
- dvs. i et cirkelforløb. Dermed beviser han - ifølge vores opfattelse af logik ingenting, men han tegner et sammenhængende billede af en vision. Det gør han
primært begrebsligt - dvs. ikke kun metaforisk eller ved konkrete eksempler. Det er
radikalt nyskabende, samtidigt med at det stadigt er tvetydigt og forvirrende, da han
jo netop beskriver dette måske abstrakte som en konkret ting.
Ubevægelighed er det næste, der må karakterisere det virkeligt værende
Og det er ubevægeligt i sine grænsers stærke bånd,
uden begyndelse og uden ophør, da tilblivelse og død
er drevet såre langt bort. Den sande tro har stødt dem bort.
(fragment 8, 26-28
På samme måde som væren er uforanderlig i tid må den også være ubevægelig i
rummet. Parmenides udleder her ubevægeligheden direkte af den manglende
tidslighed - næsten som om han ikke skelner mellem dem. De to kategorier er også i
dag tæt forbundne både i vores forestillinger og i sproget: Tidsadverbier er ofte
metaforisk a edte af stedsadverbier på samme måde som vi næsten konsekvent taler
om tiden i spatiale metaforer
Som det samme, forblivende i det samme, hviler det i sig selv,
og således forbliver det fast på stedet, for den stærke Nødvendighed holder
det indenfor den grænses bånd, som omslutter det. (29-31
Hvis man parallelt med Dike (Retfærdighed) i vers 14 skriver Anangkê
(Nødvendighed) med stort, bliver argumentationen her religiøst metaforisk. Denne
billedgjorte fastholden fungerer samtidigt som begrundelse for det sidste punkt, som
er afsluttethed

Xynon. Han bruger her et af de centrale ord hos Heraklit men i en lidt anden betydning. Hos Heraklit
refererer det til det fælles eller almene; her må det betegne, at det er fælles for begge muligheder - dvs. det
samme. Hvis det er en reference til Heraklit, må det angive, at han opfatter det som noget alment - et princip.
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Hvorfor det er ret116, at det værende ikke er uafsluttet.
Det er nemlig uden mangel; ellers ville det have manglet alt.
(32-33
At noget er uafsluttet og dermed mangler noget rækker både spatialt og temporalt
udover det selv, hvilket er en umulighed, da det netop må være fuldt værende her og
nu. Det er fuldstændigt i sig selv, og må derfor også have en yderste grænse
Men da der er en yderste grænse, er det fuldendt
fra alle sider, som en vel afrundet kugles masse,
fra midten ens i enhver retning. At det ikke er større
og ikke mindre der end der, er nemlig nødvendigt.
(42-45117
Denne tingsliggørende afrunding virker overraskende men er logisk nok: kuglen er,
ensartet at se til, som den er fra alle sider, den mest fuldstændige og dermed også
fuldkomne form, man kan forestille sig. Denne ensartethed begrundes igen med ikkeværens fravær
For ikke-væren er ikke; det ville forhindre det i at nå
til det samme118; og væren er ikke således, at der kan være af væren
mere der og mindre der. Da det er helt usårligt,
overalt nemlig sig selv lig, når det sine grænser på samme måde. (46-49
Væren må være ensartet og kompakt, da der ikke kan ndes noget tomrum til at skille
den fra den selv. Denne argumentation efterlader, på trods sin interne logiske
sammenhæng, et stort spørgsmål om, hvad der er udenfor denne værens afsluttede
grænse. En grænse betegner jo netop en adskillelse af det ene fra noget andet. Dette
spørgsmål er (for os) så nærliggende, at det er svært at forestille sig, at Parmenides
ikke selv har været bevidst om det. Platon overtager dog kugleformen i sin
tilsvarende beskrivelse af det absolutte værende, og jeg vil vende tilbage til den i min
gennemgang af dialogen Timaios.

Themis: måske svarende til vores: Deraf følger. Men da sproget endnu ikke har udviklet en særlig logisk
terminologi, udtrykker Parmenides (på samme måder som f.eks Anaximander) det, som vi ville kalde logisk
følge som moralsk eller juridisk ret. På samme måde må man kunne se 33b: ellers ville det have manglet alt,
som en konkret måde at sige, at: ellers ville hele argumentationen bryde sammen. Parmenides har ikke noget
ord for argument eller argumentation.
116
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Eberts transposition (se s.141)
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dvs. det, der er det samme som det selv.
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Derefter følger indledningen til afsnittet om de menneskelige antagelser - dvs. hans
bud på en natur loso
Fragment 8 50-61 (plus 34-41)
Her ophører min troværdige tale og tanke til dig
om sandhed, og herfra skal du lære om de dødeliges antagelser,
idet du hører på mine ords bedrageriske orden. (50-52
At opfatte er det samme som (det) på grund af hvilket opfattelse er.
For ikke uden det værende, i hvilket den er udsagt,
vil du nde opfattelse. (34-36a
For intet andet er eller vil være
ud over det værende, da Skæbnen119 jo har bundet det til
at være helt og ubevægeligt: ved det er alt det navngivet,
det som de dødelige har fastsat til, i tillid til at det er sandt,
at blive til og gå til grunde, til at være og ikke at være,
til at skifte sted og forandre sin synlige farve. (36b-41
I disse vers beskriver gudinden overgangen fra det virkeligt værendes virkelighed til
menneskenes a edte forestillinger. Der indgår tre elementer: opfattelse eller
forståelse (noein), det værende og benævnelse - foruden menneskene. I det, som for
mig at se er den enkleste læsning af disse vers120, er den opfattelse, som er det samme
som det på grund af hvilket, der overhovedet er opfattelse eller forståelse (34), selve
den menneskelige subjektivitet. Denne er derudover identisk med det værende, uden
hvilket opfattelse slet ikke ndes (35-36a): det er i denne subjektivitet, at opfattelsen
er udsagt (35). Væren skal således forstås subjektivt som tilstedeværen eller bevidstværen og det, vi opfatter som objektiv, fysisk væren, er i virkeligheden identisk med
denne, som det man kunne kalde bevidsthed-om. Det er den enhed, som væren i
absolut forstand er, og det, der efterfølgende sker, er, at denne enhed bliver brudt af
menneskenes benævnelse af tingene. Som en negativ kosmogoni
De fastsatte nemlig deres forståelse til at benævne to former,

119

Moira

Palmer opererer her som i fr. 3 med en såkaldt dativisk in nitiv. Denne læsning vil blive behandlet i
konklusionen.
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af hvilke det er forkert (at benævne) den ene; og der tager de fejl121.
De skelnede mellem dem som modsætninger i skikkelse og angav tegn,
der skilte dem fra hinanden. Til den ene ildens himmelske amme,
der er mild og såre let, på alle måder det samme som sig selv,
men ikke det samme som den anden; men også den i sig selv
det modsatte: den uvidende122 nat, tæt og tung af skikkelse.
(53-59
Endnu en gang ser vi, at den kendte verden skabes ved en deling, som her udtrykkes
som en sproglig skelnen mellem lys og mørke. Det er denne skelnen, som bryder det
værendes virkelige enhed. Det er også menneskene, som efterfølgende formgiver
modsætningerne og udstyrer dem med de tegn eller egenskaber, som på en gang
de nerer dem som det, de er, og adskiller dem fra hinanden.
Dette er, som jeg læser Parmenides, en sproglig og derfor illusorisk proces,
samtidigt med at den er virkelig, fordi det er den verden, vi lever sammen i. Man kan
sige, at den er socialt virkelig, samtidigt med at den for den vidende mand (eidota
phota (fr. 1, 3)), som har set/opfattet/forstået (noein) det virkeligt værende, forbliver
uvirkeligt som en kollektiv drøm
Denne læsning svarer til tanker, som vi også nder i den indiske loso , og for
denne læser forekommer de umiddelbart indlysende, når man først har fået øje på
den. Den afgørende forskel, som viser, at Parmenides er græker og ikke inder, ligger
dog i fortsættelsen
Om denne udformning skal jeg fortælle dig alt på passende vis,
for at ingen dødeligs forståelse skal overgå din. (60-61
Som græker forbliver han som borger i byfællesskabet og tager konkurrencen op der.
Selvom den metafysisk set er illusorisk, så er det alligevel vigtigt, at være den, der
leverer den mest korrekte beskrivelse af den verden, vi som mennesker lever i
Af selve denne beskrivelse er der kun bevaret spredte stumper af citater og
referater, og det er ikke muligt at danne sig et samlet overblik. Den har dog inkluderet
en kosmologi med rimeligt avancerede astronomiske overvejelser og en psykologi af
et klart materialistisk tilsnit.
Ifølge den læsning, som er fulgt i denne gennemgang, står denne materialisme i
modsætning til den overordnede idealisme, som kommer til udtryk i benævnelsen
Det er selve denne fejlagtige skelnen, som deler enheden og starter den vildfarelse, som den almindelige
sansede verden er.
121

Palmer oversætter adaê som dark (mørk). Ordet er dog a edt af stammen da- , som entydigt refererer til
viden. Natten eller mørket er uvidende, fordi det i modsætning til ilden og lyset er uden bevidsthed. Den er
desuden tæt og tung som jord eller det, vi kalder materie. Både Coxon og Graham oversætter: unintelligent.
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som den skabende faktor. Den fremkommer formodentlig sekundært som et resultat
af den primære skelnen og som en funktion af den uvidende nat, der er tæt og tung
(59), og bliver til det, vi kalder materien.
De to modsætninger benævnes forskelligt forskellige steder: som lys og nat i fr. 9,
som ild og jord i Aristoteles’ referat (330b,13-15), og Plutarch skriver, at jorden
ifølge Parmenides blev til af nedstrømmende tung luft (refereret af Eusebios 1.8.5).
Det virker som om han har skudt sig ind på modsætningernes egentlige natur ved at
bruge forskellige betegnelser. Jorden som element svarer til det, vi taler om, når vi
taler om materie og materialisme
Derudover har den indeholdt beskrivelser af en form for guder og kon ikt mellem
guder, som svarer til Hesiods. Der er således nogle modsigelser, som måske skal
forstås dels som homologier og dels paradoksalt. Det er dog tydeligt, at hans interesse
for natur loso går dybere og længere ned i detaljen, end det vi fandt hos Heraklit
Fragment 12 giver en fornemmelse af spændvidden
De snævrere (kredse) fyldes med ublandet il
og dem ved siden af med nat, og en del ild blandes i
og midt mellem disse er den gudinde, som styrer alt
For overalt hersker hun over den hæslige fødsel og parring
idet hun sender kvindligt at blandes med mandligt og omvend
mandligt med kvindligt
De nævnte kredse må referere til Anaximanders tilsvarende astronomiske kredse eller
ringe, og de knap seks vers samler kosmologi, teologi og biologi i et enkelt afgørende
moment. Hvem gudinden, som styrer alt er, kan vi kun gætte på
Fragment 19 skulle have afsluttet digtet som helhed
Således voksede disse ting frem efter antagelse123, og de er nu
og sidenhen herfra vil de slutte, efter at have taget næring
og på hvert enkelt af dem satte mennesker navn og kendetegn

Væren som udelt væren og bevidst-være
Palmer understreger, at Parmenides ikke er logiker i den forstand, at han beskæftiger
sig med sande og falske udsagn. Det er en tankeform, der hører senere tider til. Det,
der optager ham, er at afdække selve den sande og troværdige virkelighed (pistis
123

Kata doxan.
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…..… to gar auto noein estin te kai eina
Den mest enkle og tekstnære oversættelse er
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alêtheiê). Derfor må alêtheiê, som ofte bliver oversat som sandhed, også forstås som
gående på selve objektet for undersøgelsen, dvs. realiteten, fremfor på udsagnet. Den
sande virkelighed i modsætning til det tilsyneladende eller forestillede
Det er denne skelnen mellem virkelig og uvirkelig virkelighed, som jo også er en
del af det moderne menneskes psykologi, og som formodentlig har optaget
mennesker til alle tider og på tværs af kulturer: At verden i bredeste forstand ikke
bare er der, men at der er gradueringer i denne væren, som kan føles mere eller
mindre virkelige. Og ikke mindst: Hvordan kan en verden, der er så ygtig, som den
vi lever vores liv i, være virkelig? Der må være noget andet, som er mere stabilt og
virkeligt virkeligt.
Det er denne eksistentielle problematik, som vi også møder i den nogenlunde
samtidige indiske loso , som i den ovenfor beskrevne læsning af teksten er det
centrale tema for Parmenides’ undersøgelse. Hans svar er, at dette virkeligt værende
først og fremmest er kendetegnet ved, at det aldrig er blevet til og derfor heller aldrig
kan gå til grunde. Derudover er det udeleligt og ensartet, urokkeligt og fuldstændigt
Når vi læser disse udsagn ind i den almindelige myte om moderne europæisk
loso og videnskab, som vi er vant til at se den tidlige græske loso som en del af,
så må dette virkeligt værende nødvendigvis være noget objektivt og allerhelst fysisk
værende. Det er da også sådan, det er blevet forstået - også af Palmer. Problemet er
bare, at der ikke er noget fysisk værende, som reelt er på denne måde - hverken i
vores eller (som jeg læser ham) Parmenides’ forståelse. For Parmenides er den
fysiske realitet et resultat af menneskenes benævnelse af tingene, og den kommer
først ind med den uvidende nat, tæt og tung af form (fr. 8, 59).
Den nærmeste reference er Platons såkaldte ideer, som han beskriver metaforisk
og i praksis lader Sokrates bruge som noget objektivt givent, som må be nde sig et
eller andet sted derude med en virkelighedskarakter, som sætter dem i stand til at
være kausalt indvirkende på den fænomenale verden, vi lever i. Når man ser den
respekt, som Platon udtaler sig om Parmenides med, er der næppe nogen tvivl om, at
han har set ham som en forløber for sin egen metafysik, samtidigt med at han lader
Sokrates give udtryk for, at der er en dybde i Parmenides’ værk, som han ikke selv
mener at komme i nærheden af at forstå
Denne dybde kunne sagtens være det, man så kan kalde Parmenides’
subjektivistiske metafysik, dvs. det forhold, at han lader den verden, menneskene
lever i, udspringe direkte af deres subjektivitet. Der er faktisk et fragment (fragment
3), som kun består af en stump af et vers, hvor han siger dette lige ud. Jeg vil gengive
det både på græsk og i oversættelse

……. at opfatte/forstå og at være er nemlig det samme
Det er da også den måde Plotin, som er den, der gengiver citatet, læser det: At
Parmenides her sætter lighedstegn mellem væren og nous. Palmer oversætter det dog
i forlængelse af Coxon og den moderne tradition iøvrigt
……. for the same thing is (there) for understanding and for bein
For denne tradition er forståelse en diskursivt sproglig ting, og det er defor absurd at
sige, at forståelse og væren (som jo for en objektiv betragtning er objektet for den
selv samme forståelse) er det samme. Derfor opererer han (og andre) både her og i fr.
8, 34 med en såkaldt dativisk in nitiv
……. det samme er der for forståelse og for være
Denne ret specielle brug af in nitiven bliver over ødig både her og i fr. 8, 34, hvor
det samme problem optræder, hvis man accepterer en subjektivistisk fortolkning af
væren
Det er afgørende for denne fortolkning, hvordan man forstår ordene nous og
noein. Palmer opfatter dem tydeligvis (i forlængelse af traditionen) som gående på
den diskursivt, sproglige tænkning. Mit bud er dog, at denne ordstamme primært
refererer til den umiddelbare og ikke nødvendigvis sprogliggjorte opfattelse og først
sekundært til diskursiv, sproglig tænkning. Selve denne skelnen er fænomenologisk i
den forstand, at enhver kan afprøve den af på sin egen indre erfaringsverden:
At når vi be nder os i det, man også kan kalde handlemodus, så handler vi fra
øjeblik til øjeblik ud fra en form for indsigt, som er umiddelbar og kun i begrænset
omfang sprogliggjort. Det er først bagefter eller, når vi standser op, at den sproglige
eftertanke kommer ind i billedet. Præcis som det blev beskrevet hos Homer
Den traditionelle lologis perspektiv på det skrevne ord er af naturlige grunde
sproglig - sprog er det lologer beskæftiger sig med - og ikke fænomenologisk.
Denne skelnen er derfor ikke særligt nærliggende for en lologisk betragtning, og
tanken bliver derfor identisk med den sproglige tanke. Sådan var det ikke for de
tidlige græske losoffer. De befandt sig netop i en tid, der ligger før denne skelnen
blev eksplicit. Men den fremgår af deres måde at bruge ordene på, og når man følger
den, bliver den fuldstændige oversættelse af ordet noein derfor: at opfatte/forstå/
tænke. Dets betydning kan dække hele dette spektrum.
Hos Homer, som jo ofte beskriver handlesituationer, hvor en helt pludseligt bliver
opmærksom på et eller andet og umiddelbart derefter handler på denne forståelse, er
denne umiddelbare betydning af ordet tydelig (se s.30). Det er den ikke i samme grad
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hos losofferne, og det er derfor let at overse den. Det bevirker generelt, at de græske
tænkere traditionelt er blevet opfattet som mere diskursivt rationalistiske, end de reelt
var. I forhold til Parmenides betyder det, at en læsning, som for en lolog er absurd,
er helt lige ud ad landevejen for en fænomenolog. Det betyder dog ikke, at vi bare
kan vende forståelsen af Parmenides 180 grader på hovedet og oversætte hans
begreber med termer fra Heidegger og dermed væren som Dasein. Min pointe er
netop, at Parmenides slet ikke foretager denne skelnen, men da hans fokus ligger på
altings enhed, må denne enhed på en gang både være subjektiv og objektiv.
Derudover er det græske noein i betydningen umiddelbar opfattelse faktisk mere
præcist som fænomenologisk betegnelse end det danske: bevidsthed. Ordet
bevidsthed er mere passivt og stillestående, end den måde vores bevidstheds- og
dermed også handleliv reelt fungerer på. Noein betegner derimod selve den konkret i
den givne situation situerede opfattelse, som vi i samme moment handler på. Noein
skelner således ikke mellem opfattelsens subjektive og objektive pol (det der kan ses
fra et 2. persons perspektiv), og Parmenides behøver derfor ikke i første omgang at
skelne mellem den fysiske verden og vores bevidsthed om den. Det er først i det
øjeblik, hvor han taler om benævnelsen som den mentale funktion, der skaber den
objektivt givne verden, at det bliver tydeligt, at han i det mindste også tænker på
væren som noget subjektivt.
Hvor sær denne opfattelse end måtte forekomme os, så er den faktisk bærer af en
vis sandhed: Både historisk og udviklingspsykologisk er det sproget, som med sin
analytiske opdeling splitter den animalske og førsproglige enhedsbevidsthed ad,
samtidigt med at det giver os en forhistorie, som vi kan fortælle om og identi cere os
med, og dermed også en forventet fremtid. For en kat som for det førsproglige barn er
væren ren durativ nutid; en og udelt.
Den væsentligste forskel i forhold til en moderne fænomenologisk opfattelse udover at denne ikke er idealistisk, men eksplicit opererer med en given
bevidsthedstranscendent verden - er, at dette evige og udelte nu til stadighed er i
bevægelse og dermed ufuldstændigt i præcis den betydning, som Parmenides giver
ordet. Dette subjektivt ene (to hen124) be nder sig faktisk i et konstant fald ud af sig
selv. Det betyder, at vi hele tiden kommer for sent, hvis vi prøver at fange det og være
i det eller som Goethes Faust at smage en ekstra gang på det
Denne sidste indsigt var ikke en del af Parmenides’ vision på samme måde, som
det ikke var en del af de tilsvarende indiske losoffers vision. I begge kulturer var der
en søgen efter noget stabilt og uforanderligt, som kunne dæmme op for den
forgængelighed, som den europæiske eksistens loso ser som grundvilkår for den
menneskelige eksistens. Det gælder også for det moderne menneske, når vi taler om
at være eller hvile i nuet. Det er alene ved at acceptere forgængelighedens vilkår og at
124

To hen er det helt centrale tema for den platoniske dialog Parmenides.
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125

Se Hansen 2005.

Foruden Det gamle Testamentes skabelsesberetning kan jeg ikke nære mig for igen at at referere til de
første linjer af Johannesevangeliet
126

I begyndelsen var ordet (logos), og ordet var hos gud, og ordet var gud. Alt opstod gennem det og
uden det opstod intet af det, som er opstået. (Joh.1-3
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lade fænomenerne strømme, som de nu gør, at vi kan blive opmærksomme på det
ene, som ikke forandrer sig men til stadighed er, i det mindste så længe vi selv er:
nemlig selve det blotte tilstedevær - i strømmen af handlinger og hændelser.
Det er så nogenlunde den position, som de buddhistiske losoffer når frem til
gennem deres årtusindlange interne debat125. Så langt nåede Parmenides ikke, og det
var heller ikke i den retning, at den græske loso bevægede sig. Det ville have
krævet, at der havde været et tankemæssigt miljø, som kunne have udviklet det
loso ske sprog netop i den retning, sådan som det skete i Indien. Men sådan var det
kulturelle miljø i den græske verden ikke. Det gik i andre retninger, og det var i denne
kontekst, at Parmenides blev forstået af sin eftertid
Man kan sige, at Parmenides her beskriver en kosmogoni, der er idealistisk i den
forstand, at verdens materialitet er a edt af menneskenes mentalt sproglige funktion.
Det er en måde at tænke på, som vi er vant til at operere med i en religiøs
sammmenhæng men ikke i en loso sk eller videnskabelig: I den jødisk, kristne bibel
skaber Gud verden af sig selv126, og indenfor den græske tradition ryster Xenophanes’
ene gud alt alene med sin tanke. Som jeg vil komme tilbage til i min gennemgang af
Timaios er det den samme måde at tænke på, som vi nder hos Platon, hvor guden
også er primær i forhold til materien, og som for os er sær og omvendt - set i en
begrebslig loso sk sammenhæng

De eristiske tænker
Indlednin
De tænkere, som jeg her vælger at kalde erister, adskiller sig fra dem, som man
modsvarende kan kalde kosmologerne. Disse udtaler sig om, hvad verden som sådan
er, hvad den kommer af, og hvordan den fungerer. I modsætning til denne spekulative
form for tænkning fokuserer eristerne først og fremmest på den sproglige logik og
argumentation, og i det omfang de overhovedet kan siges at forholde sig til konkret
virkelighed, så er de agnostikere eller relativister: Det mål, der ndes for virkelighed,
er, som Protagoras udtrykker det, mennesket selv.
De af dem, om hvem vi ved, at de levede af at rejse rundt mellem de græske byer
og bedrive undervisning, plejer vi at kalde so ster, hvorimod andre som Zenon og
Melissos, der var velsituerede med egen formue i den by, hvor de var født, har fået
lov til at stå for deres egen sag. Her vil de blive behandlet under et under den lidt
ironisk mente overskrift: de eristiske tænkere
Det kulturelle miljø, som de græske losoffer tænker ud fra, er den særlige græske
bystatskultur med dens fokus på debat og diskussion. Dette fokus får selvfølgeligt en
særlig betydning med demokratiets udbredelse i det 5. århundrede fvt, men det er
tydeligt helt tilbage fra og med Iliaden, hvor heltene ikke bare slås korporligt men
også med ord. Man diskuterer normalt ikke med konger, men ligeså snart, der
overhovedet foreligger en forfatning, og der er et råd, hvad enten det er et senat
bestående af de ældste fra de ledende familier, eller det er en folkeforsamling, så er
overbevisende tale en vej til magt og ind ydelse.
Ordet eristisk kommer af eris (strid)127, og det er den betegnelse, som Platon og
Aristoteles bruger om tænkere eller argumenter, som de opfatter som urimelige:
Eristiske argumenter er kendetegnet ved, at de fordrejer sandheden enten som en
magtfordrejning eller bare for diskussionens skyld. I modsætning hertil står Sokrates’
stadige insisteren på alene at søge sandheden eller det virkelige (alêtheia). Det er
også sådan, Platon lader Zenon beskrive sit eget værk i Parmenides, og det svarer til
den opfattelse af de såkaldte so ster, som vi traditionelt har overtaget netop fra
Platon: At de var opblæste egoer, der rejste rundt og solgte kringlede argumenter til
brug for unge mennesker med politiske ambitioner.
En mere positiv tilgang er dog at se dem som tænkere, der var optaget af selve det
logiske argument som tankeform: hvor langt og ofte kontrafaktisk, man kunne dreje
det, samtidigt med at det alligevel forblev logisk i en eller anden forstand. Svarende
Det er det samme ord, som Hesiod brugte i sin diskussion om de to slægter af Strid i Arbejder og Dage.
Se s.51.
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Melissos
Det man ved om Melissos er, at han var fra Samos ligesom Pythagoras, og at han som
admiral for øens åde slog en belejrende atheniensisk åde, mens Perikles,
atheniensernes admiral, var borte med en del af de atheniensiske skibe. Perikles
vendte dog tilbage, fortsatte belejringen og indtog byen i 439 fvt. Da vi fra Thukydid
ved, at athenienserne i 441 havde hjulpet den demokratiske fraktion til magten på
Samos, men at oligarkerne siden havde taget den tilbage, er det rimeligt at antage, at
Melissos har tilhørt denne fraktion. Derudover kender vi ham kun gennem
fragmenterne af det, han har skrevet. Der er i alt 10, som alle stammer fra Simplicius.
Derudover er der rimeligt grundige referater af henholdsvis Aristoteles og Simplicius
Melissos siger næsten det samme som Parmenides, men han skriver i prosa og i et
sprog, som er enkelt og præcist, og hvor de enkelte sætningsled er nøje forbundet til
hinanden i logiske følgeslutninger.
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iøvrigt til det, vi ofte også ser Sokrates gøre ikke mindst i de aporetiske dialoger.
Fokus ligger i denne form for tænkning på sproget i modsætning til Sokrates’ og også
Parmenides’ fokus, som lå på det konkret virkelige (alêtheiê). Zenon og Melissos kan
ses som to af de første eksempler på denne form for tænkning.
En af de største vanskeligheder for forståelsen af disse stadig relativt tidlige
losoffers tankeverden er dog, at vi ikke kan vide, hvordan de selv har opfattet det, de
skrev. Platon tillægger Zenon en vis distance til til sine kontrafaktiske
argumentationer: som noget han skrev som ung og stridbar (eristisk), men det er
svært at læse ironi eller kontekst ud af tankestumper, som vi kun har overleveret i en
senere tids helt anderledes kontekst. Traditionelt har der derfor været en tendens til at
tage deres udsagn for pålydende, på samme måde som de er blevet refereret i den
sene oldtids leksikogra . Det har næppe altid ydet dem retfærdighed
Men hvis man fokuserer på selve argumentationsformen, så så vi et klart spring fra
Heraklit til Parmenides. Et tilsvarende spring ser vi, når vi går videre fra Parmenides
til eristerne. Det er især tydeligt i bevægelsen fra Parmenides til Melissos, fordi
Melissos tydeligvis har gået i lære hos Parmenides og tilsyneladende mener næsten
det samme som han, men samtidigt præsenterer han argumenterne på en helt anden
både prosaisk og mere stringent måde. Derfor begynder jeg med ham
Som hovedregel citerer jeg eristerne efter Graham (2010) med Diels i parentes. I
afsnittet om Protagoras citerer jeg dog dialogen Theaitetos direkte efter Platon, idet
jeg følger standardpagineringen af hans samlede værker

Til stadighed var det, som var, og til stadighed vil det forblive, for (gar) hvis
det blev til, er det nødvendigt, at der, før det blev til, intet var. Så (toinyn)
hvis der intet var, ville intet på nogen måde kunne blive til af (dette) intet.
(Mls 9 (B1)
Altså: Hvis der intet var, før det værende blev til, ville det værende ikke kunne være
opstået af det, fordi intet kan opstå af intet. Mls10 fortsætter tanken
Så (toinyn) da (hote) det ikke er blevet til, ér det, var altid og vil altid være,
og det har ikke nogen begyndelse og heller ikke nogen afslutning, men det er
uden grænse (apeiron). Hvis det nemlig (gar) var blevet til, ville det have
haft en begyndelse (det ville nemlig (gar) være begyndt at blive til på et
tidspunkt128) og en afslutning (det ville nemlig (gar) være ophørt med at
blive til på et tidspunkt). Men da (hote) det hverken er begyndt eller er
ophørt, har det altid været, og det vil altid forblive, og det har hverken
begyndelse eller afslutning. Det er nemlig (gar) ikke muligt, at noget, som
ikke er helt, er altid. (Mls 10 (B2)
Her får vi Parmenides’ temporale argument, først i en stram (Mls9) og siden i en mere
udfoldet udgave (Mls10). Den eneste afvigelse ligger i det lille ord apeiron, som
udover at gå på det temporale, også kan gå på det spatiale. For Parmenides udgjorde
det virkeligt værende en en fuldkommen afrundet kugleform, samtidigt med at det var
ren og på samme måde fuldendt nutid. For Melissos er tiden derimod lineær og
uendeligt fortløbende gennem de tre tider, og det virkeligt værende er tilsvarende
også spatialt uden grænser ( Mls.11 (B3)).
Sproget adskiller sig fra Parmenides’ heksametre ved at være prosa og ved at være
omhyggeligt opbygget i kausale følgeslutninger. Han bruger konsekvent de samme
ord om det samme, og de enkelte sætninger er nøje forbundet til hinanden med de tre
samme begrundende partikler gar (for), toinyn (så) og hote (da). Der er derudover
intet, der tyder på at hans skrift har haft nogen form for religiøs ramme. Det fremstår
som en ren logisk stiløvelse uden nogen kommentarer. Han forholder sig heller ikke
til Parmenides’ natur loso
Derudover ser det ud som om, han taler generelt om det værende uden den lille
men afgørende begrænsning, som vi med Palmer fandt hos Parmenides. Palmer gør
ham derfor til eksponent for den eleatiske kontrafaktiskhed, som man tidligere
tillagde Parmenides. Melissos skelner dog skarpt mellem at være (einai) og at blive
til (ginesthai), hvilket især bliver tydeligt i den anden parantes i Mls10, hvor det på
Denne parentes og den tilsvarende, som følger efter, angiver et indskud i Melissos’ egen tekst, som den
står hos Graham.
128
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dansk ville have været mere naturligt at sige: at det var holdt op med at være, men
fastholdelsen af at blive til (genomenon) angiver, at der er tale om den processuelle
form for væren, som netop ikke er hel og altid.
Det er lidt spinkelt, men min egen fornemmelse er, at den kontrafaktiske
provokation ligger i tiden som en følge af det særlige fokus på argumentationen, men
at Melissos i sin brug af begreberne skelner mellem de samme to grader af væren,
som Parmenides gør. Budskabet ligner således det, vi kender fra den første del af
Parmenides’ digt, men sprogligt og set i forhold til den logiske form er der sket så
kraftigt et skift, at det loso sk set må betegne skiftet fra arkaiisk til klassisk tid.
Om det så lige er Melissos, der i sidste ende skal have æren for dette skift, er svært
at afgøre, da der er andre samtidige (blandt andet Zenon), som gør noget lignende, og
da kronologien mellem dem ikke er særligt klar, er det svært at afgøre, hvem der kom
først. Han leverer dog den stærkeste kontrast, og måske var det præcis det, der var
pointen med hans skrift. Der er da også ifølge Palmer noget, der tyder på, at det for
en tid var ham, der blev opfattet som hovedeksponenten for den såkaldt eleatiske
skole
Temporalt ser Melissos det værende som uendeligt fortløbende gennem de tre tider,
hvorimod Parmenides beskriver det som helt og aldeles nutid (fr.8 5-6a). Det følger af
ordet apeiron og ligner en inkonsekvens hos Melissos, for hvordan kan tiden bevæge
sig i en verden hvor alt andet er ubevægeligt? Lige her synes Parmenides formulering
således at være den skarpeste. Det giver ham dog mulighed for at sidestille tid og rum
med ordet apeiron (ubegrænset)
For på samme måde som det altid er, således må det også med hensyn til
størrelse altid være uden grænser. (Mls11 (B3))
Og da denne form for logik stadig er ny og derfor svær at fatte og fastholde, må det
skæres helt ud i pap. Vi får den derfor også den anden vej rundt
Intet, som har begyndelse og slutning, er evigt eller uden grænser.
(Mls12 (B4))
Væren er både temporalt og spatialt uden grænser. Dermed løser han problemet med
spørgsmålet om, hvad der er på den anden side af Parmenides’ afgrænsede væren
Af denne absolutte grænseløshed følger uden videre også, at væren må være ét, for
Hvis ikke det var ét, vil det grænse op til noget andet.
(Mls13 (B5)
Og igen set fra det modsatte perspektiv
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For hvis det skal være (ubegrænset), må det være et. For hvis det var to, ville
de ikke kunne være uden grænser, for de ville have grænser mod hinanden.
(Mls14 (B6)
I det lange Mls15 bliver argumentationen foldet ud i alle detaljer. Det bliver både
knudret og spids ndigt, og jeg vil undlade at gå ind i en detaljeret fortolkning. For en
poetisk sjæl er denne form for argumentation nok kedelig, og man kan sagtens
springe stedet over uden at tabe sammenhængen, men det er faktisk det ældst
bevarede eksempel på et så langt begrebsligt og logisk sammenhængende
tankeforløb129
På denne måde er det således evigt, ubegrænset, ét og helt ensartet/det
samme (homoion)130.
Det vil hverken kunne gå til grunde, blive større eller omordnes, og det lider
ikke eller plages. For hvis det blev udsat for noget af dette, ville det ikke
længere være ét.
For hvis det værende forandres, kan det ikke (længere) være det samme
(homoion), men det tidligere værende går til grunde, og det ikke-værende
kommer til. Så hvis det ændrede sig med (blot) et enkelt hår i løbet af ti
tusinde år, ville hele verden gå til grunde for al tid.
Det kan heller ikke omordnes. For den tidligere værende orden går ikke til
grunde, og den ikke værende bliver ikke til. Når hverken noget kommer til
eller noget går til grunde eller bliver anderledes, hvorledes skulle noget af det
værende så kunne være omordnet? Hvis nemlig noget blev anderledes, så
ville det dermed være omordnet
Det lider heller ikke, for det ville ikke være helt, hvis det led. For det ville
ikke kunne være altid som noget lidende. Det har heller ikke en ligeså stor
styrke som det sunde. Det vil heller ikke kunne være det samme eller ensartet
(homoion), hvis det led. For noget måtte gå fra eller komme til, når det led,
og så vil det ikke længere kunne være det samme eller ensartet (homoion).

For overskuelighedens skyld har jeg igen delt det op i en række afsnit.

129

Det græske ord har begge betydninger, hvoraf den ene er spatial (ensartet) og den anden temporal (den
samme over tid).
130

 


 


.


 


fi

 


:


)


157

Heller ikke det sunde ville kunne lide; det sunde ville nemlig gå til grunde og
(med det) det værende, og det ikke-værende ville komme til
Hvad angår det at plages gælder den samme logik/redegørelse (logos) som
for det at lide
Der er heller ikke noget tomt (keneon); for det tomme er intet, og det, som
intet er, kan ikke være. Det bevæger sig heller ikke, for det er ikke i stand til
at trække sig tilbage ad nogen vej, da det er fuldt. Hvis der nemlig var noget
tomt, ville det trække sig tilbage til det tomme, men da der ikke er noget
tomt, er der ikke nogen vej, det kan trække sig tilbage ad
Det kan ikke være tæt eller spredt, for det spredte kan ikke være fuldt på
samme måde som det tætte, da det spredte på forhånd er mere tomt end det
tætte
Man må foretage følgende skelnen mellem det fulde og det ikke-fulde. Hvis
det på nogen måde viger eller tager imod, så er det ikke fuldt; men hvis det
ikke viger eller tager imod, så er det fuldt
Så det må være fuldt, hvis der ikke er noget tomt; og hvis det er fuldt, så
bevæger det sig ikke. (Mls15 (B7)

Man har undret sig over, hvordan Melissos som logisk virkelighedsfornægter har
kunnet involvere sig i politik og søslag, men på samme måde som med Parmenides er
det ikke entydigt, hvad det præcis er, Melissos’ væren refererer til. Simplicius leverer
følgende citat som tegn på, at det, han tænkte på som det værende, ikke var noget
fysisk
Hvis det derfor skal være, må det være et; men hvis det er et, kan det ikke
have krop. Hvis det havde volumen (pakhos) måtte det have dele, og det ville
ikke længere være et. (Mls19 (B9)
Her synes Melissos logisk at nærme sig den monistiske idelisme, som vi også fandt
hos Parmenides, uden at den dog bliver uddybet. Måske fordi hans fokus ikke lå der
men på selve den logiske argumentation. Eller fordi den var givet for ham i hans
forståelse af Parmenides og dermed selvindlysende: At den virkelige væren, der er
tale om, er bevidst-væren, og at den verden, som vi umiddelbart sanser og kender, er
det subjektive produkt af menneskenes sproglige skelnen og benævnelse
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Zeno
Zenon er den af de efterfølgende tænkere, der forbindes tættest med Parmenides: Han
var som han fra den lille syditalienske by Elea, og ifølge Platon var han hans elev og
elsker. I den allerede citerede dialog Parmenides konstaterer den unge Sokrates, at
hvor Parmenides argumenterer for, at det værende er et, så forsøger Zenon at
modbevise, at det kan være mange, så reelt mener de vel det samme
Han beskrives som en høj, smuk mand på omkring 40 år i 450 fvt, og derudover
ved vi, at han var engageret i sin bys politiske liv og endte med at miste sit liv i kamp
mod tyraniet. Han menes kun at have skrevet ét værk - det som han i Platons dialog
er i Athen sammen med Parmenides for at præsentere - og det skulle have bestået af
fyrre korte argumentationer til forsvar for Parmenides’ tese
Palmer argumenterer i forlængelse af sin modale forståelse af Parmenides for, at
dette forsvar ikke skal forstås metafysisk som en afvisning af, at der overhovedet
ndes erhed og bevægelse, men snarere som en paradoksal udfordring af de
antagelser, som den almindelige såkaldt sunde fornuft hviler på. Hans forsvar bliver
således inddirekte: Hvis I mener at Parmenides’ synspunkt er latterligt, så tag lige at
se på jeres egne antagelser.
Platon opfatter ham tydeligvis som eristisk og lader ham i Parmenides tage
afstand fra denne stridbarhed som et udtryk for ungdommelig ærekærhed
(philonikia), men der er andre steder hos Platon (Alkibiades 119a), som tyder på, at
han har undervist i argumentation i Athen, og Plutarch placerer ham i kredsen
omkring Perikles og som en forudsætning for selve den so stiske
argumentationsform. Også Aristoteles opfatter ham som eristisk men kalder ham også
for op nder af dialektikken (Zno1 (A1)), hvad han så end har ment med det.
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Måske skal man se Melissos som den, der i forlængelse af Parmenides gennem en
skærpelse og forenkling af selve den logiske tankeform rendyrker den monistiske
tanke i sig selv. I så fald er det ikke så afgørende, hvad det er for en væren, der er tale
om. Argumentet kan ses som en cirkulær og som sådan betinget vision, som hviler
logisk i sig selv uden nødvendigvis at referere til noget udenfor sig selv.
Helt uafhængigt af, hvordan Melissos og Parmenides selv har opfattet deres
loso , så ligger en væsentlig del af dens historiske betydning dog i, at den med sin
åbenlyse kontrafaktiskhed vender selve den begyndende begrebslighed mod sig selv
og tvinger de efterfølgende tænkere til at søge mod nye og mere præcise
distinktioner, som kan løse ikke bare de absurde følgeslutninger men også de enkelte
begrebers egen iboende ertydighed. En af de vigtigste af disse distinktioner er - som
jeg vil komme tilbage til i slutningen af det næste afsnit om Zenon - den, der opdeler
det værende i en henholdsvis konkret og abstrakt måde at være på

Hvis det (værende) er mange, må de være så mange, som de er, og hverken
ere end disse eller færre. Men hvis de er så mange, som de er, må de være
begrænsede.
Hvis det er mange, er det værende grænseløst. Der er nemlig altid andre ting
imellem de ting, der er, og andre igen mellem dem, og derfor er det værende
ubegrænset. (Zno13 (B3)
Hvis man sammenligner dette paradoks med de paradoksale udsagn, vi mødte hos
Heraklit, er det tydeligt, at hvor Heraklits paradokser alene stillede modsætningerne
op overfor hinanden, så er paradokset her er logisk udfoldet uden dog at blive løst.
Der er stadigt tale om en gåde, som udfordrer den almindelige opfattelse, men Zenon
bruger - som vi også så det hos Melissos - ordene med en entydighed, som næsten er
matematisk, og med udgangspunkt i den samme antagelse - hvis det er mange bygger han paradokset op gennem to sideordnede følgeslutninger, der fører frem til
hver sin modsatrettede konklusion: Det værende er, hvis det er mange, på en gang
afgrænset og ubegrænset i antal. Hvilket er umuligt
Ordene afgrænset (peparasmena) og grænseløst (apeira) refererer tilbage til
Parmenides’ værende, som var kendetegnet ved, at det var afgrænset; men hvor
Parmenides begrundelse på en gang var kvantitativ og kvalitativ: At det måtte være
fuldstændigt/fuldkomment og uden mangel, så bruger Zenon ordene på en måde, der
er entydigt kvantitativ. De refererer alene til mængden af de dele, som det værende
må bestå af. Ikke til det værendes særlige værdi eller værdighed
Denne afskalning af begrebernes værditillæggelse, dvs. det forhold at ikke mindst
de første begreber (arkhai), har en særlig fornemhed, som man må vise respekt, må
ses som et led i begrebernes gradvise afsjæling. De afgiver endnu en del af deres
guddommelighed og må dermed underlægge sig den begrebslige logiks helt
anderledes regler. Det er det, der sker i bevægelsen fra Parmenides’ religiøse digt til
Zenons og Melissos’ mere præcise argumentationsform. Parmenides’ argumentation
er stadigt delvist metaforisk på samme måde som Heraklits var det. Zenons logiske
fornemmelse er dog noget anderledes end vores: Jeg smiler af gåden men bliver ikke
fanget af den.
Det er Simplicius, der i sin kommentar til Aristoteles’ Fysik eksplicit citerer det
ovenstående paradoks. Det er tydeligt, at han har været i besiddelse af Zenons eget
skrift (i modsætning til at referere andre, der refererer eller citerer det). Han indleder
sin beskrivelse af Zenons værk således
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Der er bevaret en række referater af nogle af argumentationerne og nogle få
formodentlig nogenlunde ordrette citater, men kun et enkelt, som eksplicit er citeret
efter bogen. Det stammer fra Simplicius

I sit skrift, som indeholder mange argumenter, viser han i hvert enkelt
tilfælde, at den der siger, at (det værende) er mange løber ind i modsigelser.
Blandt disse er der en argumentation, hvor han viser, at hvis det er mange, så
er der både store og små; så store at de er grænseløst store, og så små at de
ingen størrelse har. I det følgende viser han, at det som hverken har størrelse,
tykkelse eller masse, slet ikke kan eksistere
Hvis det nemlig blev føjet til noget andet værende, ville det ikke gøre det
større. Da der nemlig ikke er nogen størrelse, er det ikke i stand til, idet det
føjes til, at lægge noget til størrelsen. Og således ville det, der bliver lagt til
på forhånd ikke være noget. Hvis det andet ikke hverken bliver mindre, når
det bliver taget fra, eller forøges, når det bliver lagt til, så er det klart, at det,
der blev lagt til, intet var, og heller ikke det, der blev taget fra.
(Zno6 (B2))
Umiddelbart virker det omstændeligt og for en moderne læser selvindlysende, men
det er næppe for meget at sige, at det er præcis her (og i det følgende fragment), at
den forståelse af kvantitet, som er altafgørende for den moderne videnskab, bliver
beskrevet for første gang131. Det bliver gjort så præcist og ud i sin yderste
konsekvens, at det eneste, der mangler er selve begrebet og den begrebslige
de nition. Lidt længere fremme i Simplicius’ tekst får vi Zenons begrundelse for, at
små størrelser må kunne være uendeligt små
Hvis det er (mange), så må hver enkelt nødvendigvis have en størrelse og
volumen, og den ene del af den må adskille sig fra den anden. Og med
hensyn til den (del), der rager frem, er det det samme princip (logos). For
også den vil have størrelse, og noget af den vil rage frem. At sige dette en
gang er det samme som at sige det altid. Intet af det vil nemlig på denne
måde være det yderste, og det ene vil ikke være anderledes end det andet.
Hvis det derfor er mange, må disse nødvendigvis være både små og store, så
små at de ingen størrelse har og så store at de er ubegrænsede.
(Zno7 (B1)
Zenon her får de neret fysisk eksistens kvantitativt - at det har størrelse og masse samtidigt med at han bygger sit paradoks op: At hvis det er mange, og det værende
virkeligt har denne form for eksistens, så må hver enkelt del være uendeligt delelig På Heraklits mere intuitive og billedligt udtrykte forarbejde. Se Heraklit fr.XXXIX s.114 med kommentar
s.115.
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lige indtil det (hele) ophører med at eksistere overhovedet, kan man forestille sig.
Tilsvarende må man kunne forestille sig et argument om det ubegrænset store, at det
må være så stort, at det logisk set udelukker eksistensen af alt andet. Hvilket er
umuligt
Udover de ovenstående citerede eksempler refererer Aristoteles re argumenter mod
bevægelse, samtidigt med at han forsøger at gendrive dem (Zno.15-22 (A25,22,26,27,
B4 og A28)). De synes alle at basere sig på en kvanti cering af tid og rum. Det er
f.eks umuligt at løbe en bestemt distance, fordi man først må løbe halvvejen og
dernæst halvvejen af resten og så fremdeles; uden nogensinde at nå helt frem, fordi
der altid vil være en halvdel, som man først skal have løbet halvdelen af. Diogenes
Laertius (Zno.21 (B4)) citerer ham også for at have skrevet
Det, der bevæger sig, bevæger sig hverken på det sted, hvor det er, eller der,
hvor det ikke er. (Zno21(B4)
Som et fotogra eller en serie af fotogra er, der er taget på en tusindedel sekund: I
hvert enkelt af de fortløbende øjeblikke er der ingen bevægelse. Derudover refererer
Aristoteles Zenon for at have skrevet, at hvis sted (placering) er noget der ndes, må
det selv be nde sig på et sted, der yderligere må be nde sig på et sted, og så
fremdeles i en uendelig regres. Til det siger Simplicius i sin kommentar
Til Zenon vil vi sige, at placering (to pou) forstås på mange måder. Hvis han
har anset det for rimeligt, at det værende er på et sted, så har han taget fejl.
For man kan hverken sige, at sundhed eller mod eller ti tusinde andre (ting?)
er på et sted. Heller ikke stedet er sådan, som det er beskrevet. Hvis
placering var noget andet, ville også stedet (ho topos) være på et sted (pou),
for et legemes grænse er dets placering. Det er nemlig det yderste.
(Zno.25 (A24)
Men hverken sundhed eller mod eller sted er fysiske ting. Formuleringen er stadigt
søgende, men intensionen er klar nok: På Simplicius’ tid (6. årh. evt) var man
nogenlunde klar på, at ting kunne være abstrakte - dvs på andre måder end som et
fysisk legeme. Det ved Aristoteles sådan set også - i det mindste når han kritiserer
pythagoræerne for at tingsliggøre tallene ved at gøre dem til byggestenene i deres
fysiske kosmologi132. På dansk bruger vi ordet ting til at foretage denne skelnen, men
på græsk er det så at sige sparet væk. Når Zenon f.eks. taler om det værende som

132

Se Aristotels De Caælo (300a17) efter Kirk,G.S. and Raven, J.E. 1964 (1957) s. 249. citat 311.
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mange (ei polla ta onta133), så dækker det alt, hvad der kan betegnes med et
navneord.
Selve ordet abstrakt (kekhorismenon) mødte vi første gang hos Heraklit (se s.103),
og Aristoteles bruger det jævnligt, men mig bekendt er det først Husserl, der i det 20.
århundrede mere systematisk beskriver det abstrakte eller idealitetens særlige
ontologi134. Med stoicismen og senere kristendommen er guddommeliggørelsen af de
abstrakte begreber på vej tilbage - i det mindste når det drejer sig om at forstå de(t)
første princip(per), som så bliver kaldt de(t) højeste

Protagora
Protagoras er den første såkaldte so st. Det, der adskiller ham fra Zenon og Melissos,
er først og fremmest, at han ernærede sig ved at rejse rundt mellem de græske
bystater og tilbyde videregående undervisning til unge mennesker med politiske
ambitioner. Han menes at være født omkring 490 fvt og er således nogenlunde
samtidig med disse.
So sternes ry var blandet allerede i deres samtid. På den ene side udfyldte de et
behov for en form for undervisning, som var tidssvarende i forhold til de mere
komplekse forhold, som gjaldt for bystaterne i det femte århundrede fvt i forhold til
tidligere. Samtidigt brød de nye ideer med den viden, som tidligere havde været
byernes ideologiske grundlag, foruden at der var noget suspekt ved folk, som rejste
rundt og åbenlyst krævede betaling for deres arbejde. Ordentlige folk var situerede i
deres by og havde jord og formue, som de levede af
Da so sterne jo var folk, som insisterede på at vide noget, var de de fødte
modstandere for en Sokrates, hvis centrale pointe jo netop var, at han vidste, at han
ikke vidste ret meget, og at de, der påstod, at vide noget, faktisk vidste endnu mindre.
Derfor fremstår de i Platons dialoger, som er den centrale kilde til vores viden om
dem, mest som opblæste ignoranter, der bliver pillet fra hinanden af Sokrates’
spørgsmål. Alligevel får Platon i dialogen Protagoras tegnet et både nuanceret og
relativt respektfuldt billede af netop Protagoras og hans virke
Derudover har vi et par direkte citater og en række henvisninger til ham, som viser
ham som en underviser med både originale og dybgående ideer på sit felt. Desværre
er både citater og beskrivelser for korte til at det er muligt at sige, hvad han mere
præcist har ment med det, han siger. Der er dog tre markante fragmenter, der viser
ham som relativist i en eller anden forstand
133

Hvis det værende er mange.

