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Nietzsche om sannhet og viten 

I dette skriftet skal jeg gi en redegjørelse for en diskusjon som oppstod i en filosofigruppe i 

forhold til Nietzsches tidlige skrift «On truth and lies in a non-moral sense.» Argumentene i 

dette skriftet ble presentert med et foredrag av Helge Høibraaten som bakteppe, hvor 

ytterligere argumenter mot den såkalte logosentrisismen og muligheten for sannhet ble 

fremlagt. Det skal sies at min hensikt er ikke å representere en filosof. Både skolastiske verker 

og filosofen selv er mer enn kapable til å ta den rollen. Min hensikt er å tenke gjennom en 

filosof. Som sådan er det jeg legger frem i høyeste grad min egen forståelse av argumentene, 

og jeg har som mål å komme frem til en egen fortolkning. I denne forbindelse kan diskusjoner 

og andres standpunkter virke stimulerende nok til å være en fødselshjelp. 

Det jeg la frem i denne filosofigruppen var min forståelse av noen av hovedpunktene i «Truth 

and lies.» En mygg kan fly rundt og tenke på seg selv som den viktigste skapningen i 

universet, og fra et visst perspektiv er dette riktig. Vårt forhold til sannhet fortoner seg på 

samme måte. Vi tror vi er inne på de høyeste former for sannhet, men alt dette er egentlig et 

spørsmål om perspektiv for et fortolkende subjekt. Som Høibraaten selv henledet til i et annet 

verk, «Den lystige vitenskap,» vår forståelse av sannhet, ifølge Nietzsche, er som en hærskare 

av metaforer som vi har helliggjort og siden rent gått glipp av metaforenes utviklingslinje. 

(som er alt annet enn hellig) Dette fordi den egentlige sannhet er for vond å bære. Verden som 

fenomen er for det første grusom, og for andre er den uoversiktelig og unik i hver eneste av 

sine fremtredelser. Ikke har vi tilgang på oss selv og vår egen vilje, fordi naturen kastet vekk 

nøkkelen. Vi kan bare forstå fra et eget perspektiv som ikke fullt kan erkjennes. Ethvert 

fenomen har sine unike betingelser, og det å gruppere fenomene sammen er å avkorte dem, å 

ta bort deres unike egenskaper. På den måten blir våre mest selvsagte sannheter avviklet. 

Ingen gris er lik en annen gris. Som Nietzsche sier det, å bruke begrepet pattedyr er som å 

gjemme noe bak en busk, som man siden finner. Det er et selvrefererende system som vi 

lovpriser oss selv for å ha funnet som «evig» og «sannhet.» 

Dette falt en av deltakerne for denne filosofigruppen tungt for brystet. Det skal sies at 

Nietzsches standpunkt har falt meg tungt for brystet også, og at jeg gjenkjente noen av 

innvendingene som mine egne. Når det har jeg sagt, har jeg stridet med disse spørsmålene 

over lang tid, på måter som jeg ikke kan redegjøre for nå. Kortest fortalt har jeg tatt et 
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standpunkt som relasjonist der Nietzsche er perspektivist, og mener at faste størrelser, altså 

sannhet, blir til i relasjonistisk forstand.  

Innvendingene gikk som følger, og jeg understreker at jeg gjør mitt beste for å gi en ærlig 

redegjørelse: Vitenskapen har utviklet axiomer som over tid har blitt stadig mer presise, og 

har funnet sannhetsstørrelser som man vil være hard pressed for å benekte. Tyngdekraft, 

evolusjonsteorien og lignende. Skulle man da ikke forholde seg til disse størrelsene? Selv om 

man ikke har absolutt viten, vil dette være det fornuftige å gjøre. Vitenskapelige metoder bør 

følges, fordi disse har vist seg å være den beste måten å finne objektiv sannhet. Jeg kontret 

dette med å si at alle ting oppleves gjennom et fortolkende subjekt. Uansett hvor presise våre 

metoder blir, gjør vi oss den antakelse at vi lever i en objektivt forståelig verden, og at vi har 

tilgang til denne. Med Descartes, vi kan like gjerne bli misledet av en demon. Selve tanken 

om det objektive er illusorisk, siden vi er låst fast i dette fortolkende subjekt. Jeg gjorde den 

konsesjon at i den grad vi sannsynliggjør en virkelighet, blir det fornuftig å forholde seg til 

visse sannhetsstørrelser, slik som newtonsk mekanikk når vi vil ha en motor til å gå. En av 