134

Se Zahavi (2001).

.


.


.


:


fi

 


s


 


fi

fi

163

Mennesket er alle tings mål; for det værende, at det er, og for det ikke
værende, at det ikke er. (Prt1(B1)
At det værendes væren består i dets fremtrædelse (to phainesthai135). Jeg
fremstår for dig som som siddende, fordi du er til stede, men for den, der ikke
er til stede, fremtræder jeg ikke som siddende. Det er (dermed) uklart om jeg
sidder eller ikke sidder. Jeg ser månen, men en anden ser den ikke. Det er
(dermed) uklart om den er eller ikke er. (Prt21
Om guderne er jeg ikke i stand til at vide, hverken om de er, eller om de ikke
er, eller hvilken form de har. Der er nemlig mange ting, der forhindrer os i at
vide det: både sagens uklarhed og det at menneskets liv er kort.
(Prt29 (B4)
Fragment 1 er blevet fortolket som udtryk for en form for metafysisk relativisme,
hvor virkeligheden er identisk med det sansede, men hvis man tager det sammen med
fragment 2 (som først blev opdaget i 1968) og med Diogenes Laertius’ udsagn om, at
han var den første, der sagde
At til ethvert sagsforhold hørte der to modsatte argumenter (logous
(Prt.1 (A1)
så forekommer det mere rimeligt at antage, at han var optaget af tingenes
perspektivitet - dvs. det forhold, at den samme sag ser forskellig ud, når man ser den
ud fra forskellige synsvinkler136 - og at se det i sammenhæng med hans undervisning
i retorik. Han var - stadigt ifølge Diogenes - også den første, der lod sine elever
argumentere på skift ud fra forskellige standpunkter. Det blev af en mere absolutistisk
tænkende sam- og eftertid forstået som et højdepunkt af so sme i dette ords negative
betydning137, men er vel i dag nærmest standard (Graham s.720). Seneca refererer
ham for denne retoriske relativisme i dens fuldt udbyggede form

135

Substantieret in nitiv svarende til participialformen to phainomenon.

Det er også sådan Platon fortolker det i Theaitetos (151e8 ff.) og Kratylos (185e6 ff.). Begge steder er
Platon omhyggelig med relativeringerne: Den samme vind kan være både kold og varm for henholdsvis dig
og mig.
136

137 Aristoteles

kritiserer ham i Retorikken (1402a24-27) for at gøre det svagere argument stærkere: Det er
forkert og ikke sandt men fremtræder rimeligt.
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Protagoras siger, at det er muligt at diskutere enhver sag på lige fod fra
begge sider, inklusive selve dette: om enhver sag kan diskuteres fra begge
sider. (Prt.26 (A20)
Hvis man sammenligner de to fragmenter (Prt1 og 21) med Heraklits tilsvarende
perspektiviske paradokser (se s.107f.), kan man sige, at indsigten er den samme, men
at udførelsen og den kontekst, den forbinder sig med, er vidt forskellig: Hos Heraklit
får det sammes perspektiviske forskellighed lov til at stå som en gåde, hvorimod
Protagoras beskriver perspektiviteten som sådan og løser dermed gåden. Dermed
bliver indsigten faktisk også forskellig, foruden at den bliver gjort sprogligt
operationel: Man kan diskutere den. Hans syn på guderne i Prt29 rummer den samme
perspektiviske nøgternhed: Set ud fra menneskenes standpunkt er det ikke muligt at
afgøre, om de reelt ndes eller ikke ndes
Der er korte henvisninger til Protagoras hos Aristoteles, som viser, at han foruden
retorik og talelære138 har gjort sig originale tanker om matematik139 og ikke mindst
grammatik. Han skelner mellem navneordenes tre køn og grunder over forskellen
mellem naturligt og grammatisk køn (Prt.35(A27) og 36(A28). Det er på samme
måde som sprogteoretiker, at Aristophanes gør grin med ham i Skyerne (Prt.43(C2)
og 44(C3)
I den dialog, som bærer hans navn, tegner Platon et billede at Protagoras - og af
so steriet i det hele taget - som er en karikatur, der ind imellem nærmer sig det
burleske, men som punktvis også er præcist og respektfuldt overfor den losof, som
man kunne kalde den videregående uddannelses fader. Det overordnede tema, som
han diskuterer med Sokrates, er spørgsmålet om, hvorvidt menneskelig aretê
(godhed) er noget medfødt eller noget, man kan lære ved at blive undervist i det.
Dette spørgsmål er i sig selv ertydigt, fordi aretê kan forstås som moralsk
godhed, og det er naturligvis den betydning, Sokrates er optaget af, men i sin
grundbetydning er det bredere, og det kan også have den betydning, som vi bruger
ordet i, når vi f.eks. siger, at at en god tyv er god til at stjæle. Denne distinktion eller
mangel på samme er et tema i ere af Platons dialoger
Protagoras standpunkt er her, at aretê også i den moralske betydning af ordet
naturligvis kan læres, fordi det jo er det, han prætenderer at undervise i. Paradoksalt
nok starter han dog med at fortælle en lang mytologisk historie, som forklarer hvorfor
menneskene i modsætning til dyrene på forhånd har fået tildelt den særlige moralske
Han synes her at have skelnet mellem forskellige typer af udsagn som: ønske, spørgsmål, svar og
bydeform (Diogenes L).
138

139 At

den konkret sansede cirkel f.eks.adskiller sig fra geometrikernes abstrakte de nition (Aristoteles’
Metafysik 997b35-998a4) ved aldrig at kunne blive fuldkommen i sin de nerede form.
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sans, som sætter dem i stand til at leve sammen i fællesskaber. Først bagefter går han
i gang med at argumentere for, at det ikke alene kan læres, men at det faktisk er en
undervisning, der nder sted løbende under barnets opvækst, på samme måde som
det lærer at tale sit modersmål. Hverken han selv eller Sokrates synes dog at bemærke
denne dobbelthed - at han faktisk argumenterer for det modsatte af det, han startede
med at påstå. Den får lov til at ligge uafklaret dialogen igennem, indtil Sokrates hen
imod slutningen må konkludere, at de undervejs har byttet standpunkt, således at det
nu er ham, der taler for at aretê kan læres.
Et langt stykke ad vejen kører Sokrates rundt med Protagoras på en måde, der kun
kan opfattes som komisk: Han insisterer på en fælles undersøgelse med korte
spørgsmål og svar, men fejer hurtigt Protagoras af banen med lange taler, og
slutningen er en lang tour de force, hvor han selv leverer både spørgsmål og svar, og
det hele ender som nævnt i forvirring og apori.
Sokrates slår uden videre Protagoras på hans egen hjemmebane i udlægningen af
et digt af Simonides og præsenteres på denne måde som en bedre so st end den
bedste af dem, hvorefter han helt afviser denne form for diskussion som loso sk
pjat. Det som interesserer os i denne sammenhæng er dog, at Protagoras’ karakter
ikke udelukkende fremstår som ren komik og logisk boksebold. Han leverer faktisk
nogle bidrag til samtalen, som er konstruktive, og som må formodes at afspejle noget,
som den historiske Protagoras faktisk kunne have sagt
Foruden den komplekse opfattelse af borgerdyd, som noget, der på en gang er
medfødt, og skal læres gennem opdragelse og uddannelse, som tegner sig gennem
forvirringen, så afbryder han faktisk to gange Sokrates i hans sædvanlige lidt
betonsokratiske begrebsudvikling på tidspunkter, hvor han er ved at blive fanget i en
absurditet. Begge gange insisterer han på, at tingene er mere komplekse, end
Sokrates’ noget rkantede jongleren med ordene antyder, og han påviser den fejl, som
Sokrates begår. Sokrates svarer ikke på disse gendrivelser, men stiller bare et nyt
spørgsmål, hvilket Platon lader ham slippe af sted med. Sokrates rolle er således
heller ikke entydig og uden karikerende træk.
Det i denne sammenhæng interessante er dog, at Protagoras her gennem de
karikerende selvmodsigelser fremstilles som en tænker med fornemmelse for tingenes
kompleksitet. Selvom Protagoras’ perspektiviske relativisme ikke er et tema i denne
dialog, så er en mere kompleks virkelighedsopfattelse den umiddelbare virkning af en
sådan tilgang, en virkning, som det må have været svært uden videre at gennemskue,
og som det jo heller ikke i dialogen lykkes at få ekspliciteret begrebsligt. Men måske
afspejler denne komplekse forvirring alligevel noget i Protagoras’ særlige stil, sådan
som Platon har opfattet den. Dermed kan man sige, at vi igennem dialogen får et
perspektivisk billede af en ellers ikke særligt velbelyst tænker, som givetvis rummer
en vis perspektivisk sandhed - helt i Protagoras’ egen ånd, så langt som jeg nu ud fra
mit perspektiv har evnet at fatte den
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I Theaitetos giver Platon en ret præcis beskrivelse af dette relativistiske standpunkt,
som han bygger sin egen opfattelse op imod (151e8ff.), og lidt længere fremme i
dialogen (166aff.) lader han Sokrates holde den tale, som han forestiller sig, at
Protagoras selv ville have holdt, hvis han havde været til stede og havde kunnet
forsvare sig mod Sokrates’ kritik. Også her virker det, som om han har en rimeligt
skarp forståelse og indlevelse i Protagoras’ synspunkt. Jeg vil derfor gengive nogle
udvalgte afsnit af den140
Jeg hævder nu, at sandheden er, som jeg har skrevet: Hver enkelt af os er
målestok for det, som er, og for det, som ikke er. Men der er umådelig stor
forskel på det ene menneske og det andet, og det er fordi det er forskellige
ting, som er-og-fremtræder for hver af dem. - At der ndes klogskab og kloge
mennesker, skal jeg være den sidste til at benægte. Men “klog” kalder jeg den
og kun den, som kan tage sig af nogen, for hvem der fremtræder-og-er noget
ondt, og bevirke en forandring for ham, så der ender med at fremtræde-ogvære noget godt for ham. (166d1-8
Husk bare på det der blev sagt før. Når nogen er syg, så fremtræder-og-er141
hans mad bitter for ham, men når han er rask, så fremtræder-og-er den det
modsatte. Nu er opgaven ikke at gøre den syge klogere, for det kan ikke lade
sig gøre; det går heller ikke an at beskylde den syge for at være dum, fordi
han mener sådan, eller at kalde den raske for klog, fordi han mener
anderledes. Opgaven er at bevirke forandring til en bestemt af tilstandene,
fordi det er den bedste af de to. (166e1-167a4
Nu går det ikke ud på at få nogen, der før mente noget falsk, til senere at
mene noget sandt; for det er ikke muligt at mene det ikke-værende,
tværtimod kan mening kun bestå i de påvirkninger, man modtager, og de er
sande til enhver tid. Efter min opfattelse går det ud på at få nogen, der før
havde en dårlig sjælelig tilstand og tilsvarende dårlige meninger, til senere at
få sig en god tilstand og dermed få andre meninger, der er tilsvarende gode.
Det er de forestillinger, som nogle af mangel på erfaring kalder “sande”; jeg
derimod kalder den ene slags “bedre” end den anden, men ingen af delene
kalder jeg “sandere”. (167a6-b4

140

I Fritz S. Pedersens oversættelse (Platon 2009-15)

141

Phainetai og esti: fremtræder og er - i to ord; bindestregen er oversætterens tilføjelse.
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Sandheden er altså subjektiv og forskellig for forskellige mennesker, og det er ikke
muligt at mene eller føle noget, der ikke er sandt i denne subjektive forstand.
Tilsvarende er det ikke den kloge eller kyndiges opgave at gøre mennesker klogere
men at bringe dem over i en subjektiv tilstand, hvor de får det bedre. Det gælder for
en læge, der helbreder sygdom, for en pædagog, som opdrager børn til et positivt
livssyn, eller for en politisk taler, som arbejder for den politik, som giver den bedste
trivsel.
Denne pragmatiske relativering af sandheden betyder for Platon, som det bliver
klart længere fremme i dialogen, at alt bliver kaos, men den er tættere på den måde,
vi tænker på i dag142, end Platons egne absolutte værdier. Vi skal dog ikke ret langt
tilbage i tiden før det var omvendt

Gorgia
Gorgias er i lighed med Xenophanes svær at indplacere i den relative tidsfølge, fordi
han ifølge traditionen skulle være blevet mere end hundrede år gammel. Det betyder,
at han på en gang kan have været samtidig med de tre foregående tænkere og have
levet længe nok til at have læst den dialog af Platon (Gorgias), som har ham selv som
hovedperson. Han var først og fremmest kendt som taler og som skaber af den meget
svulstige og noget kunstige stil, som han brillerede med i Athen, da han i 427 fvt
optrådte som gesandt for sin hjemby Leontinoi på Sicilien. Han var dog elev af
Empedokles, og Platon beskriver ham i Menon som underviser i loso , og ikke
mindst udgav et skrift Om det ikke-værende eller Om naturen, som vi kender gennem
referater af to forfattere143 fra den romerske kejsertid. Disse er hver på sin måde
fyldige og uafhængige af hinanden og tankegangen kan umiddelbart læses som en
reductio ad absurdum af den eleatiske loso .
Her hovedteserne i Sextus’ gengivelse
For det første at intet er, for det andet at selv hvis det er, så er det ubegribelig
for et menneske, og for det tredje at selv hvis det er begribeligt, så er det
umuligt at udtrykke og forklare for en anden.
(Grg.38, 65, 4-6 (B3)

Ikke mindst indenfor den kognitive del psykoterapien, som på samme måde opererer med konstruktive og
destruktive måder at tænke og forstå på. Depressive tanker kan f.eks. skaber en depression, som kan bedres
ved at man standser og ændrer disse negative tanker.
142

143

Sextus Empiricus og Pseudo-Aristoteles.
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Argumentationen, som vi kender den, er gennemført og baserer sig på den eleatiske
argumentationsform, som vi kender fra det foregående, foruden på Demokrit, som jo
argumenterer for, at også det ikke-værende er i form af det tomme rum (to keneon).
Igen er problemet dog, at på trods af at vi her synes at have bevaret selve
argumentationen i dens fulde omfang omend ikke dens ordlyd, så ved vi ikke, hvad
han har ment med den.
Måske er det bare en provokation og en parodi for at vise, at et hvilket som helst
synspunkt kan forsvaret og bevises. Han var jo først og fremmest retoriker og levede
af at sælge denne sprogets eksibilitet. Argumentationen er dog skarp og passer nt
ind i traditionen fra Zenon og Melissos, så selv hvis den skal forstås retorisk, så
vækker den til loso sk eftertanke: Kan det være rigtigt i en eller anden forstand?
Måske afviser han reelt Parmenides’ tese om det værendes to måde at være på til
fordel for en opfattelse af verden som totalt sproglig - dvs retorisk - konstruktion,
hvor et hvilket som helst synspunkt er sandt i det omfang, mennesker kan overbevises
om det. Det er en nærliggene fortolkning. Den er svær at påvise, men ikke i modstrid
med den smule, vi iøvrigt ved om Gorgias
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Metafysik og kosmolog
Hvis man de nerer metafysik som det system af begrebslige grundantagelser, som
ligger bag en given beskrivelse af verden, så kan man sige, at de følgende tre
losoffer er de første efter Parmenides, der baserer deres kosmologi på en metafysik,
som i det mindste prætenderer at være fuldt udbygget og begrebsligt konsistent
Hos Hesiod var dette niveau uudtalt, og det k for første gang navn hos milesierne
som den form for guddommeligt førsteprincip eller grundstof, som Aristoteles senere
benævnte arkhê. Dette grundprincip blev hos Parmenides til et system af logisk
forbundne antagelser, et system som med Melissos blev udfoldet i sammenhængende
men kontrafaktiske argumentationsformer
I forlængelse heraf kan man sige, at det 5. århundredes kosmologer tager denne
absurditetens udfordring op og med udgangspunkt i denne såkaldt eleatiske logik
videreudvikler former for metafysik, som er forenelige med en beskrivelse af
virkeligheden, som svarer til det, vi er i stand til at sanse og forstå med vores
menneskelige beredskab
Man kan sige, at de med udgangspunkt i en sådan axiomatisk antaget men
begrebsligt udbygget metafysik udfolder deres kosmologier spekulativt i forlængelse
af denne. De er således både spekulative og visionære for ikke at sige fantasifulde,
men i sidste ende prætenderer de at kunne bedømmes både på deres beskrivelsers
indre logiske konsistens og på den forklaringsværdi, de har i forhold til den empirisk
erfarede virkelighed
Traditionelt har man læst de tre tænkeres loso som forsøg på at redde
natur loso en fra Parmenides’ destruktive anslag ved at acceptere nogle af hans
ontologiske krav men at afvise eller forbigå andre. Hvis man derimod ser
Parmenides’ ontologi som en beskrivelse af de to måder han mener, at det værende
kan være på, så kan man se de tre kosmologiske systemer som forskellige bud på
forholdet mellem disse to niveauer af væren
Parmenides havde beskrevet en række logisk forbundne krav til det virkeligt
værendes væren, som dog, når de blev skrevet ud, sådan som Melissos gjorde det,
fremstod som kontrafaktiske og dermed i modstrid med en natur loso sk tilgang144.
Derudover havde han også beskrevet den empiriske verden, som på grund af
menneskenes benævnelse af tingene var a edt af denne. Men hans beskrivelse af
relationen mellem de to niveauer var i bedste fald uklar og måske i virkeligheden
mere åndelig end naturlig. Det er denne uklarhed i forholdet mellem metafysik og
144

I det mindste sådan som den senere de nerede blev de neret af Aristoteles (se s.256f.).
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De kosmologiske tænker

De kosmologiske tænkere bliver citeret efter Graham (2010) med Diels’ angivelse i
parrentes

Anaxagora
Anaxagoras (ca 500- 428 fvt) tilhører i lighed med Empedokles og de ovenfor
beskrevne eristiske tænkere den tidlige generation af losoffer i det 5. århundrede fvt,
i modsætning til Demokrit og Sokrates, som er nogle årtier yngre. Han stammer fra
Klazomenai på Lilleasiens vestkyst, men tager til Athen og er en del af miljøet
omkring Perikles, og han er dermed en aktiv medspiller i det kulturelle opsving, som
nder sted der i denne periode. Både Sofokles og Aristofanes og måske også
Aiskhylos har kendt hans tanker, og Euripides nævnes direkte som hans elev. Han
menes kun at have skrevet én bog; den som Platon i Phaidon og i Forsvarstalen lader
Sokrates forholde sig til. Der er intet, der tyder på, at de to har kendt hinanden. Det er
usikkert præcist hvornår han kommer til Athen, men han ender med at måtte forlade
byen, fordi han - formodentlig på grund af sit venskab med Perikles - bliver anklaget
for blasfemi på grund af sine astronomiske teorier. Han dør i Lampsakos
Anaxagoras’ kosmologiske vision er den første af de tre, som vil blive behandlet i
dette afsnit. Udtrykt med eftertidens anakronistiske betegnelse kan man sige, at hans
verden opstår gennem interaktionen mellem to grundprincipper, som han kalder ånd
(nous) og materie (khrêmata145). Dermed bliver han den første, som eksplicit og klart
skelner mellem disse to aspekter af virkeligheden, samtidigt med at han dog stadig
opfatter ånden eller bevidstheden146 som noget materielt. Set i forhold til
Anaximander kan man sige, at han adskiller guden fra stoffet. Aristoteles, som jo
analyserer sine forgængere ud fra sin egen model om de re kausale faktorer, siger, at
han er den første, som markerer forskellen mellem en sto ige og en bevirkende årsag
ved at forstå, at stoffet ikke kan organisere sig selv (se Tor (2017) s.37-38)

145

Ordets grundbetydning er noget, som man bruger (khraesthai) - dvs. besiddelser, gods, varer, ting.

Nous er det græske ord, som kommer tættest på vores bevidsthed, selvom det, som jeg beskrev det under
Parmenides (se s. 151 ), er klart mere aktivt og dermed fænomenologisk opfattet end det danske bevidsthed.
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empirisk virkelighed, som Anaxagoras, Empedokles og atomisterne, dvs. Leukippos
og Demokrit, giver hvert deres bud på en løsning af. Disse bud er alle kendetegnet
ved at være natur loso ske. Det er først med Platon, at det eventuelt åndelige eller
idealistiske spor bliver videreført

Denne opsummering må ses som min viderelæsning af de overleverede fragmenter
set ud fra moderne præmisser og godt hjulpet på vej af begreber, som Aristoteles
siden udviklede. Hans egen tekst er noget mere omstændelig og ertydig, Ifølge
Simplicius (Axg.11(B2)), som endnu en gang er vores kilde til langt de este og
vigtigste citater, starter hans tekst med følgende udsagn

Det samme ord, som vi så Anaximander bruge, til at beskrive den kendte verdens første princip eller
udgangspunkt.
147
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For en nærmere beskrivelse se afsnittet om Anaximander s.76f.
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Stoffet er for Anaxagoras kendetegnet ved at være grænseløst (apeiron147) i de
este af dette ords betydninger148: Det både strækker sig uendeligt og kan deles
uendeligt og kan således både være uendeligt småt og uendeligt stort, foruden at der
er ikke nogen grænse for dets kvantitative udstrækning. Det er grunden til, at hver
enkelt del af dette uendeligt delelige i sig kan rumme alle de uendeligt mange
grundelementer og kvaliteter, som den kendte verden består af. Det giver stoffet dets
særlige plasticitet, og det er grunden til, at det kan forvandles til snart det ene og snart
det andet
Hver enkelt ting (khrêma) rummer alt andet i sig, men den er og fremstår som det,
den indeholder mest af. Det betyder, at den, hvis dette relative mængdeforhold
ændres, kan ændre sig til alt muligt andet. Dette fungerer som en uendelig regres, der
strækker sig både indad mod det mindre og udad mod det uendeligt større. Han synes
derfor også at operere med ere verdener som vores egen med sol, måne og stjerner
(fr.5), og man kan måske forestille sig disse verdener som en slags mikro- og makrokosmoi, hvor der både ndes uendeligt små verdener og uendeligt store i begge
retninger af den uendelige regres
Nous er på en gang den energi149, som sætter den bevægelse i gang, som får den i
udgangspunktet ensartede og ubevægelige materie til at udskille sig i de forskellige
ting, som den empiriske verden opstår af, og den forståelse (gnômê), som sørger for
at denne udskillelse forløber på ret vis.
Intet opstår eller forsvinder, men det udskiller sig og opløses igen ind i den
materie, som er evigt den samme. De uendeligt mange grundelementer og kvaliteter,
som indeholdes i stoffet, er dermed evige og indenfor rammerne af den eleatiske
metafysiks krav til virkeligt værende væren. Anaxagoras’ grundelementer er uendeligt
mange og kvalitativt forskellige forstået på den måde, at de består af alle de
grundegenskaber, som vi kender fra fænomenernes verden

Alle ting (khrêmata) var sammen (homou), uden grænser (apeira) både i
mængde og lidenhed. For det lille var ubegrænset, og idet alting var sammen,
så var intet tydeligt på grund af lidenhed.
Denne første sætning i Anaxagoras værk er holdt i fortid og må derfor beskrive
udgangspunktet, dvs. den oprindelige urtilstand. Formuleringen er komprimeret og de
centrale ord ertydige: Khrêmata er Anaxagoras’ betegnelse for stoffet i modsætning
til den ånd (nous), som bliver beskrevet senere. At det er sammen (homou) må betyde
at det er sammenblandet. At det er ubegrænset i mængde og lidenhed: at der er
uendeligt meget af det og at det kan deles uendeligt og dermed blive uendeligt småt
uden at forsvinde, hvilket ville stride mod Parmenides afvisning af, at noget, der er,
kan blive til intet. Denne sammmenblanding og uendelige lidenhed bevirker, at at
denne urmasse, på trods af at den består af alle ting, fremstår amorft
Men stedet fortsætter
For luft og aithêr holdt alt fast, idet begge dele var ubegrænsede, for disse er
nemlig de største i det samlede hele, både på grund af deres mængde og deres
størrelse. (Axg.11(B2) Fragment 1
Og kort efter
For luften og aither’en udskiller sig (apokrinontai) af det store omgivende,
og det omgivende er ubegrænset i størrelse. (Axg.11(B2)Fr.2
Fragment 2 følger ifølge Simplicius kort efter fragment 1 og må på trods af den
omvendte rækkefølge beskrive den første bevægelse, hvor de to letteste elementer
udskiller sig af noget omgivende, som de (derefter) holder fast, samtidigt med at dette
fastholdte omgivende stadigt beskrives som ubegrænset.
Både helheden og dens dele beskrives som apeira (grænseløse) - selv når de skiller
sig ud fra og således både visuelt og sprogligt logisk må grænse op til hinanden, og
ordet må vel skulle forstås deskriptivt snarere end konkret kvantitativt - mega mega,
som vi ville sige på nudansk. Som jeg er i stand til at forestille mig det, må det være
noget af den grænseløse urmasse, der som luft og aithêr skiller sig ud og griber fat om
noget af det grænseløse alt, samtidigt med at det stadigt er omgivet af resten, som
strækker sig uendeligt.
Det er dog svært helt at få teksten til at betyde det. Det er som om der går in ation
i uendeligheden, og ordet må reelt betyde noget andet, end vi i dag er i stand til at at
tænke på som uendeligt eller evigt. Det samme problem gen nder vi dog i hans
beskrivelse af forholdet mellem bevidsthed og stof, som også begge beskrives som
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ubegrænsede i mængde. Anaxagoras’ forståelse af kvantitet har tydeligvis ikke den
skarphed, som vi fandt hos Zenon
Med fragment 4 er vi, som jeg forstår det, igen tilbage i urtilstanden
Førend disse ting adskiltes (apokrithenai), mens alting var sammen (homou),
var end ikke en farve tydelig. For sammenblandingen (hê symmixis) af alle
tingene forhindrede det: af det fugtige og det tørre, det varme og det kolde,
det lysende og det dunkle og af jord, som der var meget af, og en ubegrænset
mængde af sæd, som på ingen måde lignede hinanden. For ingen af dem
lignede nogen anden. Idet disse ting forholdt sig således, så må man mene, at
alle ting befandt sig i det samlede hele. (Axg.13(B4) Fr.4
Her beskriver han igen stoffets urtilstand som en amorf masse, som dog allerede fra
starten rummer alt det, som den verden, vi kender, består af. Alt det, vi kender som
forskelligheder, er blandet sammen til ukendelighed, men der er masser af jord og alle
de sædekorn eller frø, som skal til for at verden kan blive til og udfolde sig.
En nærmere beskrivelse af denne grænseløse potentialitet følger i fragment 3 og 8
Der er nemlig ikke noget det mindste af det små, men der er altid noget, der
er mindre (for det, der er, kan ikke ikke være150), og der er altid noget større
end det store, og det er lige i mængde med det små. I forhold til sig selv er
hver enkelt ting både stor og lille. (Axg.12(B3) Fr.3
Og da der er de samme andele af stort og småt151 med hensyn til mængde, så
må alt på denne måde være i alt. Det er ikke muligt at være adskilt (khôris),
men alt har andel i alt. Da der ikke ndes noget, der er det mindste, vil det
heller ikke kunne isoleres (khôristhenai) eller blive til i sig selv, men præcis
som i begyndelsen er alt også nu sammen (homou). I alting er der mange ting
og af de ting, som er udskilte (apokrinomenon) er der den samme mængde i
det større og det mindre. (Axg.19(B6) Fr.8
Denne beskrivelse tager udgangspunkt i det eleatiske krav om det virkeligt værendes
bestandighed: Det kan ikke blive til intet og derfor må det kunne deles uendeligt uden
at forsvinde. Ligegyldigt hvor småt det bliver, så må man altid kunne forestille sig
noget endnu mindre og tilsvarende må man altid kunne forestille sig noget, der er
større end det største. Dermed bliver der ligevægt i en verden, hvor det grænseløst
store ikke fortrænger det små på grund af altets tilsvarende grænseløshed - hvad det
150

Det kan ikke forsvinde i den uendelige delingsproces. Parentesen er udgiverens.
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så mere præcist vil sige. Derudover indeholdes alting - dvs. samtlige de
forskelligheder, som vi kender fra den sansbare verden - i alting - dvs. i selv den
mindste ting eller del af helheden. Det er i det mindste sådan, jeg fortolker den
opremsning, han giver i fr.4, hvor det også er fristende at læse ordet sæd (sperma)
som en konkret forløber for Aristoteles’ potentialitetsbegreb152
Man kan sige, at han på denne måde baserer sin forståelse af det amorfe stofs
enorme frugtbarhed på en uendelig regres, der forsvinder langt udover grænsen for
vores forestillingsevne i begge retninger. Den måde han udtrykker det på er ikke
særligt klar eller sprogligt udfoldet, men forestillingen er på en gang fantastisk, dybt
fascinerende og umulig at se for sig. Måske skal man se selve denne uklarhed, som
samler sig omkring hans brug af ordet apeiros, som en angivelse af tilværelsens eller
i det mindste stoffets mysterie
Selve den kendte verden bliver til, idet tingene udskilles lagdelt gennem den
kosmiske hvirvels rotation, som bliver sat i gang og styret af den tilsvarende
kosmiske bevidsthed, og samtidigt med at alt stadigt indeholdes i alt, så får hver
enkelt ting sin særlige karakter ved, at netop den slags er i overtal, således at kød
bliver til kød ved mest at bestå af kød, og knogler til knogler ved mest at bestå at
netop det, samtidigt med at det stadigt indeholder alt andet
Aristoteles bruger ordet homoiomerês om disse grundsubstanser, et ord der kan
oversættes som de dele hvis dele består af det samme - dvs. når man deler dem. Ordet
forekommer ikke i de direkte citater og skal måske forstås som Aristoteles’
præcisering af det, som Anaxagoras selv kalder for sæd (sperma). Da disse dele netop
kun består af det samme er begrebet ikke foreneligt med forestillingen om at alt forstået som alle forskelligheder - indeholdes i alt
Anaxagoras er, som nævnt, den første, der klart adskiller materie og ånd, og
selvom det kan være svært helt at få hans forståelse af materien til at hænge sammen
begrebsligt så er forestillingen om alle verdens forskelligheder, der indeholdes i selv
den mindste stump materie, en fantastisk metafor for den uendelige eksibilitet og
potentialitet, som ligger i stoffets natur
Bevidsthedens (nous) særegenhed og dens særlige rolle i forhold til resten, dvs.
stoffet, bliver beskrevet i det lange fragment 15
Det øvrige har del i alt, men bevidstheden (nous) er uden grænser,
selvberoende og ikke blandet op med nogen ting (khrêma); den er alene selv i
sig selv. Hvis ikke den var i sig selv, men var blandet op med noget andet, så
ville den have del i alle ting (khrêmatôn153) - hvis den var blandet med noget.
152

Som bliver beskrevet s.264ff.
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Alt har nemlig del i alt, som jeg tidligere har sagt. Og det, som den var
blandet op med, ville have forhindret den i at herske over nogen ting
(khrêmatos), på samme måde som den gør, idet den er alene i sig selv. Den er
nemlig det letteste og reneste af alle ting (khrêmatôn)154, og den besidder den
fulde indsigt (gnômên) i alt og er langt den mægtigste. Alle de væsener, som
har en sjæl, både de større og de mindre, hersker bevidstheden over
Alt det øvrige er tæt forbundet på den måde at enhver ting har del i alle andre ting og
alene bevidstheden (nous) er adskilt og selvberoende. Den er grænseløs som alt andet
men uden at forbinde sig med det. Alligevel - eller som Anaxagoras selv opfatter det:
af denne grund - hersker bevidstheden over materien. Han opfatter den stadig som
sto ig (khrêma) - det er stadig på dette tidspunkt utænkeligt at forestille sig en form
for væren, som ikke er sto ig - men den er af den letteste og reneste slags. Derudover
er den alvidende og hersker i ethvert levende væsen
Fragment 15 går videre med at beskrive bevidsthedens rolle i forhold til verdens
tilblivelse
Det var også bevidstheden, der tog kontrol med hele den samlede rotation, så
den fra starten af gik i gang med at rotere. Først begyndte den at rotere i det
små, nu roterer den mere, og den vil komme til at rotere endnu mere. Det
sammenblandede (symmisgomena), det udskilte (apokrinomena) og det
adskilte (diakrinomena), alt det har bevidstheden indsigt i (egnô). De slags
ting, som skulle komme til - både de som var men ikke er nu, de som er nu,
og de, som skal komme til - alt det bragte bevidstheden i orden; foruden
denne rotation, den som er i bevægelse nu, med stjernerne, solen, månen,
luften og aitheren, der skiller sig ud (apokrinomenoi). Det er denne rotation,
der bevirker udskillelsen. Det faste skiller sig ud fra det løse, det varme fra
det kolde, det lysende fra det dunkle og det tørre fra det fugtige. Der er
mange andele af mange ting. Men der er intet, der helt og aldeles skiller sig
ud eller adskiller sig fra noget andet, undtagen bevidstheden.
Det er bevidstheden, der initierer den bevægelse, som skaber verden, og det er også
den, der styrer de udskillelsesprocesser, som skaber den orden, der gælder i denne
verden. Den kender på forhånd det hele og kan dermed styre hele den komplekse
udfoldelsesproces, som allerede må ligge latent i den fra begyndelsen amorft
fremtrædende materie. De modsatrettede kvaliteter polariseres og sædekornene
realiserer deres mulighed
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Anskuet som stof må man forstå den ubegrænsede bevidsthed som ko-eksisterende
med den ligeledes grænseløse materie. Den er til stede overalt, men adskilt i absolut
forstand fra det stof, som allerede på forhånd er bærer af den verden, som udfoldes
gennem den rotation, som bevidstheden initierer og fortløbende styrer. Set som
materialistisk metafysik har denne beskrivelse den åbenlyse mangel, at den ikke
beskriver, hvordan det lette bevidsthedsstof kan indvirke på den åbenbart tungere
materie. Tværtimod pointerer den deres adskilthed. Dertil kommer problemet med de
to tilsyneladende parallelle grænseløsheder
Anskuet som kosmisk vision i forlængelse af den vision af verden, som vi har
fulgt helt tilbage fra Hesiod - det man vel må kunne tillade sig at kalde den græske
vision af verden, da den faktisk fortsætter med at være gældende helt frem til og med
Aristoteles - set i forhold til denne underliggende vision, så er den dog udtryk for en
væsentlig nuancering. Først og fremmest beskriver den den stadigt uudtalte relation
mellem det, vi kalder ånd og stof, som kompleks: Ånden hersker (kratei) med
forståelse eller indsigt (gnômê), men den rationalitet, som den hersker efter og
dermed også adlyder, ligger allerede latent i materien. Dens særlige indsigt består
således i at være i overensstemmelse med denne rationalitet, som allerede på forhånd
er til stede som sædekorn i stoffet. Det mere passive begreb bevidsthed er dermed
også her en mere præcis gengivelse af nous end fornuft eller forstand, som det
sædvanligvis oversættes med. En væsentlig del af den aktive logik (logos) ligger
faktisk allerede i stoffet selv, dets natur
Denne forståelse er uudtalt til stede allerede i Anaximanders opfattelse af to
apeiron som både sto igt og guddommeligt, men hos Anaxagoras bliver denne
forståelse ekspliciteret i beskrivelsen af henholdsvis stoffet og ånden, og den vil som
sådan kunne fungere som et mere nuanceret svar på den apori, vi fandt hos Hesiod
omkring magt, retfærdighed og autokrati: Magten er retfærdig i religiøs forstand, når
den er i overensstemmelse med de muligheder og dermed også begrænsninger, som
ligger i den umælende natur eller materie. At overskride denne kaldes hybris. Om
Anaxagoras selv har tænkt så langt er nok tvivlsomt, men man kan sige, at tanken
ligger der (utænkt) allerede i visionen
Som vi kender Anaxagoras tankeverden gennem de fragmenter, som er overleveret
af hans værk, bliver denne visionære indsigt ikke helt udfoldet begrebsligt, men den
ligger helt sikkert som kontekst og forudsætning for Aristoteles’ senere de nition af
begreberne potentialitet (dynamei) og virkeliggørelse (entelekheia). Visionær indsigt
er kendetegnet ved at den former vores opfattelse af virkeligheden gennem
metaforiske billeder, som helt konkret og i det handlende øjeblik er styrende for
vores følelse af, hvad der er rigtigt og forkert.
Når man ved, hvor tæt Anaxagoras gennem sit venskab med Perikles var på
magten i den periode, som opfattes som Athens storhedstid, så er det svært helt at
styre sin nysgerrighed: Hvordan og med hvilke ord - metaforer og begreber - har de

fi

 


.


.