Nietzsches poenger er at vi er dømt til å fortolke verden både verdimessig og sannhetsmessig, 

og disse kan antakelig ikke atskilles, idet både verdier og sannhet er vår metode for å mestre 

vår verden. Uten er vi hjelpeløse. Vi er altså dømt til å ikke finne noen sannhet, og vi er dømt 

til å lyve om at vi nå har funnet den.  

Min motdebatant vedgikk og er inneforstått med det til nå filosofiske endepunkt at ytterst sett 

er enhver virkelighetsoppfattelse subjektiv, men understreket igjen at vi pågrunn av dette ikke 

kan ha absolutt kunnskap, men tilnærme oss en sannsynliggjøring som stadig blir mer presis. 

Jeg hadde jo brakt på banen tanken om at vi har hatt mange former for vitenskaplige 

antakelser som nå er avlegs, dette synes forøvrig å sammenfalle med Nietzsches tanke om en 

utviklingslinje for en etablert «sannhet.» Min motdebatant understreket dette at i den grad 

vitenskapen tok feil før, var den fortsatt inne på noe, bare i mindre presis grad. Ettersom 

vitenskapen har utviklet seg, har den utviklet axiomer som den har funnet som sanne, og tenkt 

videre utifra disse, og dens metoder har blitt bedre og bedre. For å motvirke problemet med 

subjektivitet ble argumentet om sannsynliggjøring utvidet. De samme størrelser, slik som 

evolusjonsteori og tyngdekraft, kan ha blitt uttrykt med mange forskjellige språk, og av 

mange ulike skoler, som hver for seg ikke har hatt noe med hverandre å gjøre. Og hver av 

disse grupperingene kan, uavhengig av hverandre, funnet at visse størrelser er sanne, og er 

gjenkommende sanne, uansett hvilke metode man benytter seg av. Dette i protest mot at 
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vitenskap bare er nok et språk, en av mange. Den vitenskapelige metode skulle på den måte 

være det beste språk, som kan arte seg på mange ulike måter i ulike kulturer, men som hver 

for seg uttrykker de samme størrelser som derfor, med overveiende sannsynlighet, kan sies å 

være objektivt tilstede, uavhengig av subjekt. Som innvending brakte jeg frem følgende. 

Enhver tusenårig skole, og ethvert språk, er fortsatt avhengig av at noen oppfatter det. Når jeg 

våkner opp om morgenen, har jeg allerede gjort meg antakelser om mitt eget liv og virke 

gjennom mitt minne. Om det faktisk er slik, jeg ikke påvise med absolutt sikkerhet. Det at 

visse gjenkommende mønstre synes å være tilstede i universet, etablert med mange 

forskjellige språk, metoder og verktøy, kan jeg ikke egentlig vite.  

Vi er låst fast i subjektet, og selv om dette subjektet opplever sannhetsstørrelser i samkvem 

med det som oppleves som andre subjekter, kan ingen av disse fastslås med definitiv 

sikkerhet. I den grad vi skal forholde oss til en virkelighet, er det best for oss å forholde oss til 

visse lovmessigheter, ellers går det skeis. Vitenskapen søker å gjøre seg mer og mer presis, å 

etablere axiomer den holder for sanne. Den vitenskaplige metode er i seg selv en nøytral 

metode, og dersom feil påvises, vil disse forkastes. Dermed kan vi vite at vi beveger oss 

stadig nærmere sannhetsstørrelser som sannsynligvis finnes i verden. 

Vi synes å sitte igjen med følgende: En subjektiv virkelighet der man sannsynliggjør visse 

objektive størrelser som eksisterer uavhengig av subjekt. Vitenskapsmannen må gi den 

konsesjon at hva han (og andre) påviser som objektivt kun kan oppleves gjennom subjekt. Jeg 

må gi den konsesjon at i den grad vi tar vår virkelighet på alvor, virker det her som det er 

lover i virksomhet.  