.


fl

177

to kunnet tale sammen om disse ting, og hvordan - om overhovedet - har disse tanker
omsat sig til konkrete politik, som blev ført på den tid?
Det lange citat (fr.15) slutter med en sidste karakteristik af forholdet mellem
bevidsthed og materie
Bevidsthed er helt ensartet (homoios)155, både den større og den mindre. Intet
er lig med (homoios) noget andet, men det af hvilket der er mest, det er det,
hver enkelt ting helt entydigt var og er
(Axg.31(B12)Fr.15
At de forskellige slags stof ikke kan være ens (homoios), og at hver enkelt tings
identitet er bestemt af det stof, der er mest af i den, er uden videre forståeligt. Men
hvad vil det sige at bevidstheden er homoios? Det er det samme ord, som Parmenides
bruger i sin karakteristik af det virkeligt værende: Det er homogent eller ensartet helt
igennem. Ordet understreger således bevidsthedens særlige ontologi som virkeligt og
uforanderligt værende.
Dette gælder både for den store og for den lille bevidsthed, dvs. den universelle og
den individuelle. Bevidsthed opfattes således som en homogen og
altgennemtrængende størrelse, der manifesterer sig både universelt og i de enkelte
individer uden at det bryder dens absolutte enhed. I denne forståelse kommer
Anaxagoras’ udsagn utroligt tæt på de indiske Upanishaders budskab om, at den
individuelle bevidsthed (atman) er identisk med den universelle (brahman). Den
væsentligste forskel er - foruden at Anaxagoras eksplicit de nerer nous som sto ig at det i Upanishaderne er det centrale budskab, mens det hos Anaxagoras spiller en
helt underordnet rolle
I min gennemgang af Parmenides argumenterede jeg for en mulig åndelig
fortolkning af hans værk. Sådan læser jeg ikke Anaxagoras, men den begrebslige
tankegang er den samme. Måske fordi han er påvirket af Parmenides’ begreber, og
måske fordi denne måde at opfatte bevidsthed på allerede på forhånd ligger i den
kulturelle kontekst. Både i forbindelse med Thales og med Heraklit har det været
nærliggende at bruge betegnelser som panteisme, panpsykisme og materialistisk
åndelighed
Den afgørende forskel på græsk og indisk mentalitet består her i den konsekvens,
der bliver draget af denne indsigt. I Indien bliver den afgørende for al den loso , der
følger efter, hvorimod den i den græske tradition primært ses som et sidespor til
natur loso en, der udfolder sig religiøst i mysteriereligiøse sammenhænge, men som
alligevel ikke slipper sit tag i loso en, og efterfølgende bliver til platonisme,
nyplatonisme og kristendom
155
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At Anaxagoras, på trods af den centrale rolle han tildeler bevidstheden på det
metafysiske niveau, når det kommer til stykket er materialist, førend han er
spiritualist, viser sig i, at han i den konkrete udmøntning af teorien alene giver
mekanistiske begrundelser for, at verden fungerer, som den gør. Måske kan man sige
det på den måde, at det, der kendetegner den tidlige græske natur loso , er dens
særlige fokus på det materielle aspekt af den ånd-stof dualitet, som bliver eksplicit
med Anaxagoras. Uden at den af den grund afviser det guddommelige eller åndelige.
Det jeg her kalder bevidsthed

Empedokle
Empedokles (ca. 495-435 fvt) er født i Akragas på Sicilien som medlem af en
fremstående familie. Han skulle have været en dygtig taler - Aristoteles kalder ham
sågar grundlægger af retorikken, og Gorgias var elev af ham. Han synes at have været
politisk aktiv i sin by som fortaler for demokratiet. Han er således hjemmehørende i
den vestgræske verden og fremstår i sit værk som tæt forbundet med både
Parmenides og Pythagoras og den særlige såkaldt orphiske tradition, som vi også
kender i forbinelse med dem.
Overleveringen gør ham til forfatter af en række værker, hvoraf der dog kun er
bevaret spor af de to, som går under titlerne Om naturen (Peri physeôs) og Renselser
(Katharmoi). Man har i forlængelse heraf forsøgt at dele de overleverede fragmenter
op i et natur loso sk og et religiøst værk, men i dag er der rimelig enighed om, at de
to tankegange er så tæt forbundne, at denne bestræbelse ikke giver nogen mening.
Muligvis er der tale om to betegnelser for det samme digt
Empedokles udtaler sig om mange ting, og citeres hyppigt. Der er derfor også
overleveret rigtigt mange vers - Graham (2010) opererer med 157 fragmenter. Den
episke form gør det let at skelne mellem citat og referat, men det episke sprog og den
metaforiske stil gør det ofte også svært at fastslå ordenes mere præcise loso ske
betydning. Som jeg læser de mange men løsrevne fragmenter, er Empedokles skarp
og sammenhængende i sin overordnede vision, men han taber denne præcision, når
det kommer til udfoldelsen af den konkrete dynamik i tingenes tilblivelse
Hans metafysik er som Anaxagoras’ eleatisk med et twist: Det virkeligt værende ér
i absolut og evig forstand, og det, der bliver til og går til grunde, er sammensat af
dette. Intet ndes ikke og dermed heller ikke det tomme rum: Alt bevæger sig
gennem alt uden mellemrum. Dette absolut værende, som han kalder de re rødder
(rhizômata), er gået over i historien som de re elementer: jord, vand, luft og ild.
Derudover er der Kærlighed (Philotês) og Strid (Neikos), som er de kræfter, der er
styrende for deres transformationer. Som Anaxagoras synes han således at skelne
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mellem stof og energi, men alligevel beskriver han alle seks som både sto ige og som
guddomme, der selv initierer de kræfter, de personi cerer
Den empiriske eller fænomenale verden, som er det, der er genkendeligt for vores
sanser, er sammensat af disse re grundelementer, og den forandrer sig igennem
samspillet mellem Kærlighed og Strid. Verden som helhed beskrives som en stadig
cyklisk bevægelse, der veksler mellem hver af de to kræfters totale dominans, hvor
alt henholdsvis samles til ét og spredes i sine grundelementer. Imellem disse to
yderpunkter må man formode, at tingene be nder sig i forskellige grader af
identi cerbar differentiering. I og med at denne cyklus er evig og den samme, kan
den netop i kraft af sin bevægelse beskrives som én og uforanderlig. At bevægelsens
ene pol beskrives som en fuldkommen kugleform viser yderligere arven fra
Parmenides
I modsætning til Melissos’ og Zenons skrifter er Empedokles’ digtning dog i
endnu mindre grad end Parmenides’ en begrebsbaseret loso sk afhandling.
Begrebsligheden ligger tydeligvis bag digtningen, men selve dens udtryk er visionært
både i dens form som poesi og religion og i dens pædagogiske sigte: Dens mål er
tydeligvis at fremmane en religiøs forestilling hos læseren, og den religiøse retorik
overtrumfer den begrebslige logik. Den beskriver - som vi har set det hele vejen
gennem den tidlige loso - en verden, hvor alt på en gang er sjæleligt
(panpsykistisk) og materielt.
Det er ikke muligt, som fragmenterne er overleveret, at afdække nogen
disposition: Den centrale argumentation i Emp.41(B17)Fr.20 ser ud til at gentages i
bølger, og beskrivelsen omfatter alle virkelighedens niveauer fra den overordnede
kosmiske cyklus til tilblivelsen af himmellegemer, dyr, planter og mennesker samt de
meteorologiske fænomener. De este af disse delbeskrivelser er overleveret i
småstumper, men der ndes en detaljeret beskrivelse af vejrtrækningens funktion
(Emp.127(B100)Fr.78). Den er på 25 vers og viser hans grundighed på det konkret
empiriske niveau. Det er tydeligt - i endnu højere grad end vi så det hos Parmenides
selv - at den empiriske eller fænomenale verdens a edte status i forhold til det
virkeligt værende ikke gør den illusorisk eller uvirkelig156
Endeligt er der en beskrivelse af mennesket som en falden guddom, der gennem
30.000 årstider må sone en gammel brøde, som måske består i at have valgt side for
Strid imod Kærlighed, men som derudover står lidt i modsætning til den overordnede
cykliske kosmologi (Emp.25(B115)Fr.8.) Som myte refererer den tilbage til Hesiod,
men samtidigt må den ses som den mest eksplicitte beskrivelse af den pythagoræiske
opfattelse af sjælevandring, som vi har overleveret. Forholdet mellem Kærlighed og
Dette skal dog ses i forhold til B23, som illustrerer forholdet mellem elementerne og den empiriske
virkelighed som, når en billedkunstner blander farver efter bestemte mål for at gengive de genstande, vi ser.
Billedet signalerer uvirkelighed, men det er samtidigt livfuldt og ikke helt dækkende. For hvem er
kunstneren, og hvad er det, der bestemmer de former, som han giver de færdigblandede farver?
156
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Strid får her en moralsk dimension, som står i modsætning til den ligeværdighed, som
logisk burde følge af deres funktion på det kosmogone niveau.
Han præsenterer sig selv som en sådan falden guddom, som næsten igen har har
opnået guddommelig status, og det, han tilbyder sin elev Pausanias - som digtet eller i
det mindste det ene af de to mulige digte er stilet til - er en viden og kunnen, som
både må beskrives som medicinsk og overnaturlig (B111). Hans skrift er således på
en gang loso , trolddom og religiøs frelselære. Jeg vil starte i den loso sk,
kosmogone ende for til sidst at behandle værkets religiøse og moralske aspekter.
Når det drejer sig om de overordnede metafysiske principper, er han på trods af det
episke sprog og versemål klar og entydig
Noget andet skal jeg fortælle dig: Ingen af alle de dødelige tin
vokser frem157, og ej heller er der nogen afslutning ved destruktiv død
men alene blanding og adskillelse af det, der er blandet
og af mennesker kaldes dette for tilblivelse158.
(Emp.32(B8)Fr.11
Intet virkeligt værende bliver til eller forsvinder, og det vi som mennesker opfatter
som fødsel og død er alene grundstoffernes skiftende blandingsformer
Af det, der på ingen måde er, er det umuligt at noget bliver til
og at noget værende forsvinder er omsonst og utænkeligt
Stedse vil det jo være dér, hvor man stedse skubber det hen
(Emp.36(B12)Fr.15
Ligegyldigt hvor meget man ytter rundt på de grundlæggende og virkeligt værende
elementer, så vil de altid være at nde et eller andet sted. Som hos Parmenides ndes
det ikke værende ikke, og intet kan derfor blive til af det. Det værende er netop det,
der er. Der er ikke noget, der hverken mangler eller er for meget
Der er intet tomrum og heller ikke i overskud.
(Emp.38(B14)Fr.18a
Ordet dødelig (thnêtos) i Emp.32, som i normalt episk sprogbrug betegner
menneskene i modsætning til guderne, er Empedokles’ ligeså konsekvente betegnelse
157

Physis

Physis igen - ordet betegner grundlæggende vækst eller fremvoksen. Her bruges det synonymt med
genesis.
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for alle de ting, der er sammensatte af de re grundelementer, og som dermed i
modsætning til disse er forgængelige - inklusive guderne. Det er alene elementerne,
der er udødelige. Guderne betegner han som de længelevende (dolikhaiônes)
Derimod er det værende ikke ét som hos Parmenides men seks. I sin korteste og
mindst teologiske form lyder det således
Ild og Vand og Jord og Luftens umådelige højd
og adskilt fra disse den ødelæggende Strid, lige vægtig overal
og i dem Kærligheden, ens i længde og bredde
(Emp.41(B17)Fr.20, vers 18-20
Dette er de re elementer: ild, vand, jord og luft, samt de to kræfter, Kærlighed og
Strid, som er styrende for de forandringsprocesser, som de bevirker - uden dog selv at
forandres. Dermed har vi fået spillerne på banen. Den forudgående beskrivelse af
selve den evige og cykliske proces er kompleks og komprimeret i sit udtryk
Dobbelt vil jeg tale, for snart voksede det til at være én alen
af ere, og snart delte det sig igen i ere af én
Dobbelt er de dødeliges tilblivelse og dobbelt deres ophør
Det ene føder og dræber nemlig al tings møde
og det andet blev fostret og øj bort, mens det atter skiltes
Og disse ting hører aldrig op med at forandres i et væk
snart kommer alt sammen til ét i Kærlighe
og snart splittes det igen i enkeltdele ved Stridens had
Således har det lært at blive én af ere
og det bliver igen, når det ene deler sig, til ere
således bliver det til, og dets liv er ikke stabilt
og sådan hører det aldrig op med at forandres i et væk
På denne måde er det altid ubevægeligt i en cirkel
(Emp.41(B17)Fr.20, 1-13
I disse vers beskriver han universet som en puls, der veksler mellem at samles i
kærlighed og at spredes ved strid, og selvom intet i denne bevægelse er stabilt, så er
den netop i sin evige bevægelse ubevægelig (akinêton). Det er det samme ord, som
Parmenides bruger i sin karakteristik af det virkeligt værende, og Empedokles
understreger gennem dette paradoks sit eleatiske grundlag: Det er netop i kraft af sin
stadige cykliske bevægelse, at det værende er ét og ubevægeligt
At der er en dobbelthed i selve den beskrevne dobbelthed bliver udtrykt i vers 3-5:
Begge de to bevægelser, som udtrykkes med ordene tilblivelse (genesis) og ophør
(ekleipsis) er nemlig på en gang kreative og destruktive. Det må være dem, der er det
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ene og det anden i vers 4 og 5: Når verden samler sig i kærlighed, mødes elementerne
og bliver i første omgang til de ting, vi kender, og efterfølgende forsvinder de igen
ind i ensartetheden, efterhånden som de samles til en enhed. Og når denne enhed igen
spredes ved strid, artikuleres genstandene atter i deres identitet, hvorefter de igen
opløses i deres elementer. Det er fortættet i sit udtryk men klart nok.
I de vers, der følger efter (14-17159), gentager han ordret sin påstand måske som en
understregning af den beskrevne cykliske gentagelse, hvorefter han i de allerede
citerede vers (B17 18-20) nævner de seks grundlæggende og i eleatisk forstand
virkeligt værende elementer: ild, vand, jord, luft, kærlighed og strid. De nævnes
sidestillet og beskrives som fysiske entiteter med spatial udstrækning. De fremstår
her begrebsligt, men andre steder bliver både de og elementerne beskrevet som guder
i klart religiøse vendinger.
De to kræfter adskiller sig fra hinanden ved at Kærlighed er i elementerne,
hvorimod Strid er adskilt fra dem. Denne forskel gør forholdet mellem dem skævt og
får dermed dialektikken mellem dem til at halte, men set som en poetisk eller religiøs
karakteristik af de to kræfters natur giver den god mening. Det er således tydeligt,
hvordan den religiøse, den poetiske og den natur loso ske tankeform er tæt viklet
ind i hinanden. Det øger hans karisma som religiøs seer og troldmand, samtidigt med
at det gør ham uklar som natur losof
Den kosmiske cyklus’ to yderpunkter er henholdsvis den fuldkomne sfære, hvor
Kærlighed er altdominerende, og hvirvlen, hvor alt er splittet af Strid. Ind mellem
dem er der så de to på en gang kreative og destruktive faser, men som teksten
foreligger, er det ikke helt klart, hvordan dynamikken mere præcis fungerer.
Måske skal det forstås sådan, som jeg med min måske anakronistiske form for
logik beskrev det ovenfor: at den verden vi kender skabes og ødelægges to gange,
dvs. i begge de to mellemfaser. Den løsning må for mig at se være den mest logiske.
Det er dog tydeligt, at han på trods af deres overordnede dialektiske funktion ikke
sidestiller de to kræfter men moralsk opfatter Kærlighed som godt og Strid som noget
ondt eller dårligt.
Det forstærker digtets religiøse kraft, men bryder den overordnede logik og åbner
dermed op for andre mulige fortolkninger: Måske skabes verden kun i den ene af
faserne. Enten i den, hvor Kærlighed er på vej mod dominans - Kærlighed nævnes
igen og igen som den kreative faktor - eller (som Inwood (2001) argumenterer for) i
den fase, hvor enheden igen på grund af Strids tiltagende dominans artikulerer sig til
entiteter. Det er endda blevet foreslået, at den skabes i to tempi, sådan at forstå at
himmelfænomenerne, som vi jo stadig kan se bevæge sig i en cirkel over os, skabes
med den spredende hvirvel, og de levende væsener bliver til i den næste mellemfase,
efterhånden som Kærlighed tager over.
Som jeg ikke citerer.
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Endelig er det dog også muligt - og i overensstemmelse med den epistemologi,
som er beskrevet i det foregående - at Empedokles har beskrevet det så langt, som
han visionært har kunnet forestille sig det, og har ladet resten stå hen i det uvisse.
Som teksten foreligger kan det ikke afgøres, men det er de muligheder, som skiftende
fortolkere har forsøgt at læse ud af teksten
De konkrete mekanismer i den på en gang kreative og destruktive bevægelse, som
henholdsvis skaber og opløser eller fortætter, kvæler den empirisk, fænomenale
verden bliver heller ikke beskrevet særligt præcist. Jeg vil her gå lidt tættere på de to
steder, hvor han er nærmest på en beskrivelse af, hvordan de dødelige ting bliver til af
elementerne i samspillet mellem Kærlighed og Strid
…. da Strid kom til det nederste dy
af kredsen, og Kærlighed opstår midt i hvirvlen
da samles i hende alt dette for at blive ét alene
ikke pludseligt, men idet det villigt samler sig fra hver sin retning
Og som de blandes, strømmer ti tusinder af dødelige slægter frem
Men mange består ublandede, vekslende med dem, der blandes
de som Strid stadig holdt tilbage i højden160, for endnu har han ikk
helt og fuldstændigt trukket sig tilbage til cirklens yderste grænse
men nogle af hans lemmer blev derinde, mens andre var trådt ud.
Så langt som han løber frem, så langt går til stadighe
den udadelige Kærligheds milde og udødelige fremfærd
Og med et opstod som dødelige de, som før havde lært at være udødelig
og de, som tidligere var rene, blandedes, idet de skiftede spor
og som de blandes, strømmer ti tusinder af dødelige slægter fre
sammenføjede i mange slags former, et under at se på
(Emp.51(B35)Fr.28, 3-17
Som jeg læser disse vers, beskriver de den fase, hvor Strid har nået sit klimaks, og
hvor alle verdens elementer er skilt fra hinanden - det må være det, der menes med
kredsens nederste dyb - og Kærlighed opstår (sic) eller begynder igen at manifestere
sig som en centripetal kraft i midten af det spredte men cirkulerende univers for igen
at samle elementerne sammen på vej mod enheden. Den fænomenale eller empiriske
verdens tilblivelse i mellemfasen må derefter opfattes som et samspil mellem
Kærlighed og Strid - så meget er klart. Men selve udvekslingen mellem de to kræfter
eller guddomme forbliver dog uklar:
Da der jo er tale om en hvirvel, og Strid be nder sig i periferien, må højden geogra sk være det samme
som det nederste dyb, som på sin side må have moralske undertoner på samme måde som vores nedrig.
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Noget søger sammen, mens andet holder sig adskilt, og det er det, der søger
sammen, der bliver til de ti tusinder af dødelige slægter. Nogle af Strids lemmer (ham
selv eller de ting, der er blevet til ved ham?) er dog derinde, mens andre er adskilte,
og i samme grad han løber frem - de tre præpositioner i verbet: hyp-ek-pro-theoi
antyder noget lidt stjålent og på skrømt - går Kærlighed også frem. Det må være i
disse møder mellem de to kræfter, der fremstår nærmest som olie og vand, der ikke
kan forbinde sig med hinanden, at de dødelige slægter opstår
På samme måde er de, som er tættere på at blandes
mest hengivne overfor hinanden, idet de er gjort lig161 af Afrodite
men de, som er mest fjendtlige, holder sig især fra hinande
i tilblivelse og blanding og i formernes modellering
på enhver måde uvante med at mødes, og såre trist
på grund af deres tilblivelse i strid, da de er født i vrede
(Emp.46(B22)Fr.23, 4-9
Her beskriver han genstande, som alligevel på en eller anden måde er blevet til i Strid
som en særlig kategori, der adskiller sig fra dem, der er blevet til i Kærlighed: De
holder sig for sig selv og blander sig ikke yderligere, og de er sorgfulde på grund af
den vrede, som de skylder deres tilblivelse. Det er en stærk beskrivelse, som det ikke
er svært at identi cere sig med, men den beskriver ikke konkret, hvordan det er
muligt for disse elementer at mødes i vrede. Og slet ikke tilblivelse som en funktion
af et samspil, eller for den sags skyld en kon ikt, mellem Strid og Kærlighed - på en
gang. Det bliver ved en fornemmelse af, at han nok har fat i noget rigtigt, men han
beskriver det ikke med ord og begreber
Ligeså klar og intuitivt indlysende modellen ser ud på det abstrakt metafysiske
niveau - i det mindste når man betragter den med et moderne menneskes evne for
begrebslig abstraktion - ligeså afglidende og uklar bliver den, når han prøver at
konkretisere den. Det er tydeligt, hvordan hans begrebslige logik bliver kontamineret
af den religiøse. I modsætning til Platon, der, som vi skal se, skelner klart imellem de
to former for forklaring.
Her er dog vigtigt at huske på, at vi be nder os midt i den fase, hvor den
begrebsbaserede abstrakte tænkning er under udvikling. Eristerne har sådan set
udviklet den, men de taber samtidigt forbindelsen til dén konkrete virkelighed, som
den jo gerne skulle beskrive. Både Empedokles og Anaxagoras fastholder denne, for
os at se, nødvendige kobling til den empiriske virkelighed, men illustrerer samtidigt,
hvor langt, der er, fra den genialt sete forestilling til dens konkrete sproglige
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udfoldelse. Samtidig kan man sige, at selve visionen som vision er klar på afstand
men bliver mudret, når man går tæt på den: Man kan ikke helt se, hvad der foregår
Denne uklarhed fortsætter i hans beskrivelse af, hvordan de levende væsener bliver til
i den hvirvel, der gradvist skulle samle sig til de artikulerede entiteter, som vi
genkender som dyr, planter og mennesker: Blod, kød og knogler, som her må opfattes
som de levende væseners biologiske grundelementer, opstår af de re elementer, som
med jorden som udgangspunkt og ved Kærligheds hjælp blandes i de rigtige forhold
Jorden modtog velvilligt i velbyggede smeltedigle
to dele af den skinnende Nestis af de otte
og re af Hephaistos, og de hvide knogler blev til
knyttet sammen af ligevægtens162 guddommelige lim
(Emp.114(B96)Fr.69
Jord mødtes helt lige i mål med disse
Hephaistos og regn og den overalt synlige aithêr
lagt til anker i Kypris’ fuldkomne hav
enten en smule mere eller mindre blandt ere
Ud af disse opstod blod og forskellige former for kød
(Emp.115(B98)Fr.70
Metaforikken er hentet fra smedenes verden, samtidigt med at jordens centrale
placering understreger processens organiske karakter. Den styrende kraft er i begge
tilfælde Kærlighed - udtrykt som ligevægtens guddommelige lim (D96) og Kypris’
fuldkomne havn (D98) - hvorimod Strid ikke synes at spille nogen rolle. Det betyder,
at den generelle dynamik mellem tiltrækning og adskillelse, som vi læser ud af den
overordnede model, helt forsvinder i den konkrete beskrivelse. Nestis og Hefaistos
betegner to af de re elementer, men det er uklart hvilke. Der er således en slags
opskrift, som det dog ikke, som den foreligger for os, er muligt at gennemskue.
Næste trin i tilblivelsen består i, at forskellige kropsdele skyder frem
Hvorved mange hoveder uden halse skød frem
blottede arme akkede om uden skuldr
og ensomme øjne, manglende ansigter, for o
(Emp.118(B57)Fr.71

Det græske ord er harmonia, som kommer af den samme ordstamme som arerota (knyttet sammen), og
det betegner at tingene er sat sammen på en måde, der passer sammen. Verset refererer til Kærlighed.
162
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Mere eller mindre tilfældigt støder disse løsrevne og omtumlede dele ind i hinanden
og kommer derved til at hænge sammen, og de danner en masse forskellige former
(D59), som dog ikke alle lige vellykkede
Mange opstod med ansigt og bryst på begge sider
oksevæsener med menneskeansigt sprang frem og omvend
menneskeskikkelser med oksehoved, nogle blandet dels af mænd
og dels af kvindenatur udstyret med dunkle lemmer.
(Emp.121(B61)Fr.75
I Fr.71 anes hvirvelen og dermed Strids kreative rolle i de om akkende kropsdele,
men metaforikken er stadig organisk: Både dele og væsener skyder frem og opstår
som vækster, der vokser frem af jorden, førend de begynder at akke om. Strids
kreative rolle fortoner sig, og forholdet mellem Kærlighed og Strid fremstår mere
moralsk værdiladet end logisk i begrebslig forstand. Lige bag den eleatiske
metafysiks klare og logiske over ade lurer der således et dualistisk moralsk drama,
hvor det gode i form af Kærlighed kæmper mod Strid som det onde.
Dette moralske drama bliver helt tydelig, når vi kommer til historien om
menneskenes skæbne, samtidigt med at det uudtalt163 er sat i perspektiv af den
overordnede og uforanderlige cyklus, hvor Kærlighed og Strid stadig må opfattes
som ligeværdige og nødvendige kræfter. Dette paradoks mellem moral og
nødvendighed, som vi har fulgt helt tilbage fra Hesiod, kan dog ikke længere
forbavse os
Der er et Nødvendighedens udsagn, en gammel vedtagelse blandt guder
evig og besejlet med brede eder
at når nogen fejlagtigt besudler de kære lemmer med dra
og uretmæssigt sværger en falsk e
blandt de guddommelige, som har fået del i et længere liv
at han så fra de lykkelige skal være land ygtig i tredive tusinde årstide
og gennem tiden udvikle alle former for dødelig skikkelse
idet han veksler mellem livets svære veje
For aitherens styrke driver ham til have
og havet udspyer ham på jordens grund, og jorden ti
den skinnende sols stråler, og den kaster ham ud i den hvirvlende aithêr
Den ene modtager ham fra den anden, og de hader ham alle
Til dem hører jeg nu, land ygtig fra gud og på rejs
163

I det mindste i de vers, der er nået ned til os.
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i tillid til den rasende Strid.
(Emp.25(B115)Fr.8
Sådan får han placeret sig selv og dermed - må man formode - menneskeheden som
sådan i dramaet. Stedet refererer naturligvis til den beskrivelse af gudernes store ed;
den som de sværger ved Styx, og som vi kender fra Hesiod (Th. 775ff.), men den
fungerer her som en alternativ forklaring på menneskenes oprindelse. Vi er guder,
som har fejlet, måske i forbindelse med Strids tiltagende dominans, og den begrunder
den tro på sjælevandring, som han deler med Pythagoras.
For sandelig har jeg været en dreng og en pig
en busk, en fugl og en havgående s
(Emp.178(B117)Fr.124
Menneskets skæbne bliver på denne måde et drama i dramaet. De nærmere detaljer er
ikke overleveret, men der er tydeligvis tale om en tro på en udvikling og i sidste ende
frelse eller i det mindste relativ frelse, som kræver at man overholder bestemte regler
af umiskendeligt pythagoræisk tilsnit: Man skal afholde sig fra at ofre og spise dyr 164
og visse planter som laurbær og bønner165, fordi de indgår i kæden af
sjælevandringer166. Der må have været mere til det end det, men der er ikke
overleveret noget, der peger i retning af en egentlig morallære af sokratisk tilsnit
Der er ikke nogen tvivl om, at Empedokles er en stor digter og profet, samtidigt med,
at han har godt fat i den nye tids måde at tænke på. Hans værk integrerer i sin
storladne vision en tradition, som både må stamme fra Hesiod og fra den for os mere
ukendte tradition, som er blevet kaldt orphisk, og som han måske har haft kendskab
til via Pythagoras. Denne vision er derudover på en gang tænkt sammen med tidens
mest avancerede metafysik, foruden at har et klart engagement i den konkret
empiriske verden, som han lever i
Verdens mange konkrete ting og fænomener beskriver han som blandingsforhold
mellem de re elementer efter bestemte mål167, og dynamikken opstår ved at lige
søger lige: Ting vokser op af jorden, fordi ilden i dem søger opad mod himmelens

164

(Emp.189,8-10(B128))

165

(Emp202(B140) og Emp.203(B141))

166

(Emp.197(B136), 198(B137), Emp209(B127))

167

Se s.186, Emp.114 og 115.
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ild168. Han beskriver Kærlighed som den lim, der holder tingene sammen, men Strids
modsvarende rolle har jeg ikke fundet nogen beskrivelse af.
Man kan således sige, at han i sin vision omfatter det hele, og at han er
naturvidenskabeligt nysgerrig og iderig, men det lykkes ham ikke at få tænkt sine
guddommelige begreber hele vejen ned i det konkret empiriske. Han ser en dynamik
mellem tiltrækning og adskillelse, men han forstår den ikke i dens konkrete
udfoldelse og kan derfor heller ikke beskrive den sprogligt. Han løser heller ikke den
stående paradoksale modsætning mellem moral og nødvendighed

Leukippos og Demokri
En samlet gennemgang af teorien om atomerne ndes på latin i Lukrets’: De rerum
natura169, der som værk er bevaret i sin helhed. Dette er samtidigt et passioneret,
næsten religiøst værk, som priser den frihed for angst, som følger af en materialistisk,
areligiøs opfattelse af livet. Lucrets (ca. 94-51 fvt) baserer sig på den græsk losof
Epikur (ca. 341-270 fvt), men selve teorien går tilbage til Leukippos og Demokrit,
som levede i det 5-4. århundrede fvt. Demokrit har formodentlig været en yngre
samtidig til Sokrates
Om Leukippos ved man stort set intet andet, end at han antages at være den ældre
af de to og menes at være den, der i første omgang de nerede teorien. Demokrit
derimod fremstår i traditionen med et omfattende forfatterskab og har på denne måde
sat sin ældre forgænger eller samarbejdspartner i skyggen. Fælles for dem begge er
dog, at der kun er bevaret ganske få fragmenter, som kun indirekte kan forbindes med
selve teorien. Derudover ndes der en betragtelig samling af etiske udsagn, som
formodentlig med rette er tillagt Demokrit, men som heller ikke eksplicit nævner
atomteorien. Derimod har Aristoteles, som opfattede teorien som en seriøs konkurrent
til hans egen verdensopfattelse, beskæftiget sig indgående med Leukippos og
Demokrit - men i værker, som ikke er bevarede. Vores kendskab til den tidlige
atomteori er således indirekte, og den er i realiteten svær at adskille fra den senere,
som vi jo kender i Lucrets imponerende udformning
I vores sammenhæng er teorien dog vigtig, fordi den i lighed med de to
foregående tankesystemer tager sit udgangspunkt i den samme eleatiske metafysik og
derudfra for første gang i den græske loso historie udvikler et verdensbillede, som

168

Se Emp.46 s.185 samt Emp125(B62).

169

Om tingenes natur. Se Lukrets (1998).
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er gennemført mekanistisk, og som dermed peger direkte frem mod den moderne
naturvidenskab
Jeg har derfor valgt at gennemgå den uden særlig hensyntagen til de forskelle, der
måtte være mellem de forskellige udlægninger, for derudover at fokusere på de
særlige paradokser, som det er muligt at læse ud af fragmenterne selv og ikke mindst
de etiske udsagn.
Først selve atomteorien. Også denne teori om verden tager sit udgangspunkt i det
eleatiske paradoks mellem den verden, vi lever i og oplever gennem vores sanser, og
de krav, som metafysikken stiller til dens væren. Foranderlighed er og bliver et
grundvilkår for vores liv og for alt det, vi kender, samtidigt med at intet kan opstå af
intet eller igen blive til intet, når først det er.
Det sidste er, som vi har set, en opfattelse, som alle de tidlige losoffer til helt
tilbage fra og med Hesiod har og bygger deres kosmogonier på. Der er ingen græker,
der opererer med en skabelse fra intet. Grundelementerne (arkhai) opfattes uden
undtagelse som uskabte. Men Parmenides er den første, som udtrykker denne særlige
ontologi eller værensopfattelse i begreber og udleder de konsekvenser, der følger af
den. Det er grunden til, at den gjorde så stort et indtryk, som den gjorde: Parmenides
udtrykte det, som alle tænkende grækere inderst inde godt vidste, samtidigt med at
han - med eller imod sin gode vilje - påviste, at det ikke kunne passe.
Zeno og Melissos skærpede absurditeten i denne logik, hvorimod de tre
kosmologer Anaxagoras, Empedokles og Leukippos/Demokrit gav hver deres bud på
en vej igennem paradokset, som logisk kunne forbinde metafysik og fænomenologi.
Atomisternes bud består i to metafysisk vigtige træk: De ændrede det værende fra at
være ét til at være uendeligt mange (atomerne), og de postulerede et ikke-værende i
form af det tomme (to kenon) som værende på lige fod med det værende, således at
verden kom til at bestå af væren i grænseløse mængder, der bevægede sig rundt i et
ligeså grænseløst rum
Det enkelte værende er udeleligt (atomon) og på denne måde evigt og
uforanderligt, og det be nder og bevæger sig sammen med sine uendeligt mange men
forskelligartede kolleger i det ligeledes uendeligt store tomrum. Det er bevægelsen
sammen med de enkelte atomers forskelligartethed, som får atomerne til at støde
sammen og forbinde sig med hinanden til det, som vi kender som fænomenernes
verden. Det er denne sekundære verden, som er kendetegnet ved den foranderlighed,
og som vi kender som mennesker
Dette er en metafysik, som har to for os helt iøjnefaldende konsekvenser. Først og
fremmest fører den for første gang i den græske idehistorie frem til en
verdensopfattelse, som er gennemført mekanistisk: Alt det vi kender og ser må være
et resultat af atomernes sammenstød og tilfældige viklen sig ind og ud af hinanden,
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helt parallelt med Darwins lære om mutationerne. Det giver ingen plads for nogen
form for overordnet styrende rationalitet. Nok ndes der guder, men også de er
sammensat af af atomer og dermed (ligesom hos Empedokles) i sidste ende
forgængelige.
Derudover har de levende væsener og ikke mindst menneskene sjæle, som
tilsvarende er sammensat af særlige atomer, som fungerer på særlige måder, som kan
forklare både oplevelse og adfærd. Men alt er, udtrykt med Descartes’ begreber, res
extensa; selv det han kalder res cogitans170. Dermed undgår denne opfattelse den
descartes’ske dualisme, som adskiller sjælen fra kroppen og bliver til den form for
materialistisk monisme, som også i dag ligger bag den moderne naturvidenskab.
Den anden konsekvens er, at den deler verden op i en virkelig verden af atomer og
tomrum, som på grund af atomernes ringe størrelse er usynlig for os, og en synlig
men ikke på samme måde virkelig verden, som er den vi kender og lever i. Det er en
splittelse mellem det åbenbare og det skjulte, som vi genkender hele vejen tilbage i
historien, men som hos Demokrit bliver skærpet og synes at få en næsten desperat
tone
Lucrets, som jo lever næsten re hundrede år senere, og som derfor har haft tid til
at vænne sig til tanken om Guds død, jubler over den frihed fra angst og overtro, som
han nder i læren om atomerne og det mekanistiske verdensbillede, som følger af
denne. Der er intet hverken at frygte eller at leve op til, og selv døden har hos ham
mistet sin brod: Der hvor den er, er jeg ikke, og der hvor jeg er, er den ikke; derfor er
der ikke noget at frygte.
Det er dog som om selve denne objektivering af gud og sjæl til atomer hos Demokrit
selv på paradoksal vis udstiller den menneskelige subjektivitet som noget ikke
eksisterende, der som en slags sartre’sk intet171 er kastet ud af sin egen verden og
dermed kan får øje på sig selv objektivt som atomer og dermed også kan forholde sig
til sig selv og sin verden på en ny og mere objektiv måde. Svarende til det, man i dag
ville kalde en eksistensoplevelse
De losoffer, der refererer ham, har først og fremmest været optaget af selve
atomteorien, men der er overleveret nogle få fragmenter af ham selv, hvor han synes
at forholde sig til den splittelse, han oplever, at atomteorien skaber i det menneskelige
forståelsesunivers - dvs. den epistemologi, som følger af den.
I virkeligheden (etêi) ved vi intet: For sandheden (alêtheia) ligger i dybet.
(Dmc.141(B117)
170

Det, der har udstrækning og det, der tænker eller oplever.

Sartres loso ske hovedværk bærer titlen: Væren og Intet (Sartre 2007 (1943)). Intet fungerer her som en
metafor for den bevidsthed, som er fri, netop fordi den er intet og dermed grundløs.
171
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Efter skik (nomôi) sødt, efter skik bittert, efter skik varmt, efter skik koldt,
efter skik farve. I virkeligheden (etêi) atomer og tomrum.
(Dmc.136(B6-10)Fr.32a
De kvaliteter, vi oplever, og som er det, der giver vores liv værdi, og som derfor også
er styrende for, hvordan vi lever det, er konventionelt betingede. Virkeligheden - han
gentager dette ord igen og igen - tilhører atomerne og den måde, de bevæger og
forbinder sig på i tomrummet, og den er vi afskåret fra, fordi atomerne er så små, at
vi ikke kan se dem
Der er to former for indsigt (gnômê), den ægte og den dunkle. Til den dunkle
hører alle disse ting: syn, hørelse, lugt og smag og berøring; men den ægte er
adskilt fra dette. Når den dunkle ikke længere er i stand til at se længere ned
eller at høre, lugte, smage eller at sanse ved berøring, men til noget nere ….
(Dmc.140(B11)
Desværre kender vi ikke fortsættelsen, men meningen må være noget i retning af, at
når sanserne må give op, er der noget nere, der tager over. Dette kan enten være den
atomare virkelighed i sig selv, eller det kan være de særligt ne atomer, som udgør
forstanden, og som trods alt sætter os i stand til at tænke os frem til den virkelighed,
som vi ikke sanser. Dette sidste er i så fald den mulighed, som Demokrit holder åben,
og som selvfølgelig er en forudsætning for, at hans egen teori overhovedet giver
mening. Men
Reelt opfatter vi intet præcist, men (vi opfatter det sådan, som) det forandrer
sig i forhold til kroppens indretning, når noget kommer ind i den eller støder op
til den. (Dmc.136(B6-10)Fr.33
Også denne tankerække gør det tydeligt, at vi i virkeligheden intet ved om
noget, men at hver enkelts antagelse er en indstrømning.
(Dmc.136(B6-10)Fr.36
Som jeg læser disse to udsagn ligger en væsentlig del af den fremmedgørelse fra
verden, som Demokrit giver udtryk for, i selve den opfattelse af især fjernsansernes
funktion, som han udleder af læren om atomerne og tomrummet: Synet og hørelsen
bringer os ikke i direkte kontakt med tingene, men disse udsender konstant (synet)
eller i forbindelse med særlige hændelser (hørelsen) en særlig slags atomer, som
trænger ind i vores kroppe og påvirker sanseorganerne der. Det er det, der menes med
kroppens indretning og det, der strømmer ind i den og støder op til den (berøring)
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Denne splittelse mellem en åbenbar men tvivlsom og en skjult mere sand
virkelighed adskiller sig egentlig ikke fra det vi allerede kender fra de foregående
tænkere, men her bliver den beskrevet ud fra en gennemført materialistisk tilgang og
dermed uden den religiøse mildning, som ligger i bevidstheden om et overordnet
forsyn.
Atomisternes univers er dog ikke kaotisk
Ingen ting sker hovedløst (matên), men alt (sker) ud fra en logik (ek logou) og
af nødvendighed (hyp’ anangkhê). (Lcp57(67B2)
som Leukippos siger i det eneste direkte citat, vi har bevaret af ham, men anangkhê
er ikke et begreb, der nærer eller beroliger sjælen, og der er heller ikke megen støtte
at hente hos de guder, som Demokrit i forlængelse af sin teori om sansningen
beskriver som en slags levende afskalninger (eidôla) af mennesker. Hos Epikur og
Lukrets bliver de til en slags idealvæsener, der lever uden nogen interesse i
menneskenes verden.hvorimod deres rolle i den tidlige atomteori fremstår mere
uklar172
Den verdensorden, som Demokrit beskriver, baserer sig entydigt på atomer og
tomrum, og dermed er guderne ligeså entydigt stødt fra tronen som garanter for orden
og mening. Det er nyt og chokkerende: Det som jeg ovenfor kaldte for Guds død.
Dette udtryk refererer selvfølgeligt til Nietzshe og det chok, som gik igennem det 19.
århundredes europæiske kultur, da naturvidenskaben stødte kristendommen fra tronen
som den førende ideologi, og som i midten af det 20. århundrede førte til den franske
eksistentialisme med Sartre og Camus. Det er den samme fornemmelse af
eksistentielt meningstab, jeg - i forlængelse af min egen kulturelle baggrund - i
mindre grad også fornemmer hos Demokrit.
En væsentlig og formildnende forskel ligger dog i, at den græske kultur ikke på
noget tidspunkt har besiddet den epistemologiske selvsikkerhed, som kristendommen
har insisteret på. Den har, som vi har set det i det foregående altid været søgende og
usikker på sin egen forståelse, men det, som Demokrit med sin udformning af
atomteorien, hvor selv guderne består af atomer, giver afkald på, er selve den
religiøse forståelsesforms særlige følelse af mysterie og håb om gudsgiven indsigt og
participation. Guds død, hvor Gud er skrevet med stort, betyder i denne sammenhæng
ikke, at der ikke kan ndes guder, men at selve universet som helhed er blevet
afsjælet og erstattet med det intet, som Sartre et par tusinde år senere de nerer som
bevidsthed
Denne særlige følelse af udkastethed som ikke-værende væren i en verden, som på
en gang er blevet tømt for sine naturgivne kvaliteter og for det - ofte ude nerbare
172

Se Taylor (2010) s. 211ff.
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men alligevel hele vejen igennem den tidlige græske loso konstant tilstedeværende
- forsyn, har tydeligvis, som det kan læses af fragmenterne, givet atomteoriens skaber
en eller anden grad af sartre’sk kvalme
Mennesket må forstå, at det efter denne målestok er adskilt fra virkeligheden.
(Dmc.136(B6-10)Fr.35
Måske er det også i det lys, at man skal forstå Demokrit’s særlige etik, som i denne
sammenhæng er interessant, fordi den i forbløffende grad fokuserer på menneskelig
autonomi og selvberoenhed og dermed uddyber det eksistentielle paradoks, som jeg
lige har beskrevet
Der er dog nogle problemer omkring overleveringen: Der er bevaret omkring 240
etiske udsagn, og de udgør dermed langt størstedelen af det overleverede værk. De er
fordelt på to samlinger, hvoraf den ene går under navnet Demokrates; de er begge
gengivet af Storbæus, som levede i det 5. århundrede evt, og vi ved intet om, hvor
han har dem fra. Nogle går igen i begge samlinger, og 12 er attesteret hos andre
forfattere. Der er således tale om en lidt usikker overlevering, og det er muligt, at en
del af dem har ændret form undervejs.
Den for mig at se væsentligste begrundelse for at acceptere dem som autentiske
ligger dels i det sproglige: at de er skrevet i en tydelig og gennemført ionisk dialekt,
og dels i at de alt i alt tegner et billede af en opfattelse, som er sammenhængende, og
som uden direkte at referere til atomteorien heller ikke er i modsætning til den. I dag
er der da også i det store hele enighed om, at Demokrates er den samme som
Demokrit, og at de stort set er autentiske
Samtidigt kræver det dog, at man accepterer, at Demokrit selv i modsætning til
eftertiden ikke har opfattet sin teori som deterministisk. Tværtimod er det, som jeg
skriver ovenfor, selve den materialistiske objektivering af både krop og sjæl, som har
givet ham den paradoksale afstand til mennesket selv, som har åbnet op for en mere
nøgtern etisk tænkning.
Udsagnene er meget blandede, og hvis man læser dem som noget, der er skrevet i
den romerske kejsertid, fremstår de este som banale og ligegyldige. Anderledes
forholder det sig, hvis man ser dem som autentiske: I så fald må man se Demokrit
sammen med Sokrates som den, der lægger grunden til de følgende mange
århundreders etiske tænkning. Konfronteret med sig selv som atomer insisterer
Demokrit på, at mennesket selv har ansvar for sit liv, og at det har mulighed for at
forbedre både sig selv og sin lykke
Flere bliver gode ved øvelse end af naturen.
(Dmc.225(B242)
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Natur og undervisning ligger tæt på hinanden. Undervisning omformer
(metarysmoi) nemlig mennesket, og ved at omforme (metarysmousa) det,
skaber den dets natur (physis). (Dmc.196(B33)
Den menneskelige natur - det vi i dag kalder generne - er således eksibel og kan
omformes gennem indlæring og træning. Det gælder både personligt og socialt som
opdragelse og uddannelse; og det betyder, at vi har mulighed for at forbedre os reelt
og i dybden (svarende til det, som i dag hedder epigenetik) - og ikke bare som et lag
fernis på noget på forhånd givent.
Omdrejningspunktet for denne mulighed for forbedring ligger i den menneskelige
sjæl (psykhê) og dens særlige tænkeevne (logismos)
Det passer til mennesket at tale mere om sin sjæl end om legemet, for sjælens
fuldendelse retter op på dens boligs elendighed, men boligens styrke uden
tænkeevne stiller på ingen måde sjælen bedre. (Dmc208(B36=B187)
Den, der vælger sjælens goder, vælger det mere guddommelige, men den (der
vælger) boligens (vælger) det menneskelige. (Dmc.209(B37)
Det er interessant, at Demokrit stadigt opererer med det guddommelige som noget
positivt værdiladet. Mennesket synes at være forbundet med det guddommelige
gennem sin tænkende sjæl. Man må forestille sig, at den består af nogle endnu nere
atomer.
Den gode og den dårlige lykke (kakodaimoniê og eudaiminiê)
hører til sjælen.
Den gode lykke bor ikke i okke af kvæg eller i guld. Sjælen er ens lykkes
(daimonos) bolig. (Dmc207(B170-71)Fr.77 og 78
Daimon (her i gen.) betyder en ånd eller guddom, og det betegner her den skytsånd,
som på godt og ondt tager vare på det enkelte menneskes skæbne, og når jeg her
bruger ordet lykke, gør jeg det i den samme betydning, som vi læser det i de
islandske sagaer, hvor det betegner det held eller uheld, som vores liv forløber med,
og som på forskellige niveauer - som vi så det hos Homer - beror på os selv og på
guderne. Det Demokrit siger her er, at skytsånden er vores egen sjæl og den
tænkeevne, vi har opdyrket der.
Ordet peger samtidigt direkte videre mod det ord, han andre steder bruger om det,
som er målet for hans etiske tænkning: nemlig euthymia. Thymos kender vi fra
Homer som betegnelsen for den del af den menneskelige subjektivitet, som er tættest
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på følelserne og på kroppen, og at have en god thymos betød der, at helten var på
højde med sig selv og ved godt mod. Hos Demokrit får det selvfølgelig en lidt anden
klang, samtidig med at stedet illustrerer, hvordan stammen: thym- ændrer sin
betydning alt efter den form og sammenhæng, den indgår i, idet den dog hele vejen
igennem fastholder sin særlige kropspsykologiske betydning.
Selv tankerne bliver kropslige, når man lægger sig dem på sinde eller mere
præcist: på hjerte.I det følgende lange udsagn - det er det absolut længste af de
bevarede - beskriver han udførligt, hvordan man i praksis kan arbejde på at omforme
sin sjæl
Mennesker opnår tilfredshed (euthymiê) gennem mådeholden nydelse og
balance i livet. Mangel og over od har det med at skifte og at påføre sjælen
store rystelser. De sjæle, som udsættes for store rystelser, er hverken stabile
eller lykkelige (euthymoi).
Derfor bør man have sin opmærksomhed på det mulige og have tilstrækkeligt i
det, man har. Men de ting, som vækker misundelse og forundring, bør man
ikke huske for meget på, og man bør ikke dyrke dem i sine tanker.
Derimod bør man betragte dem, som har et slidsomt liv, mens man tænker på,
hvor hårdt de har det, for at de ting, som man selv har til rådighed, kan synes
store og misundelsesværdige, og for at man ikke ved at stræbe efter
(epithymeonti) mere skal komme til at lide ondt på sin sjæl.
For den der beundrer dem, som har og prises lykkelige af andre mennesker, og
til enhver tid er optaget af dem, han er tvunget til hele tiden at nde på noget
nyt, og på grund af sit begær (epithymiê) efter at skaffe sig noget, at kaste sig
uhjælpeligt ud i ting, som loven forbyder.
Derfor er der nogle ting, som man ikke skal stræbe efter, og andre, som man
skal glæde sig over (euthymeesthai), idet man sammenligner sit eget liv med
dem, der klarer sig dårligere, og prise sig selv lykkelig, idet man tænker på
(enthymeumenon), hvad de lider, og hvor meget bedre man selv lever og klare
sig, end de gør.
Hvis man holder fast i denne tanke, vil man leve mere lykkeligt
(euthymoteron), og man vil undgå ikke så få ulykker i form af misundelse,
jalousi og vrede
(Dmc.211(B191)Fr.82
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Umådehold ryster sjælen og gør den ustabil og er derfor en hindring for den
tilfredshed og glæde, som kendetegner et godt liv. Det er begæret efter mere, der gør
en utilfreds og dermed ens sjæl ustabil. Derfor bør man pleje sine tanker - det som
Johnson173 (2014) kalder for kognitiv terapi - ved at undgå at beskæftige sig for
meget med dem, der er bedre stillet end en selv, for til gengæld at fokusere sin
opmærksomhed på dem, der har det dårligere, for bedre at kunne glæde sig over sin
egen situation.
Afsnittet er naturligvis moraliserende i sit udtryk, men måske er det den særlige
materialistiske objektivering af sjæleatomerne, der giver ham lige netop den afstand
til sig selv, som han har brug for, for at kunne tage det ekstra skridt videre fra at
moralisere til også at beskrive en konkret metode til selviagttagelse og selvpleje.
Måske er det paradoksalt nok sådan, at materialismen har et potentiale for at befri
mennesket fra den form for idealisme, som bliver hængende i sine egne forestillinger
og dermed også fordomme som absolut gældende, og dermed skabe en lille åbning
for det intet, som ifølge Sartre er bevidsthed og frihed174.
Denne fortolkning strider voldsomt mod den opfattelse af materialismen, som vi der kender fortsættelsen på historien - har, men i givet fald ville den betegne en
overgangsform mellem den materialistiske åndelighed, som vi mødte hos de tidligere
tænkere og senere tiders materialistiske determinisme. Det forudsætter naturligvis, at
sentenserne overhovedet er skrevet af Demokrit, og at det er den samme Demokrit,
som skriver om atomteori

173

Det er stort set hans fortolkning, jeg følger i dette afsnit.

I dagens Danmark møder vi faktisk den samme dobbelthed hos videnskabsjournalisten Lone Frank, som
på samme måde bruger en deterministisk, biologistisk menneskeopfattelse som paradoksalt springbrædt for
en eksistentiel udforskning af sine muligheder i livet.
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Sokrates og Plato

Sokrate
Med Sokrates kan man sige, at vi er nået frem til den sidste af de losoffer, man
tidligere kaldte de førsokratiske. Han er førsokratisk i den forstand, at han selv intet
skrev, og at vi derfor kun kender ham gennem det, andre har skrevet om ham. Af
disse er Platon langt den vigtigste: Stort set hele vejen igennem hans værk fungerer
Sokrates som Platons talerør eller alter ego. Platons Sokrates er derfor den Sokrates,
vi i dag kender, og det er i forhold til ham, at han selv som historisk person og tænker
må tage til takke med at være førsokratisk
Om denne historiske person ved vi, at han blev henrettet af det atheniensiske
demokrati 70 år gammel i 399 fvt og derfor må være født i 469 fvt. Han var anklaget
for blasfemi og for at at fordærve ungdommen. Der er næppe nogen tvivl om, at han
for sin samtid var en både kendt, beundret og omstridt person, mens han for eftertiden
- som Platon har portrætteret ham - er blevet paradigmatisk for vores forståelse af,
hvad loso er. Hans nærmeste efterfølgere opfattede sig, på trods af deres meget
forskellige anskuelser, næsten alle som sokratikere, og helt frem til i dag er han den,
der med sit liv og sin person inkarnerer selve myten om losoffen som vismand
Udover Platon har vi dog to andre litterære kilder til den historiske Sokrates:
komediedigtningens karikatur og Xenophons beskrivelser og dialoger, som er
fokuseret på hans liv og hans synspunkter som sådan. De tegner tre ret forskellige
billeder, og hvis man vil bruge dem til at nærme sig den i en eller anden forstand
sande Sokrates, så må man se dem i forhold til deres tilsvarende forskellige
perspektiver
Komediedigterne, det vil først og fremmest sige Aristophanes175, som i Skyerne
tegner et billede af Sokrates’ virke, sådan som han opfattede det i 423 fvt, skrev
satire, og var formodentlig mere optaget af at få folk til at le, end af at gengive
tingene sandfærdigt. For ham er Sokrates først og fremmest so st og paradigmatisk
for denne forkætrede og omdiskuterede stand, og det er ikke til at vide, hvor meget af
munterheden, der er rettet mod Sokrates selv som person, og hvor meget der går på
standen som helhed. Samtidigt er han dog den tidligste af de tre kilder, og den
Sokrates, som Aristophanes kendte, kan have været en del anderledes end den, som
Platon og Xenophon kendte. Platon var tre år gammel, da Skyerne blev opført
Xenophon var jævnaldrende med Platon og en kompetent historisk forfatter. Han
omtaler sig selv som elev af Sokrates, men var tydeligvis langt mindre loso sk og
Der er dog overleveret fragmenter af ere komedier, som nævner Sokrates. Se C. G. Tortzen (2014)
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Se f.eks. dialogen Lysis, hvor Sokrates’ samtalepartnere er en ok helt unge drenge, som han oplærer i
forførelsens kunst. Den var nok ikke gået i dag.
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ikke mindst dialogisk indstillet end Platon, og han opfatter først og fremmest
Sokrates som en vis mand, der giver kloge råd. Selv når han skriver dialogisk, lader
han Sokrates argumentere entydigt for dén rette viden, som han på forhånd selv
sidder inde med - i modsætning til Platons Sokrates, som igen og igen insisterer på
sin egen uvidenhed. Han er - som hos Platon - en person, der tilbringer sin tid i
samtale og debat på byens torv, og han er tydeligvis engageret i byens trivsel og
situation. Hans overordnede fokus ligger - som hos Platon - på viden som en
nødvendig forudsætning for enhver ordentlig politisk praksis. Dialogerne er ganske
korte samtalestumper, og det er måske med til at gøre pointerne lidt vel massive. At
læse dem er først og fremmest interessant og tankevækkende, fordi de giver lidt
afstand til det altdominerende billede af Sokrates, som vi har fra Platon. Reelt ved vi
ikke, hvor tæt, nogen af billederne er på den virkelige Sokrates.
Platon var ikke alene tænker, men de dialoger, han skrev og udgav, var også
skønlitterære værker. Stort set hele dette værk lægger han i munden på Sokrates, og
man kan sige, at han på denne måde opsluger ham i sit forfatterskab. Han tegner et
rigt og nuanceret billede af den Sokrates, som han kendte og formodentlig beundrede,
og som han formodentlig også i et omfang, som det i dag kan være svært helt at
gennemskue, både har skabt og forholdt sig kritisk til. Og allervigtigst: det er den
Sokrates, som er gået over i historien, og som vi kender i dag
Platon selv er født i 426 fvt og er således 43 år yngre end sin lærer. Han er vokset
op indenfor byens mure og kan således - hvis vi godtager forestillingen om Sokrates’
synlighed i gadebilledet - have kendt ham fra han var barn, og han kan have lyttet til
og også deltaget i hans samtaler fra han var helt ung176. Det er i det særlige
perspektiv, han har kendt ham; et perspektiv som adskiller sig fra det, som den noget
ældre Aristofanes har set ham i, og som igen må have adskilt sig fra den person, hans
jævnaldrende og de, der var ældre, har kendt ham som og ville have beskrevet for os,
hvis de havde gjort det. Platon lader ham møde Parmenides og Zenon, men har
Anaxagoras kendt ham - eller Perikles? Og hvilket billede har de i givet fald haft af
ham? Var Sokrates allerede Sokrates som ung eller fødes han reelt først gennem den
unge Platons beundrende øjne og modnes gennem den - historisk påviselige - legende
om hans retssag og martyrdød i fængselet
Det er spørgsmål, som vi aldrig får svar på. Der er næppe nogen tvivl om at Platon
var dybt påvirket af Sokrates og ikke mindst af hans måde at samtale på. Det er jo
sådan, at både han og alle andre har mødt ham. Men vi kan ikke vide, hvor langt han
søgte at portrættere ham, og i hvor høj grad han bare brugte ham som en dramatisk
gur. Det er heller ikke til at vide i hvor høj grad samtalen også for den historiske
Sokrates var en metode, eller bare en form, som gav sig af omstændighederne

Men måske har Platons egen metode i forhold til sit forfatterskab været at stille sig
selv spørgsmålet: Hvad ville Sokrates, som jo var død, da han skrev dialogerne, have
sagt til den og den problematik? For så derfra at følge de svar, han k fra sin egen
indre Sokrates. På samme måde som mange af os også i dag gør, når vi i
problematiske situationer tænker tilbage på en afdød far eller mor
Derudover mener jeg heller ikke, at man kan udelukke, at Platon reelt har
efterforsket bestemte fortidige samtaleforløb, som han jo ofte lader sine agerende i de
næsten konstante rammefortællinger gøre. Samtidigt er han dog også netop i
rammefortællingen så eksplicit i sin perspektivering - selve dialogen er næsten altid
en genfortælling og ofte en genfortælling af en genfortælling - at ingen bør kunne
være i tvivl om, at der er tale om en bearbejdet historie
Jeg vil ikke at gå dybere ned i en afdækning af den historiske Sokrates. Den
Sokrates, som jeg i det følgende skriver om - både når jeg husker at præcisere det og
når jeg ikke husker det - er derfor Platons Sokrates. Samtidigt er det dog også vigtigt
at huske på, at denne Sokrates heller ikke er identisk med Platon selv, men at han ofte
(som i enhver indre visualisering) kan gå sine egne sprælske og måske også for
forfatteren uventede veje, og at Platon på tilsvarende vis har haft mulighed for at
forholde sig kritisk til hans indfald

Plato
Indlednin
I modsætning til de tidligere losoffer kender vi Platons loso gennem hans egne
værker177, og så vidt vides har vi bevaret alle de dialoger, han udgav, foruden et par
stykker til, som er tvivlsomme. Det betyder, at man kender præcis det, han selv har
ønsket at meddele sin samtid. Derimod mangler man hans interne materiale, dvs. det
han har undervist efter på den skole (Akademiet), som han grundlagde og ledede i
Athen. Det giver hele hans værk den særlige underfundighed og tvetydighed, som
ligger i selve den dialogiske form: Alle meninger og synspunkter er lagt i munden på
andre; selv udtaler han sig ikke på noget tidspunkt; foruden at disse synspunkter
næsten altid indgår som et led i en større dialogisk undersøgelse.
Det, der bliver beskrevet i dialogerne, er derfor først og fremmest selve den
dialektiske undersøgelsesform, og det, som for eftertiden kommer til at stå som
Platons lære, må mere eller mindre læses mellem linjerne som de forudsætninger, der
som jeg citerer og henviser til efter standartpagineringen for hans samlede værker, med angivelse af selve
værket, hvor det er relevant. Hvor intet andet er angivet er oversættelsen til dansk min egen.
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argumenteres ud fra, eller som hypotetiske antagelser, som man prøver at
sandsynliggøre, men ofte uden resultat. Parallelt med denne gennemførte relativisme,
når det drejer sig om sproglige antagelser, lader han dog også ind imellem Sokrates
fremstå med en moralsk absolutisme og voldsomhed, som bedst kan sammenlignes
med senere tiders kristen dommedagstale (Gorgias, Theaitetos). Denne modsætning
mellem relativisme og absolutisme er et gennemgående træk i hele forfatterskabet
Den nærmest værkstedsagtige karakter af værket bevirker derudover, at vi får noget,
der nærmest er et øjebliksbillede af den begrebslige logiks tilstand i begyndelsen af
det 4. århundrede fvt, sådan som den udfolder sig igennem denne række af
undersøgende samtaler med Sokrates som den gennemgående gur. Især i de såkaldte
aporetiske dialoger, som er kendetegnede ved at selve undersøgelsen mislykkes og
ender i vildrede (aporia), er det tydeligt, at det primært er den logiske og dialogiske
metode, der er på spil. Det er også tydeligt, at Sokrates er langt sikrere på hånden, når
han gendriver et synspunkt end, når han selv forsøger at opbygge et. Set i forhold til
tidens store koryfæer, som Platon lader ham møde og krydse klinger med, kan man
sige, at han primært spiller en dekonstruktivistisk rolle: Han er den klogeste, fordi
han ved, at han ikke ved ret meget og dermed er i en position, hvor han ikke har
noget at forsvare, og han kan dermed koncentrere sig om at stille sine afklarende
spørgsmål til det, den anden mener at vide
Når man læser dialoger som f.eks. de allerede refererede Protagoras og
Parmenides, er det også tydeligt, at Platon, på trods af at han ofte (som i Protagoras)
lader Sokrates dominere udvekslingen totalt, ser selve den logiske metode som
dialogisk. I Protagoras insisterer Sokrates på, at de taler sammen i korte udvekslinger
frem for at holde lange taler, og i Parmenides er det nærmest en formalitet, at der skal
være en opponent til at svare ja og nej på de rigtige steder i det tankeeksperiment,
som fylder størstedelen af den dialog. Det er da også sådan, han i Sophisten (264a8-9)
beskriver sindets naturlige måde at fungere på; både når vi taler sammen, og når vi
tænker noget efter inde i os selv. Re eksion er i sig selv og som sådan noget
dialogisk178
At den begrebslige logik er noget nyt og endnu ikke fuldt udviklet blev illustreret i
de foregående afsnit gennem henholdsvis eristernes grænsesøgende brug af metoden
og kosmologernes vanskeligheder med at omsætte deres logik fra det metafysiske til
det praktisk beskrivende niveau. Hos Platon ligger fokus et langt stykke ad vejen på
de enkelte abstrakte begreber og deres forhold til hinanden, idet disse dog ikke - som
jeg vil komme tilbage til - opfattes som begreber i vores forstand men som en slags
metafysiske determinanter både for verden og for samtalen. Det er dem Sokrates i sin
Forholdet mellem logisk og dialogisk ligger i, at begge dele handler om noget sprogligt og om den form
for imanent rationale, som vi også på dansk kalder logik. Sådanne logiske forløb udvikles dialektisk, dvs i et
samspil mellem modsætninger, i form af samtale (dialog) eller som en indre dialog (tænkning).
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søgen efter det, han kalder sandheden eller det virkelige (alêtheia), med stor
lidenskab endevender på kryds og på tværs og på alle tænkelige måder
Det er tydeligt, at den sproglige logik for Platon først og fremmest er en
undersøgelsesmetode, der nok har et stort potentiale, men som også rummer store
faldgrubber, og det er relativt sjældent, at Sokrates i dialogerne når frem til at mene,
at han har bevist et eller andet - og når han gør det, har han sædvanligvis en ræv bag
øret. Når det kommer til de store sandheder om, hvordan verden eller virkeligheden
dybest er indrettet, så foretrækker han at fortælle en historie, som nok illustrerer,
hvordan han forestiller sig det, men som på ingen måde prætenderer at bevise det.
Selv når han, som i dialogen Timaios, præsenterer en fuldt udfoldet kosmologi, så
gør han det med personen Timaios som mellemmand og eksplicit som et
tankeeksperiment, der nok hænger sammen logisk og derfor er sandsynligt, men som
ikke nødvendigvis er sandt (Timaios 29b3-d3). På dette niveau er han helt i tråd med
den epistemologiske skepsis, som har fulgt os hele vejen fra Hesiod; foruden at han,
når det kommer til det, holder sig til den samme mytologiske beskrivelsesform.
Paradoksalt nok må det dog også være i forhold til denne religiøst motiverede form,
at man skal forstå Sokrates’ særlige moralske form for absolutisme
Set i forhold til den undersøgelse af den abstrakt begrebslige tænknings tilblivelse,
som er denne bogs fokus, placerer det Platon i en interessant mellemposition, hvor
han i første omgang bliver den, der rydder grunden for tidens falske og opblæste
ekspertviden, dels for at konstatere, at vi reelt ikke ved ret meget og derfor har så
meget desto meget mere at lære, og måske også for at sige, at den viden, vi reelt kan
have om livets store spørgsmål, er af en helt anden og mere intuitiv og visionær
karakter. For der er, som nævnt, også en anden og langt mere religiøst og visionært
begrundet side af Platon. Resten er eksperimenter med sprog og logik, som bevæger
sig på grænsen til det so steri, som Platon ser sig selv i modsætning til, og som man
trods de ihærdige anstrengelser, der bliver gjort, ikke skal stole altfor meget på. Det
er denne komplekse loso ske position, der samtidigt gør Platon til en stor
skønlitterær forfatter
Han bruger dog myten med en frihed, der adskiller sig fra den måde, Hesiod
brugte den på, hvor spørgsmålet om sandt og falsk var en del mere enten-eller og
dermed prekært og sårbart. Platon kan, som det f.eks sker i Symposion, lade
deltagerne i drikkegildet179 fortælle forskellige historier om guden Eros, som
umiddelbart strider mod hinanden, samtidigt med at de alligevel udtrykker hver deres
sandhed, og uden at det på nogen måde ødelægger den gode og fromme stemning
Den traditionelle religiøse myte har dog altid haft dette skær af ontologisk
tvetydighed over sig, som blandt andet har bevirket, at man aldrig har følt anledning
til at føre krige om detaljerne i den, sådan som det har været tilfældet med de kristne
Symposion betyder drikkegilde.
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og muslimske dogmer og udlægninger. Den har altid været set og ikke mindst følt
som noget, der var konkret virkeligt, samtidigt med at det implicit også blev forstået
som en menneskelig udlægning. Denne dobbelthed skinner igennem allerede i
Homers beskrivelser af forholdet mellem de menneskelige og det guddommelige
paralleluniverser, hvor det ind imellem er uklart, hvad vej kausaliteten går180
Denne form for tænkning skelner ikke på samme måde som den begrebsbaserede
logisk mellem subjektiv og objektiv virkelighed. Man kan sige, at det forestillede i
sig selv har en form for virkelighed, som er forbundet med den værdi, det bliver
tillagt181. Præcis på samme måde som, når katolikkerne også idag insisterer på, at det
forvandlede alterbrød er Christi legeme, samtidigt med at enhver kan se og smage, at
det i det mindste også er et stykke brød. Man kan sige, at Platons brug af myten,
samtidigt med at den stadigt må opfattes som religiøs, nærmer sig dén digteriske
brug, hvor den alene bliver opfattet som en metafor - samtidigt med at denne iøvrigt
stadigt også i dag - luner sig lidt ved denne religiøsitetens særlige ontologiske
tvetydighed.
Måske kan man se det på den måde, at det er selve udviklingen af den begrebslige
logik, der overhovedet gør det muligt at skelne mellem visionens konkrete
fremtoning og dens overførte betydning, og som dermed åbner op for en brug af
myten, som er mindre på forhånd forpligtet i forhold til det guddommelige niveau.
Det er en udvikling, som allerede er i gang hos Hesiod, og vi vil formodentlig skulle
langt tilbage i forhistorien for at nde den rene arkaiiske billedtænkning, hvor billede
og numen er identiske. Men måske er det det, vi nder udtrykt i istidens
hulemalerier182
Når vi kigger fremad i tiden, så påvirker den begrebsbaserede tænknings krav om
entydighed naturligvis også den kristne religiøse tænkning, hvilket blandt andet fører
til den dogmatiske absolutisme, som bliver så vigtig i den tidlige kirkes
identitetsdannelse, men som tidligere var ukendt. Samtidigt med at man dog
momentvis og under særlige omstændigheder som i eksemplet med alterbrødet
fastholder den arkaiiske billedtænknings særlige ontologi, hvor billedet er selve det
numinøst virkelige - dvs. guden selv
I en lidt løsere og mere folkelig form ses det også i forhold til det, man kalder
legender. Den samme legende kan sagtens fortælles på forskellige måder, og
forskellige byer kan gøre krav på at være det sted, hvor underet skete, uden at det
Se f.eks Den olympiske orden s.35 og 36. hvor det bliver beskrevet, hvordan Athenes grusomhed i drabet
på Hektor, smelter helt sammen med Akhilleus’ grusomhed og psykologisk er begrundet i denne.
180
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Svarende til det, vi kalder ønsketænkning.

Dette kunne i givet fald have bestået i, at seerne er gået ned i hulen og med deres pigmenter har fremkaldt
det, de så i lyset af de små lamper, som man ved at de havde med (Chauvaix hulen). Disse fremmanede
væsener kan efterfølgende have talt til dem og rådet dem i forhold til de spørgsmål, som fra starten af har sat
undersøgelsen i gang.
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For en moderne læser kan de diskuterende afsnit af dialogerne i lange stræk virke
kedelige og omstændelige, fordi det, der er på spil, for længst er blevet en integreret
del af vores måde at tænke på, men på grund af deres relative fokus på den åbne
losoferen, kan de også læses som værkstedsnotater fra selve den abstrakte tankes
tilblivelse som begrebslig tænkning. Set i det lys fremstår Sokrates som en pioner, der
kæmper med alle sin traditions abstrakte men konkret forståede værdibegreber som
retfærdighed, godhed, skønhed, fromhed osv. Han ser dem konsekvent i forhold til
deres modsætninger - uretfærdighed, slethed, grimhed, gudløshed osv. og han ser dem
både i forhold til mere konkrete underkategorier og til de helt konkrete eksempler,
som sædvanligvis er det, hans samtalepartner tager udgangspunkt i. Og han gør det
helt uden brug af begreber som abstrakt, konkret og kategori
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skaber den helt store kon ikt. Samtidigt med at jomfruens tilsynekomst iøvrigt er
blevet opfattet helt konkret
På Platons tid har begreberne overtaget så meget af gudernes funktion indenfor
den abstrakte tænkning, at guderne omvendt - som vi ser det i Symposion - kan
bruges som en slags religiøst tonede næsten-begreber. Guderne er blevet til begreber,
der stadigt kan være genstand for veneration men uden den frygt og betagelse, som
kendetegner det arkaiiske gudsforhold. Denne tidlige eller bare basale form for
religiøs tro er kendetegnet ved stærke følelser som begejstring, besættelse og
afgrundsdyb rædsel. Det er disse følelser, som på en gang begrunder Lucrets’ særlige
ateistiske jubel (se s.189.) og giver den katolske nadveropfattelse en særlig form for
virkelighed, som ikke ndes i den protestantiske
Platon er stadig en religiøs forfatter, men det er en religiøsitet, som et pænt stykke
ad vejen er mildnet af begrebsliggørelsens emotionelle nedkøling. I Symposion
omtales Eros med al den ærbødighed, som en guddom har krav på, og historiernes
sandhed er en klart anden, end den man nder i den italienske renaissancemaler
Botticelli’s gengivelser af antikke gudemotiver som De tre gratier og Vesus’ fødsel.
Begrebsliggørelsens frihed er endnu ikke helt blevet til digterisk frihed
Denne større åbenhed, som også følger af selve den dialogiske forms åbenhed og
af Sokrates’ insisteren på sin egen uvidenhed, står dog i stærk kontrast til de afsnit,
hvor en stærk moralsk absolutisme tager over, og hvor Sokrates nogle gange meget
brat skifter fra at være ræsonnerende logiker til - som vi f.eks. ser det i slutningen af
Gorgias og i Theaitetos - at blive regulær dommedagsprædikant. Det er den samme
absolutisme, der bliver til totalitarisme i hans samfundsteori - dvs. i Staten og Lovene.
Denne dramatiske dobbelthed er for mig at se et grundlæggende paradoks i Platons
forfatterskab. Det er dog også et kendetegn for enhver form for tænkning, som
opererer med en absolut og i sidste ende entydigt erkendbar sandhed: At også dens
værdier, etik og politik bliver absolut og i sidste ende - dvs. når først man har fundet
frem til Sandheden - ikke længere er til diskussion

Hvad forstår du ved det fromme og det ufromme, både i forbindelse med drab
og på alle andre områder? Er det fromme ikke ganske det samme i enhver
handling og det ufromme dets klare modsætning med sin egen entydige
karakter og præg, der gør det ufromt i kraft af dets ugudelighed?
(c9-d5)183
Og da Euthyfron svarer med at give ham et eksempel på en gudfrygtig handling:
nemlig den anklage han selv har indgivet for den religiøse domstol for drab mod sin
egen far, spørger Sokrates igen:
Kan du huske, at det jeg bad dig om, ikke var at give et par tilfældige
eksempler blandt alle de ting, der er fromme, men at forklare mig selve den
almindelige form, der gør, at alle de fromme ting er fromme?
(6d9-e1
Her som i en række andre dialoger lykkes det ikke at få lokket en sådan de nition ud
af modparten, og samtalen ender med, at Sokrates konstaterer, at argumentationen er
gået i ring, og at de er ligeså meget i vildrede (aporia), som da de startede. Pointen er
183

Dette og de efterfølgende citater fra Euthyphron er oversat af Ole Balslev i Platon (2009 -15).
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Han er på jagt efter den form, som svarer til det, vi kalder et abstrakt begreb. Han
mangler dog hele det forråd af tekniske betegnelser, som gør abstrakt tænkning
mulig, og er derfor nødt til at bygge sin argumentation op med konkrete eksempler,
som belyser det samme fra ere forskellige vinkler. Selv begreber som begreb og
underbegreb må i hvert enkelt tilfælde beskrives som et konkret noget. Det gælder
også selve formen eller ideen. Den græske betegnelse er eidos eller idea; ord som
betydningsmæssigt spænder fra en person eller tings udseende eller skikkelse til det
mere abstrakte form. Denne betegnelse er i dag blevet til det rimeligt præcist
de nerede platoniske begreb ide og indgår som sådan i vores sprog både som
loso sk term og i almindelig daglig tale. Men i dialogerne er det stadig et noget,
man er i gang med at indkredse.
For Hesiod var det abstrakte begreb en guddom, og begrebets realisation i det
levede liv var udtryk for denne guddoms vilje og handlen, men for det 5. og 4.
århundredes re ekterende athenienser er begrebet de neret ved de konkrete
eksempler, man kunne komme på. Det er denne sidste tankeform, som Sokrates
forsøger at løfte op på et højere abstraktionsniveau. I dialogen Euthyphron f.eks, hvor
de i forlængelse af, at Sokrates er blevet kaldt i retten anklaget blandt andet for
ugudelighed, diskuterer menneskets forpligtelse overfor guderne, beder Sokrates
Euthyphron om at fortælle ham

tydeligvis ikke resultatet men selve den afsøgende tankeproces, som for os kan virke
primitiv og omstændelig, men som på dette tidspunkt må have været ny og
forunderlig.
Derudover kan man sige, at Sokrates får dekonstrueret sin tids meget udvendige
og formelle gudelighedsbegreb som en optakt til retssagen mod ham selv og til den
samtale (beskrevet i dialogen Phaidon), som han har i fængselet på dagen for sin
henrettelse, og hvor han blandt andet fremlægger sin egen opfattelse af fromhed og
religiøsitet
Det græske sprog, som Sokrates har til sin rådighed, er uden de for vores tankeform
nødvendige begreber og betegnelser. Derudover er det ydende, plastisk og utroligt
bredt i sine betydningsangivelser. Det har skabt betagende kompleks og i
virkeligheden uoversættelig poesi. De moderne sprog besidder simpelthen ikke den
sproglige rigdom af forskellige ord og former, som skal til for at gengive f.eks. de
homeriske digte på en måde, der yder dem retfærdighed.
Den tids talesprog har en tilsvarende rigdom af sproglige muligheder, og det
samme kan siges på mange måder, uden at nogen af dem nødvendigvis bliver særligt
præcis. Præciseringen ligger ofte i tonefaldet, som i den skrevne tekst gengives ved
partikler, dvs. i sig selv betydningsfattige ord som: altså, så, vel, mon, dog, nok, jo og
øh. Dertil kommer, at de moderne nationalsprog fra klassisk latin og fremefter i
virkeligheden er kunstsprog, som er regulerede af de grammatiske kategorier, som
blev udviklede i århundrederne efter Platon.
Dialogernes sprog er langt tættere på bytorvets indforståede snakkesprog end på
de relativt logisk opbyggede former for fagteknisk sprog, som vi benytter os af i dag,
når vi taler fag. Man kan sige, at sproget endnu mangler det begrebslige niveau af
ord, som sætter os i stand til at udtale os kort og præcist om generelle og tekniske
forhold. Sokrates’ argumentation bliver derfor ofte omstændelig, samtidigt med at
den for os genåbner et niveau af virkelighed, som vi er vant til at tage for givet
I Euthyphron er der f.eks. et sted, hvor Sokrates - uden at bruge begreberne
naturligvis - skal have Euthyphron til at forstå forskellen på aktiv og passiv
Vi kan tale om, at noget bæres, og at nogen bærer det, og at noget yttes,
og nogen ytter det, og at noget ses, og at nogen ser det. Og du forstår
nok, at der er en forskel i alle disse tilfælde, og du kan også forstå, hvad
forskellen går ud på? (10a5-8
Vi siger, (at) noget bæres og bærer og yttes og ytter og ses og ser og
alt den slags. Forstår du, at det er forskelligt fra hinanden, og hvorved
forskelligt?
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Den første gengivelse er Ole Balslevs oversættelse i den nye danske Platon
udgivelse184, og det sidste er mit eget forsøg på en mere ordret gengivelse af den
samme græske tekst. Det græske sprogs betydningsbredde, de mange fyldord og
Sokrates’ omstændelige beskrivelser (den samme modstilling af aktivt og passivt
bliver i de efterfølgende afsnit gentaget en række gange) modsvares i dette lille
udsagn af dets mulighed for komprimeret og tilsvarende betydningsmættede men ind
imellem også kryptiske udsagn
Både det komprimerede og betydningsbredden kan være vanskelige at gengive i
en oversættelse til et moderne sprog, som jo netop har den begrebsmæssige
præcision, som Sokrates møjsommeligt prøver at skubbe sit sprog frem mod. Vi kan
se det allerede i ordbogen, som ofte gengiver et bredt og dermed også upræcist græsk
ord med en række præcise danske
Det bedste eksempel er igen ordet logos, som jeg beskrev i forbindelse med
Heraklit, og som jo indgår i en række danske fremmedord som logik, dialog, katalog
og geolog: Ifølge ordbogen185 dækker det med udgangspunkt i en grundbetydning
som samlen eller ordnen et betydningskompleks, som strækker sig fra fra selve ordet,
dets betydning og den tanke og tankegang, det indgår i, frem til denne tankegangs
rationale (logik), foruden at det kan betyde tale og samtale, regnen og opregning.
Disse forskellige betydninger hænger tydeligvis sammen men på en måde, der
afslører en anden tids meget bredere brug af sproget. På samme måde som dets brug i
den tidligere citerede indledning til Johannesevangeliet (se s.101 note)
Alt i alt betyder det, at Sokrates’samtalepartnere ofte fremtræder mere ubegavede,
end de måske var ment som fra Platons side: De bliver forvirrede ikke bare, når han
peger op mod et abstraktionsniveau, som er uvant for den tids måde at tænke på (det
er der to helt klare eksempler på i Euthyfron), men også, når han trækker sine pointer
op i vendinger, som på græsk er brede og upræcise, men som i oversættelsen
nødvendigvis må gengives med de præcise begreber, som Sokrates netop ikke havde,
men var på vej til at udvikle.
Alt i alt betyder det, at man i oversættelsen til et moderne sprog mister en
væsentlig side af det, som er på spil i samtalen, og der er steder, hvor den korrekte
danske oversættelse bliver meningsløs, fordi den sproglige problematik, som er på
spil, på forhånd er løst i det moderne danske sprog
For at illustrere Platons særlige tankeform i en sammenhæng, har jeg valgt først at
give en lidt tættere gennemgang af dialogen Menon. Derefter vil jeg i forlængelse af
de kosmologier, der er blevet beskrevet i det foregående, præsentere hans kosmologi
eller verdensopfattelse, som den bliver beskrevet i Timaios

.
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Menon beskriver et forløb, hvor Sokrates, som vi så det i Euthyphron forsøger at
opbygge en bestemt forståelse af det, som vi i dag kalder et alment begreb, men som
for Platon har en særlig metafysisk status. Sokrates kommer sågar selv med tre
forskellige bud på sådanne almene de nitioner. Derudover fokuserer den på det for
Platons Sokrates helt centrale spørgsmål om, hvad det vil sige at være et godt
menneske - eller helt alment: hvad det gode er. Endeligt slutter den på en måde, som
ikke er aporetisk i egentlig forstand, men som alligevel er overraskende og rejser ere
spørgsmål, end den besvarer
Dialogen illustrerer dog først og fremmest den forsigtighed, hvormed Platon
nærmer sig enhver positiv logisk følgeslutning, foruden at den med den pædagogisk
begrundede teori om læring som generindring illustrerer den måde, Platon i sine
forsøg på at beskrive, hvordan verden positivt er indrettet, veksler mellem begrebslig
logisk og religiøs mytologisk tænkning. Selvom teorien om generindring vel ikke kan
kaldes en myte, så har den alligevel her den samme funktion som en myte. I korte
momenter illustrerer dialogen også Sokrates i hans dekonstruktivistiske rolle: Han er
langt mere sikker og skarp i sin logik, når det drejer sig om at gendrive det, han
opfatter som et forkert eller ulogisk synspunkt
Dialogen starter lidt usædvanligt uden nogen form for rammefortælling men lige på
og hårdt med en fuldt udbygget loso sk problematik. Den bliver stillet til Sokrates
af den unge tilrejsende thessaliske adelsmand Menon; ordret, formodentlig, som han
har lært den af sin lærer Gorgias186
Kan du sige mig, Sokrates, om dygtighed/godhed (aretê187) er noget, der kan
læres; eller om det ikke kan læres men trænes; eller om det hverken kan læres
eller trænes men ind nder sig naturligt hos mennesker, eller (forholder det
sig188) på en eller anden anden måde? (70a1-4
Sokrates svarer på sin sædvanlige dobbeltbundede måde - ironisk men samtidigt også
hø igt i forhold til den fornemme udenbys gæst - at visdommen (sophia) i disse dage
har trange kår i Athen og måske i virkeligheden sammen med Gorgias er yttet til
186

Her og i det følgende er oversættelsen min egen.

Tidligere oversatte man aretê som dyd og dyder i ertal, i samme betydning som man dengang brugte
ordet borgerdyd om dets politiske aspekt.
187

188

Parenteserne er stadig, når intet andet er nævnt, mine egne meningsstøttende tilføjelser.
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Dialogen Menon

Thessalien. I hvert fald mener han ikke selv at kunne svare på spørgsmålet, da han
ikke engang ved, hvad aretê er
Dermed er vi placeret midt i den sokratiske kerneproblematik, som primært
handler om det tvetydige begreb aretê, som betegner en entitets særlige evne eller
kvalitet i positiv forstand - en god hest eller en dygtig lommetyv f.eks. - men som
samtidigt også kan have en moralsk, etisk betydning, og som sådan kan oversættes
som godhed eller dyd. Hvis man vel at mærke husker på den forskel, der er på at være
et godt menneske i både vores og Sokrates’ betydning, og en god helt eller aristokrat i
arkaiisk eller homerisk forstand.
Det er dette skred fra en æresbaseret til en social og måske endda medmenneskelig
opfattelse af moral, som parallelt med overgangen fra en aristokratisk til en
demokratisk styreform, skaber dialogens uudtalte ideologiske kon ikt. Som jeg vil
komme tilbage til i min gennemgang af dialogen Timaios, er det desuden Platons
særlige pointe, at de to betydninger på et overordnet - dvs. metafysisk eller
kosmologisk - plan er identiske: Det moralsk gode er godt, netop fordi det er i
overensstemmelse med den måde, verden fungerer på, og verden er tilsvarende
indrettet på den bedst tænkelige måde. Den personlige etik følger umiddelbart af den
logik, som er styrende for verden som helhed. Det vi opfatter som naturvidenskab og
humanisme udgør på dette tidspunkt en ubrudt enhed
Derudover handler det om, hvordan man overhovedet nærmer sig et sådant
komplekst fænomen, som det betegnelsen aretê dækker over. Det gør man - ifølge
Sokrates - ved at forstå, hvad det er i sig selv, dvs. adskilt fra de konkrete eksempler,
som Menon kommer med (71d1-72a5), da Sokrates vender spørgsmålet tilbage mod
ham selv.
Denne søgen mod det ene generelle i det konkret mangeartede er Platons bud på
det, som er på vej til at blive til det abstrakt de nerede begreb. Som det efterfølgende
viser sig, er dette generelle dog ikke bare en betegnelse, men det har en form for
væren eller væsen (ousia (72b1)), som gør det primært i forhold til de konkrete
fænomener, som det ifølge vores empirisk baserede logik er a edt af. Hos Platon er
det omvendt det konkrete, der er a edt af det ene, som han kalder formen eller ideen
(eidos, idea). Denne ontologiske omvendthed, som er identisk med Platons såkaldte
idelære, har nogle konsekvenser for forholdet mellem idealitet og fysisk virkelighed,
som vil blive tydelige henad vejen
Som svar på Sokrates’ spørgsmål kommer Menon, på samme måde som
Euthyphron, med en række eksempler på former for aretê. Det eksempel, som føres
videre i dialogen, er en mands aretê. Den består i, at være i stand til at ordne byens
sager, samtidigt med at han gavner sine venner og skader sine fjender uden selv at
lide skade. Det er det, der kendetegner en dygtig eller kompetent mand som mand.
Det vil - som det senere viser sig - i denne forbindelse sige som aristokrat
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Sokrates spørger videre ind til dette ene i de mange, dvs. det, som er bestemmende
for, at noget er det, det er, på trods af forskellighederne: bier bier - det er det
eksempel han bruger - og aretai aretai ( ertal). Han bruger ordet eidos (form) (72c7
og 72d8), som sammen med idea bliver til begrebet ide på dansk. Der bliver dog
aldrig hos Platon selv eksplicit argumenteret for disse former som en
sammenhængende lære eller doktrin. Derimod lader han som her Sokrates
argumentere ud fra dem som en forudsætning, og der, hvor de kommer direkte på
tale, insisteres der på dem som en forudsætning for erkendelse overhovedet189. Et
enkelt sted bliver de derudover beskrevet metaforisk190
For at lede Menon på sporet spørger Sokrates til andre ting som sundhed, størrelse
og styrke, som vel i sig selv må være det samme, hvad enten man nder det hos
mænd, kvinder, børn eller gamle. Menon synes dog, at det er anderledes med aretê,
som jo ikke er det samme hos f.eks. en mand og en kvinde.
Sokrates spørger derfor til etikken som det fælles: Kan man som mand
administrere byen eller som kvinde hjemmet godt uden at gøre det retfærdigt og
forstandigt? Det mener Menon ikke, at man kan, og Sokrates konkluderer måske lidt
vel hurtigt, at de dermed har fundet det, som kendetegner aretê i sig selv: Et godt
(agathos191) menneske er retfærdigt og forstandigt. Det er den moralsk etiske
de nition på aretê - som til gengæld ikke inkluderer aretê som blot og bar dygtighed
eller den særlige aristokratiske etik, som jo også inkluderer evnen til at skade sine
fjender.
Dette bliver tydeligt, da Menon accepterer den moralske de nition, samtidigt med
at han, da Sokrates igen spørger til den aretê, som gælder for et menneske, gentager
den traditionelle aristokratiske forståelse: At aretê først og fremmest består i at have
magt over andre mennesker (73c6). Denne de nition er dog heller ikke dækkende for
et menneske som sådan, fordi den - som de hurtigt nder ud af - ikke gælder for børn
og slaver. Når det drejer sig om at gendrive en mangelfuld de nition er Sokrates’
logik hurtig og kontant. Efterfølgende foreslår han - ikke helt logisk i sammenhængen
men helt i overensstemmelse med sin egen moralske enhedsforståelse - at de skal
tilføje, at denne magtudøvelse skal foregå retfærdigt. Det er Menon helt enig i: For
retfærdighed er aretê, siger han, og hopper dermed fra den ene side af
begrebsforståelsen til den anden.
Dermed er den skjulte splittelse eller selvmodsigelse i Menons måde at de nere
aretê på blevet skåret ud i pap, og den fortsætter dialogen igennem uden at blive redet
ud. Den står her, som andre steder hos Platon, som en hø ig udstilling af hykleriet i
189

Se Parmenides 135b4ff.
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Den berømte hulemetafor i starten af 7. bog af Staten.

Agathos fungerer her og andre steder som det adjektiv, der korresponderer synonymt med substantivet
aretê.
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det aristokratiske ideal, samtidigt med at den logisk set drukner i de mange begreber
og ikke mindst betydninger, som er i spil. Sådan som det realistisk set foregår, når
man diskuterer.
Præcis her (73e1) lader Sokrates spørgsmålet om aretê stå for en tid og vender sig
med sit næste spørgsmål mod undersøgelsens generelle fokuspunkt: selve forholdet
mellem det ene og de mange - dvs. fænomenernes grundformer som sådan: Er
retfærdighed (ifølge Menon) aretê eller en aretê? Er det - som vi ville udtrykke det identisk med grundbegrebet og dermed en de nition, eller er det bare et eksempel
blandt ere? Da Menon (naturligt nok) ikke forstår spørgsmålet, giver det Sokrates
lejlighed til at komme med i alt tre eksempler på forslag til begrebsde nitioner, som
stammer fra geometrien, og som de efterfølgende drøfter (frem til og med 76e). Det
handler om form (skhema192) og farve (khroma, khroa), og hans første bud lyder
således
Lad os så sige, at at form er det, som alene af alt værende altid følger med
farve. (75b9-10
Han de nerer det således i forhold til noget andet, som det er uadskilleligt forbundet
med. Form og farve er det, der karakteriserer en genstand, når man ser på den. Denne
de nition opfatter Menon dog som banal, og han kommer med den rimelige
indvending, at den forudsætter, at man ved, hvad farve er. Sokrates kommer derfor
med endnu et bud
Gældende for ethvert tilfælde af form siger jeg følgende: at det, hvortil et
legeme når, er dets form. Helt kort kunne jeg sige, at form er et legemes
grænse193. (76a5-7
Det græske ord stereon (her oversat som: legeme) betegner en fysisk masse og
beskriver således formen i alle dens tre dimensioner: Formen er den over ade, der
afgrænser stoffet og giver det en bestemt skikkelse. Denne de nition er således mere
omfattende end den første, der alene forholdt sig til adens to dimensioner
Som det tredje giver han - på Menons spørgsmål - et bud på, hvad farve er. Kort
forinden har han haft nogle overvejelser om den måde, man bør tale sammen som
venner på, i modsætning til den eristisk kappestrid: Udover at sige sandheden bør
man også svare på en måde, der svarer til spørgerens forudsætninger. Denne
de nition er et eksempel på et sådant svar. Det adskiller sig fra de to første ved ikke
192

Ikke at forveksle med eidos. Skhema bruges som et geometrisk begreb alene om den fysiske form.
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Dvs. dets afgrænsning.
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at være det, som vi ville kalde en begrebsde nition, men derimod en
naturvidenskabelig beskrivelse af fænomenet farve ad modum Empedokles’, som jo
var lærer for Menons lærer Gorgias.
Farve er nemlig en udstrømning fra formerne, som stemmer overens med194
synet og (derfor) kan sanses. (76d4-5
Ifølge Empedokles fungerer synet ved, at der strømmer noget ud fra tingene, som
svarer til modtagerorganet (øjet) og derfor kan sanses af dette. Denne de nition
gælder således - som Sokrates også selv siger - ikke speci kt for farve men for alt
visuelt, og i bredere forstand for enhver sansning: Den opstår på grund af en
overensstemmelse mellem noget, der kommer fra det sansede, og selve sanseorganet
Dette bud er dog konkret og for Menon klart det bedste, men Sokrates er noget
mere skeptisk: For ham er det bud nummer to, der er det bedste. Det kan man kun
være enig med ham i: Det er mere omfattende og dermed fuldstændigt end det første
og mere afgrænset og dermed speci kt end det tredje. Derudover er både det første og
det andet, hvad vi ville kalde begrebsde nitioner, og dermed i overensstemmelse med
Sokrates’ søgen efter det ene i de mange.
Det, Sokrates søger, er tydeligvis noget, som er generelt i forhold til det konkrete det vi i dag kalder et begreb. Sokrates selv taler om det som den form (eidos), der er
en og den samme i alle tilfælde af det, som den beskriver eller de nerer. Dette er dog
stadigt - i forlængelse af den guddom, som jo er det abstrakte begrebs forfader - noget
objektivt givent, og selvom det ikke direkte bliver beskrevet som fysisk, så er det
alligevel ofte sådan, Sokrates taler om det
Denne objektive fornemmelse af noget, som vi i dag er vant til at opfatte som
subjektivt og relativt i forhold til den virkelighed, som det skal beskrive, bevirker, at
de forskellige “ting” eller underbegreber (som mod, retfærdighed, fromhed osv.),
som han forsøger at indkredse og de nere den overordnede “ting” (aretê) med, får
karakter at brikker eller klodser, der som i sig selv afsluttede entiteter bliver yttet
rundt i et utal af forskellige konstellationer uden at påvirkes af de sammenhænge, de
indgår i. Indenfor dette sproglige spils rammer er de kun sig selv i sig selv, dvs.
absolut og abstraheret fra deres kontekst.
Som vi så det i forbindelse med den religiøse vision, dvs. guddommen, så er den
platoniske ides ontologi dog på samme måde tvetydig. Samtidigt med at Platon lader
Sokrates jonglere med ordene, som om de var bolde med hver deres absolutte og
uforanderlige identitet, så kan han også spørge, om den ene bold er den anden. Som
her, hvor han spørger, om retfærdighed er aretê eller en aretê - dvs. identisk med

Ordret: som har de samme mål som (symmetros).
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begrebet i sig selv eller et underbegreb. To betegnelser kan dække det samme, men to
ting (retfærdighed og aretê) kan ikke på samme måde være det samme.
Den platoniske ide er således på en gang noget objektivt værende og en subjektiv
betegnelse. Denne tvetydighed er givetvis medvirkende til, at han i sidste ende må
beskrive ideernes natur gennem en myte. På samme måde som det arkaiiske
menneske gjorde det
Drøftelsen går videre ved at Sokrates gentager sit spørgsmål om aretê, og Menon
svarer denne gang
Jeg mener, at aretê består i dette: at stræber efter195 det smukke og at være i
stand til at skaffe sig det. (77b4-5
På græsk står det smukke i genitiv ertal (tôn kalôn) og kan, som vi så det i
forbindelse med Heraklit, både være maskulinum og neutrum. Derudover dækker det
et bredt spektrum af betydninger, der går lige fra det generelt smukke over de sexede
fyre til de smukke ting eller gode sager . Tilsvarende går betydningen af det ord, som
her kommer til at stå som dets modsætning (ta kaka) fra det onde, det usle og til det
elementært dårlige. Derudover kan det forstås aktivt som noget, man udsætter andre
for, eller passivt som noget, man selv bliver udsat for eller får. Flere af disse
betydninger er i spil i det følgende.
Dertil kommer, at Sokrates starter med i praksis at sætte lighedstegn mellem det
smukke og det gode (t’agatha)196. Dermed bliver modsætningen ta kaka. Dernæst
spørger han, om nogen overhovedet kan begære ta kaka: Der er vel ikke nogen, der
ønsker at få noget dårligt eller ondt. Dette accepterer Menon uden videre - altså i
ordets passive betydning. Dermed bevares den uudtalte selvmodsigelse mellem aretê
som magt over andre mennesker og som det gode i moralske forstand. Denne
magtudfoldelse indebærer jo netop, som vi så i Menons tidligere de nition, en evne
til at gøre sine fjender ondt - svarende til den aristokratiske etik
Men Sokrates konkluderer, at ingen naturligvis begærer det onde eller dårlige,
hvilket selvfølgeligt er rigtigt i denne passive betydning. Aretê må altså - ifølge
Menon (siger Sokrates) - bestå i at evne eller magte (dynasthai) det gode. Lige efter
gentager han det dog som: at skaffe sig det (porizesthai). Dermed sker der et skred i
betydningen: Det smukke/gode er blevet til goderne.
Og disse goder er sundhed og rigdom, guld og sølv foruden ære og magt. Sokrates
spørger igen til det her med retfærdighed og fromhed, og Menon bedyrer, at det
195

Epithymounta.