Er dette enden på diskusjonen? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tok på meg den oppgave å 

undersøke saken nærmere. 

Aller først tenkte jeg å ta utgangspunkt i Nietzsches lystige vitenskap. Det blir å sikte for 

bredt i akkurat dette spørsmål til at jeg kan ta for meg hele boken. Vi ønsker å finne 

muligheten for sannhet og evige størrelser i seg selv. Først, den lystige vitenskap er et 

middelalderbegrep som omhandler kunstnerisk virksomhet, og for det andre er Nietzsches 

eget forhold til sannhet gjennomsyret av hans maktbegrep. Alle former for sannhet vil fra et 

slikt syn egentlig være et uttrykk for makt. Alt dette spørs det om vi kan ta stilling til i 

spørsmålet om det er meningsfullt å operere med sannhet.  
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Forskjeller i legning 

For å komme med en ytterligere klargjøring. For å illustrere min egen posisjon og posisjonen 

til min motdebatant, tror jeg det er viktig å vise visse forskjeller vi har kommet til enighet er 

tilstede.  

Jeg har presentert meg selv som en sammenhengstenker, som ikke er særlig opptatt av fakta, 

presise data og det eksakte, så mye som å finne hvordan ulike fenomener har fellestrekk og 

hvilke mekanismer som ligger til grunn. – Et tilfelle av den avkortede virkelighet, altså. 

Min motdebatant er så avgjort, og konfesjonelt en vitenskapelig materialist. Han er opptatt av 

å finne de mest presise definisjoner og data, og kun ved å ha funnet dette, kan han tenke 

videre. Eventuelle sammenhenger er med det noe som kommer i ettertid. 

Vi ble enige om at dette kan oppsummeres på følgende måte. Jeg er en induksjonstenker, 

mens han opererer med deduktiv metode, som hovedsak. For å bruke et bilde, jeg beveger 

meg i sirkler utover, mens han beveger seg i sirker innover. Mitt problem kan være at 

sammenhengene jeg ser blir for løsrevet, dersom dataene jeg opererer med blir for upresise. 

Hans problem vil være at dataene hans blir irrelevante når han ikke ser den sammenheng de 

står i, uansett hvor presise de fremstår hver for seg. 

Da er dette fastslått. Godt.  

For å gi en ytterligere illustrasjon og hint. I spørsmål om Schopenhauers artsvilje, brakte jeg 

frem Schopenhauers eksempel på en krystall som har størknet i forsøket på å bli til liv, i den 

grad man holder som inneforstått Schopenhauers filosofi hvor viljen forsøker å gjøre seg 

stadig mer avansert, og hvor liv er et mer avansert punkt i så henseende. Min motdebatant var 

fullstendig imot en slik fortolkning. Andre fenomener, slik som en gasssky, er langt mer 

molekulært avansert enn en krystall. Det å legge en agenda på naturen, som bare er det den er 

som fenomen, blir uredelig. Hvis jeg kan forstå dette, er han med det fenomelog i ordets rette 

betydning, og enhver fortolkning av et fenomen blir å ta det for langt. La oss holde dette i 

mente. Som kommentar vil jeg si at i den grad noe er avansert eller ikke, beror jo kun på hvor 

man har flyttet fortolkningsrammen, om denne skal være stor eller liten.  
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Utdrag og uttalelser 

Uttalelse I 

Jeg gjorde meg visse undersøkelser om Nietzsches forhold til sannhet og vitenskap. Blant 

annet enn uttalelse fra en viss MARIO BUNGE (Revista Continental de Filosofia, 2, No. 4, 

Nov.–Dec. 1944. Denne uttalelsen er i det store og hele svært negativ, men jeg fant likevel et 

interessant utdrag. 