Han udtrykker det dog ikke sådan, at det smukke er identiske med det gode, men han siger, at den, der
begærer det smukke også begærer det gode - altså som to forskellige “ting”.
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naturligvis hører med: At man skaffer sig det på from og retfærdig vis. Dermed
knækker lmen selvfølgeligt igen: Selve det at skaffe sig rigdom vil nogle gange
være aretê og andre gange det modsatte (kakia). Sokrates klager over, at Menon
forsøger at beskrive aretê ud fra noget, som han selv siger er en del af aretê, og
dermed ikke i sin de nition omfatter aretê i sin helhed. De må derfor begynde helt
forfra (79d5)
Menon svarer opgivende på denne opfordring med at ligne Sokrates ved en elektrisk
rokke, der, foruden ikke at være særlig køn, lammer alle omkring sig, og Sokrates
bedyrer, at han, hvis han lammer andre, så kun gør det, fordi han selv er lammet og i
vildrede. Denne insisteren på egen uvidenhed går igen mange steder i dialogerne, og som vi skal se - vender han lidt længere fremme (84a3) tilbage til den særlige
erkendelsesmæssige betydning, det har at blive gjort opmærksom på sin egen
uvidenhed
Menon svarer dernæst på Sokrates’ opfordring til, at de begynder forfra i deres
søgen, med et argument, som han formodentlig har fra Gorgias, og som Sokrates
opfatter som destruktivt (eristisk): Hvordan vil du søge efter noget, som du ikke ved,
hvad er? Og hvis du alligevel nder det, hvordan kan du så genkende det, når du ikke
ved, hvad det er? (80d5-8).
Sokrates afviser argumentet uden overhovedet at forsøge at gendrive det, og han
fremsætter i stedet den - i det mindste for os - ret sære teori om læring som
generindring. Det gør han med henvisning til digteren Pindar og til folk (mænd og
kvinder197), der har forstand på religiøse forhold, og hans begrundelse er, at den i
modsætning til Menons eristiske argument får os til at anstrenge os for at blive
klogere. Begrundelsen er altså religiøs og pædagogisk, og selvom denne teori vel
ikke kan betegnes som en myte, så illustrerer dette skift alligevel den særlige vekslen
mellem logisk argumentation og religiøs mytologisk fortælling, som er typisk for
Platons epistemologi - dvs for den måde, han mener, at vi som mennesker har
mulighed for at forstå virkeligheden på
Teorien går ud på, at sjælen er udødelig og derfor har været her mange gange og
derfor også på forhånd ved alt; og gennem den sokratiske udspørgning kan man
bringes til huske denne skjulte viden
Eftersom alt levende (tês physeôs hapases) er beslægtet, og sjælen har lært alt,
så er der intet til hinder for, at man efter at være blevet mindet om bare en ting
- det som folk kalder for læring - også kan nde frem til alt det andet, hvis man
er modig og ikke bliver træt af at søge. (81c9-d4
Set i forhold til det ekstremt maskuline univers, som Platon beskriver, er det interessant, at Sokrates, når
det drejer sig om religiøse forhold, ere gange refererer til kvinder. Jævnfør Diotimas rolle som hans lærer i
Symposion.
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De har nu fået fornyet mod på at undersøge, om aretê kan læres (86c ff.), og det
foreslår Sokrates, at de gør med udgangspunkt i det, han kalder en hypotese
(hypothesis). Da de jo stadigt ikke ved, hvad aretê er, er hypotesen, at de ved det, og
at det er en form for viden (epistêmê), der ndes i sjælen. Hvis den er det, så må den
også kunne læres, og det er det, de undersøger i det følgende. En hypotese må i sig
selv her kunne de neres som en intuitivt baseret antagelse, som man efterfølgende
forsøger at be- eller afkræfte ved hjælp af sproglig, logisk argumentation
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For at bevise denne teori opstiller Sokrates et eksperiment, hvor han skal undervise
Menons slavedreng i matematik uden at undervise ham men alene gennem sine
spørgsmål. Det særlige ved denne udspørgen er dog, at han samtidigt tegner
modellerne på jorden og dermed viser ham det, som han skal generindre. Det er vel
nærmest det, som vi i dag ville kalde anskuelsesundervisning.
Men, som Sokrates selv antyder efterfølgende, skal hverken teorien eller
bevisførelsen nok tages altfor alvorligt. Hans pointe er først og fremmest pædagogisk.
Den er dog under alle omstændigheder interessant i vores sammenhæng, fordi den
illustrerer Platons omvendte måde at tænke tingene/begreberne på. Han kigger så at
sige den forkerte vej og ser derfor ikke den undervisning, som set med vores
empiriske blik helt klart nder sted lige foran næsen på ham. Viden er et noget, som
ndes inde i sjælen, og det kan derfor kun komme inde fra drengen selv
Men eftersom alt levende hænger samme som en helhed, så ved vi dybest set
allerede alt om den verden, vi lever i og er en del af. Det er bare et spørgsmål om at
blive opmærksom på det. Den virkelige viden, i modsætning til løsrevne
informationer, er apriorisk - dvs. på forhånd indbygget i os - på samme måde som vi
kender det fra C. G. Jungs lære om arketyperne.
Som en rationelt begrundet teori er den ikke meget bevendt, men set som et
mysteriereligiøst udsagn minder den om den epistemologi, vi fandt hos Heraklit: Ved
at lære dig selv at kende kan du møde den logos, som er uden grænser - og som
derfor kan føre dig videre til den fulde både subjektive og objektive indsigt..
For Sokrates selv er det dog ikke så vigtigt, om teorien er rigtig eller forkert; det
afgørende er, at den ansporer os til at blive klogere. Det samme gælder for den
lammelse eller apori, som nder sted undervejs: Først troede drengen, at han vidste
det; dernæst blev han gjort opmærksom på sin fejltagelse, og det ansporede ham til at
søge videre, indtil han fandt ud af det.
Menons reaktion på Sokrates’ pædagogiske men ikke logisk begrundede
udlægning af teorien er tilsvarende at sige, at Sokrates har ret, uden at han dog kan
sige hvorfor. Det han i sidste ende har ret i er, at vi bliver bedre som mennesker af at
søge efter det, vi ikke ved, fremfor på forhånd at opgive det som umuligt (86b6-c2)

Herefter følger en række af argumentationer, hvor Sokrates, som vi også så det i
Protagoras, stiller sine spørgsmål så snert, at de i sig selv samtidigt også rummer
svaret og dermed reducerer Menon til rollen som den, der siger ja, nej, og det er jeg
enig i, på de rigtige steder. På denne måde når Sokrates sådan set frem til at de nere
aretê som fornuft (phronêsis), hvilket lyder ret platonisk, men det bliver dog straks
efter dementeret af en ny tvivl. For at give et indtryk af Sokrates’ særlige tankeform,
når han forsøger at opbygge en positiv bevisførelse, vil jeg referere denne
argumentationsrække lidt mere detaljeret
Selve hypotesen er, at hvis aretê er en form for viden (epistêmê), så må den kunne
læres (for viden er noget der kan læres). (1
Det må være en del af hypotesen, at aretê er noget godt. (2
Hvis der ndes noget godt, som ikke er viden, er det muligt, at aretê ikke kan læres,
men hvis der ikke ndes noget godt, som ikke er viden, må aretê være viden. (3
Vi er gode på grund af aretê (som jo ifølge hypotesen må være noget godt). (4
Det gode er nyttigt, og derfor må aretê også være noget nyttigt. (5
De ting, der gavner os, dvs. sundhed, styrke, skønhed og rigdom, kan ind imellem
også være skadelige. Når de bliver brugt på en forkert måde. (6
Det gælder også for de ting, der har med sjælen at gøre - som forstandighed,
retfærdighed, mandighed, lærevillighed, hukommelse og storsind. (7
Det er ikke alle disse ting, som er viden, men fælles for dem er, at når de bliver brugt
med fornuft (phronêsis), så er de gavnlige og med ufornuft: skadelige. (8
Aretê må derfor være fornuft. For alt det øvrige: både det, der hører til sjælen, og det,
der hører til verden, er jo i sig selv hverken er gavnligt eller skadeligt. (9
For det er først, når fornuft eller ufornuft kommer til, at det bliver enten det ene eller
det andet. Aretê må altså være en form for fornuft. (10
I så fald kan de gode mænd nok ikke være gode af naturen. (11
For i så fald ville man rundt omkring i byerne vogte på disse naturtalenter fra de var
helt små og mere ihærdigt end, man i dag vogter på guldet på Akropolis. (12
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Men bliver de så gode gennem undervisning? (13
Det følger vel logisk, men måske er hele rækken af argumentationer forkert. (14
For hvor er de lærere, som underviser i aretê? (15
Sproglig logik adskiller sig fra matematik ved at beskæftige sig med kvalitative
betydningsindhold i modsætning til blot og bar kvantitet. Den kan derfor aldrig blive
helt entydig på samme måde, som en matematisk udregning er det. Betydningen kan
skride i løbet af argumentationen, som vi f.eks. så det i bevægelsen fra det gode i
moralsk forstand til goderne (se s.213).
Sproglig forenkling og standardisering forstået på den måde, at de samme ord
fastholdes i den samme betydning hele vejen igennem, som vi så det hos Melissos,
kan gøre argumentationen mere entydig, samtidigt med at den dog taber i nuancering
og kompleksitet. Matematiske udregninger er som sådan helt indifferente overfor
enhedernes kvalitative indhold, og Melissos’ relativt entydige logik var tilsvarende
dunkel på sit kvalitative indhold. Han skrev om væren i en helt abstrakt forstand uden
at forbinde det til noget konkret og virkeligt værende
Set i forhold til denne måde at tænke på er der intet matematisk eller abstrakt
uvirkeligt over den logik, som Sokrates gør brug af her eller andre steder i dialogerne.
Den er langt tættere på den måde, vi reelt taler sammen på, når vi i det daglige
resonerer dialogisk. Han udvikler en række hypotetiske antagelser, både formelt som
det han selv kalder hypotesen, og i sine indfald undervejs, idet han underbygger dem
med helt kortfattede eller underforståede kausalforklaringer, som alt i alt bygger op til
de to konklusioner og den efterfølgende intuitive afvejning.
Overordnet er hele det refererede forløb derudover indlejret i det hypotetiske hvis,
som gør, at konklusionerne under alle omstændigheder må tages med et gran salt: De
er altid - både her og andre steder hos Platon - relative i forhold til deres præmisser.
Det er også tydeligt, at det i sidste ende er den intuitive afvejning, der vejer tungest,
hvorimod afsnittets formelt mest ambitiøse logiske følgeslutning (3) vel nærmest er
meningsløs. For hvordan skulle det gode som sådan kunne reduceres til blot og bar
viden? Der bliver da heller ikke fulgt op på denne tanke
At aretê er godt (2) og nyttigt (5) må betegnes som en intuitivt baseret udbygning
af hypotesen, mens (6), (7) og (8) indeholder det afgørende indfald: At det, som er
gavnligt, både i verden og i sjælen kan være skadeligt, hvis det administreres
ufornuftigt. Det fører frem til den konklusion (9), at fornuften (phronêsis) må være
det, der er afgørende for, om noget er gavnligt og dermed godt og (et udtryk for)
aretê. Den egentlige begrundelse (10) kommer som en eftertanke til konklusionen:
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For det er først, når fornuft eller ufornuft kommer til, at det øvrige bliver gavnligt
eller skadeligt
Man kan ikke sige, at der er noget i denne opbygning, der er tvingende i sin
logiske konsekvens. Det kunne sagtens være tænkt på en anden måde med et andet
resultat til følge198, men det er logisk i den forstand, at vi kan følge og forstå
tankegangen trin for trin
Men med (11) laver Sokrates et logisk spring. Det følger ikke umiddelbart af (10),
at hvis aretê er fornuft, så kan de gode borgere ikke være gode af naturen. Den
egentlige begrundelse kommer igen som en eftertanke (12), og den er konventionel199
og ikke logisk begrebslig: Den baserer sig på den antagelse, at den måde, folk
almindeligvis gør tingene på, i sig selv er udtryk for en sand forståelse.
Måske skyldes det, at han allerede her er begyndt at slække på sin seriøsitet, for
efterfølgende, (13) og (14), opgiver han hele sin omhyggelige opbygning i forhold
spørgsmålet om, hvorvidt aretê kan læres: For hvem er det, der konkret underviser i
faget aretê (15)? Dette argument, som mere eller mindre bliver afgørende for,
hvordan dialogen ender, er konventionelt på samme måde som (12), Her er det så, at
Anytos bliver hentet ind på scenen (89e9).
Som læsere eller tilhørere kender vi Anytos som en af de bedsteborgere, som nogle få
år efter dialogens dramatiske tid, anklager Sokrates for retten med det kendte og
fatale resultat til følge. I denne samtale er det for Sokrates so sterne, der er de lærere,
der i det mindste forsøger at undervise i aretê, men for Anytos er disse svindlere og
bedragere, som man skal holde sig langt fra, og aretê er noget, man som borger lærer
under sin opvækst af andre gode borgere (hoi kaloi k’agathoi200) som ham selv.
Sokrates spørger derfor til en række af byens gode borgere, og det viser sig, at ingen
af dem, de kan komme på, har haft held til at gøre deres sønner ligeså gode og
dygtige, som de selv er. Dette gør Anytos vred og han forlader scenen igen
Dette lidt komiske men også skræmmende mellemspil (89e9-91a1) er dramatisk i
sin effekt, men det indgår også som et led i dialogens tematiske udvikling. Hverken
eksperterne eller byens almindelige gode borgere synes at kunne lære aretê fra sig
Det er således stadig uklart, om aretê kan læres eller ikke: Nogle gange mener både
Menon, digterne og de gode borgere, at det kan, og andre gange, at det ikke kan,
Det sker jævnthen i dialogerne, at Sokrates ændrer sin argumentation, når perspektivet eller
sammenhængen ændrer sig. I Menon tvivler han f.eks. på so sternes ekspertise som lærere i aretê overfor
Menon, men taler kraftigt for den overfor Anytos, som vi skal se om et øjeblik.
198

Med konventionel mener jeg, at den baserer sig på en tillid til, at den måde mennesker rent faktisk gør
tingene på er rationel og i overensstemmelse med virkeligheden. Den kan forstås i forlængelse teorien om
generindring og apriorisk viden: Intuitivt ved vi, hvad der er det rigtige at gøre.
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foruden at der altså ikke ndes nogen alment anderkendte lærere i faget. På grund af
denne uklarhed ender Sokrates med at konkludere, at aretê nok ikke er noget, man
kan undervise i.
På dette tidspunkt får han et helt nyt indfald (96d5ff.): At når det drejer sig om at
handle korrekt, så er korrekte antagelser (ortha doxa201) ligeså nyttige som egentlig
viden (epistêmê). Antagelserne har ganske vist den svaghed, at de nogle gange er
rigtige og andre gange forkerte, mens viden, når den virkelig er viden, altid er rigtig.
Antagelserne er, siger han, ligesom de statuer, som Daidalos202 lavede, og som kunne
bevæge sig rundt af sig selv: Først når de var godt lænkede var de til at stole på. På
samme måde bliver en antagelse først til standfast viden, når den er bundet til en
årsagsforklaring (aitias logismôi). Og som det fremgår af den ovenstående analyse, så
er det ikke nogen enkel sag
Det forhindrer dog ikke, at når det drejer sig om at handle (politisk og på anden
måde), så er korrekte antagelser eller meninger om tingene lige så gode som den
viden, man har erfaret eller tænkt sig frem til203. Så længe den bare er korrekt. Men
da hverken viden eller korrekte antagelser er noget, man har fra naturens side, kan
den aretê, som de gode borgere besidder, ikke være et naturligt anlæg
Hvis aretê var fornuft, ville man på den anden side have kunnet undervise i den,
men da der ikke ndes lærere, der underviser i aretê, kan det hverken være noget,
man kan undervise i, eller fornuft. De er dog stadigt enige om, at aretê er noget godt
og nyttigt, og da det gælder både for viden og for de korrekte antagelser, så er der de
to muligheder tilbage.
Men da der ikke kan undervises i det, kan det ikke være viden, og det må derfor
være på grund af deres korrekte antagelser, at de gode borgere og de dygtige politiske
ledere er gode. Det er altså ikke på grund af deres fornuft men på grund af antagelser,
der kommer til dem på samme måde som de udsagn, der kommer fra orakler og
medier204, der er i trance. Også de siger mange rigtige ting men uden dog at forstå,
hvad de selv siger
Den endelige konklusion på samtalen bliver derfor, at aretê, hverken er noget
naturgivent eller noget, der kan læres, men at det kommer til dem, som det kommer
til, som en guddommelig gave. Det gælder også for de store politikere: at de,
Han følger her den samme skelnen mellem virkelig viden og doxa som Parmenides. Den parallelle
betegnelse for epistêmê hos Parmenides er aletheiês êtor: Sandhedens eller virkelighedens hjerte.
201
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Legendarisk billedhugger fra tidlig arkaiisk tid.

Platons fokus ligger hele vejen igennem på fornuften, som den rette ledetråd for sand viden, men det
eksempel han kommer med her (97a9ff.), peger faktisk på erfaringen. Han siger, at hvis ens antagelse er
korrekt, så er den en ligeså god vejviser på rejsen til Larissa (som er Menons hjemby), som hvis man havde
gået den selv og på denne måde kendte den.
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inspireret af guden, er i stand til at sige mange og store ting uden at vide, hvad de
taler om. Den eneste undtagelse er det tilfælde, hvor en sådan politiker er i stand til at
uddanne en anden til politiker. I så fald kommer han til at stå som Teiresias i
dødsriget som den eneste beåndede blandt agrende skygger205
Det er i det mindste sådan det ser ud set ud fra dette ræsonnement. Hvordan det
med sikkerhed er, kan vi først vide, når vi har fundet ud af, hvad aretê er i sig selv.
Først derefter kan vi vide, om det kan læres eller ej
Dette er Sokrates’ udgangsreplik, inden de skilles, og sammen med det stærke billede
af Teiresias blandt dødsrigets skygger må det på trods af den overraskende vending
og konklusion tages som en klar indikation på, at det sidste ord ikke er sagt i denne
sag. Det er den virkelige viden - dvs. den der er bundet af en klar logisk og sprogligt
formuleret årsagsforklaring - der udgør den afgørende forskel på mennesket som en
beåndet sjæl og en agrende skygge. Det må siges at være en klar rationalistisk
trosbekendelse
Alligevel lader det til, at det, han kalder guddommelig inspiration, og som må
svare til det, vi i dag ville kalde intuition, spiller en vigtig rolle for det handlende
menneske. Her set i modsætning til det teoretisk erkendende menneske, som jo er
Platons ideal. Det er derfor fristende at tænke Platons tanke videre og sige, at
korrekte antagelser er noget, der kommer som spontane indfald til dem, som de
kommer til. De er ikke styrede af nogen form for verbal logik eller fornuft: de
kommer bare. Gode politikere og - kunne vi tilføje - folk, der iøvrigt har succes i
livet, er ikke nødvendigvis gode tænkere, men de har en god fornemmelse for tingene
og gør derfor det rigtige - eller også er de bare heldige
Når man læser Sokrates’ egne argumentationer igennem, så veksler de faktisk på
samme måde mellem antagelser, der bare kommer til ham, og forsøg på at begrunde
disse antagelser med årsagsforklaringer - forklaringer der for det meste er
umiddelbart indlysende, men som ind imellem også kan være svære at fange intuitivt.
Det er faktisk den måde han argumenterer positivt på i modsætning til gendrivelsen af
den ukorrekte antagelse, som er en ren sproglig og begrebsbaseret praksis. Det han
siger om hypotesen - som jo også er en sådan antagelse - kan ses som en
systematisering af denne måde at tænke på
Det svarer til den måde sindet generelt fungerer på: Når vi er aktive i verden og
be nder os i det, man kan kalde den umiddelbare handlemodus, så er vores
handlinger på samme måde styrede af en forståelse, som vi intuitivt mærker som
rigtig i modsætning til det forkerte, som vi ligeså intuitivt undlader at gøre. Det er
først bagefter, når vi prøver at forstå, hvorfor vi i det kritiske øjeblik handlede, som vi
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Platons vision af verde
Indlednin
At Platon, samtidigt med at han er engageret i den sproglige og dialektiske logiks
muligheder og begrænsninger, også som tænker er både visionær og religiøs, må på
nuværende tidspunkt stå klart; dog sådan at han samtidigt forsøger at underbygge
denne vision logisk. Det er det, der adskiller ham som losof fra en profet, som alene
baserer sig på visionen selv og dens egen emotionelle kraft. Udover den betydning
han har for den begrebslige tankeforms udvikling, kommer han således også til at stå
som det religiøse verdensbilledes losof, både bagudrettet som den, der artikulerer
det arkaiske verdensbillede loso sk, og fremadrettet mod både den stoiske og
neoplatoniske religiøst baserede loso og imod kristendommen
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gjorde, og hvad det var, der gik galt, hvis det gik galt, at den sproglige logik kommer
ind i billedet
Det er denne sproglige og begrebsbaserede logik, som her stadigt er det nye og
det, der er på vej til at bringe menneskets evne til at re ektere over sig selv og sin
verden videre til et nyt niveau af artikulation. Det er dette nye, som Platon og
Sokrates er optaget af, og i den forstand må de kaldes rationalister. Dette nybrud
nder dog sted på en baggrund, som Platon er langt tættere på end senere tiders
rationalister. Det er da også tydeligt, at han har en klar fornemmelse af dette dybere
intuitive niveau af sindet, som kommer til udtryk både her, i teorien om læring som
generindring og i hans generelle forsigtighed i forhold til den begrebslige logiks
mulighed for på egen hånd - dvs. uafhængigt af vores intuitive fornemmelse og evne
til symbolsk billeddannelse - at tænke sig frem til en virkelig forståelse af den
virkelige verden
Det kommer også til udtryk i den beskrivelse, han i dialogen Timaios giver af den
højeste og guddommelige fornufts evige og cirkulære tankeform. Det er denne Guds
tanke, som er verdens dybeste årsag. Den er i bevægelse men samtidigt uforanderlig
på samme måde som verden (som vi så det hos Empedokles) er i en uforanderlig
cirkulær bevægelse. Det er tydeligt, at vi med denne er langt hinsides noget, man kan
kalde sprogligt i diskursiv forstand.
Det forhindrer dog ikke, at sproget og med det den sproglige og begrebsbaserede
re eksion er menneskets særlige mulighed for sikker viden. Det er dog vigtigt at
forstå, at denne på dette tidspunkt nye indsigt nder sted på baggrund af helt andre og
mere intuitiv baserede erkendelsesformer. Former som er fjernere fra vores måde at
tænke på i dag, og som vi derfor let overser i vores forståelse af Platons rationalisme

Kernen i denne særlige måde at tænke på er hans opfattelse af formerne (ta eidê)
som objektivt givne metafysiske størrelser. For os er begreber subjektive betegnelser,
som mennesker former og omformer i deres bestræbelse på at begribe og forstå en
objektiv og på forhånd given virkelighed, men for Platon er det omvendt formerne,
der er det på forhånd givne, og de er på en gang styrende for virkeligheden og for
vores forståelse af den. Den iboende logik er i begge tilfælde den samme, og der er
derfor uden videre overensstemmelse mellem dem. Den logik, som er styrende for
vores tanker er den samme som den, verden udfolder sig med
Disse former er evige og uforanderlige og det udgangspunkt, som resten både
subjektivt og objektivt udfolder sig af. Det betyder, at der bag sanseverdenens
uperfekte og forbigående fænomener ndes en virkelighed, som er perfekt og
uforanderlig, og som fænomenerne er efterligninger af, og som på denne måde er
bærer af den logik og aretê, som er styrende for verdens tilblivelse og udformning.
Disse former eller ideer er dog axiomatiske i den forstand, at han aldrig helt får
begrundet deres eksistens på anden måde end, at de må være der, for ellers bryder
hele vores erkendelse sammen. De forbliver på denne måde et trosspørgsmål
Aretê er den betegnelse, som i sin betydningsbredde samler denne kosmiske logik
til en enhed, som på en gang er funktionel, æstetisk og moralsk. Det betyder, at den
ultimative form, dvs. den form hvoraf alt andet udspringer, helt naturligt må være
selve denne absolutte form for aretê’s form - Det Godes form. Det som man med en
lille forskydning af ordenes betydning også kan kalde for Gud. Dermed bliver Platon
også den, der loso sk lægger grunden for monoteismen i den samme form, som vi
senere nder i kristendommen
Derudover kan man sige, at Platon artikulerer det arkaiske verdensbillede
begrebsligt ved at gøre guderne til former eller ideer, og i dialogen Timaios udformer
han i forlængelse af de kosmologier, vi har gennemgået i det foregående, sin egen
kosmologi, som han lægger i munden på en vis Timaios fra den syditalienske by
Lokroi.
Denne vestgræske forbindelse kan lede tankerne hen på Pythagoras og
pythagoræerne, og man kan se dialogen som Platons bud på en pythagoræisk
kosmogoni. Det er dog også muligt, at det skal forstås den anden vej rundt: At det er
dialogen med dens fokus på grundelementernes geometrisk matematiske opbygning
og på sjælevandring, som har påvirket eftertidens opfattelse af pythagoræernes lære.
Under alle omstændigheder er det vigtigt at være opmærksom på de forbehold, der
bliver taget for fremstillingens sandhed i mere absolut forstand. Platon har som
sædvanlig dækket sig godt ind

Dialogen: Timaios
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Timaios starter sin gennemgang med at opridse de metafysiske forudsætninger, som
hans fremstilling og dermed verden bygger på. Efter at have påkaldt guderne og sine
egne evner i forhold til den vanskelige opgave, starter han med disse ord
Dette er efter min mening det første, vi må skelne mellem: Hvad er det, der
altid er, men er uden tilblivelse? Og hvad er det, der altid bliver til, men aldrig
er? Det første kan omfattes af forstanden (noêsei) sammen med en beskrivelse
(meta logou), idet det til stadighed er på samme måde; og det andet kan man
danne sig en mening om (doxêi …. doxaston), idet man sanser det uden ord
(alogou), mens det bliver til og går til grunde, men reelt (ontôs) aldrig er.
(27d5-28a4
Det er tydeligt, at Timaios/Platon her bruger ordet er eller væren i den samme modale
betydning, som den vi i Palmers fortolkning fandt hos Parmenides. Det er den, han
her de nerer ved at adskille den fra det, som bliver til. Disse to niveauer af væren
opfattes og erkendes derudover på hver sin måde: Den første opfatter vi direkte med
forstanden (nous), men med hjælp fra ordene og den logik, de er bærere af, hvorimod
det kun er muligt at danne sig en mening (doxa) om den anden, fordi den hele tiden
skifter - tænker jeg - og man derfor kun kan prøve at fange stumper af det, der sker,
med sine sanser
Som jeg forstår den epistemologiske del af udsagnet, så er det virkeligt værende
kendetegnet ved, at vi med støtte fra den rationelle tanke i form af sproglig
tankevirksomhed og samtale - det er den komplekse betydning, der ligger i udtrykket
meta logou (med logos) - har mulighed for den direkte opfattelse af eller indsigt i det,
som udtrykkes med ordet noêsis. Den fænomenale verden derimod kan ikke beskues
på denne direkte måde, fordi den aldrig er der, hvor den var, da vi k øje på den. Det
er derfor langt mere tilfældigt, hvad vi lige fanger i den strøm, som de lerer forbi, og
dermed lægger til grund for vores opfattelse. Forskellige mennesker kan derfor have
forskellige meninger om det samme, hvorimod det virkeligt værende altid er ens og
tilgangen til det den samme - dvs. styret af den samme direkte indsigt og sproglig
logik. Dets værensform er derfor absolut og udforanderlig; det som hos Parmenides
blev betegnet med ordet alêtheiê (sandhed eller virkelighed). Tilsvarende er der
naturligvis også kun én korrekt opfattelse af det
Denne fortolkning baserer sig for det første på den skelnen mellem den direkte
ikke-sproglig opfattelse, som jeg helt tilbage fra Homer har argumenteret for ligger i
ordene: nous, noêsis og noein, og den diskursive, sproglige tanke, som udtrykkes med
ord som: logos, legein og dialogizesthai. For Platon er den erkendelse (epistêmê),
som vi kan have af ideerne, direkte på samme måde som at se på solen eller som en
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epifani - det er billeder, han bruger andetsteds - hvorimod vejen frem til den er
sproglig og dialogisk
For det andet baserer den sig på en forståelse af den særlige form for sproglighed,
som udtrykkes med ordet logos, som er kendetegnet ved, at det samtidigt også er
bærer af en logik, som for Platons vedkommende er kosmisk i den forstand, at det er
den, der fortløbende sikrer verden som et sammenhængende og ordnet hele. Logos
bliver på denne måde også en dynamisk virkende kraft206, og ordet betegner en
sammenhængende forestilling om noget sprogligt, som er bærer af en aktiv form for
rationalitet, som foruden at tænkes også kan udtales. Min påstand er, at dette brede
betydningsfelt, som i en oversættelse kræver en række forskellige danske ord, på
græsk udgør et samlet betydningskompleks, som teksten i større eller mindre grad
spiller på, hver gang ordet bruges
Som jeg forstår den ontologiske del af udsagnet, så svarer den helt til det, vi fandt
hos Parmenides, dog med den forskel at Platon sammenfatter den anden og
kosmogone del af Parmenides’ digt i begrebet: det, der bliver til (to gignomenon).
Derudover opererer han med former (ideer) i ertal, hvor Parmenides alene taler om
det værende i ental
Derefter fortsætter teksten
Alt, der bliver til, bliver nødvendigvis til af en årsag (aition); for intet kan blive
til uden årsag. Hvad som helst en håndværker udfører, idet han til stadighed ser
hen til det, der er på samme måde207, og bruger dettte, der er på denne måde,
som forbillede, når han skaber dets form og evne (dynamis), det bliver
nødvendigvis alt sammen smukt. Men det, som han udfører efter noget skabt
og med det som forbillede, bliver ikke godt. (28a4-b1
I modsætning til det værende, som er evigt, uskabt og dermed også uden årsag, er
tilblivelse kendetegnet ved, at det må have en årsag, og der må derfor være nogen,
som skaber det. Han taler her om en håndværker (dêmiourgos), som udfører sit
håndværk. Det er værd at bemærke sig, at en årsag her stadig - som hos Hesiod - ses
som noget personligt i modsætning til det årsagsbegreb, som Aristoteles senere
udvikler, hvor kausalitet beskrives som styret af upersonlige faktorer. Det betyder
også, at tilblivelse bliver identisk med skabelse, og at håndværkeren set i en
kosmogon sammenhæng bliver til en skabergud. Princippet for skabelse er under alle
omstændigheder, at når skaberen arbejder ud fra en model, som tilhører det værende,

Det er vigtigt her at huske, at selve energibegrebet som sådan endnu ikke ndes, men først bliver
udmøntet med Aristoteles’ begreb: energeia.
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Det som væren (ousia) er i forhold til tilblivelse (genesin), det er sandhed
(alêtheia) i forhold til troværdighed (pistin). (29c3
Alt i alt kunne en rimelig oversættelse lige her være sandsynlig - forstået som en
svækket og dermed ikke 100% troværdig form for troværdighed209. I det følgende
vender Timaios dog jævnligt tilbage til denne sammenstilling af eikôn og eikôs som
princip for fremstillingen, og han spiller på alle ordspillets mulige betydninger, så der
er næppe nogen tvivl om, at uklarheden er intenderet.
208

I sidste ende er den naturligvis begrundet i selve Det Godes ide.

209

Det er da også sådan Thomas Kjeller Johansen oversætter det i Platon (2013).
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så bliver resultatet godt, hvorimod det, når han bruger noget i forvejen skabt
(gegonos) som model, bliver dårligt.
Den verden, vi lever i, må for det første være noget skabt, fordi den er synlig, og
vi kan gribe fat i den. Den har et fysisk legeme, hvilket de evige former ikke har.
Derudover er verden - som han efterfølgende siger - den smukkeste af alle skabninger
(kallistos tôn gegonotôn) og skaberen den bedste af alle årsager (aristos tôn aitiôn),
og det må derfor være klart for enhver, at modellen må have været evig og værende.
Denne i denne sammenhæng ikke nærmere begrundede208 men grundlæggende
positive opfattelse af både verden og skaberen er bærende for resten af værkets
ætiologi:
På grund af skaberens nærmest de nitoriske godhed bliver alt skabt som det efter
omstændighederne bedst mulige. At forstå den menneskelige næse f.eks. er derfor at
forstå den positive hensigt, som er styrende for dens særlige udformning. Det er dén
nale årsag, som ligger til grund for verdens tilblivelse, både som helhed og i de
enkelte dele. Det bedst mulige betegner derudover, at skaberen ikke var almægtig.
Han var underlagt den særlige begrænsning, som ligger i tilblivelsens ontologiske
ufuldkommenhed.
Den epistemologi, som Timaios sætter for sin beretning og dens særlige
sandhedsværdi, bliver udviklet af den samme basale dobbelthed: En gennemgang af
noget, som er sikkert og stabilt og dermed gennemskueligt for forstanden og den
logiske fornuft, har - hvis man gør sig umage - en mulighed for at være tilsvarende
sikker og stabil, hvorimod en gennemgang af noget, som kun er et billede (eikôn) af
noget virkeligt værende, højst kan prætendere at være eikôs. Det vil ordret oversat
sige billedligt eller lignende eller i overført betydning rimeligt, passende eller
sandsynligt. Der er tale om et ordspil, som slører mere end det afslører: Eikôn betyder
entydigt et billede - som et maleri eller en statue - hvorimod eikôs udover at angive,
at noget ligner, også har en række a edte og mere almene betydninger. Den samlede
betydning indkredses dog en smule i den efterfølgende sætning

Denne måske bevidst slørede epistemologi omkring de store sandheder, som man
reelt ikke kan vide noget om, er typisk for Platon, og kan måske ses som en forløber
for det kristne trosbegreb, som på samme måde spiller på modsætningen mellem det,
man kan vide, og det, man er nødt til at tro på. Det er ikke en måde at forholde sig til
det guddommelige på, som man nder tidligere end netop her og siden i
kristendommen. Hos Homer såvel som hos Thales og Xenophanes forstås det
guddommelige på sin særlige og fra det menneskelige adskilte måde, og selvom man
bestemt kan tvivle på dets navne, former og hensigter, så er der ingen, der har tænkt
på at stille spørgsmålstegn ved selve dets eksistens. Denne form for tvivl (og dermed
også tro) skal formodentlig ses som et resultat af den gryende fornemmelse af viden
og videnskab - og dermed også for religion210 som noget andet end viden
Efter denne indledning, hvor han har fået fastlagt en række metafysiske
grundantagelser, går Timaios i gang med at beskrive selve skabelsen, og han starter
med endnu en gang at fastslå det kausale princip, som verden skabes efter
Lad os så angive det, som var årsag til tilblivelsen og til, at han, som
sammensatte denne verden, sammensatte den: Han var god, og hos en, der er
god, opstår der ikke på noget tidspunkt eller på noget punkt nogen misfølelse
(phthonos). Da han var hinsides dette, ønskede han, at alt, så meget det var
muligt, blev ligesom ham selv. (29d7-e3
Platons demiurg skaber verden, fordi han er god i absolut forstand (dvs. uden nogen
negativ følelse overhovedet), og derfor skaber han den også lig sig selv. Ikke ud af
intet - naturligvis - men ud af en slags kaostilstand (i dette ords moderne betydning)
Da guden ønskede, at alt så vidt muligt var godt og intet dårligt, men overtog
alt det synlige211 i en tilstand, som ikke var i ro men i uharmonisk og
uordentlig bevægelse, så bragte han det fra uorden til orden, idet han mente at
dette på enhver måde var bedre. (30a2-6
Guden overtager altså en verden, som be nder sig i kaotisk bevægelse, og hans første
handling er at bringe den i orden. Dernæst tænker han sig frem til (logisamenos
hêurisken), at i den sansede verden er det, der opfatter, det smukkeste, og at det ikke
er muligt at have bevidst opfattelse (nous) uden en sjæl (psykhê). På grund af denne
Selvom den endnu ikke har fået sit navn. Religio er latin og betyder samvittighedsfuldhed eller
punktlighed - både i omgang med mennesker og med guderne. Rituel punktlighed spillede en særlig rolle i
romernes forhold til deres guder.
210
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Dvs. den verden, som vi sanser.
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overvejelse (logismon) sammensatte han verden ved at indarbejde bevidst opfattelse i
en sjæl og sjæl i en krop
I overensstemmelse med vores billedlige/sandsynlige (eikota) fremstilling må
man derfor sige, at denne ordnede verden (kosmon) på grund af gudens
forudseenhed (pronoian) blev til som et i sandhed levende (zôon), besjælet
(empsykhon) og opfattende (ennoun) væsen. (30b6-c1
Det er tydeligt, hvordan Timaios her understreger guden som et tænkende og næsten
kalkulerende væsen i forhold til selve handlingen. Først efter rationelt at have tænkt
sig frem til det bedst mulige handler han, og på grund af dette særlige fremsyn
(pronoia), som ligger i tænkningen, bliver verden så god, som den bliver212. Dette
særlige fokus på gudens tanke fastholdes i det følgende, og det er denne logisk
ræsonnerende tanke, som er den ordnede verdens egentlige årsag i modsætning til den
nødvendighed, der ligger som en medvirkende årsag (synaition) i den kaotiske
sanseverden, som verdensordenen skabes af.
Den kausalitet, som er bestemmende for tingenes tilblivelse, ses på denne måde
som et dialektisk sam- eller modspil mellem gudens intension og den mulighed og
begrænsning, som ligger i den sansede verdens sto ighed eller materialitet.
Sto igheden er det, der sætter grænsen for det skabtes aretê. Denne opdeling mellem
guden på den ene side og materien på den anden svarer til den, som Platon i Phaidon
lader Sokrates nde hos Anaxagoras, der, som vi så, var den første til at udskille nous
som noget klart andet end stoffet (khremata). Sokrates kritiserede der Anaxagoras for
ikke at bruge begrebet til noget men alene at beskrive tingenes tilblivelse ud fra
mekanistiske principper. Det er den mangel, som Platon her lader Timaios råde bod
på.
At verden er et levende, besjælet og bevidst opfattende væsen må desuden ses som
en reformulering af den mere eller mindre klart udtalte panteisme, som fra starten har
været gennemgående i den græske opfattelse af verden. Den sansede verden er et
levende væsen, som udover selv at være til består af levende væsener. Alt er stadig,
som Thales formulerede det, fuldt af guder.
Verdens krop skabes af de re grundelementer (ild, luft, vand og jord), idet disse
forbindes med hinanden på en måde, der bringer dem i en naturlig overensstemmelse.
Alt stof opbruges i denne proces, således at der ikke ndes noget udover denne
verden selv, og den har derfor ikke brug for hverken sanse- eller bevægeorganer. Den
formes - som hos Parmenides - som en kugle, der er fuldkommen og afsluttet i sig
Det er næppe nogen bevidst reference men alligevel nærliggende at tænke på forholdet mellem Prometeus
og Epimeteus hos Hesiod. Allerede her er der en forestilling om tanken (metis) som fornuftens fremsyn.
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selv. Den er levende og rummer i sig alt levende og bevægeligt, mens dens egen
bevægelse alene består i, at den roterer omkring sig selv. Det er nemlig den
bevægelse, der mest vedrører nous og phronêsis
Dernæst om sjælen
Efter at have anbragt sjælen midt i den, lod han den strække sig hele vejen
igennem den og lod den endog indhylle dens krop på ydersiden, og idet han lod
den rotere som en cirkel i en cirkel, indsatte han den som én verden213, ene og
alene, og da den på grund af sin aretê var i stand til selv at være sammen med
sig selv uden at have brug for nogen anden214, så var det tilstrækkeligt for den
selv at være sin egen ven og slægtning. Ved hjælp af alt dette havde han bragt
den til verden som en lykkelig guddom. (34b3-9
I dette citat skifter han for en kort bemærkning fra objektiv beskrivelse til en
subjektiverende form: At verden objektivt set er en fuldstændig og i sig selv afsluttet
kugleform svarer subjektivt til, at den er tilfreds og hviler i sig selv som en lykkelig
guddom.
I den efterfølgende lange og komplicerede beskrivelse af, hvordan guden
konstruerer sjælen, er han igen tilbage i den objektiverende form, men det som - så
vidt jeg kan gennemskue det - karakteriserer dens fysiske sammensætning er, at han
netop blander de elementer, som ifølge præmisserne ikke kan blandes: Væren med
foranderligt og den form, han kalder Det Samme med den form, som er Det
Forskellige. De blandinger, som dette fører frem til, sammensættes efter en række
tilsvarende komplicerede matematiske proportioner215
Af dette helt specielle og på alle måder komplekse stof konstruerer han så
universets sjæl som en dobbelt roterende cirkelstruktur af henholdsvis Det Samme og
Det Forskellige216, hvor Det Sammes cirkel forbliver hel og ubrudt, hvorimod Det
Forskelliges cirkel brydes op i mindre cirkler, der bevæger sig forskelligt i forhold til
hinanden. Det er omkring denne usynlige struktur, at han væver den synlige verdens
213

Ordret: himmel (ouranos).

214

Eller noget andet.

Denne i bogstavelig forstand fornuftstridige blanding må kunne ses som Platons måde billeligt at gengive
de tidligere tænkeres tilsvarende paradoksale opfattelse af sjælens materialitet på. Sjælen er i denne
opfattelse på en gang subjektiv som bevidsthed og opfattelse og objektiv som noget sto igt.
215

I So sten (254ff.) tales der foruden om Væren om Stilstand og Forandring om grundformer, der er
henholdsvis Det Samme som sig selv og Forskellige fra hinanden. Det må være den tanke, han fører videre
her. Den voldsomme hypostasering, som gør noget, der for os er proces og relation til “ting”, gør det
tilsvarende svært håndterligt for vores måde at tænke på. Det bliver dog lidt nemmere, når jeg ser billedet af
den fungerende sjæl for mig
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synlige krop. Selvom beskrivelsen af kroppen kom før beskrivelsen af sjælen, er det
vigtigt for Timaios at pointere, at sjælen naturligvis er den ældste og dermed også den
mest værdige
Sjælens funktion bliver beskrevet på følgende måde
Eftersom den (dvs. sjælen) således er blandet af Det Samme, Det Forskellige
og Væren (ousia) som dens tre dele, og den er opdelt og sammenknyttet
proportionalt (ana logon), foruden at den roterer omkring sig selv, så fortæller
den, når den støder på noget, hvad enten det har en spredt eller udelelig
værensform (ousian), idet den sættes i bevægelse hele vejen igennem, hvad det
er det samme som, og hvorfra det adskiller sig, (37a2-b1
Sjælens grundlæggende funktion synes således at bestå i at identi cere og at skelne,
og resten af dens kognitive funktioner må følge af dette. En meddelelse (logos
(37b3)) om disse identi kationer og distinktioner føres omkring i sjælen og udmønter
sig, når det drejer sig om noget sanset i form af de korrekte meninger, som også
spillede en vigtig rolle i slutningen af Menon; og når det drejer sig om noget, der
kræver logisk tænkning (logistikon), så bliver det nødvendigvis til indsigt (nous) og
viden (epistêmê). Hvis ellers henholdsvis Det Forskelliges og Det Sammes cirkler
bevæger sig korrekt.
Her ser det ud som om identi kation, som må være forbundet med Det Samme,
også bliver knyttet til viden og skelnen tilsvarende til Det Forskellige og til meninger.
Det virker ikke helt logisk, men skal måske bare ses som endnu et eksempel på den
værdighedstænkning, som er en uadskillelig del af Timaios/Platons (og tidens) måde
at tænke på. På samme måde som vi så, at sjælen naturligvis måtte være ældre og
dermed nere og mere værdig end legemet, så må Det Samme som det nere også
være mere værdigt end Det Forskellige.
Det er den samme tankeform, som forvirrer den unge Sokrates i Parmenides, når
han ikke kan nde ud af, om det med de evige former kun gælder for ting som
retfærdighed og fromhed, eller om det også gælder for snavs og hår (130c1ff.) og den
slags. Der giver den aldrende Parmenides dog udtryk for, at den unge Sokrates, når
han bliver ældre og mere moden, vil forstå at sætte sig udover den slags hensyn.
Beskrivelsen af sjælens struktur og funktion er langt mere detaljeret, end jeg har
kunnet gengive den her, samtidigt med at den er gennemført objektiverende. Præcis
som når en moderne neurolog forsøger at beskrive bevidste tankeprocesser ud fra
objektivt givne hjerneprocesser
At verden er fuldstændig og selvtilstrækkelig betyder at den ikke ældes, og den bliver
dermed er udødelig. Det må - uden at det eksplicit siges - betyde, at den, på trods af at
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den er i bevægelse og dermed også i tid, kan forblive til evig tid. I modsætning til de
evige former, som må forstås som værende udenfor tiden
Tiden selv bliver skabt (37d1ff.) med himmelen som en efterligning af evigheden i
form af et komplekst system af cirkulære bevægelser bestående af solen, månen og
stjernerne, som sætter os i stand til at måle tiden i tal. Cirkelbevægelsen er - som jeg
forstår det - den bevægelse, som mest ligner det eviges ubevægelighed. Det, som er i
tiden, er kendetegnet ved at det bevæger sig fremad, og man kan derfor sige, at det
var og vil blive, hvorimod det evige alene og til stadighed er. Cirkelbevægelsen ligner
ved sin stadige og uforanderlige gentagelse det evige. Det var den samme tankegang,
vi mødte hos Empedokles, hvis univers på samme måde gentog sig selv uendeligt.
Med tilblivelsen af himmelen og himmellegemerne kan tiden måles i dage, nætter
måneder og år.
Dernæst (39eff.) går guden i gang med at skabe de mange levende væsener, som er i
verden. Disse skulle svare til det, som forstanden (nous) var i stand til at genkende:
dvs. guderne i himmelen, fuglene i luften, skene i vandet og de landlevende dyr på
jorden, svarende til ild, luft, vand og jord forstået som de for forstanden genkendelige
grundformer
Først skaber han guderne, både dem, som vi ser som solen, månen og stjernerne på
himmelen, og dem, der viser sig, når de vil - dvs. de traditionelle guder. Dernæst
skaber han menneskenes udødelige sjæle (41d4ff.)) efter samme princip, som han
skabte verdenssjælen, blot lidt mindre rene. Disse sjæle placerer han på hver sin
stjerne, hvorefter han overlader til de skabte, udødelige guder at skabe menneskenes
jordiske part. Det gør han, for at denne part og de væsener, som følger af den, kan
blive dødelige. Hvis han selv skabte den ville den blive udødelig ligesom guderne og
menneskesjælens udødelige del
Menneskets natur er således dobbelt (42a2), forstået på den måde at det foruden
sin udødelige sjæl også har en dødelig, som baserer sig på sanserne og det kropslige
liv med lyst, smerte, frygt og vrede. Hvis det magter disse vanskelige følelser og
lever et retfærdigt liv, vil det efter døden vende tilbage til sit oprindelige liv i
stjernerne, ellers vil det blive genfødt: først som kvinde - den første generation af
mennesker er således mænd - og siden, hvis de stadig ikke arter sig, som dyr,
svarende til arten af deres forseelser
Jorden bliver på denne måde befolket af faldne himmelvæsener i forskellige
grader af fordærv helt ned til tudsen i mudderpølen. Disses opgave er at bringe det
jordiske livs tumult ind under fornuftens kontrol for igen at kunne vende tilbage til
deres himmelliv. Dyrenes former og tilblivelse bliver ikke beskrevet yderligere; fokus
ligger helt og aldeles på menneskene, og dyrene er således alene at forstå som en
slags faldne mennesker. Verden har på denne måde et indbygget moralsk drama
svarende til det, vi så hos Empedokles.
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Dernæst (42e6ff.) beskrives det, hvordan de skabte, udødelige guder former
menneskets dødelige sjæl og krop. Ikke mindst får vi en grundig beskrivelse af synets
organ og mekanik (45b4ff.), idet han dog understreger disse mekaniske årsagers
sekundære status. Den egentlige årsag er som altid den rationelt nale, som består i,
at det er synet, der sætter os i stand til at se og udforske himmelens bevægelser og
dermed udvikle matematik og loso .
At guden opfandt og begavede os med synet, for at vi, når vi så forstandens
(tou nou) kredsløb på himmelen, skulle kunne gøre brug af det i forhold til
vores egne tankers omløb, idet de er beslægtede med disse som forstyrrede
med uforstyrrede, og vi, når vi havde forstået det og fået del i beregningernes
naturlige korrekthed, og idet vi efterlignede gudens på enhver måde stabile
kredsløb, skulle kunne rette vores egne forvildede. (47b6-c4
Cirkelbevægelsen er helt konkret den forstandige tankes bevægelse, og forskellen på
den guddommelige tanke, som vi ser udfolde sig på himmelen, når vi beregner de
forskellige himmellegemers kredsløb, og vores egne tankeforløb er, at gudens tanke
er stabil og den samme, mens vores egne akker hid og did. Det samme gælder også
for hørelsen. Musikken er givet os for harmoniens skyld, fordi dens bevægelser ligner
den måde, vores sjæl bevæger sig på, inden den bliver forstyrret.
Den på en gang rationelle og kontemplative måde, mennesket kan nærme sig det
fuldkomne og guddommelige på, består således i at betragte og beregne himmelens
fuldkomne system af bevægelse og at lade disse regelmæssige cirkelbevægelser
smitte af på ens egen tankeform eller måde at tænke på. At lytte til musik har den
samme korrigerende virkning på grund af tonernes harmoniske bevægelser og den
regelmæssige rytmik. Det er vist det nærmeste Platon kommer på at anvise en
egentlig meditativ eller mere præcist kontemplativ metode til sjælens forbedring
Det er næppe mulig at forestille sig en større kontrast til vores egen lineære
tidsopfattelse og stadig udvikling som det altdominerende ideal. For os kan tanker
køre i ring, men for Platon svarer den cirkulerende tanke til den højeste visdom, som
nok er i bevægelse og måske også sproglig, men alligevel uforanderlig som en
beskuelse af det i absolut forstand uforanderlige.
Dermed er vi nået igennem den første del af Timaios’ gennemgang, hvor fokus ligger
på gudens virke. Denne skabergud kan ses som en metafor for eller - på samme måde,
som vi anskuede det i forbindelse med Heraklit - som en homologi til nous og logos,
dvs. som det dynamiske aspekt af den det godes ide, som alt andet i sidste ende må
udspringe af, når man tænker Platons præmisser helt til ende
Om det kausale forhold mellem det evigt værende og den foranderlige verden
siger han, at guden skabte verden af godhed. Der synes således at være en dynamisk
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Efter således at have gennemgået det, man også kunne kalde gudens plan eller
hensigt med verden, gennemgår Timaios så i anden del af sin beretning
nødvendigheden - dvs. det begrænsende vilkår, som gælder for guden og dermed også
for det i sig selv godes virke i den sansede verden. Dette vilkår er allerede i sit
udgangspunkt blot og bart begrænsende, fordi det fra starten af er set i forhold til en
bestemt positiv hensigt.
Set ud fra en moderne eksistens loso sk tankegang er den givne verden ikke kun
begrænsning men også mulighed, fordi den ikke som Platon opererer med absolut
givne værdier. For os kan det gode være ere forskellige ting. Denne etiske
eksibilitet skal ses i forhold til den pludselige bombastiskhed, som vi ind imellem
møder hos Sokrates i etiske spørgsmål, men i praksis217 konfronterer den også os selv
med spørgsmålet om denne eksibilitets grænse; et spørgsmål som indenfor den
eksistens loso ske referenceramme ikke kan besvares endeligt i nogen absolut
forstand
Fra starten (47e3) af dette andet afsnit understreger Timaios endnu en gang, at
beretningen skal tages med et gran salt: Den er ikke rettet mod den virkelige og
bogstavelige sandhed men alene mod at være eikôs og helst ikke mindre men gerne
mere eikôs end andre beretninger. Det vil sige, at den foruden at være billedlig i
forhold til et billede (eikôn), er passende, rimelig og/eller sandsynlig. Han er også
klar på, at det, han nu skal berette vil blive underligt (atopos) og usædvanligt
(aêthês)
217

F.eks. indenfor rammen af en psykoterapeutisk praksis eller ens egen livspraksis.
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forbindelse mellem det uforanderlige og det foranderlige, men hvori består denne
forbindelse? Hvorfor og på hvilken måde er det godt, at det i sig selv fuldkomne
udmønter sig i denne på alle måder ufuldkomne verden
Det svar, der kan læses ud af beretningen, må være, at det er det, fordi den er der i
forvejen - men i en kaotisk og ynkværdig form. Heller ikke Platons skabergud skaber
sin verden af intet. Det han gør er, at han ordner den og gør den så god, som det nu er
muligt for noget, der be nder sig i tid og bevægelse; og det gør han ved at genskabe
den efter den fuldkomne model, som enten - konkret opfattet - be nder sig i ideernes
verden, eller som ligger implicit i selve det godes ide
Dette indebærer også, at skaberguden ikke er almægtig; han arbejder op mod en
begrænsning, som i teksten kaldes nødvendighed (anangkhê), og det er dette samspil
mellem nalititet og begrænsning, som udgør tilblivelsens samlede kausalitet. For
Timaios/Platon er gudens hensigt naturligvis den primære årsag og nødvendigheden
en ledsagende årsag (synaition), men hvis vi trækker denne for os forstyrrende
værdighedstænkning fra, udgør de to sider tilsammen et dynamisk princip

I forhold til den evige model og den foranderlige verden, som er en efterligning af
denne, så indfører han nu noget tredje (49a1ff.), som på en eller anden måde skal
være formidleren mellem de to. Han kalder det hypodokhê, hvilket kan oversættes
som beholder218 eller mere bredt som noget underliggende (hypo), der tager imod
(dekhesthai). Udgangspunktet er de re elementer, som siden Empedokles er blevet
opfattet som det underliggende, dvs. de grundstoffer, verden er skabt af. Men for
Timaios er disse ustabile i den forstand, at de har det med at glide over i hinanden:
jord smelter og bliver til vand, vand fordamper og bliver til luft og så videre. Derfor
må også disse være former af noget, som i sig selv er formløst.
Denne hypodokhê er af Platon selv og også af eftertiden blevet opfattet som noget
meget gådefuldt, og teksten er ind imellem uklar, men, når man læser første del af
beskrivelsen og de metaforer, som han bruger til at karakterisere den med, så er der
ingen tvivl om, at det, han beskriver, svarer til det, der senere på latin bliver kaldt
prima materia; blot med den forskel, at for Platon er materien ikke som for os det
mest men tværtimod det mindst virkelige. Den er ikke substansen i ordets moderne
betydning men tværtimod noget, der er usynligt og uden egenskaber. Det, som vi ser,
er de aftryk, som de evige former sætter i det
Lidt længere fremme (52a8) taler han dog om rummet som det tredje, og det er
ikke helt klart om dette er noget andet end hypodokhê’en eller tværtimod en
yderligere karakteristik af den. Måske er Timaios/Platons vision her lige et skridt
længere fremme, end han er i stand til helt at omsætte til ord, for logisk set giver det
faktisk ret god mening at se rum og stof som sammenfaldende i et univers, hvor der
ikke opereres med tomrum (kenon). Ikke mindst hvis man skal købe forestillingen
om, at der intet er udenfor den fuldkomne og i sig selv afsluttede kugleform - end
ikke tomrum
Alle ting må nødvendigvis være et eller andet sted i dette kugleformede
verdensrum, og når noget ytter sig, må det ligeså nødvendigt ytte noget andet et
andet sted hen og så fremdeles. Det er præcis sådan Platon (i forlængelse af
Parmenides) beskriver det. Det er derudover den mekanisme, som sikrer, at verden
indenfor sine rammer forbliver i stadig bevægelse (57d9-58c5)
Han skriver dog ikke positivt, at stof og rum er det samme eller noget, der ligner
hinanden, hvilket givetvis også ville stride mod hans logiske fornemmelse; men han
skriver ligeså udtrykkeligt heller ikke, at det ikke er det. Så måske kan man se denne
fortolkning som en lille videretænkning på det 21. århundredes præmisser
Yderligere beskriver han hele denne afbillede verden (altså den sansede verden)
som noget, vi begriber i en slags drømmetilstand, og som har så lidt realitet, at det er
afhængigt af noget andet for overhovedet at være til (52b1ff.). Vi opfatter kun
hypodokhê’en indirekte som det medie - ville vi sige i dag - som det værendes aftryk
Thomas Kjeller Johansen i Platon IV (2013).
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Det første skridt i retning af den formgivning af verden, som guden igangsætter,
beskrives således
Væren, plads (khôra) og tilblivelse fandtes som tre forskellige ting også før
verden blev til, men da tilblivelsens amme220 begyndte at blive våd og at
antændes og at antage de former, som hører til jord og luft, og at udsættes for
de andre påvirkninger, som følger med disse, så k hun alle former for
udseende
og da hun opfyldtes af kræfter, som var uens og ude af balance, og hun
intetsteds var i balance med sig selv men overalt ujævn og på vippen, så
rystedes hun af dem221, og idet hun kom i bevægelse rystede hun dem tilbage.
(52d3-e5
Her beskrives bevægelse som et produkt af den begyndende formgivning, og på
denne måde, siger han, rystedes de re grundelementer hid og did som korn i en
sigte, sådan at de fordeltes efter lethed og tyngde allerede nu, inden de var bragt
rigtigt i orden til en verden
Inden da befandt alt dette sig i en tilstand uden mål (ametrôs) og hensigt
(alogôs), men da altet begyndte at blive bragt i orden, først som ild, vand, jord
og luft, så udviste de visse spor af sig selv, selvom de på enhver måde befandt
sig i en tilstand, som det er rimelig for alt, der er uden en gud. Sådan var disse
tings natur, da han først gik i gang med at give dem skikkelse med former og
tal. (53a7-b5

Det er fristende at kigge tilbage på Parmenides, der tydeligvis er det positive forlæg for den her beskrevne
kosmogoni, og strukturelt må hypoedkhê’en svare til det, som i den bevarede del af digtets anden del
(frgm.8,59) er: den uvidende nat, tæt og tung af form. Set i modsætning til (frgm.8,56-57): ildens himmelske
amme, der er mild og såre let, må det ses som Parmenides’ beskrivelse af materien. Det gør os dog ikke
klogere, da der ikke er bevaret nogen beskrivelse af rummets rolle og forhold til materien i den del af digtet.
219
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Dvs. hypodokhê’en.
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Dvs. af de re netop nævnte elementer.
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forløber i. Men endnu en gang passer billedet kun delvis: For os har mediet en grad af
virkelighed, som det ikke havde for Platon219. Denne hypodokhê er dog vigtig, fordi
det er her vi får lejlighed til at leve os ind i den fulde konsekvens af Platons
idealistiske metafysik. Det er også her, han selv får tænkt den helt derud, hvor den
bliver underlig og måske også lidt skræmmende for ham selv

Alt i alt må man kunne opsummere denne første skabelse sådan, at der på forhånd
ndes en form for uformet og derfor usynligt og måske slet ikke sansbart stof, som
dog har eller måske først i forbindelse med de første ansatser til former får en
udstrækning, og derfor er identisk eller bliver sammenfaldende med rummet. De
former, som skaberguden tilfører denne på forhånd knap nok eksisterende urtilstand
er samtidigt bærere af den kraft eller energi, som ligger i det, man kan kalde gudens
logos, og skaber dermed den bevægelse, som vi kan måle som tid.
Med lidt hjælp fra de begreber, som bliver de nerede af Aristoteles på næste trin
af udviklingen, kan man sige, at stof (hylê) og rum (khôra eller topos) på forhånd er
sammenfaldende men faktisk kun som noget potentielt (dynamei), og at
Begrundelsen er naturligvis, at kvadratets mere bastante form svarer til jordelementets mere bastante
karakter i forhold til de tre andre. Ulempen er, at det holder jordelementet ude af den almindelige cirkulation,
hvilket både er i modstrid både med det, vi sanser, og med det, der bliver beskrevet andetsteds. Dette brud på
den almindelige logik bliver ikke uddybet.
222

 


fi

 


:


.


.


fi

235

fi

fi

På grund af dets fokus på ånd og de for os meget abstrakte ideer kan Platons
verdensbillede godt forekomme lidt blodfattigt, men, som denne beskrivelse viser, er
både ideerne og deres substratum substantielle nok til at sætte vældige kræfter i
bevægelse. Allerede den første ansats til en artikulering af de re elementer bryder
den grå ensartethed ud i elementernes kontrastfulde forskelligartethed, og de kastes
hid og did for dog samtidigt at søge hen imod den nye orden, som er på vej. Denne
bringer guden derefter til veje ved hjælp af former og tal
Det næste skridt på vejen til at skabe en verdensorden består i, at guden ud af
denne foreløbige differentiering konstruerer de re grundelementer. Det gør han ved
at sammensætte dem af geometriske grundformer på en måde, der giver dem hver
deres særlige kvalitet, samtidigt med at de kan opløses i deres bestanddele for
efterfølgende at samles til et andet element - som når vand f.eks. fordamper til luft.
Elementet jord er dog en undtagelse, idet det i modsætning til de tre andre elementer,
der er sammensatte af ligesidede trekanter, er sammensat af retvinklede, der, når de
bliver sat sammen to og to, bliver til kvadrater222
Dette geometriske grundlag for den naturlige verdens sansbare former må ses i
sammenhæng med musikkens harmoni, som jo også er kendetegnet ved, at den
foruden at kunne sanses også kan måles. Sanseverdenen bliver på denne måde et
udtryk for matematikkens evige former, samtidigt med at den jo aldrig i sin
målbarhed kan opnå de ideelle formers absolutte perfektion.
Dernæst beskriver han med udgangspunkt i de kvaliteter, som han udleder af de
geometriske former, hvordan de interagerer og forandrer sig til hinanden, og hvordan
de i forlængelse heraf bliver til alle de stoffer eller materialer, som den formgivne
sanseverden består af. Udtrykt i moderne begreber kan man sige, at han udleder
genstandenes kvaliteter af deres kvantitative forhold

virkeliggørelsen (energeia) først nder sted, når stoffet formes, og at formen derfor
udover at være noget kvalitativt og i sig selv uforanderligt også viser sig at være
bærer af energi i ordets moderne betydning
Det bliver her tydeligt, hvordan en begrebsfattig, næsten metaforisk beskrivelse,
som man må give Timaios ret i, er både mærkelig og usædvanlig, lægger grunden for
begreber, som hos Aristoteles er ret så so stikerede, og som godt og vel et par
årtusinder senere bliver til hverdagsudtryk, som vi knap nok tænker på, når vi sætter
stikket i kontakten
I den moderne hverdagsforståelse er stof og energi helt centrale begreber, som
de nerer den måde, den fysiske virkelighed fungerer på. Stof er helt konkret til at
tage og føle på, og energi er i forlængelse heraf næsten tingsliggjort som det, der
kommer ud af kontakten, eller som vi putter i tanken, men det var faktisk først
Aristoteles, som var i stand til begrebsligt at skelne mellem dem. Hos Platon ligger
energibegrebet latent i den billedlige beskrivelse af, hvordan guden omsætter de
kropsløse former til fysiske genstande. Virkelighedens dynamiske aspekt er her stadig
altovervejende identisk med gudens vilje
Alternativt må vi nde brændstoffet i den kaotiske bevægelse, som det synlige
univers i begyndelsen af Timaios’ beskrivelse (30a, 3-5) be nder sig i, allerede inden
guden begynder at bringe det i orden. Her er beskrivelsen lidt anderledes: Det
førformede univers, som må svare til hypodokhê’en i den senere beskrivelse, er her
både eksplicit synligt og bærer af sin egen omend kaotiske bevægelse, og det er den,
som guden i første omgang ordner, for - sådan må vi forstå det - siden at forme det
ved hjælp af de evige former. De to billeder hænger ikke helt sammen, men det
behøver ikke at bekymre os, da beskrivelsen jo netop kun er billedlig (eikôs)
Platon inkluderer begge de to mulige måder at forstå det på i sin beskrivelse. Det er
selvfølgelig en for meget til, at man kan sige, at det nærmer sig en begrebslig
beskrivelse af et kausalt dynamisk forløb, men det er netop det privilegie, han har, når
han benytter sig af den metaforiske form. Beskrivelserne behøver ikke uden videre at
kunne omsættes til logisk sammenhængende begreber; de skal bare være passende
(eikôs).
Det ene billede peger mod én sandhed og det andet mod en anden, der måske
minder om den første, uden at de dog er identiske, og tilsammen er de bærer af en
sandhed, der som minimum siger, at vi ikke kan vide præcis, hvordan det forholder
sig, men det må være noget i den her retning. Under alle omstændigheder - hvad
enten bevægelsen allerede er til stede i urtilstanden som sådan, eller den kommer til
som et resultat af ideernes begyndende ordnende kraft - så er det gudens ordnende
vilje, der omsætter den kaotiske bevægelse/energi til ordnede former med masse,
udstrækning og forandring
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Overgangen fra denne første skabelse af de re grundstoffer og de deraf a edte
utallige stoffer og genstande, som ndes i verden, til beretningens tredje del, som
forbinder fornuft (guden) og nødvendighed (stoffet) i skabelsen af først og fremmest
mennesket, udgøres af en beskrivelse af disses sansekvaliteter (ta pathêmata autôn).
Synet har han dog allerede beskrevet i første del i forlængelse af menneskekroppens
skabelse, dvs. med udgangspunkt i dets organ: øjet (45c) og med ilden som det
fysiske substratum. Nu følger varmt/koldt, hårdt/blødt, tungt/let og smerte/nydelse,
som vedrører hele kroppen og derefter mere speci kt: smag, lugt, hørelse og synet af
farver
Disse beskrivelser er forskellige, men i hovedsagen udleder han disse stoffernes
påvirkningskvaliteter, på samme måde som stofferne selv, af de kvaliteter, som han
udleder af de re grundstoffers fysisk, geometriske opbygning. Man kunne mene, at
han med beskrivelsen af sanser og sansning var i gang med at beskrive den subjektive
side af subjekt-objekt relationen, men han beskriver den som en del af
nødvendigheden og som kvaliteter i stofferne - dvs. som noget objektivt givent i
verden
Resten af dialogen, dvs. talens tredje del, beskriver, hvordan de udødelige men skabte
guder skaber den dødelige del af mennesket. Planterne bliver alene skabt som føde,
og dyrene bliver igen kort omtalt til sidst som et produkt af menneskenes
nedadgående moralske bevægelse. I Platons kosmologi bliver verdens skabelse
primært set som menneskets tilblivelse. Mennesket er entydigt den skabte verdens
midtpunkt
Denne særlige humanisme peger på godt og på ondt videre både mod
kristendommen og den moderne humanisme, som på samme måde ser mennesket,
som skabelsens centrum og formål. Den bliver yderligere bakket op af den
darwinistiske udviklingslære, som tilsvarende ser mennesket som det højest
udviklede af jordens væsener, og det har indtil nu, hvor menneskeartens invasive og
dermed destruktive natur for alvor er ved at blive tydelig, været svært at se forholdet
mellem menneske og natur på nogen anden måde
Det er så meget, jeg i denne sammenhæng har at sige om Platon. Det er selvfølgelig
ikke nok til at gøre det ud for en generel præsentation, men det er der andre, der
allerede har gjort væsentlig mere kompetent, end jeg ville være i stand til. Inden jeg
fortsætter med min egen dagsorden er det dog vigtigt at huske på den stærke sociale
forankring, som Platon i forlængelse af den græske tradition iøvrigt ser mennesket i. I
indledningen til Timaios placerer han således selv dialogen i forlængelse at Staten,
som i ti bøger beskriver hans nok så bekendte idealstat; så der er ikke nogen tvivl om,
at natur loso en skal ses i sammenhæng med hans samfundslære. Mennesket er først
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og fremmest et socialt væsen, som kan formes gennem den måde, man indretter
samfundet på, og i forlængelse heraf opdrager og uddanner de unge på
Det særlige ved dialogen Timaios er, at han her med vanlig let hånd udvikler en
form for natur loso , der - som en metafor eller som det, der er det mest sandsynlige
- underbygger hans metafysik, dvs. den virkeligheds- og værensopfattelse, og den
absolut gældende etik, som han udleder af den. I realiteten er det denne etik, som jo
er det, der - eksempli ceret med Sokrates’ person - på en gang de nerer individets
forhold til sig selv og til byen som helhed, som er hans fokus. Det der for alvor tæller
for ham - og resten (dvs natur loso en) lader han i realiteten stå som en mere eller
mindre hypotetisk underbygning af dette

Konklusio
I min gennemgang af Platon har jeg bestræbt mig på så nøgternt og præcist som
muligt at beskrive den helt særlige måde at tænke på, som jeg nder hos ham, og at
tegne et billede af den verdensorden, han lader følge af den. Platon er på en gang en
klar forudsætning for den kristendom, som igennem de sidste to årtusinder har spillet
en dominerende rolle i vores kulturhistorie, samtidigt med at hans måde at tænke på,
når man går tæt på den, fremstår som sær og fremmedartet. Det er som om han
vender vores tilvante empiriske verdensforståelse helt på hovedet
Denne oplevelse af særhed skyldes dog, at vi på vores side gennem de seneste
århundreder har lært at holde religion og videnskab skarpt adskilt fra hinanden og at
tænke dem i to kategorier, som vi netop undgår at lade interagere med hinanden. Det,
som Platon derimod gør, er at artikulere selve den religiøst, visionære
verdensopfattelse med de loso ske begreber, som han er i gang med at udvikle.
Dermed blander han det, som vi i dag har lært at holde adskilt, og vender som religiøs
tænker vores videnskabelige verden på hovedet, samtidigt med at han lægger grunden
til den efterfølgende religiøse tænkning - inklusive den måde, vi selv tænker på, i det
omfang, vi stadigt tænker som kristne eller kulturkristne.
Også for denne måde at tænke på udspringer den konkret sansede mangfoldighed
nemlig af det ene absolut gode, som vi kalder for Gud, og som vi hverken opfatter
som konkret eller fysisk men som noget, vi lidt ubestemt kalder for åndeligt.
Forskellen består i, at Platon i forlængelse af den særlige græske materialistiske form
for åndelighed med hypodokhê’en tænker denne ubestemthed helt ind til det punkt,
hvor ånd og materie, støder op til hinanden
Som videnskabsmand er Platon skeptisk: Han stiller store krav til de de nitioner,
han mere eller mindre på skrømt lader Sokrates opbygge, og han gør kort proces med
falske konklusioner, når han ikke lige på dramatisk vis lader dem udvikle sig in
absurdum. Måske kan man sige det sådan, at han forsøger at udfolde det arkaiske
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verdensbillede begrebsligt, så langt begreberne nu rækker, for netop derigennem at
afsløre dets intuitive og dermed indirekte forhold til den givne virkelighed. Kilden til
viden går ikke gennem sanserne men via det indre syn. Det jeg med mine
psykologiske briller kalder: den indre visuelt baserede syntesedannelse.
For Platon som for den religiøse seer er dette syn objektivt given virkelighed, men
som psykolog ved jeg, at den slags visioner sjældent kommer uden lang tids
forarbejde, og også for Platon er indsigt (epistêmê) noget, man når frem til gennem et
mentalt dialogisk forarbejde. Dette fokus på den sproglige rationalitet er det, der
adskiller ham fra den traditionelle seer
Også for Platon er der dog tale om to forskellige fra hinanden adskilte
erkendelsesformer. På trods af at vejen til dem er sproglig og logisk, så lader ideerne og med dem selve det højeste godes alt skabende ide - sig i sidste ende ikke bevise.
Tværtimod må de i sidste ende antages som givne, for at give mening til verden og til
den moral, som han mener er uomgængelig for menneskeligt fællesliv.
Alt i alt placerer det Platon i en vigtig position som den, der på en gang bringer det
nye et vigtigt skridt videre, samtidigt med at han omformer det gamle i det nyes form
og dermed også bringer det videre til den fremtid, der inkluderer den begrebsbaserede
tankeform. Det bliver Aristoteles, der - som vi skal se - udvikler den gennemført
begrebsbaserede tankeform, som er grundlaget for den moderne videnskab, men det
er Platon, der lægger grunden til den monoteistiske teologi, som også i dag på godt og
på ondt må betragtes som toneangivende. Det gør han på et forarbejde af
Xenophanes, Heraklit og ikke mindst Parmenides og i modsætning til den
traditionelle polyteisme og til Thales’ udsagn om, at alt er fuldt af guder
For det arkaiske menneske er rationaliteten spredt, diffus og immanent i alt,
hvorimod den i den monoteistiske opfattelse bliver samlet og transcendent. Det
polyteistiske system, som vi møder det hos Homer og Hesiod kan ses som en
artikulering af denne diffussitet i en række klart afgrænsede og personligt opfattede
guder. Det Platon gør derfra er, at han omformer denne række af lidt ustyrlige guder
til et hierarkisk opbygget system af begrebsligt tænkte ideer, som i sidste ende er
integreret i en sidste overordnet Det Godes ide. Om denne i sidste ende er immanent
eller transcendent, siger han ikke, men hulemetaforen peger i den sidste retning: Det
vi som huleboere ser er dens skygge, og for at se den selv må vi på en eller anden
måde op af hulen
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Aristotele
Indlednin
Fra Platon til Aristotele
Umiddelbart kan det være svært at sammenligne Platon og Aristoteles, fordi de
værker, vi har overleveret fra deres hånd, tilhører forskellige genrer. Platons loso
er omhyggeligt indlejret i en skønlitterær ramme, hvorimod Aristoteles skriver
regulære afhandlinger. Det kan dog ikke skjule, at Aristoteles i sit udgangspunkt er
platoniker i en sådan grad, at man et pænt stykke af vejen kan se hans arbejde som
den begrebslige udlægning af det, som hos Platon er billeder (eikones).
Han er således den, der videreudvikler og systematiserer selve den begrebslige
udlægning til at omfatte verdensbilledet som helhed; ikke bare som en hypotese eller
metafor (eikôs) men som noget, der skal tages konkret og bogstaveligt som en
beskrivelse af verden. Derudover får han ved entydigt at placere den form (eidos),
som også for ham de nerer en given tings væren og væsen, i tingen selv vendt hele
den platoniske virkelighed om, sådan at det virkeligt virkelige bliver det, som i den
senere latinske udlægning kaldes substansen. Dermed åbner han for en empirisk
tilgang, og han får lagt grunden til den moderne materialistiske verdensopfattelse uden dog selv at blive materialist
Han bliver dermed også den, der fuldender den udskillelse af begrebet fra det
symbolske billede, som er det gennemgående tema i denne bog. I sin beskrivelse af
verden benytter han sig alene af begreber, som er kendetegnede ved at være
de nerede af andre begreber, illustreret med de eksempler, han kan komme på. Stort
set på samme måde, som vi gør det i dag
Dermed kan man sige, at han gør det samme for den sproglige gengivelse af verden,
som rennaisancens malerne senere gør for den visuelle, da de for første gang gengiver
det sete rum i alle dets tre dimensioner på en todimensional ade. På trods af at dette
rums perspektiv til alle tider har været synligt og uden videre til at afkode for den
praktiske intelligens, så har den re ekterede gengivelse alligevel været adskillige
årtusinder undervejs. Selv en laboratorierotte er i stand til umiddelbart på sin vej
gennem landskabet at afkode det tredimensionale rum, men det krævede en
Brunelleschi eller Albrecht Dürer at forstå og gengive det i en re ekteret form
Aristoteles’ tilsvarende re ekterede sproglige og begrebslige gengivelse af den
umiddelbart opfattede verden er det, som forbinder den teoretiske tanke med
hverdagens praktiske tilgang og muliggør dermed det, vi i dag kalder videnskabelig
beskrivelse - her set i modsætning til religiøsitetens symbolske fortolkning. Det
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betyder ikke, at han eksplicit gør begrebet til en subjektiv kategori - for subjektobjekt distinktionen ndes naturligvis heller ikke for Aristoteles - men han får frigjort
det abstrakte begreb fra den sidste rest af guddommelig veneration
Begrebernes de nitoriske forbundethed indebærer samtidigt, at han får ettet de
enkelte begreber systematisk sammen til begrebsapparater, der i sidste ende fungerer
som en sammenhængende og dynamisk model af verden som noget, der forløber
processuelt. Med denne systematik skaber han en syntese, der funktionelt svarer til
den visionære syntese, men med abstrakte begreber i stedet for billeder.
Samtidigt forestiller jeg mig dog, at han selv må have haft et indre billede som en
model af den verden han ville beskrive. Det tror jeg må være en forudsætning for
overhovedet at kunne holde sammen på de mange argumentationsforløb over så stort
og komplekst et værk, som det vi har fra Aristoteles. Det særlige og nye ved dette
billede er dog, at det svarer til den helt almindelige hverdagsvirkelighed, som vi alle
kender og lever i. Det må være den, der har fascineret ham, og som han forsøger at
fange ind med det netværk af de nitorisk sammen ettede begreber, som han skridt
for skridt lægger ud over den.
Hvad angår det, som går ud over denne almindelige og sansede verden, så
forbliver han i alt væsentligt platoniker. Således overtager han i det store hele Platons
kosmologi, som vi kender den fra Timaios, og selv om han ikke som Platon udleder
den af ideer som metafysiske størrelser, så betyder det omvendt heller ikke, at han
eksplicit ser begreberne som rent sproglige og dermed subjektive størrelser, der
entydigt udvikles af menneskene selv som en måde at begribe verden på. De er stadig
objektive former, der bor i tingene selv. Han taler således heller ikke om
begrebsudvikling; han ser begreberne som konkrete former, der er der i forvejen, og
som han afdækker med sine sproglige undersøgelser
Når man læser Aristoteles’ natur loso , sådan som den bliver udtrykt i
Kategorierne og de to første bøger af Fysikken, som er de tekster, der vil være mit
fokus i denne gennemgang, så står den umiddelbart i kontrast til Timaios. I andre
værker gennemgår han universets opbygning på en måde, der svarer til den, vi så der,
men det er primært i Fysikken, at han udvikler det sproglige ligranarbejde, som
sætter ham i stand til at beskrive vores dagligdag som den logisk sammenhængende
og dermed også til en vis grad forudsigelige proces, som vi kender den som
Dermed får han på en gang løst det problem med bevægelse og forandring, som
ifølge den eleatiske logik var en umulighed, og han får vendt sit perspektiv fra
Platons spekulativt guddommelige - hvor den verden, vi kender, bliver set ud fra en
kilde, som vi kun kan forestille os og må tro på - til det menneskelige og empiriske
perspektiv, som vi umiddelbart ser vores verden i. Det er dette perspektiv og den
sammenhæng, vi umiddelbart ser udfolde sig der, som han udvikler sine begreber til
at kunne beskrive.
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Ovenstående skal læses som et forsøg på at sammenfatte den kompleksitet, som den
menneskelige tankeform har udviklet sig med i bevægelsen fra Platon til Aristoteles.
Det har taget lang tid og mange forsøg at skrive, og det er givetvis også tungt for en
læser at læse og ikke mindst at holde sammen på. Det illustrerer den vanskelighed,
som er forbundet med den kompleksitet, som mere og mere kommer til at fremstå
som det 21. århundredes forståelsesform: At fænomenerne ikke, som hos Hegel og
Marx, kan forklares og fuldt ud forstås som enkeltstående dialektiske forløb fra tese
og antitese til syntese, men at verden - både den fysiske og biologiske og den
menneskelige tanke- forestillings- og føleverden - typisk forløber i utallige sådanne
forløb, der som faktorer samforløber på måder, der er vanskelige at beskrive og på det
konkrete niveau umulige at forudse.
Hos Aristoteles slår denne skelnen mellem dialektik og kompleksitet igennem i
hans forståelse af forholdet mellem generel, teoretisk forståelse (epistêmê) og
praktisk intelligens (phronêsis). Denne praktiske intelligens kan i min sammenhæng
de neres som den intuitive evne, vi har eller måske ikke har, til at omsætte viden og
erfaring i forhold til den konkrete livssituation, vi i det enkelte øjeblik be nder os i.
At forstå tilværelsens dybdestruktur - som vel er det losofferne stræber mod - er
ikke uden videre det samme som at leve den

Livsforlø
Aristoteles blev født i byen Stageira i Makedonien i 384 fvt men kom som attenårig
til Athen for at studere på Akademiet, og han forblev der som elev af Platon frem til
dennes død i 347 fvt - dvs. i nitten år. Denne lange læretid kan næppe have været helt
kon iktfri, men det er nok heller ikke for meget at sige, at hans verdensbillede
baserer sig kritisk på dette solide platoniske grundlag. På trods af den markante
forskel, der er på et to tænkeres opfattelser, så ligger Platon som en skygge bag
Aristoteles’ eget værk på en måde, der ind imellem også lyser tilbage på Platon selv:
F.eks. henviser han til Platons idelære på en måde, der gør det rimeligt at antage, at
han på Akademiet, i modsætning til i dialogerne, er blevet undervist eksplicit i en
sådan lære.
I 343 fvt vendte han tilbage til Makedonien som lærer for den helt unge
Alexander, som senere blev til den Store. Det er dog uklart, hvor længe denne
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Det forhindrer dog ikke, at Aristoteles stadig også har en tro på en verden, der er
nalt styret af den højeste fornuft, og at han i den forstand stadig er religiøs i
platonisk forstand, men på grund af sit empiriske udgangspunkt får han samtidigt
artikuleret den menneskelige fornuft i sin egen ret og med en selvbevidsthed, som i
den græske tradition er ny og på sigt revolutionerende.

undervisning varede - måske kun fra han var tretten til femten år, hvorefter Alexander
var klar til at indtage sin plads i faderens militær - og hvor stor en betydning den k.
Det er dog fristende at se Aristoteles’ ånd eller styrende nger bag den
vidensindsamling, som var en del af Alexanders store erobringstogt østpå223.
I 335 fvt vender han tilbage til Athen, hvor han grundlægger sin egen skole
Lykeion, hvor der blev bedrevet forskning og vidensindsamling indenfor hele det
enorme område, som Aristoteles var optaget af: logik, fysik, metafysik, psykologi,
biologi, medicin, kosmologi, astronomi, teologi, etik, politisk teori, retorik og kunst. I
323 fvt måtte han igen - formodentlig på grund af den antimakedonske stemning, som
blussede op igen efter Alexanders død - forlade Athen til fordel for Khalkis på øen
Euboia. Der døede han året efter i 322 fvt

Det overleverede vær
Aristoteles menes at have skrevet omkring 200 værker, hvoraf 31 er nået frem til os.
Denne overlevering er, som nævnt, helt modsat den, vi mødte i forbindelse med
Platon. Aristoteles skrev også dialoger, som han udgav, men de er alle gået tabt224.
Derimod er vi i besiddelse af det redigerede resultat af en stor klump afhandlinger og
forelæsningsnotater, som skulle være fundet i en kælder et par århundreder efter
Aristoteles død i et hus i byen Skepsis i Lilleasien225
Der er tale om værker, som for manges vedkommende er uafsluttede; ofte skrevet
og rettet til i ere omgange og ikke nødvendigvis bragt i overensstemmelse med
hinanden. Der er ofte tale om arbejdspapirer, som ind imellem er knudrede og
indforståede i en grad, der gør, at det, når man sidder med forskellige oversættelser,
kan være svært at se, at de overhovedet gengiver den samme græske tekst. Det
betyder, at det kan være svært at vide nøjagtigt, hvad Aristoteles mente om dette eller
hint, men taget i sin helhed beskriver de en begrebsligt sammenhængende opfattelse
af både verden og menneskelivet.
Som Platon tager han udgangspunkt i det almindelige talte sprog og de nerer sine
begreber ud af dette, men han går et skridt videre ved systematisk at give bestemte
ord særlige betydninger, som han afgrænser i forhold til hinanden til det, man i dag
ville kalde et begrebsapparat. Det er det, der senere - oversat til latin - bliver til det
særlige aristotelisk loso ske fagsprog, som vi kender det fra middelalderen, og som
er gået over i de moderne europæiske sprog som latinske fremmedord
223

Se f.eks Stoneman (2019)

Ifølge Cicero, som må siges at være en kender på området, skulle han have været en endnu bedre stillist
end Platon (Acad.2.38.119).
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Karsten Friis Johansen (1991) s.305 og Aristoteles (2004).

fi

 


fi

.


fi

.


.


 


fi

k


fi

243

fl

225

Historisk kan man sige, at han sammenfatter traditionen fra Heraklit og
Parmenides ved at udvikle begreber, som kan beskrive konstans i forandring,
svarende til det vi i dag kalder proces. Hans forståelse er en enhedsforståelse i den
forstand, at selvom den begrebslige systematik er udviklet af hans naturforståelse, så
hænger den direkte sammen med hans forståelse af psykologi, poetik, retorik etik og
politik. Der er således ikke nogen splittelse mellem det, der i dag er naturvidenskab
og humanvidenskab. Hans lære om mennesket og det gode liv (etikken) udspringer
direkte af hans naturforståelse uden at øve vold mod mennesket som et subjektivt
eksistentielt væsen. Han viderefører således den humanisme, som vi fandt i Timaios,
samtidigt med at han gør den operationel i forhold til verden ved at gøre dens
perspektiv menneskeligt.
Aristoteles bliver enten som Platon citeret og henvist til efter standartpagineringen
for hans samlede værker med angivelse af selve værket, hvor det er relevant, eller
med angivelse af værk, kapitel og linje, hvor det falder mere naturligt. Oversættelsen
til dansk er min egen

Tænker og systematike
Samtidigt med at Aristoteles på denne måde lagde grunden til det, som blev til den
moderne videnskabelige tankeform, så blev det på grund af hans mange og alsidige
interesser også ham, der lagde grunden til mange af de fag, som vi stadigt opererer
med, og dermed også den faginddeling, som gik videre til middelalderens
universiteter, og som stadig et langt stykke ad vejen er gældende i dag. For eftertiden
står han derfor som den store systematiker, der gav den europæiske videnskab sin
grundlæggende form
Systematisk klarhed og enkelhed er sædvanligvis ensbetydende med
reduktionisme. Det er f.eks. det, vi i dag, hvor den kompleksitet, som vores
virkelighed forløber i, indenfor de este fag bliver tydeligere for hvert årti, der går,
vil kritisere det 19. århundredes store systembyggere for. Denne kritik gælder helt
klart også for den traditionelle aristoteliske fagindeling. Dens relative enkelhed og
store forklaringsværdi skygger samtidigt for kompleksiteten
Atistoteles selv var dog, når man læser hans egne værker, helt klart tænker før han
var systematiker. Systematikken bliver faktisk først tydelig, når man begynder at
sammenfatte hans synspunkter. I de enkelte tekster er der i højeste grad tale om
tanker i udvikling, med alle de indfald og foreløbige løsninger på spørgsmål, som er
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typiske for en sådan proces. Her fremtræder han først og fremmest som tænkeren226,
som ua adeligt er på vej, og undervejs får demonstreret både den analytiske kraft,
som ligger i den rene begrebsbaserede tænkning, og det tankespind, som den
analytiske tankes emancipering fra følelsen og dermed sit eget motivationelle
grundlag, kan føre med sig. Dertil kommer den ensidighed som ligger i selve den
dialektiske tankes stringens, når man undervejs glemmer at eftertjekke den intuitivt
Det, som derudover gør ham til systematiker, og som i sidste ende får det vældige
netværk af logisk sammenhængende konstruktioner til at blive en helhed, er den klare
vision han må have haft af den verden, han begrebsliggjorde. På trods af det enorme
og pertentlige ligranarbejde af logisk følgeslutning, som han bygger sin model op
af, så fornemmer man den lidenskab, som følger af en klar og stærk vision. Ind
imellem tager metoden og dermed pertentligheden dog over, og han drager
konklusioner, som er kontraintuitive og - i det mindste for os - uforståelige, men
overordnet er der intet, som ikke indgår i denne sammenhængende helhed
Når man skal vurdere ham som tænker, er det derfor vigtigt også at læse hans egne
værker, sådan som de fremstår i deres ofte foreløbige og ind imellem næsten
notatagtige form. Vi får dermed et indblik i selve tankeprocessens foreløbighed og
ind imellem også dens vildveje, som er unikt, og som står i modsætning til selv den
bedste refererende fortolkning. Inklusive naturligvis den, som følger her
Derudover er et vigtigt at være opmærksom på, at den overordnede systematik,
som vi i dag kender hans tanker i, først for alvor træder frem med eftertidens
redaktion og inddelingen i værker med titler som Fysikken, Metafysikken, Etikken,
Psykologien osv. Det kan give hans værk et skær af rkantethed, som man ikke nder
i teksterne selv
Endelig er det vigtigt at huske på, at de abstrakte aristoteliske fagtermer, som vi
kender dem i deres latinske form, på samme måde er et resultat af senere tiders
videretænkning. Aristoteles selv havde som sine forgængere kun få termer at bygge
på. Han var henvist til de ord og udtryk, som som hverdagssproget rummede, og det
var dem, som han tænkte frem til de særlige betydninger, som senere oversat til latin
blev til den såkaldt aristoteliske loso s fagtermer.
I den forstand kan man sige, at den aristoteliske loso med dens mange særlige
termer er en videretænkning og ikke mindst en forenkling og systematisering af
Aristoteles egen tænkning. Det betyder, at Aristoteles’ egne tekster i realiteten er
uoversættelige, og at oversættelserne ofte i deres forsøg på at gøre dem forståelige for
en senere tid bliver en del længere end den græske tekst, foruden at de, som tidligere
nævnt, ofte adskiller sig ret meget fra hinanden
Tænkeren, som ua adeligt arbejder på at sætte ord sammen i konstellationer, der indfanger den og de
betydninger, som han umiddelbart fornemmer i tingene og deres måde at forløbe på. Det er denne
fornemmelse, som sammen med den vision af verden, som ligger bag, der er kriteriet, og som i sidste ende
sikrer, at det net han kaster over verden hænger sammen.
226
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En del af min arkæo-psykologiske opgave bliver derfor at tænke denne
videretænkning tilbage og prøve at fange i det mindste nogle glimt af Aristoteles’
egen og anderledes måde at tænke på. Denne tilbagetænkning må naturligvis også for
mit vedkommende foregå i et spændingsfelt mellem to indlevelsesperspektiver: den
tilstræbt ordrette forståelse af teksten og min egen fortolkning ud fra moderne
præmisser. Det er i dialogen mellem disse to perspektiver, at jeg kan forsøge at skyde
mig ind på Aristoteles som Aristoteles
Det er en del mere komplekst, men adskiller sig i princippet ikke fra min læsning
af de tidligere tænkere. Et lille eksempel på en sådan tilbagetænkning kunne være den
analyse, som jeg tidligere har givet af det centrale begreb arkhê, som i sin
almindelige betydning angiver noget som det første i en række konkrete betydninger,
som handler om begyndelse, ledelse eller anseelse. Disse betydninger er - som det
forhåbentlig fremgår af de steder, hvor jeg gengiver det - en del mere ertydige og
samtidigt tættere på noget, vi kan associere konkret til, end det, vi kender via latin
som det noget mere abstrakte begreb princip
Man kan sige, at Aristoteles’ tænkning, som vi møder den i hans egne værker,
udtrykker en sandhed, som bryder radikalt med sin fortids måde at tænke verden på,
og fra grunden af skaber et helt nyt forståelsesunivers. Hvor Platon et langt stykke ad
vejen er den, der artikulerer den arkaiske forståelse i en ny og loso sk form, foruden
at han lægger grunden til fremtidens religiøse tænkning, så lægger Aristoteles et helt
og udbygget system af grundsten for den måde at tænke verden på, som vi i dag
kalder videnskabelig
Det er i spændingfeltet mellem denne radikale form for nytænkning og en loso ,
som her 2500 år senere kan føles både støvet, bedaget og fortænkt, at jeg vil forsøge
at nærme mig Aristoteles’ egne både sprogligt og indholdsmæssigt svært tilgængelige
værker. Det gør jeg med ydmyghed overfor hans nytænkning men også med en
bevidsthed om, at denne tænkning netop kun var et første skridt på den vej, som den
menneskelige bevidsthed siden er gået videre ad, og at den dermed også på mange
måder må være mangelfuld og primitiv i begge dette ords betydninger..

Epistemologi og metod
Aristoteles bryder i sin umiddelbare tilgang til verden med den epistemologiske tvivl,
vi har fulgt helt tilbage fra Hesiod og frem til Platon, men hans udgangspunkt er den
samme indbyggede overensstemmelse mellem den måde, vi opfatter verden på, og
den måde, den rent faktisk fungerer på, som blev tydelig først hos Heraklit med hans
opfattelse af sjælen som indgang til logos (se s. 104f.) siden hos Platon: Den
menneskelige fornuft er immanent i forhold til verden og fungerer derfor ud fra den
samme form for rationalitet eller logik (logos) som denne
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Vi be nder os stadig før den subjekt-objekt splittelse, som bliver eksplicit i
loso ens historie med Descartes, og som har nødvendiggjort den moderne
fænomenologi og hermeneutik som en modvægt til den ensidigt objektiverende
naturvidenskab. For Aristoteles er subjektiviteten (nous) stadigt en på en gang
subjektiv og objektiv del af den givne verden, og han skelner i sine undersøgelser
ikke mellem subjektive og objektive data.
Han taler om erkendelse (epistêmê), men eftersom det erkendende subjekt selv er
en del af den verden, det erkender, og eftersom erkendelsen nder sted efter den
samme logos, som verden fungerer efter, undgår han på en gang den
epistemolologiske dikotomi, som var gældende før (mellem guder og mennesker) og
efter (mellem subjekt og objekt). Han går dermed direkte til sagen - som den tyske
losof og grundlægger af den moderne fænomenologi Edmund Husserl udtrykte det dvs. til fænomenerne selv, uden de store skrupler
Der, hvor Platon må op nde sin teori om generindring for at komme i kontakt med
sine transcendente ideer, kan Aristoteles går direkte til fænomenerne (ta phainomena)
i betydningen: tingene, som de umiddelbart ser ud for os - deres over ade så at sige.
Denne betydning adskiller sig dog fra den betydning, begrebet har for den moderne
fænomenologi, hvor fokus ligger på fænomenet som fortolkning, dvs. som en
subjektiv gengivelse af noget, som må formodes at ligge på den anden side af
oplevelsen, men som vi netop erkender og forstår gennem denne. Aristoteles brug af
begrebet refererer direkte til tingene, men i den form, som vi ser dem i fra først af,
dvs. inden vi har undersøgt dem mere grundigt.
For den moderne fænomenologi er fænomenerne den virkelighed, som menneskets
subjektive beredskab i dets møde med en oplevelsestranscendent verden præsenterer
for os, og denne virkelighed er virkelig i den forstand, at vi har erfaring for at den
virker: Den sætter os i stand til at færdes og overleve i den i denne forstand
transcendente verden. Det betyder, at vi i det daglige stoler på, at de ting vi ser, også
er der, og at de er fordelt og fungerer nogenlunde, som vi opfatter dem. Denne form
for erkendelse er på samme måde som hos Aristoteles immanent i forhold til den
verden, den erkender. Dermed får fænomenologien skabt en ny helhed på baggrund af
en mere overordnet delthed, som Aristoteles slet ikke kender og derfor heller ikke
forholder sig til
Fænomenologien er således en reaktion på den objektivisme indenfor
naturvidenskaben, som efter Descartes blev et resultat af Aristoteles’ tænkning, men
som Aristoteles selv ikke var en del af. Hvor fænomenologien derfor eksplicit skelner
mellem fænomenerne som fortolkning og den oplevelsestranscendente verden, som
de er en fortolkning af, så er der for Aristoteles slet ikke nogen modsætning mellem
det umiddelbart opfattede, dvs. fænomenet, og tingen sig selv. Det umiddelbart
opfattede kan i denne sammenhæng forstås som en over adisk og ofte fejlagtig form

for viden, som kræver en nærmere og mere systematisk undersøgelse for at blive til
virkelig viden (epistêmê).
Selve den loso ske eller videnskabelige undersøgelses udgangspunkt er dog også
for Aristoteles det menneskelige subjekt: Den starter som en undren
Det er nemlig ved at forundre sig at menneskene både nu og fra først af er
begyndt at losofere. Idet de fra begyndelsen af har undret sig over de gåder,
som lå for hånden, så har de ved lidt efter lidt at gå frem på denne måde også
fået problematiseret de større ting: som det, der sker med månen, det omkring
solen og stjernerne og hele verdens tilblivelse. (Metafysikken 982b12-17
Denne undren bliver i Phys.1.1. nærmere beskrevet som det, der (subjektivt) fører os
videre fra en mere over adisk (dvs. blot fænomenologisk) forståelse til den nærmere
undersøgelse, som bringer os tættere på sand viden (epistêmê) om sande ting. På
grund af den fundamentale overensstemmelse, der er mellem verden og den
menneskelige logos, er disse mere umiddelbare opfattelser - parallelt med
fremtrædelserne selv - på trods af deres eventuelle mangelfuldhed dog allerede på
rette spor og et skridt på vejen mod den epistêmê, som Aristoteles egen mere
dybgående undersøgelse forsøger at afdække. Derfor tager Aristoteles’ egne
undersøgelser stort set altid deres udgangspunkt i en redegørelse for, hvordan tingene
almindeligvis opfattes og for de opfattelser, som han nder hos tidligere tænkere.
Disse opfattelser fungerer derefter som springbrædt for Aristoteles’ egen
videretænkning
Aristoteles’ tænkning adskiller sig således fra fænomenologien ved (som den
moderne naturvidenskab) ikke at interessere sig for den fænomenale verden som et
niveau af virkelighed i sig selv, men ved alene at se den som det givne udgangspunkt
for den egentlige undersøgelse. Når det kommer til denne skelner han dog slet ikke
mellem subjektive og objektive data: Han beskriver subjektive fænomener som f.eks
hukommelse og erindring227 på nøjagtig samme måde som de fænomener, som
naturvidenskaben senere kalder objektive data. Hans videnskabsteoretiske
udgangspunkt er således hverken fænomenologisk eller ensidigt objektivistisk som
naturvidenskaben. Fænomenologien må tværtimod som loso sk retning ses som en
reaktion på naturvidenskabens objektivisme, der forsøger at genskabe den
overensstemmelse mellem mennesket og dets verden, som stadig var en
selvfølgelighed på Aristoteles’ tid

227

Se igen Bloch (2007).
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De ti kategorier og ontologie
Verden består grundliggende af sto ige former (ousiai), som konkret og
enkeltvis kan beskrives i forhold til deres givne kvaliteter og de
omstændigheder, de fore ndes under. Disse ousiai er det, som er i
primær forstand, og resten er sekundært eller a edt af disse

Aristoteles skrift om de ti kategorier (Kategorierne) er anbragt som et første i hans
samlede overleverede værk, og det opfattes af langt de este også som det tidligste.
Det er samtidig grundlæggende i den forstand, at han med det giver en foreløbig men
funktionel de nition af, hvad væren er, og af de måder, det kan være på - dvs. den
særlige ontologi og metafysik, som han bygger sin opfattelse af verden på.
Han ikke giver nogen argumentation hverken for modellen selv eller for de dele,
den består af. Den står axiomatisk og er alene begrundet i den måde han anvender
den på i resten af sit værk. Derudover virker den forklarende tekst, som ledsager
modellen, både ufærdig og kontamineret. Modellen selv, som han gennemgår i 4.
kap., er dog klar og enkel
Hver af de ting, der siges uden at være forbundet228, betegner enten en essentiel
substans (ousia) eller et hvor meget (poson), et hvordan (poion), et i forhold til
hvad (pros ti), et hvor (pou), et hvornår (pote), en stilling (keisthai), en tilstand
(ekhein), en handling (poiein) eller en påvirkning (paskhein)
Substans er groft sagt sådan noget som et menneske eller en hest; det hvor
meget: to eller tre alen; det hvordan: hvid eller skrivekyndig (grammatikon);
det i forhold til hvad: det dobbelte, halve eller mere; det hvor: i Lykeion eller
på torvet; det hvornår: i går eller sidste år; stilling: at ligge eller sidde; tilstand:
er iført sandaler eller hoplitudstyr; handling: at skære eller brænde; påvirkning:
at skæres eller brændes. (1b25-2a4

Dvs. de enkelte ord, før de bliver forbundet med andre til sammenhængende sætninger.
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I det følgende vil jeg give en mere detaljeret gennemgang af Kategorierne og de to
første bøger af Fysikken. For at lette overblikket har jeg valgt at skrive en synopsis
over tankegangen som helhed og at dele den op og sætte den som en slags
underoverskrifter for de enkelte afsnit

Det er vigtigt at holde sig for øje, at selvom Aristoteles her taler om udsagn
(katêgoriai), så ligger hans fokus stadig - dvs. som hos Parmenides - altid på selve
den ting eller det forhold, som udsagnet er om. Det betyder, at han i praksis her taler
om ti måder, noget kan være til på. Det ord, han bruger til at forbinde det ene med det
andet er legetai (siges). Det er et udsagnsord af samme ordstamme som logos, og det
har som logos den samme tredobbelte betydning af sprogligt udsagn, forståelse og/
eller iboende rationalitet. Han bruger det igen og igen, og man kan sige, at det er
bærer af den særlige immanente epistemologi, som blev beskrevet ovenfor, idet det
på en gang angiver, at noget siges og forstås på en bestemt måde, og at denne
forståelse i en eller anden grad afspejler det omtaltes egen indre logik229
Den første af disse ting, som udsiges, er: ousia. Dette ord oversættes sædvanligvis
med det latinske begreb substans, men ousia har hos Aristoteles selv en klar og
afgørende dobbeltbetydning: For at noget kan siges at være i denne særlige virkeligt
værende betydning, må det have en sto ig, materiel eksistens, samtidigt med at det
altid og kun fore ndes i en bestemt form (eidos eller idea). Det er denne særlige
idealistiske form for materialisme, som kendetegner Aristoteles’ ontologi, og som på
en gang adskiller den fra Platons idealisme og fra moderne former for materialisme.
Den senere så berømte aristoteliske substantialisme viser sig således paradoksalt nok
i selve sin kerne at være en relation - mellem stof og form
Selve ordet ousia er et substantiv dannet af en participialform i hunkøn af verbet
einai (at være), og den mest ordrette oversættelse (til latin) bliver derfor essens, og
det, der kendetegner en tings essens er netop dens form. I dagligsproget bruges ousia
dog sædvanligvis om en persons fysiske ejendom eller besiddelser, og det får på
denne måde samtidigt en klar materiel klang. For at fastholde denne
dobbeltbetydning, som går tabt i det latinske substans, vil jeg lidt kluntet gengive det
som essens/substans
Denne sammensatte størrelse er det, som er i primær forstand, og resten, dvs. de ni
efterfølgende kategorier er i princippet a edte af denne første. De har ingen
selvstændig eksistens men ndes kun i eller i forhold til denne. Selve strukturen
genkender vi fra Platon og Parmenides, men hvis vi fastholder den forestilling, som
synes at have ligget bag enkelteksemplerne, så vil man ud fra disse ti kategorier
kunne give en fuldgyldig beskrivelse af en eller ere konkret givne personers
fremtoning i den givne situation, som vi pt møder ham eller dem i.

Denne særlige brug af ordet logos, som ikke skelner mellem subjektiv og objektiv logik, er den samme,
som den, vi fandt hos Heraklit, og som stoikerne viderefører. Aristoteles er den, som først de nerer de
formelle regler for korrekt logisk tænkning, og kommer dermed til at afgrænse logik til noget rent sprogligt
og tankekmæssigt. Det forhindrer dog ikke, at den bredere betydning af ordet stadigt indgår i hans måde at
tænke på.
229
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Med denne model kan man sige, at Aristoteles har fået de neret og i sine dele
beskrevet de to former for væren, som han opererer med (den substantielt essentielle
og den a edte) og dermed de byggeklodser, som han bygger sin verden op af. Det
værende fore ndes kun som eller i relation til essentielt formede substanser. Det er
det, man har kaldt Aristoteles’ særlige substantialisme
Af de ni a edte kategorier er de fem første betegnede ved et pronomen eller
adverbium, som alt efter, hvordan man sætter accenten, kan forstås spørgende (hvor
meget, hvorledes) eller ubestemt (en vis mængde, en vis slags)230. På grund af det
græske sprogs særlige eksibilitet har Aristoteles uden videre kunnet bruge dem som
substantiverede begreber, og først på latin er de blevet til egentlige substantiver
(kvantitet, kvalitet osv.)
De re sidste står som rene in nitiver (uden bestemt artikel). Keisthai kan, når det
som i eksemplerne her udstyres med en præposition (anakeisthai (at ligge) og
katakeisthai (at sidde), betegne den ene stilling i modsætning til den anden og
oversættes derfor med et substantiv som stilling. Ekhein betyder at have, men
betegner ofte den måde nogen forholder sig eller har det på (som på dansk: at have
det godt eller dårligt). Her supplerer han med eksemplerne: er iført sandaler (og
dermed parat til at gå ud) og: er klædt på til at gå i krig (hoplistai (perf. 3.pers.
ental)). Det betegner således en tilstand, som må ses i modsætning til den mere varige
og stabile kvalitet. Poiein og paskhein betegner henholdsvis aktiv og passiv aktivitet
Foruden selv at kunne beskrives (kvantitativt og kvalitativt) er den omhandlede
konkrete person eller genstand således relaterbar til andre personer eller genstande,
den kan situeres i forhold til sted og tid, dens mere situationsbestemte stilling og
tilstand kan beskrives, og der kan berettes om de hændelser, som den aktivt og passivt
er involveret i. Dermed lægger modellen den substantielle og essentielle grund for
den bevægelse og forandring, som han beskriver i sin natur loso
Som man kan se, er der tale om den samme struktur som den, vi kender fra Platons
og ikke mindst Parmenides’ ontologi: Det værende er på to forskellige måder, hvoraf
den ene er mere virkelig end den anden. Hos Aristoteles er denne skelnen dog mere
strukturel end værdibaseret: Den gule farve er a edt i den forstand, at den ikke kan
fore ndes uafhængigt af en given gul substans, men det gør den ikke mindre værdig
eller værdifuld end denne. Det muliggør en sammenhængende værdineutral
beskrivelse af det værende. Vi behøver ikke at ofre til Substansen, som deltagerne i
Platons Symposion ind imellem ofrer til Eros
Modellen kan direkte fra teksten stilles op i en oversigt med de senere overvejende
latinsk a edte betegnelser i den sidste kolonne
I oversættelsen har jeg valgt at forstå dem som spørgende, fordi den ubestemte form ikke lader sig
gengive på dansk uden at forfalde til de anakronistiske latinske termer: noget kvantitativt, noget kvalitativt.
Aristoteles selv har nok opfattet dem som ubestemte.
230

.


.


fi

fi

fi

.


fl

:


.


fi

.


fl

fi

fl

fl

fl

fi

fi

 


251

Kategor

På dans

Eksemple

Begre

ousi

god

menneske, hes

essens/substan

poso

hvor mege

to alen, tre ale

kvantite

poio

hvilken slag

hvid, skrivekyndi

kvalite

pros t

til hva

dobbelt, halv, mer

relatio

po

hvo

i Lykeion, på torve

placerin

pot

hvornå

i går, sidste å

tidspunk

keistha

at ligg

ligger, sidde

stillin

ekhei

at hav

har sandaler på, er udruste
som hopli

tilstan

poiei

at gør

skærer, brænde

aktivite

paskhei

at lid

skæres, brænde

passivite

Denne model beskriver det såkaldt substantialistiske grundlag, som resten af
Aristoteles’ univers baserer sig på. Den skelner mellem den materielt formede ting i
sig selv, og de ikke essentielle kvaliteter, som den konkret har, og derudover de
ligeledes for tingen selv ikke essentielle omstændigheder, som den konkret og pt.
indgår i. Denne konkret situerede ting er det, han kalder primær substans/ essens. Ved
på denne måde at tematisere virkelighedens konkrete natur kan man sige, at han
samtidigt får skærpet den distinktion mellem konkret og abstrakt, som tidligere har
været rimeligt uklar. Det i primær forstand virkelige er det, der konkret, fysisk er til
stede og for hånden lige nu
Derudover opererer han også med sekundære (dvs. a edte eller abstraherede)
former for ousia: som f.eks. mennesket generelt, levende væsener (zoa) osv. og en
stor del af den efterfølgende tekst i Kategorierne forsøger at kombinere de to
modeller (dvs. kategorierne i sig selv og den hierarkiske inddeling i former og arter
(eidê og genea)) på forskellig vis
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Natur loso og bevægels
Indlednin
Med sin gennemgang af de ti kategorier har Aristoteles fået lagt en foreløbig bund i
sin verden ved at sige at den i primær forstand består af ting (ousiai), som der kan
udsiges en række forskellige ting om, som dog er a edte af og dermed sekundære i
forhold til tingen selv. Dette ontologiske grundlag kan til en vis grad ses i forlængelse
af Parmenides og Platon, samtidigt med at det omde nerer virkeligheden radikalt og
på en måde, som set med nutidens øjne er naturlig.
Det er den tingenes verden, som vi jo alle kender som vores hverdag og under alle
omstændigheder lever vores praktiske liv i. Man kan sige, at han dermed forbinder
selve den teoretiske tankeform, som op til dette tidspunkt har været bundet til og
dermed også viklet ind i religiøst, metaforiske måder at tænke på, til den praktiske
tankeform, som vi som mennesker helt tilbage til den tidlige stenalder har benyttet os
af i forhold til konkrete ting ting og konkret handling. Denne særlige sammenkobling

Se Hansen (2016) s.215ff. eller Hansen (2005).
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Dette er dog en form for substantialisme, som hos Aristoteles selv giver mulighed
for en ret høj grad af eksibilitet og derfor ikke uden videre kan kaldes materialistisk.
Nok binder han væren til det materielle stof (hylê), men for reelt at være noget
bestemt må dette stof have en form; og det ord, han bruger her (eidos, idea) er det
samme, som hans (nærmest pr. de nition) idealistiske lærer Platon bruger, foruden at
han i senere værker (Fysikken og Metafysikken) faktisk de nerer formen som primær
i forhold til stoffet. Derudover har han en særlig kategori for relation og dermed
relativitet (pros ti), hvilket er meget lidt substantialistisk i dette ords materialistiske
betydning. Endelig og ikke mindst er selve den konkrete substans (ousia) i sin kerne
er en relation, som i sig selv kan undergå forandring - når f.eks et hus brænder og
bliver til aske. Han skelner her mellem kvalitativ og substantiel forandring
Det betyder, at selvom Aristoteles nok er substantialist i den forstand, at han
bruger de formede substanser (ousiai) som den konkrete bund i sit verdensbillede:
som det verden mest grundlæggende består og er bygget op af, så ville modellen om
kategorierne ligeså godt kunne bruges som udgangspunkt for en ikke substantialistisk
loso , som f.eks. den buddhistiske. Som jeg andre steder har beskrevet det231, har
begge de to loso ske systemer i sidste ende været nødt til at forholde sig både til
foranderlighed og konstans som aspekter af det værendes natur

af teoretisk og praktisk tænkning er den kognitive forudsætning for det, som bliver til
videnskabelig tænkning
I det værk, som på dansk kaldes Fysikken232, går han så i gang med at beskrive de
principper, som han mener må gælde for denne naturlige verdens måde at være og
fungere på. Det gør han, som vi om et øjeblik skal se, ved at undersøge de arkhai,
som tidligere tænkere har opereret med som udgangspunkt for deres forståelse af
dens opbygning.
Først skal han dog lige have de neret, hvad det, som det hele jo handler om:
nemlig viden (epistêmê), overhovedet er for noget

Vide
Vi siges at kende noget, når vi kender det, det kommer af (arkhai), dvs.
de grundlæggende materialer, som det er lavet af (stoikheia), og dets
årsager (aitia)
Denne viden baserer sig på tingene, som vi umiddelbart opfatter dem,
dvs. de helheder, som vi gennem vores sanser ser dem i
Den egentlige viden (epistêmê) opnår vi dog først gennem analyse og
tematisering, dvs. ved at skille dem ad i i deres dele. Det er det en
de nition består i

Værket starter (Phys.1.1.1. (184a10)) med følgende udsagn
I forbindelse med alle de tilgange, som beskæftiger sig med grundprincipper
(arkhai), årsager (aitia) og grundelementer (stoikheia), opstår viden (to
eidenai kai to epistasthai), når vi kender (gnôrizein) disse. Vi mener nemlig
at kende (ginôskein) noget, når vi kender de primære årsager og
grundprincipper helt ned til grundelementerne. Det er således klart, at man
også, når det drejer sig om naturvidenskaben (hê peri physeôs epistêmê233),
først må forsøge at afgrænse det, der vedrører grundprincipperne
Foruden at få karakteriseret viden bredt gennem gennem en hel række af beslægtede
udsagnsord, får han således præsenteret de tre begreber: arkhai, aitia og stoikheia
som han mener de nerer den form for viden, som må kendetegne en viden og dermed
232

De re første af i alt otte bøger er blevet oversat af Poul Helms: Se Aristoteles (1999 (1951)).

233

Ordret: den viden, der drejer sig om natur.
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videnskab om natur234. Stoikheia betegner materialitet, aitia kausalitet og arkhai er
det samlebegreb, han han bruger, når han taler om det første og mest grundlæggende:
grundprincipperne eller bare dér, hvor det hele starter.
I det følgende (dvs. resten af 1.kap.) foretager han en skelnen mellem det, der for
os (hêmin) er nemmest og mest sikkert at erkende, og den erkendelse, som er i
overensstemmelse med naturen (physei) selv. Han skelner på denne måde mellem en
fænomenal hverdagsvirkelighed, som er i umiddelbar overensstemmelse med de
menneskelige sanser, og den virkelighed, som er i overensstemmelse med tingenes
egen (iboende) natur, og som er målet for den viden, han søger. Dermed lægger han
grunden til det, som jeg i Introduktionen (se s.9) kaldte naturvidenskabens
abstraherede 3.persons perspektiv.
Metoden består i med udgangspunkt i hverdagens umiddelbare opfattelse og de
diffuse (syngkekhymena) helheder, som denne umiddelbart består af, at skille disse
helheder ad (diairein), for ved at gå fra helheden til detaljen at lære deres stoikheia
og arkhai at kende. Det er, når man kender dette materielle og kausale grundlag, at
man kan siges at kende noget
Han giver to eksempler på denne bevægelse fra fænomenal opfattelse til virkelig
viden: Forholdet mellem tingenes benævnelse (onoma) og den beskrivelse eller
forståelse (logos), man giver eller har af den: Ordet cirkel betegner f.eks. en helhed
uden at afgrænse eller de nere den, hvorimod en de nition (horismos) af cirklen
(sprogligt) adskiller den i dens enkeltdele. Tilsvarende kalder børn, skriver han lidt
pudsigt, i begyndelsen alle mænd og kvinder for fædre og mødre, men senere lærer
de at skelne mellem de to betegnelser (dvs. mænd/kvinder og fædre/mødre)
Metoden består altså i at skille den umiddelbart sansede verdens diffust opfattede
helheder ad - det vi ville kalde at analysere og tematisere - for gennem deres detaljer
at synliggøre deres arkhai. Denne tilgang adskiller sig fra noget, vi har mødt
tidligere, ved at være eksplicit empirisk, idet den tager udgangspunkt i den
sanseverden, som for Platon knap nok havde en selvstændig eksistens, og ved alene at
benytte sig af abstrakte begreber uden brug af nogen form for metaforik. Han gør det
således fra starten klart, at den verden, han vil beskæftige sig med, er den, vi har
tilgang til gennem vores sanser. Det er ved at fordybe vores forståelse af den, at vi
opnår viden om noget
For på godt og på ondt at forstå rækkevidden af det skridt, som Aristoteles her
tager, kan man prøve at læse Platons Symposion; ikke som et litterært værk men som
en loso sk, videnskabelig afhandling om kærligheden, og at sammenligne den med
tilsvarende beskrivelser hos Aristoteles

Bemærk endnu en gang det skred i abstraktion, som lister sig ind i oversættelsen: Aristoteles har ord for
viden og for at vide, men han har ikke et særskilt ord for videnskab. Dermed er han heller ikke i stand til
sprogligt at skelne mellem videnskabelig viden og andre former for viden som f.eks. religiøs viden.
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Tingene kan komme af (arkhê) en eller ere ting (stoikheia), som af de
tidligere tænkere er blevet opfattet på ere forskellige måder, men
forstået som natur loso kan det værende ikke være en og ubevægelig
(som hos eleaterne), fordi natur (physis) som sådan er i bevægelse

I 2. kap. af 1.bog (Phys.1.2) går han videre med at opregne de forskellige former for
arkhai, som de tidligere losoffer har bygget deres verdensopfattelse på. Han skelner
her mellem dem, han kalder fysikerne (physikoi), og de eleatiske losoffer - dvs.
Parmenides og Melissos. Fysikerne er, som det blev beskrevet i kapitlet om Den
tidlige natur loso , for Aristoteles kendetegnet ved, at de starter med et eller ere
grundstoffer som det første, hvorimod eleaterne med deres opfattelse af det værende
som ét og ubevægeligt slet ikke kan have nogen relevans for en naturvidenskab
overhovedet. I første omgang begrunder han denne afvisning med at, for at noget kan
være arkhê må det være arkhê for noget andet, og dermed vil væren allerede være
mere end ét, og derudover med at naturlige ting (ta physei235) beviseligt (ek tês
epagôgês) bevæger og forandrer sig.
Den mere systematiske begrundelse kommer dog først i Phys.2.1, hvor han går i
gang med at de nere natur som sådan. Ordet physis kan oversættes som væren i
tilblivelse, dvs. som vækst236, og Aristoteles de nerer det her (i 2. bog) som det, der i
sig selv rummer en impuls (arkhê237) til bevægelse og forandring. Det bliver på denne
måde en betegnelse for det levende og siden også for det, vi mere generelt kalder
naturen238, men for Aristoteles selv ligger skillelinjen lidt anderledes. Han opererer
ikke med et overordnet naturbegreb: For ham er physis stadig de enkelte tings egen
iboende natur; forstået som det, der er styrende for deres måde at bevæge og forandre
sig på. Svarende til det, også vi kalder for tingenes natur
Modsætningen til det naturlige (physei) er det kunstige (tekhnêi), dog sådan at
forstå, at dette gennem det stof, som det er skabt af, er eller har del i det naturlige.
Her er det vigtigt at huske på, at for Aristoteles er det, vi kalder tyngdekraften, ikke
en kraft, der styrer tingene udefra (det blev det først med Newton) men en egenskab
Physei er dativ, og sammen med den bestemte artikel i neutrum pluralis betyder det ordret: de ting, som er
ved natur.
235

236

Tilsvarende er ta phyta vækster eller planterne.

237 At

oversætte arkhê som impuls er nok lige på kanten, men ordet har mange steder denne dynamiske
bibetydning af igangsættende faktor. Udgangspunkt ville derfor være for statisk og igangsætter for præcist i
forhold til ordets ertydighed. Fem linjer længere nede i teksten bruger han vendingen hormê metabolês i
præcis den samme betydning: tilskyndelse til forandring.
Natura er den latinske oversættelse af physis.
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Natur som bevægels

ved tingene selv, som gør, at det tunge søger ind mod universets centrum og det lette
ud mod dets periferi. På denne måde bliver det, set med vores øjne, døde stof
naturligt (physei) og dermed også i en eller anden forstand levende eller i det mindste
sidestillet med det levende239. Det kunstige er kendetegnet ved, at det bliver til ved
den ene eller den anden form for fagkundskab (tekhnêi), og man må kunne sige, at det
på denne måde er a edt af menneskets eller mere præcis den enkelte kunstner eller
håndværkers physis
Aristoteles identi cerer på denne måde sin naturopfattelse med bevægelse og
forandring: Natur er selve den kerne i tingene, som er styrende for deres måde at
bevæge og forandre sig på. Det er den måde han positivt adskiller sin opfattelse fra
eleaternes måde at bedrive loso på: Denne er muligvis relevant på anden vis, men
den falder under alle omstændigheder udenfor rammerne af den viden om natur, som
han er i gang med at de nere.
I første omgang (tilbage i 1.bog) argumenterer han således ikke direkte imod
eleaternes opfattelse af det værende som ét og ubevægeligt; han foretager derimod en
distinktion, som kører den ud på et sidespor: Den hører ind under et andet fag, og han
behøver derfor som naturforsker ikke at beskæftige sig yderligere med den. Denne
argumentationsform er typisk for Aristoteles’ måde at tænke på: Det er ved at
foretage distinktioner, at han får tingene skilt ad og sat på begreber, der dog stadig
hænger sammen og kan fungere som modeller eller begrebsapparatur. Disse modeller
bliver henad vejen tænkt sammen med de andre begreber og modeller, som han siden
udvikler240
Eleaternes loso står dog for stærkt til at han bare kan affærdige dem på denne
måde, og han bruger faktisk resten af 2. og hele 3. kap. af 1. bog til at argumentere
imod denne opfattelse, både ud fra sine egne og ud fra eleaternes egne begreber241.
Det er bestemt heller ikke sidste gang, at Parmenides og Melissos optræder i
Fysikken. Man må derfor kunne sige, at de udgør det afsæt, som han de nerer sin
naturopfattelse ud fra og op imod

Modsætninger og dialekti
Ifølge natur losofferne kommer tingene af et eller ere grundstoffer
(stoikheia), men fælles for dem alle er, at de udleder dem af (arkhê)

239

Det er der koblingen til det, som vi i dag kalder fysik, sker.

Denne måde at tænke på skal ses i modsætning til Platons Sokrates, hvis fokus klart lå på det enkelte
begreb og dets betydning; den enkelte form og det, den er i sig selv som sig selv.
240

241

Se Charlton (1992 (1970)) s. 53ff.
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modsætninger (enantia). Alt andet opstår af modsætningerne - dvs.
dialektisk
Tingene opstår ikke tilfældigt (tykon) men følgende en bestemt logik
(logos), som er styret af modsætningerne. De følges dog af kvaliteter og
omstændigheder, som set i forhold til den givne logik er tilfældige (kata
symbebekos)

I første bogs 4. og 5. kap. diskuterer han de opfattelser af modsætninger som arkhê,
som han nder hos alle de tidligere tænkere: Anaximander lader modsætningerne
udspringe direkte af det ene grænseløse (to apeiron), Anaximenes lader
grundstofferne opstå ved fortætning og udtynding242. Selv Parmenides opererer i den
natur loso ske del af sit digt med varmt og koldt som modsætninger, og Demokrit
skelner mellem atomerne som det fulde (to pleres) i modsætning til det tomme (to
kenon) som henholdsvis værende og ikke værende, som på denne måde får sin egen
form for ikke-værende væren. Undervejs i det to kapitler får han nævnt de este med Heraklit som den mest markante undtagelse
Heraklit er tidligere i 2. kap. (185a6-7 og 185b21-22) blevet afvist som seriøs
tænker på grund af sin paradoksale form, som Aristoteles opfatter som
selvmodsigende og eristisk. For Aristoteles er modsætningerne kendetegnet ved at
være primære243 i den forstand, at de hverken opstår af noget andet eller af hinanden,
men at alt andet opstår af dem (188a28-31). For Heraklit er de tværtimod forbundne
og opstår af hinanden, forstået på den måde at natten først bliver til som modsætning
til dagen og omvendt. For Aristoteles kan modsætningerne derimod ikke opstå af
hinanden, netop fordi de er det modsatte af hinanden
Det er i det mindste det, han skriver på det overordnede niveau (188a31). I den
konkrete gennemgang af modsætningernes dialektiske samspil, som følger
umiddelbart efter, beskriver han det mindre absolut: Tingene opstår ikke tilfældigt
men i overensstemmelse med en bestemt logik (epi tou logou), som udspringer
dialektisk af modsætningerne: Hvad som helst opstår ikke af hvad som helst: Det
hvide opstår ikke af det musiske (mousikon) men netop af sin modsætning: det mørke
eller af det midt imellem, dvs. farverne. Tilsvarende opstår det musiske af det ikke
musiske. På det praktiske niveau opstår de således af hinanden.
Derudover har selve denne logos også sin egen modsætning, nemlig det, der
kommer til som tilfældige omstændigheder (kata symbebekos). Han skelner her
mellem, at noget opstår tilfældigt af noget tilfældigt (to tykhon ek tou tykhontos),

242

Uden dog at nævne hans navn.

243

dvs. arkhê.
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hvilket ikke er muligt, og at det indtræffer244 som biomstændighed (kata symbebekos)
ved den givne logiske proces. Hvilket sker hele tiden
Dermed får han i det samme komplekse argumentationsforløb konstateret, at
verdens processer forløber i overensstemmelse med en bestemt logik eller
lovmæssighed, samtidig med at der kan være ledsagende omstændigheder, som set i
forhold til den givne proces er tilfældige. At være eller blive et musisk menneske er i
sig selv det samme, hvad enten man (tilfældigvis) er mørk eller lys i huden
Det er parallelt til det han i Katagorierne siger om forholdet mellem selve den
givne entitet (ousia) og de forskellige typer af ting, som man kan sige om dem (dvs.
de ni efterfølgende kategorier), som på samme måde er noget tilfældigt eller tilføjet,
som ikke ændrer på selve den givne entitets essens. Et menneske er et menneske,
hvad enten det er lyst eller mørkt i huden. Tilsvarende in uerer dets hudfarve heller
ikke på dets undervisning i de musiske fag eller mangel på samme - dvs. om det er
dannet eller udannet. Dette komplekse forhold bliver uddybet i 2. bog, hvor han først
skriver om de re typer af kausale faktorer (aitia) og derefter om de to typer af
tilfældighed, som han der opererer med (tykhê og to automaton), igen set i forhold til
de tilfældige biomstændigheder (ta kata symbebekos).
Denne helt basale form for logos, som baserer sig på modsætninger og dialektik,
og som konkret udfolder sig i et yderligere samspil mellem omstændigheder, der er
tilfældige, set i forhold til den primære logos eller hensigt, er naturligvis afgørende
for vores forståelse af verden som et på en gang ordnet og komplekst sted245. I det
omfang vi forstår tingenes dynamik, bliver vi i stand til at orientere os i forhold til
dem, uden dog konkret at kunne forudse deres præcise forløb. Det er den forståelse,
han i 2. bog videreudvikler med sin teori om de kausale faktorer (ta aitia) og deres
forhold til det tilfældige (tykhê og to automaton).
Hvordan man end forstår den modsigelse, der tilsyneladende er mellem hans
overordnede beskrivelse af modsætningerne som absolut uforenelige, og den måde
han i praksis lader dem udfolde sig på, så må man kunne se den sidstnævnte
beskrivelse som den begrebslige udfoldelse af den intuitive forståelse, som man kan
sige ligger indfoldet i Heraklits paradoksale logik

Processens tre del

symbainei kan oversættes: det medkommer eller indtræffer og er det ord, som i perfektum participium
neutrum bliver til symbebekos.
244

Det er denne særlige uforudsigelige kompleksitet, som gør, at han i sin etik (som ikke bliver behandlet i
denne gennemgang) er nødt til at skelne mellem en teoretisk og en praktisk form for intelligens. Den
praktiske intelligens kan i denne sammenhæng beskrives som en intuitivt baseret evne til at omsætte sin
viden og erfaring i forhold til livets konkrete dilemmaer. Situationsfornemmelse kunne man måske kalde det.
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Tilblivelse nder generelt sted som en bevægelse fra den ene
modsætning til den anden i noget, der i sig selv forbliver
konstant. Dette underliggende (hypokeimenon) konstante er altid
en substans/essens (ousia)

Første bogs 7. kap. er centralt i den begrebslige opbygning, han er i gang med, for at
kunne beskrive, hvad bevægelse og forandring er, når den nu ikke kan opstå af intet.
Han skelner her lidt teknisk mellem det, som bliver til noget andet, kaldet
tilblivelsesting (to gignomenon), og det, som de bliver til (ho gignetai), og derudover
mellem tilblivelse (genesis) i simpel og sammensat forstand
Det er muligt for et menneske at blive musisk (mousikos), og det er muligt
for det ikke musiske at blive musisk og for det ikke musiske menneske at
blive et musisk menneske. Jeg taler dermed om mennesket og det ikke
musiske som tilblivelsesting i simpel forstand og om det musiske som det,
det bliver til i simpel forstand. Derimod (taler jeg) om det, som det bliver til,
og om tilblivelsesting i sammensat forstand, når jeg siger, at det ikke musiske
menneske bliver til et musisk menneske. (189b35-190a5
Pointen i dette noget kringlede udsagn er, at når noget konkret forandrer sig til noget
andet, så er der tale om en sammensat proces, hvor der altid er tre elementer på spil:
de to modsætninger, hvoraf den ene kommer til på bekostning af den anden, samt
noget tredje, som i sig selv forbliver konstant (to hypomenon): Når et menneske f.eks
bliver uddannet musisk, så betyder det, at modsætningen ikke-musisk forsvinder og
musisk kommer til, men at det konkrete menneske selv forbliver konstant som
menneske.
Det betyder, at tilblivelse aldrig opstår af intet men altid i eller i forhold til noget
underliggende substantielt/essentielt, som nok forandres men alligevel essentielt
forbliver identisk med sig selv. Dette underliggende er det materiale eller stof (hylê),
som forandringen sker med: som når tømmer og tegl bliver til et hus, som
efterfølgende kan brænde og blive til aske, eller når et blegt menneske bliver
solbrændt eller et hvidt hus males rødt. Forandring bliver dermed en
sammenhængende konkret og materiel proces.

Kausalitet
Kausalitet (aitia) kan udtrykkes/forstås på mange måder, men i
hovedsagen kan det sammenfattes i re faktorer (aitia), som yderligere
kan reduceres til det nale forhold mellem stof og form.
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I anden bogs 3. kap. går han så i gang med at indkredse de kausale faktorer, som er af
afgørende betydning for en given forandringsproces. Det er den model, som
sædvanligvis kaldes de re årsager. Her er det dog vigtigt, at være opmærksom på, at
Aristoteles’ årsagsbegreb er en del bredere og mere deskriptivt end det, den moderne
naturvidenskab opererer med
Hans udgangspunkt er, at kausalitet (aitia246) kan udtrykke sig på mange måder,
men at de i hovedsagen kan sammenfattes i re former. I løbet af dette og de følgende
kapitler får han lavet denne sammenfatning i alt tre gange med lidt forskellig ordlyd
og forskellige former for eksempler. De to første af den første lyder som følger
I en forstand forstås (legetai) dét tilgrundliggende, af hvilket noget bliver til,
som årsag (aition): som bronzen til statuen og sølvet til skålen ……… men i
en anden forstand er det formen (eidos) eller forbilledet (paradeigma), det vil
sige den beskrivelse (logos247), som er styrende for det, noget er (tou ti ên
einai248) ….… (194b24-28
Den første årsag er altså stoffet og den anden formen, hvilket svarer til substansen/
essensens to grundelementer. Det tilgrundliggende (enhyparkhon) svarer ligeledes til
det tilbageblevne og konstante (hypomenon) som lå under (hypokeisthai) det
procesforløb, som han beskrev i første bogs 7. kap. Han kalder det også for hylê
(stoffet). Den konkrete og daglige betydning af hylê er ved eller træ, dvs. det
materiale, man bruger, når man bygger et hus eller en hytte. Via latin bliver det til
materien, men det er vigtigt at forstå det relativt i forhold til enhver given form: Som
tømmeret er materiale for huset, er huset materiale for byen. Eksemplerne her
fokuserer dog på hylê som materielt stof, og det er tydeligt, at Aristoteles i denne
første gennemgang først og fremmest tænker på ting og ikke på begivenheder eller
idealiteter
Formen, som Aristoteles i modsætning til Platon placerer entydigt i tingen selv, er
det, der sammen med stoffet realiserer en ting som ousia (substans/essens). Den
leksikale betydning af ousia er ejendele eller gods, så Aristoteles brug af ordet som
fagterm har en klar materiel klang, samtidigt med at det er en participial form af
verbet at være (einai), som frister til at oversætte det som essens.

246

Ordet aition er forbundet med verbet aitiaomai, med betydningen: holder ansvarlig eller anklager for.

Logos er jo af den samme ordstamme som legetai og betegner den samme betydningsenhed af noget
sprogligt udsagt, som er bærer af en eller anden form for rationalitet eller rationale. Her kunne den helt
udfoldede oversættelse være noget i retning af: Den beskrivelse, som de nerer den givne genstand.
247

To ti en einai er en af Aristoteles helt specielle og komprimerede fagtermer til at betegne en tings essens.
Det må kunne oversættes som noget i retning af: det noget (fra begyndelsen) var (bestemt til) at være). Her
står det i genitiv (tou).
248
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Denne dobbeltbetydning er, som det tidligere er blevet beskrevet, helt afgørende
for forståelsen af Aristoteles’ særlige verdensbillede: Den verden vi lever i er på en
gang sto ig i materiel forstand og essentielt styret af former, som nok er i tingene,
men som samtidigt er nalt styrende og dermed peger i retning af den overordnede
forstand eller bevidsthed, som han opererer med både i sin psykologi og i sin teologi
eller metafysik. Han placerer sig således et sted midt mellem Platons såkaldte
idealisme og den moderne naturvidenskabs materialisme
På samme måde, som vi så det i forbindelse med Kategorierne, giver han ikke
nogen anden begrundelse for disse grundlæggende begreber end den, der angives
med ordet legetai: Det er sådan vi taler om det og umiddelbart forstår det. Efter et par
eksempler, som jeg undlader her, går teksten videre med den tredje af de re årsager
Endvidere det, hvorfra den primære impuls (arkhê) til en ændring eller
stilstand kommer, sådan som f.eks. den, der har overvejet en sag eller givet et
råd (bouleusas249), er årsag, eller faderen (er årsag250) til barnet eller i det
hele taget det, der bevirker til det, der bevirkes, eller det, der forandrer, til
det, der forandres. (194b29-33)
Dette er den bevirkende årsag, som svarer nogenlunde til det, vi i dag forstår ved en
årsag. En forskel er dog, at Aristoteles i modsætning til den moderne naturvidenskab
opererer med årsager, som både kan være fysiske og ideale. For ham er
billedhuggerfaget f.eks. den bevirkende årsag til en statue (195a6-7). I det hele taget
er det naturvidenskabelige årsagsbegreb kendetegnet ved, at det alene fokuserer på
selve den fysiske bevægelse, hvorimod Aristoteles mere bredt forsøger at beskrive
den lovmæssighed, som er gældende for situationen som helhed: Det forhold, at der
overhovedet kan være to billardkugler, som kan støde ind i hinanden med det resultat,
at den, der bliver ramt, bevæger sig i den retning, den gør - inklusive den rolle
bevægelsen spiller i spillet som helhed. Dette sidste er den nale årsag
Endvidere som målet; det vil sige hensigten (to hou heneka): som f.eks
sundheden (som årsag) til det at spadsere. For hvorfor spadserer man? For at
blive sunde, siger vi; og ved at sige således, mener vi at have angivet årsagen.
Foruden de ting, som, når noget andet har sat bevægelsen i gang, kommer
imellem (som midler til) målet: som slankekure, udrensning, medicin og
instrumenter som (midler) til sundhed. For alle disse ting er til for målets

Ordet kan have ere forskellige betydninger, som alle er relevante som eksempler, og dermed ligger
implicit i teksten. Jeg har valgt at medtage to af dem.
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Disse paranteser er - som de græske - stadig mine tilføjelser.
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skyld, men de adskiller sig fra hinanden ved at være henholdsvis handlinger
og instrumenter. (194b33-195a3
Verden er grundlæggende organiseret på en sådan måde at tingene passer sammen og
fungerer i forhold til hinanden: Vi har tænder i munden for at kunne bide og tygge
vores mad, og de er som for- og kindtænder formet og placeret, som de er, for at
kunne varetage disse funktioner. Det er dog vigtigt at præcisere at Aristoteles’ nale
årsag på samme måde som hans naturbegreb er immanent. Han opererer således ikke
med nogen overordnet hensigt eller mål for verden som helhed; naliteten består
alene i at virkeliggøre det, som potentielt (dynamei) allerede ligger i tingenes former
og natur, indenfor rammerne af den måde verden fungerer på. Hans udgangspunkt er
ta phainomena: hvordan de opstår og forsvinder; og der er intet, der tyder på, at han
har beskæftiget sig med verdens udviklingshistorie eller endsige dens formål - udover
til stadighed at virkeliggøre det, som den potentielt allerede er
Efter denne opsummering af de re måder, noget i hovedsagen kan siges at være
årsag på, fortsætter han diskussionen om tingenes årsagsbestemthed (to dia ti) og han
læser modellen sammen med andre af de modeller, han opererer med. Undervejs
(195a15-26) får han lavet endnu en opsummering, hvor han med lidt andre ord og
andre eksempler får sagt det samme eller noget lignende: Det ser stadig ud som om
modellen i første omgang er tænkt i forhold til konkret fysiske ting og væsener, men
han ser også bogstaver som årsag til stavelserne og indenfor den formelle logik de
betingende antagelser som årsager til konklusionen. Helt hende i 7. kap får vi den helt
korte udgave
stoffet (tên hylên), formen (to eidos), det der sætter bevægelsen i gang (to
kinesan) og det for hvis skyld (to hou heneka)
(198a24-25
Denne skematisering står dog som optakt til, at han koger modellen ned til kun to
årsager: stoffet og det for hvis skyld. Stoffet er det, som er nødvendigt, for at noget
overhovedet kan være i konkret fysisk forstand, og naliteten ligger allerede i formen
som som processens mål og igangsætter. Den grundlæggende kausale dynamik
kommer således i denne udgave til at ligge i forholdet mellem stof og form.
De forskellige udgaver af modellen får dog lov til, sammen med de ret så
heterogene eksempler, at stå sidestillet som muligheder. Han er tydeligvis her mere
optaget af at udfolde kausalitetens kompleksitet end af at nå frem til en præcis og
sammenhængende model. Samtidigt fornemmer man Platons skygge: I sidste ende er
det, som vi så det i Timaios, formen, der er den afgørende dynamiske faktor.
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Det er dog som om han glemmer den anden ligeså vigtige side af
foranderligheden, som er tilintetgørelsen (phthora): Hvis det er formen, der er
styrende for tingenes virkeliggørelse (energeia), hvad er det så, der er bestemmende
for deres ligeså naturbestemte udslettelse?

Tilfældighed

Det tilfældige (tykhê og to automaton) er kendetegnet ved at det kommer på
tværs af det givne procesforløbs egen indre kausalitet. Det bliver på denne
måde tilfældigt i forhold til dette - uden at det dog fratager det dets egen
kausalitet
Tilfældigheder er således sekundære omstændigheder (kata symbebekos), set
i forhold til det egentligt intenderede (proairesei) eller naturlige (physei)
kausalforløbs nalitet.
Tingenes natur er nal: som en bevægelse imod et mål, som, hvis ikke der
kommer noget i vejen, vil realisere sig som en form

I kapitlerne 4-6 diskuterer han det tilfældige (tykhê og to automaton), som logisk set
må stå som modsætning til den lovmæssighed, som er blevet beskrevet i 3. kap. Er
tilfældet i sig selv en femte type årsag, eller er alting kausalt bestemt på den måde,
som det er blevet beskrevet i det foregående? Det må nogenlunde være sådan, han
stiller spørgsmålet i 4. kap., samtidigt med at han kritiserer blandt andet Empedokles
for at bruge begrebet uden at forholde sig direkte til det: Teoretisk set forholder han
sig kun til årsager; og alligevel er der ting i hans konkrete verdensbeskrivelse, som
sker tilfældigt
I 5. kap. besvarer han spørgsmålet ved at beskrive tilfældigheden i forhold til den
bestemte hensigt (to hou heneka), som en given handling eller naturlige hændelse251
forløber med, og de i forhold til denne tilfældige hændelser, som kan komme ind på
tværs af denne (kata symbebekos) og give den et nyt formål. Som når en mand går på
torvet for at handle og tilfældigt møder en bekendt, som giver ham mulighed for at
samle penge ind til en fest
Det er korrekt at sige, at tilfældet er noget, som går ud over det, vi kan gøre
rede for (paralogon); for redegørelsen (logos) hører til det, der til stadighed
Hos Aristoteles er natur (physis) jo også kendetegnet ved at være udtryk for en hensigt.
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Den præcise betydning af logos og med det adjektivet paralogos må her som så
mange andre steder være kompleks: Det må referere til det, som vi på fornuftig eller
logisk vis kan gøre rede for. Tilfældet eller det tilfældige er kendetegnet ved, at det
ligger udover dette; at det så at sige bryder sammenhængen, dvs. det kausale forløb,
som vi netop har vores fokus på. Dette er i det nævnte eksempel bestemt ved
hensigten (den nale årsag), og den er én bestemt i modsætning til de tilfældige
hændelser, som er ubestemte eller ubestemmelige (aorista): Alt kan sådan set ske, når
jeg går på tovet for at handle - udover at jeg kommer hjem med de varer, jeg havde
planlagt at købe
To kata symbebekos er det samme begreb, som Aristoteles bruger i Kategorierne
til at karakterisere de ikke essentielle forhold ved essens/substansen (ousia), som på
samme måde ses som tilfældige omstændigheder i forhold til det, der essentielt
de nerer en ting
I 6. kap. gør han rede for sin særlige skelnen mellem tykhê og to automaton. Ordet
tykhê kan betyde tilfælde, men det har derudover ere betydninger, som han gør brug
af uden at skille dem klart ud fra hinanden: Det betyder også skæbne og i sammensat
form kommer det som eutykhia og atykhia til at betyde held og uheld og bliver
dermed en subjektiv kategori. Tykhê gælder derfor alene for væsener, som har et
subjektivt, indre liv, der sætter dem i stand til at vælge (proairesis) og at handle
(praxis), og for hvem noget derfor kan lykkes eller mislykkes. Det er sådan han uden naturligvis at bruge ordet - i praksis får de neret subjektivitet, og tykhê bliver
følgelig den subjektiv underkategori til to automaton som står for det blot og bart
tilfældige
I anden bogs to sidste kapitler (8. og 9.) argumenterer han for natur som nal form.
Det betyder, at alle naturgivne substanser (ousiai) er og udvikler sig (gignontai) med
henblik på et formål: fortænderne er skarpe for at kunne skille føden af og
kindtænderne ade og brede for at kunne tygge den. Det gør han i diskussion med en
form for proto-darwinisme, som han nder hos Empedokles og de mislykkede
blandingsvæsener, som denne beskriver (se s.187). Disse repræsenterer en forestilling
om, at tingene er opstået mere eller mindre tilfældigt, men at det på grund af
nødvendighed (anangkhê) kun er de funktionelle former, der har overlevet
Han begrunder sit synspunkt med den funktionalitet og kausalitet han generelt
nder i verden; den kausalitet, som han i sidste ende fører tilbage til den enkelte
forms nale kraft. Denne teleologiske opfattelse af tingenes natur har naturligvis
været stærkt omdiskuteret ikke mindst på grund af dens modstilling til noget, der
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eller for det meste er tilfældet, hvorimod tilfældet hører til de ting, der sker
udover dette. Da det, som er årsag på denne måde, er ubestemt, er
tilfældigheden følgelig også ubestemt. (197a18-22

minder om en darwinistisk forståelse, men den skal næppe forstås mere vidtgående
end den nalitet, vi også i dag nder i generne
For Aristoteles er natur jo alene den kerne af selvbevægelse, som han nder inde i
den enkelte essens/substans (ousia). Han har ikke nogen forestilling om Naturen som
en helhed og derfor heller ikke om, at den naturlige verden som sådan har en særlig
hensigt eller mål. Den fuldkomne tanke og dermed også hensigt bevæger sig - som
hos Platon - i en uendelig cirkel. Verden er som den er, og det er denne foreliggende
verden, han udforsker. Bortset fra her, hvor han citerer Empedokles, så beskæftiger
han sig stort set heller ikke med evolutionsteori
Begrebet nødvendighed (anangkê), som han behandler i 9. kap., de nerer han
konditionelt, logisk: forstået på den måde at når de og de forudsætninger foreligger,
så følger nødvendigvis den og den slutning. Nødvendighed er således heller ikke en
årsag i sig selv men må forstås relativt som forbindelsesled mellem de givne
præmisser og den konklusion, som følger. Denne snævre forståelse af nødvendighed
adskiller sig klart fra den metafysiske betydning ordet havde i Platons Timaios og i
den tidligere loso i det hele taget. Den forhindrer iøvrigt haller ikke ham selv i
andre steder at bruge ordet i dets traditionelle betydning

Potentialitet og realite
Dermed er jeg kommet gennem de to første bøger af Fysikken, hvor Aristoteles
opbygger det net af begreber, som gør det muligt for ham begrebsligt at beskrive og
forstå bevægelse og forandring som en sammenhængende proces og dermed som den
måde, verden fungerer på. Han får således løst det eleatiske problem, samtidigt med
at han har lagt den begrebslige grund for en videnskab om natur
For, som han skriver i starten af det første sammenfattende afsnit af 3. bogs første
kapitel
Da natur er en impuls til bevægelse og forandring, og da vores undersøgelse
drejer sig om natur, så er det nødvendigt ikke at forbigå spørgsmålet om hvad
bevægelse er; for, hvis vi er uvidende om det, er vi nødvendigvis også
uvidende om natur
(200b12-5
Dette er på en gang en opsumering af de to første bøger og indledningen til den tredje
og fjerde, som beskriver de begrebslige forudsætninger for, at disse naturgivne
bevægelser kan nde sted. Bevægelse er, skriver han efterfølgende, noget
sammenhængende (synekhes), og det er præcis denne sammenhæng, han i det
foregående har fået sat på begreber. Derudover skriver han, at bevægelse ikke kan
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foregå uden sted (topos), tomrum (kenon) og tid (khronos). Dertil kommer det
ubegrænsede (apeiron), som er forbundet med det sammenhængende i den forstand,
at der er nogen, som forstår det som det uendelig sammenhængende
Det er de re emner, som tredje og fjerde bog behandler sammen med selve
bevægelsen som det femte og det er det, han lægger ud med. Der er dog ikke længere
tale om at beskrive begrebernes samspil men alene om at de nere dem som
forudsætninger for den allerede beskrevne proces. Derfor slutter min gennemgang
her
Jeg mangler dog som det sidste at få præsenteret den alternative model, som
Aristoteles ofte også benytter sig af, når han skal beskrive bevægelse. Den har
allerede tidligere været på banen et par gange, men fordi den er så integreret i vores
moderne måde at tænke på, har den ikke umiddelbart krævet nogen særlig
præsentation. Den er dog aristotelisk nytænkning og en tankeform, som i praksis også
i dag fremstår som både elegant og intuitiv. Den bliver beskrevet i det afsnit om
bevægelse, som han giver i de første tre kapitler af 3. bog
Han starter her sin redegørelse i 1.kap. med at knytte denne bevægelse eller
forandring (kinêsis) an til kategorimodellen: Eftersom disse kategorier de nerer det,
der i konkret og fysisk forstand er, må bevægelse altid ses i forhold til dem, foruden
at den er bevægelse mellem modsætninger. Det er indenfor rammerne af dette
konkret, fysisk værende, at han de nerer bevægelse som virkeliggørelse (entelekheia)
af det, som (allerede) potentielt er (tou dynamei ontos)
Det er vigtigt for Aristoteles at holde fast i, at virkelig væren er konkret fysisk
væren, og at den form for bevægelse, han taler om, er konkret fysisk bevægelse, som
man opfatter den med sine sanser. Det er i forhold til den, at han introducerer en ny
form for - stadig konkret - væren, som ikke er reelt værende men blot som en
mulighed. Denne særlige mulig-væren er kendetegnet ved, at den på forhånd er i
tingen som noget, der kan realiseres, men ikke behøver at blive det. Det er ikke alle
agern, der bliver til fuldt udvoksede egetræer, men de har alle det nødvendige
potentiale - i modsætning til f.eks. de småsten, som de ligger blandt.
Det er en utroligt enkel måde at beskrive verden som noget, der er processuelt
forbundet i tid: Fremtiden ligger allerede indbygget i nutiden som muligheder og
dermed også begrænsninger. Man kan også sige, at det lille ord dynamei intuitivt
sammenfatter hele den teori om kausalitet, som er blevet beskrevet i det foregående,
og som jeg fra og med Heraklit har forsøgt at indkredse med ordet logos eller logik.
Det eksempel, han giver, handler om bygning af et hus
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At bevægelse består i dette er klart af følgende: Når nemlig det-der-kanblive-til-et-hus252, i og med at vi siger, at det er noget sådant, er i færd med at
blive virkeliggjort (entelekheiai), så bliver der bygget et hus, og det er det
husbygning består i. (201a17-19
Og er par afsnit længere fremme
Det er dermed klart, at bevægelse består i dette, og at den nder sted der,
hvor selve virkeliggørelsen (entelekheia) nder sted, og hverken før eller
senere. Det er nemlig muligt for hver enkelt ting snart at være i udførelse
(energein) og snart ikke at være det - som f.eks. det-der-kan-blive-til-et-hus.
Det er udførelsen (energeia) af det-der-kan-blive-til-et-hus, som noget-derkan-blive-til-et-hus, der er husbygning. For enten er husbygning udførelsen
af det-der-kan-blive-til-et-hus eller huset selv. Men når der er et hus, er der
ikke længere noget-der-kan-blive-til-et-hus, for det-der-kan-blive-til-et-hus
bygges til et hus. Husbygning er således nødvendigvis en udførelse
(energeian), og husbygning er en bevægelse. (201b7-14
I starten af 2. kap. henviser han til sine forgængeres ikke særlig heldige
de nitionsforsøg med ord som anderledeshed (heterotêta), ikke-lighed (anisotêta)
eller sågar ikke-værende (to mê on). Ingen af disse ord beskriver dog, som han
skriver, selve bevægelsen. Det, der gør bevægelsen vanskelig at de nere er
at det, den kan (to dynaton), er uafsluttet med hensyn til det, den er i gang
med at udføre (energeian).
(201b29-33
I den fase er den hverken det ene eller det andet, og Aristoteles er således oppe imod
dén traditionelle græske ontologi, som Parmenides satte på ord, og som kun tænker i
enten eller: enten er det eller det er ikke. Denne rkantethed havde en række logiske
men også kontrafaktiske konsekvenser, som Aristoteles her og i det foregående får
gjort op med: Men samtidigt med at han beskriver, hvordan tingene bevæger sig, får
han også beskrevet, hvordan de nødvendigvis også må kunne være på forskellige
måder: For at kunne beskrive, hvad forandring og bevægelse er, så må man acceptere,
at tingene kan være både som realitet og som noget potentielt
For at kunne foretage denne nytænkning, må han som sædvanlig arbejde med det
sprog, som stod til hans rådighed. Dynamis betyder almindeligvis evne eller magt, og
det er forbundet med verbet: dynasthai, som betyder at kunne, og heraf dannes
252

Oikodomêton - dvs. tømmer, sten og mørtel, foruden, som Aristoteles tænker det, selve håndværket.
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verbaladjektivet: dynatos: i stand til, mægtig. Entelekheia kan ordret oversættes som:
det, der er i mål: som fuldstændighed eller realisering, det reelle. Energeia er også
på dansk et energisk ord med fokus på selve gerningen (to ergon). Det egner sig
derfor perfekt til at udtrykke den fortløbende og endnu ikke afsluttede og dermed
processuelle udførelse, som er pointen lige her. Samtidigt får han udmøntet den
forestilling om kraft, styrke og magt, som tidligere var indlejret i vanskelige religiøse
forestillinger, til det for os helt areligiøse og dagligdags begreb energi.
Hvis man som læser ikke helt er druknet i denne række af ikke særligt læselige
citater (vi nærmer os trods alt slutningen af bogen), så er det her muligt at iagttage en
vigtig tankeforms tilblivelse. I dag ved vi godt, hvad det vil sige, at noget er
potentielt, og energibegrebet er stadig - selv efter at det modsvarende substansbegreb
i helt moderne tid har mistet en væsentlig del af sin vægt - helt centralt og
selvfølgeligt for vores forståelse både af den måde, universet fungerer på, og af vores
helt jordnære dagligdag: både når vi taber pusten hen på eftermiddagen, tanker bilen
op eller tænder for fjernsynet

Konklusio
I min gennemgang af Aristoteles har jeg valgt at koncentrere mig om det naturbegreb,
som er grundlaget for de mere konkrete beskrivelser af verden, som han giver i andre
værker. Natur er processer, som bevæger sig i et samspil mellem forskellige former
for kausalitet og så de tilfældigheder, som gør, at verden og dermed også
menneskelivet nok forløber lovmæssigt og dermed med en vis grad ad
forudsigelighed, men samtidig på det konkret forløbende plan alligevel forbliver
uforudseeligt.
Derudover får han via sit substansbegreb de neret den virkelige virkelighed som
konkret og fysisk og dermed også de naturlige processer som bevægelser, der foregår
med og i sådanne konkret fysiske genstande, samtidigt med at han med sit fokus på
formen som det, der de nerer og styrer det materielle stof, fastholder en balance
mellem det, som i senere tider er blevet kaldt materialisme og idealisme
Det er denne begrebsligt de nerede balance, som sætter ham i stand til at fastholde
tingenes materielle realitet, samtidigt med at han opererer med idealiteter som
geometriens former og for menneskenes vedkommende med subjektive kategorier
som valg og handling. Dermed bliver han faktisk i stand til at beskrive menneskelivet
(etik og politik) ud fra et eksistentielt perspektiv, samtidigt med at han fastholder
mennesket som et naturligt, kropsligt væsen. Ansatsen til denne beskrivelse ligger
allerede her i Fysikken
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Fysikken handler desuden om tingenes fysiske tilblivelse, og teoretisk skelner han
klart mellem fysiske ting og idealiteter udtrykt som en grundlæggende skelnen
mellem fagene fysik og matematik (193b22ff.), men i sin gennemgang af de re
årsager kommer han med en del eksempler, som overskrider den fysiske ramme. Han
vender også ere gange tilbage til den centrale re punkts model med ere og mere
vidtgående eksempler, og denne del af teksten får dermed noget søgende og uafsluttet
over sig.
Det er som om, hans optagethed af kausalitet generelt får ham til at overskride den
faglige ramme, han har sat for denne tekst254. Samtidigt er der dog ikke nogen tvivl
om, at han har fat i en ende: Også ideale størrelser som tal og logiske
argumentationsforløb for ikke at tale om hverdagens hændelsesforløb må hænge
sammen på måder, der må kunne beskrives kausalt og logisk. De este af de
eksempler, han kommer med, virker dog søgte eller skæve. Det er derfor mit indtryk,
at han her får sat sig mellem to stole, og at modellen kunne være udtrykt klarere og
enklere, hvis han havde holdt sig indenfor fysikkens rammer
Men når man ser det i forhold til de logiske værker, som han jo også har skrevet,
og som vel må kunne forstås som handlende om den kausalitet, der er eller bør være
mellem sproglige udsagn, så forstår man hans ønske om at få tænkt de to områder
sammen, selvom det hverken lykkes eller hører hjemme i denne sammenhæng. For
mig at se er det endnu et eksempel på en tanke, som ikke bliver tænkt færdig og på
253

Så han har begrebet liggende lige for hånden.

Eller som redaktøren med sin navngivning har sat for den. Dens titel (Fysikken) går jo ikke tilbage til
Aristoteles selv.
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Sådan som begreberne bliver sat op i slutningen af 2. bog med deres fokus på den
nale årsag som den, der i sidste ende er afgørende for tingenes virkeliggørelse, så
mangler jeg dog et modbegreb til at forklare deres ligeså naturlige og essentielle
tilintetgørelse. Biomstændighederne optræder selvfølgelig som ulykker, der kan
forklare, hvorfor ting ikke altid udvikler sig efter hensigten, men vi får ikke nogen
forklaring på, hvorfor det levende ikke bare tilfældigt og en gang imellem men helt
systematisk og dermed essentielt dør. Han taler igen og igen om tilblivelse og
tilintetgørelse253 både i Fysikken og andre steder, men intet sted giver han en særskilt
gennemgang af tilintetgørelse som sådan. Hele hans systematiske begrebsdannelse
handler om at beskrive tingenes tilblivelse - dvs det levendes evige stræben mod at
realisere de former, som det potentielt er.
Det ligner for mig at se en platonisk lapsus eller måske bare en tanke, der ikke er
nået at blive tænkt færdig indenfor rammen af de værker, vi har overleveret. Stadig
dog - tænker jeg - fordi den platoniske tankeform har skygget for den og har gjort den
mindre nærliggende at tænke

værkets søgende og uafsluttede karakter: Der er en mere omfattende tanke, som
intuitivt presser sig på, og forstyrrer den enkelhed, som ligger i modellen som indsigt
og vision, og som han let (må man formode) kunne have udtrykt, hvis han havde
holdt sig indenfor de faglige rammer, som den fra først af var udtænkt til
Noget lignende gør sig gældende i forhold til den alternative model (potentielt-reelt).
Som han beskriver det her, er bevægelse kendetegnet ved, at noget muligt er i færd
med at blive realiseret; dvs. det er selve processen fra bar og blot potentialitet til i
sidste ende fuldt aktualiseret virkelighed. Som f.eks. agernets vækst til egetræ, som
vil fortsætte, så længe der stadig urealiseret potentielt (energeia) tilbage. Her kommer
jeg igen til at mangle et princip for realiseringens modsætning: dvs. svind, afmatning,
ældelse og død. For på det tidspunkt, hvor al potentialitet er aktualiseret, skulle vi i
princippet have et fuldt udfoldet egetræ, men dette vil jo have potentiale til at leve og
også vokse i mange hundrede år endnu, mens det langsomt svinder ind og til sidste
dør
Aristoteles forholder sig, så vidt jeg har kunnet nde ud af det, ikke på anden
måde til dette spørgsmål, end ved at sige, at det, som ikke er evigt, er potentielt ikkeværende (Ross 1995 (1923) s.183). Dermed forandrer det sig naturligvis til noget
andet, men det beskriver ikke selve den modsvarende proces, som består i at det
første ældes og svinder hen frem mod selve tilintetgørelsen.
Han afviser også, at der skulle være et særligt princip for det slette eller
mangelfulde255 (to kakon). Det nale princip betegner tingenes stadige stræben mod
den mest perfekte form, som i sidste ende er Guds form. Selv materien som sådan
tager del i denne stræben. At denne stræben i praksis har sine grænser og - må man
formode - aldrig overskrider eller vil komme til at overskride universets nuværende
form i retning af større perfektion, forklares alene som et resultat af den
nødvendighed, som vi i Timaios så som en indbygget begrænsning i materien, og ikke
med noget negativt eller grænsesættende princip (Ross s.184). Det som hos
Aristoteles er den reelle, virkeliggjorte verden er stadig256, som hos Platon, den bedst
mulige
Alt i alt må man sige, at Aristoteles på trods af at han på det naturvidenskabelige
niveau klart beskriver, hvordan det ene bliver til ved at noget andet går til grunde, så
alligevel på det metafysiske niveau fastholder Platons særlige positive idealisme: Der
er en Gud, som er god, og en materie, der sætter en uomgængelig (anangkhê) grænse
for denne godhed. Denne uomgængelighed bliver tematiseret i hans beskrivelse af
forandringsprocesserne, men i hans forståelse af Universets helhed - dvs. i hans

255

Ross henviser her til Metafysikken 1051a4-21.
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På trods af 2.bogs 9.kap. Se s.266.
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metafysik - får Det Gode i form af Gud stadig lov til at overskygge sin naturlige
modpol, som på dette niveau forbliver utematiseret.
Det er formodentlig også grunden til, at han aldrig udvikler et overordnet
naturbegreb. Natur (physis) refererer alene til noget, der be nder sig inde i den
enkelte entitet. Det betyder ikke, at universets eller naturens destruktive modpol er
fraværende; den er der i form af den særlige platoniske nødvendighed, men den bliver
aldrig behandlet som et tema i sig selv. Fokus ligger alene på tilblivelse og
konstruktivitet. Denne mangel bliver så meget desto mere synlig, når man ser
Aristoteles’ loso i sammenhæng med den buddhistiske, som helt modsat tager
afsæt i oplevelsen af altings forgængelighed
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Dermed er jeg nået hele vejen igennem den historie, jeg havde sat mig for at fortælle:
Vi er gået fra guder til begreber og fra netværk af genealogier til komplicerede
begrebsapperaturer. Forholdet mellem de to tankeformer har været mere kompleks
end den forskel, vi i dag ser mellem religion og videnskab, og vi har mødt
overgangsformer som guder, der til forveksling lignede begreber, og himmellegemer,
som var guder, men som alligevel opførte sig lovmæssigt. Dertil kom begreber, der
som principper var guddommelige, og som sådan på en gang aktive og lovbundne
skabere af den verden, vi lever i.
Hos Homer så vi gudetænkningen i dens simpelt udfoldede funktion, sådan som
den udmøntede sig i forhold til den historie om store menneskelige bedrifter, som de
to digte handler om. Samspillet mellem den menneskelige og den guddommelige
parallelverden blev ikke forklaret, men vist i praksis. På trods af digtenes
kompleksitet og de ansatser til personlig tvivl og re ektion, som vi så hos enkelte af
de mere tænksomme helte, så var den overordnede virkelighed, som digtene foregik i,
entydig og uden nogen form for eksplicit problematisering
Homers univers fremstår entydig og positivt som det, det er, samtidigt med at vi
dog allerede her fornemmer en tvivl; men det er Hesiod, der som den første
ekspliciterer denne tvivl, og det er den, der motiverer ham til at stille de spørgsmål,
som han forsøger at besvare i sin digtning. Dermed bliver han faktisk den første
losof i den forstand, som Aristoteles de nerede begrebet i det afsnit, jeg citerede fra
Metafysikken257, som en der undrer sig
Det skift, der skete fra Hesiod til de efterfølgende milesiske tænkere, som jo er dem,
vi med Aristoteles plejer at kalde de første losoffer, synes i første omgang at have
været et skift i perspektiv. De fremstår i udgangspunktet som praktiske mennesker,
der gjorde brug af den viden, de k østfra, til at løse konkrete problemer. Først derfra
begynder de at stille spørgsmål til de store og - som Xenophanes konstaterer - dybest
set uløselige gåder, som verden frembyder
Denne praktiske måde at tænke på var dog synlig allerede hos Hesiod i de afsnit,
hvor han beskriver bondens omgang med jord, vejr og værktøj, og det har
formodentlig altid været den måde, mennesker konkret har tænkt tingene og deres
anvendelse på, samtidigt med at de på det teoretiske niveau befolkede dem med
konkret opfattede ånder og dæmoner. Det nye er den teoretiske drejning, som denne
praktiske tilgang får. Det er foreningen af de to perspektiver og tankeformer - den
praktiske og den teoretiske - der på sigt bliver til det, vi kalder videnskabelighed
Se s.247-48.
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Konklusio

Sådan som vi i moderne tid har skrevet historien, som jo er vores egen europæiske
tankes historie, har vi gerne villet se videnskabelig nøgternhed og rationalitet hos de
gamle grækere, men jeg tror, at det er vigtigt - også for at forstå de sære
tankemæssige fænomener, som præger verden i dag - at forstå, at menneskesindet er
en kompleks størrelse, og at der derfor foregår ere ting på en gang. Det er det, jeg
har forsøgt at antyde med min psykologiske tre trins model: At vi under alle
omstændigheder både føler og forestiller os tingene, foruden at vi tænker dem
sprogligt og ind imellem også begrebsligt rationelt. Det er den måde sindet
umiddelbart fungerer på, og ideelt set afstemmes de tre “sprog” løbende og intuitivt i
forhold til hinanden, men i praksis peger de ofte i hver sin retning, og sære ting kan
ske.
Det gælder på det personlige plan, hvor meget psykoterapi netop er fokuseret på
denne afbalancering af de tre måder, vi kan vide noget på, og på de kommunikationseller “oversættelsesproblemer”, der kan opstå imellem dem - som når følelsen siger et
og tanken noget andet. Det gælder dog også kollektivt, dvs. i den måde, vi som
samfund eller helt overordnet: som art på Jorden, tænker vores relationer til hinanden
og til biosfæren som helhed på.
Derfor kan heller ikke loso ens historie være en enkel og entydig bevægelse fra
følelsesdomineret overtro og irrationalitet til klar logisk og empirisk tænkning. Først
og fremmest har den såkaldte irrationalitet sin egen form for rationalitet, som det er
vigtigt at forstå, og selv den mest logisk tænkende forsker har brug for indimellem at
sammenfatte sine tanker metaforisk, og løbende - på samme måde, som vi så det i
Sokrates’ samtale med Menon 258- at eftertjekke sin logik intuitivt, hvis den ikke skal
løbe ud i tomt hjernespin. Dertil kommer, at både den visionære og den begrebsligt
logiske tankeform har sine konstruktive og destruktive sider og udtryksformer. Det er
tydeligt både i historien og i den verden, vi møder i dag
Det betyder, at alle de tre forståelsesformer - den følte, den billedlige og den
diskursivt sproglige - under alle omstændigheder og til alle tider er i spil. Det nye er
den særlige begrebsbaserede forståelsesform, som gradvist - i løbet af den periode,
som er blevet beskrevet her - udvikler sig af den billedlige men inden for rammerne
af den diskursivt sproglige. Den ophæver ikke de gamle former, men den ændrer
deres betydning.
Den begrebslige tænkning sætter os i stand til at tænke vores verden på en langt
mere præcis og nuanceret måde, og den gør det dermed også muligt for os at forholde
os til vores indre billeder og de dermed forbundne følelser på et højere re ekteret
niveau. Det sætter os i stand til at problematisere gudernes eksistens, og det mildner
de ofte voldsomme følelser, som er forbundet med deres umiddelbare visuelle
258
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fremtræden for os. Religion bliver således - både på godt og på ondt - aldrig det
samme for den, der har spist af det kundskabens træ, som Aristoteles plantede.
Både Pythagoras og Empedokles var kendte som store troldmænd og seere, samtidigt
med at de var losoffer. Heraklits fragmenterede værk er dunkelt og ind imellem
skræmmende, samtidigt med at det sine steder udtrykker en lysende klar indsigt i
livets dynamik, og han rendyrker den paradoksale form for logik, som han står lidt
isoleret med i den græske loso historie, som vi normalt fortæller den, men som vi
iøvrigt kender fra visdomslitteratur andre steder i verden.
Parmenides er paradoksal og gådefuld i den måde han uformidlet sammenstiller de
tre aspekter af sit digt på - det religiøse, det metafysisk logiske og natur loso en - og
han bliver dermed uforståelig for den senere eftertid. Alligevel slår han effektivt
igennem ved at introducere en ny form for sammenhængende og trinvis
argumentation, som udfordrer fortidens blot postulerede metafysik og inspirerer til
nye måder at tænke på. Zenon og Melissos skærper det kontrafaktiske aspekt af
Parmenides’ paradoks og udfordrer dermed selve den sproglige logiks grænse; en
udfordring som so sterne omsætter praktisk i forhold til undervisning, retorik og
politik.
Dette kontrafaktiske paradoks skærper på samme måde den begrebslige metafysik
hos de tænkere i det 5. åhundrede fvt, som skriver om natur og kosmologi - dvs.
Empedokles, Anaxagoras og de to atomister. Deres forståelse af verden forbliver dog
klart spekulativ og går i hver sin retning. Empedokles fremstår som en visionær
profet af pytagoræisk tilsnit; Anaxagoras’ vision bliver på grund af sit
uendelighedsbegrebs logiske konsekvenser så vidtgående, at den overskrider grænsen
for, hvad man kan se for sig259; og atomisterne bliver de første, som udvikler en
gennemført materialistisk og mekanistisk teori om verden. Denne får dog - hvis
teksten er autentisk og min fortolkning rigtig - en overraskende og paradoksal
drejning med Demokrits etiske sentenser. Den forventede determinisme vender 180
grader og bliver til eksistentialistisk frihed.
I den europæiske loso s historie står Platon og med ham Sokrates som giganter,
men i vores snævrere perspektiv er deres rolle ret præcis. Sokrates gennemtæsker den
netop udviklede sproglige logik på måder, som på en gang tydeliggør dens
muligheder og dens begrænsninger, samtidigt med at han afslører tidens opblæste
viden.
Dette særlige fokus på uvidenhed og apori er for mig at se en eksplicitering og
næsten metodisk skærpelse af den epistemiske usikkerhed, som lå bag det meste af
Når man forsøger at gøre det, som jeg jo i mit arbejde med teksten har været nødt til, skaber det en
svimmelhed, som er både eksistentiel og metafysisk, og som dermed også følelsesmæssigt bringer mig
derud, hvor denne type af spørgsmål dybest set bliver stillet.
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den tidligere tids tænkning: At blive opmærksom på sin uvidenhed er en forudsætning
for overhovedet at stille spørgsmål og at kunne søge ny viden. Måske kan man sige,
at loso en starter med Hesiods ind imellem næsten depressive tvivl omkring den
viden, han selv formidler
Og måske - for lige at tage et smut tilbage til vores egen virkelighed - skyldes den
afmagt, som demokratiet i disse år oplever i forhold til den ikke demokratiske del af
verden, at vi på forhånd mener at vide, hvad demokrati er, og derfor er ude af stand til
at stille de spørgsmål, som kunne videreudvikle det. Derfor forsøger vi at fastholde
og forsvare det, som om det var en endeligt given størrelse
Derudover præsenterer Platon os for en ny vision af verden, som man kan sige
begrebsliggør guderne i form af de transcendente former eller ideer. Denne vision
udvikler og underbygger han logisk, samtidigt med at han fastholder dens status af
metafor. Dermed ekspliciterer han måske den fornemmelse, som man også tidligere
må have haft omkring de kosmologier, som digtere og losoffer fra de tidligste tider
har sparket af sig: De er billeder på en virkelighed, som ikke lader sig beskrive
direkte, og som derfor hver for sig kan være mere eller mindre rigtige, uden
nogensinde at kunne blive helt præcise
Forskellige visioner betragter det uudsigelige ud fra forskellige udgangspunkter og
kan derfor være forskellige bud på det samme, og de kan dermed også rumme
forskellige former for sandhed uden at det føles modstridende, på trods af at det, de
siger, logisk set er uforeneligt. Derfor starter religionskrigene260 først med den
begrebsligt logiske tanke, sådan som den blev udmøntet i kristendommens dogmatik
og bogstavtro.
Platon afbalancerer de to former for tænkning i forhold til hinanden og bliver
dermed de nerende for eftertidens måde at tænke religion på. Han bliver således den
direkte loso ske forudsætning for kristendommen og dens udløber islam. På denne
måde bliver det Platons rolle at videregive fortiden til eftertiden på et nyt og
begrebsligt grundlag. Derudover kan man sige, at hans særlige dekonstruktivistiske
tilgang på en gang åbner tanken for videnskabelig spørgen og skaber den helt nye
religiøse kvalitet, som vi kalder tro. Før den tid troede man ikke på guderne; man
levede ud fra den forudsætning, at de nok fandtes
Det bliver derfor Aristoteles, som får lov til at gå linen ud og virkeliggøre den fuldt
udbyggede begrebsbaserede tankeform. Det gør han ved at placere formen i tingen
selv og dermed ytter han så at sige guderne ned på jorden. Det bliver dermed tingen
selv og dens måde at interagere med andre ting på, i modsætning til formen og
formerne som sådan, der bliver hans undersøgelsesobjekt. Det gør hans perspektiv
Forstået som den form for krig som som handler om rigtig og forkert tro. Den ene bys guder kæmper
naturligvis med mod den andens, uden at nogen af parterne betvivler eksistensen af den anden parts guder.
Den by, som har de stærkeste guder vinder.
260
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empirisk, og det bliver tingene selv, der gennem de konkrete eksempler kommer til at
de nere begreberne, foruden at de enkelte begreber i analogi med tingenes
interageren kommer til at de nere hinanden og at hænge sammen i grupper som
begrebsapparatur eller modeller.
Denne komplicerede sammenvævning kommer i sidste ende til at fungere som et
symbolsk netværk, der omfatter verden og menneskelivet som helhed i én logisk
sammenhængende model; helt parallelt med de kosmiske visioner, som vi så hos de
tidligere tænkere, men langt mere præcist og nuanceret. Denne begrebsbaserede
vision er et afgørende skridt fremad for videnskaben, men dens bagside er, at den
samtidigt også er tilsvarende mere uoverskuelig og fremmedgjort fra de følelser, som
nok farver og fordrejer den klare tanke, men som i sidste ende også er dens
motivation
Det er denne videnskabelige nøgternhed, som i sidste ende har skabt dén moderne
verden, som vi i dag nyder godt af, samtidigt med at dens bagside også begynder at
blive synlig for os. Denne har dog dog været med fra starten i form af den afspaltning
af motivationen fra tanken, som gudernes begrebsliggørelse indebar. Det betyder, at
den videnskabelige tanke har en indbygget tendens til at følge sit eget rationale, som
ikke uden videre svarer til menneskets eller den samlede biosfæres behov. Denne
tendens er især tydelig i den måde, vi i dag tænker økonomi og teknologisk udvikling
på
Som kontrast kan man nævne, at at udgangspunktet var en verden, som både var
levende og besjælet af levende, bevidste væsener. Det er en verdensopfattelse, der
kaldes animisme, og som vi er vant til at forbinde med de kulturer, som en gang blev
kaldt naturfolk, men som vi her har fulgt hele vejen fra Hesiod og frem til og med
Platons Timaios.
Dette besjælede univers bliver nedtonet med kristendommens modstilling af Gud
og hans skaberværk og menneskets særlige rolle som behersker af naturen. Det er
denne særlige opfattelse af mennesket som transcendent i forhold til naturen, som den
moderne videnskabelige og humanistiske tænkning har fortsat, indtil dens
modsætning, som vi ser det i dag, er begyndt at blive synlig
Hvis man derfor skal forestille sig endnu et trin i den menneskelige tankes udvikling,
så må det være et trin, som rækker tilbage og eksplicit på det re ekterede niveau får
integreret begrebsligheden i forhold til dens intuitivt følte og symbolsk
billedskabende forudsætning. Det som i dag på det samfundsmæssige niveau er
segregeret som kunst, kultur og religion.
På det intuitive niveau er det allerede sådan sindet fungerer. Det så vi allerede i
den måde rationalisten Sokrates i sin samtale med Menon ræsonerede på: Hver trin i
den dialogiske proces blev omhyggeligt eftertjekket intuitivt, og i sidste ende var det
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den intuitive fornemmelse, der var afgørende for hans konklusion261. Det er sådan
sindet umiddelbart fungerer; vi har bare ikke opdaget det og mangler derfor på det
teoretisk re ekterede niveau at forestille os en måde at tænke re ekterende på, som
systematisk og metodisk integrerer alle sindets tre udtryksformer
Hvad dette mere konkret kunne gå ud på, overskrider rammen for det foreliggende
projekt. Helt personligt har jeg dog som et helt privat og anekdotisk eksperiment
bestræbt mig på at skrive denne bog på en sådan måde, at jeg fra starten satte
projektets ramme sådan, at den svarede til den motivation, som jeg umiddelbart gik til
det med, for derfra at kunne stole på min fascination og forsvinde ud ad de tangenter,
som umiddelbart vakte min interesse - i tillid til at det i sidste ende bidrog til
helheden.
Det har stort set holdt stik, ligesom de steder, hvor jeg kørte fast i kedsomhed og
tvivl, meget ofte var der, hvor det var rigtigt at stoppe. Man kan sige, at min metode
har bestået i jævnthen at miste overblikket i delprojekter for siden hen at gen nde det
på en måde, som stadigt var målrettet i forhold til det overordnede projekt - som jeg
dog først begynder helt at få styr på nu, hvor jeg er ved at have skrevet konklusionen
Jeg vil ikke påstå, at jeg har behersket denne form mere, end den har behersket
mig, og i sidste ende må det være op til læseren at afgøre, om han eller hun synes, at
det er lykkedes. Kriteriet må være, at teksten overordnet hænger sammen, og at den
når frem til et resultat, som er tilstrækkeligt eksplicit til at være tydeligt.
Da denne arbejdsform desuden bryder med de almindelige regler for struktureret
arbejde og derfor er ret tidskrævende, kan jeg ikke uden videre anbefale den til
faglige forfattere, som har en uddannelse eller karriere at passe, men som
fænomenologisk eksperiment har det været spændende og svarer til det, jeg i
introduktionen kaldte: at undersøge langsomheden som kategori

261

Se s.215ff.
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Listen er ordnet efter ordstammer med det mest markante ord først.
Sidehenvisningerne henviser til det eller de steder, hvor ordet eller stammen
bliver nærmere beskrevet.

aidôs: skamfølelse, ærefrygt; aidesthai: at skamme sig, føle ærefrygt eller undseelse;
aidoion (subst.) penis, fallos. Se s.53ff.
aition (netrum): årsag, kausal faktor; aitia (plur.); aitia (fem. sing.) i samme
betydning. Se s.224 og s.260ff
alêthês: ikke skjult, sandt, virkeligt; , alêtheia -eiê (subst.)
anangkê: nødvendighe
apeiros: grænseløs, ubegrænset, uendelig, evig; to apeiron: det grænseløse
(Anaximander). Se s. 76ff. s.155f. og s.173ff
aporia: afmagt, problem, spørgsmål. Se s.201
aretê: godhed, dyd, særlige evne. Se s.165ff. og 208ff
aristos: go
arkhê: begyndelse, embede, princip. Se s.74 og s.246
atomos: udelelig, atom. Se s.190
to dia ti: det på grund af hvad, årsag (Aristoteles).
dikê: retfærdighed; deiknynai: vise, anvise. Se s.109 note
doxa: mening, antagelse; dokein: mener, antager. Se s.136, s.219 note og s.223
dynamis: evne, magt, kraft; dynamei (dativ): potentielt; dynasthai: at kunne. Se s.
267ff. og s.177
eidos (neurt.), idea (fem.): form, skikkelse, ide. Se s.205 og s.240
eikôn, eikones (plur.): billede; eikôs (adv.): billedligt, passende, sandsynligt. Se
s.225
energeia: virksomhed, virkekraft; energein: bevirker. Se s.235, 268f
entelekheia: virkeliggørelse. Se s. 267ff. og s.177
epistêmê: viden; epistasthai: at vide. Se s.219 note, 223, 238f., 247ff. og 255f
eris: strid. Se s.52, eristikos: stridbar, diskussionslysten. Se s.153
estin, einai, on: er, at være, værende. Se s.99f., 139ff. og 142
eudaimoniê (ionisk), eudaimonia (attisk): med en guds gode hjælp, held,
lykke; kokodaomonia: ulykke
gignesthai: at blive; egenonto: de blev til; gonimon: skabende element; genesis:
tilblivelse; genos: slægt. se s.41ff

 	

 		

 		

.


.


 			

 			

 			

.


.


.


.


r


.


.


.


.


.


 


.


.


.


.


.


.


.


 


d


.


.


279

d


.


Liste over centrale græske ord og begrebe

gnômê: forstand, forståelse, plan, hensigt; gnôsis: erkendelse, indsigt; gignôskein: at
kende, forstå, bedømme. Se s.121 og s.177f
historiê (ionisk), historia (attisk): undersøgelse, det udforskede, videnskab
homoios, homoiôs, homoiotês: lig, lignende, ensartet, det samme. Se s.80, 156 note
og s.177
hybris: overskridelse, overgreb
hylê: træ, ved, stof, materiale, Den materielle årsag (Aristoteles)
kairos: det rette mål eller tidspunkt. Se s.61 og 66
kenon, keneon: tom, det tomme rum. Se s.190
khaos, khasma: gab, svælg, kaos. Se s.41f
khrêma, khrêmata (plur.): ting, penge, stoffet i modsætning til ånd (Anaxagoras). Se
s.171ff
kleos: ry, rygte, omdømme. Se s.2
kosmos: pynt, orden, verdensorden, den ordnede verden
kydos: ry, ære. Se s.29
logos: ord, tale, fornuft; legein, legesthai, legetai: at tale, siges, menes;
dialegizesthai: at samtale. Se s.99ff. s.207, s.223f., s.246, 249f
menos: kraft, styrke. Se s.29
mêtis: klogskab, klogt råd
metron, metra (plur.): mål
nekros: lig. Se s.27f
nemesis: afsky, retfærdig vrede
noos (episk), nous (attisk): bevidsthed, opfattelse, tanke, planer, forstand. Se s.29f. og
s.177; noêma: det opfattede; noein: at opfatte, forstå; noêsis: opfattelse,
forståelse; pronoia: forudseen, betænksomhed
ousia: ejendom, gods, det værende, det virkelige, væsen. Se s.249ff
to phainomenon: det der viser sig, fænomenet; phainesthai (verb.): at vise sig
phrên, phrenes (plur.): mellemgulv, mavefornemmelse, tanker. Se s.28; phronêsis:
fornuft, praktisk intelligens hos Aristoteles; phronein: tænker, er forstandig;
sophronein: er forstandig
physis: natur; physei (dativ): naturligt; physikos: natur losof, fysiker. Se s.73f, s.76,
s.256
to poion: det hvordan, kvalitet (Aristoteles)
to poson: det hvor meget, kvantitet (Aristoteles)
psykhê: sjæl. Se s.27ff
sophos, sophiê (subst.): kyndig, vis, visdom
stoikheion: element, grundstof. Se s.73f. og s.254
thymos: liv, livskraft, sjæl. Se s.27ff og s.119 note, epithymein: at begære, stræbe
efter. For de mange a edte former se s.195f
to hou heneka: det for hvis skyld, den nale årsag (Aristoteles)
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to symbebekos: det der kommer til, det tilfældige (Aristoteles);
symbainein: det hænder, sker. Se s.258f
xynon: fælles, alment (Heraklit - se dog også Parmenides s.144 note)
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