His attitude towards cultural interests is seen in his reply to the question, "What is science?", 

and the whole epistemology of Nietzsche is summed up in this reply: "It is the experience of 

men for their instincts and the instinct to know their instincts." The summum bonum is the 

instinctive life, not just an animal existence, but the free manifestation of the desire for 

domination; not the longing for quiet joy, but the peril of action, the struggle, and through this 

the ascendancy. Nietzsche had no desire for science but for knowledge; though not knowledge 

of the contemplative kind, but a knowledge active and authoritative. His ideas do not 

constitute so much a system of philosophy as a vague and obscure vision of the world, more 

suitable to a demoniac than to a philosopher seeking truth. In short, one might say that his 

attitude to science is, generally speaking, negative; ... 

Uttalelse II 

Jeg finner det hensiktsmessig å bringe til banen utdrag fraen viss oppsummering av gay 

science.  

Nietzsche breaks The Gay Science into four books. 

In book one, he posits that humans possess a need to create beliefs about their own existence 

in order to find meaning in life. Because of this, he writes that most people fall into a group 

without intellectual conscience, and because of that, will not question their own beliefs. From 

there, he offers the idea that there exists a nobler intellect—one that does question its 

beliefs—even if those beliefs constitute a traditional wisdom considered good by everyone 

else. Any questions that speak against that wisdom are therefore considered evil, the opposite 

of good. The one who questions is therefore viewed in such a light, and more specifically as 
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one who brings evil. To counter this notion, he points out that the noble one will make 

sacrifices, though not all sacrifices indicate nobility. 

Book two begins with the idea that the world is populated in large part by realists who like to 

tell others how things are, citing Socrates as an example. He proposes that the realist takes 

power over action, and is able to do so because such a person doesn’t want to act in a way that 

doesn’t fit with what society deems acceptable. This power is, according to Nietzsche, false 

because no one can determine another’s reality. For the rest of book two, he discusses three 

main points. First, he uses the example of women to point out that humans prefer spiritual 

fantasy to physical nature. In The Gay Science and his other writings, one of the recurring 

suggestions is that his relationships with the women in his family were less than positive. He 

tended to write about women in a less than flattering light. Next, he discusses the relationship 

between art and madness—which is interesting because seven years after he wrote and 

published The Gay Science, Nietzsche himself went mad—and the importance of the struggle 

of thinking. Then he discusses the German people and concludes book two with the notion 

that art, or fantasy, makes life bearable. 

In book three, Nietzsche discusses the death of God. He says that not only is God dead, but it 

is humanity’s doing. Next, he writes that tragic poetry is responsible for this, and perhaps it 

would be better to write comedies. 

Book four opens with Nietzsche declaring his love of fate. He decides to love nature because 

it affirms life, whereas following Christianity means saying no to life. He continues on to 

define humankind’s relationship to nature, magic, and science, highlighting figures such as 

Prometheus and the Native American Coyote trickster as spirits willing to take risks in order 

to achieve new knowledge. One of his closing suggestions is that humans live life asking 

whether they wish to experience an aspect one more time or an innumerable number of times. 

Uttalelse III 

En person ved navn Vincent gir sin uttalelse. Også han blir negativ og overfladisk utover i sin 

utlegning, men i de begynnende deler gir han en slags oppsummering.  

Being rational means to use logic and reason. This is one trait that sets humans apart animals. 

Our ability to be rational creatures has propelled us to the top of the animal kingdom. We 
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have the ability to decide for ourselves and as a society what is good and what is bad, but this 

is where rationality can take a plunge. What is rational to one individual or society, can be 

completely irrational and illogical for another.  

 

Science aims to provide truths, but is flawed because it cannot discern what is right or moral. 

Although it can reach immutable truths, such as gravity, it cannot provide the answers to the 

human quest of knowing what is right and what is wrong. One must look no further than 

Nietzsche on science and absolute truth. Friedrich Nietzsche, a 19th century German cultural 

critic and philosopher, believed that science and religion were false foundations on which to 

resolve political and philosophical issues because he denies that there is any absolute truth.  

 

In the rapidly changing world, the interconnectedness of nations, and the overlapping of 

cultures, Nietzsche may have been correct in some respects. Upon further analysis, however, 

Nietzsche falls short in believing that individual power is the true nature and will of man. 

How does one reach such a conclusion, while at the same time toting the idea that there is no 

absolute truth? 

Uttalelse IIII 

Langt mer fruktbart var en diskusjon på Quora. 

What did Nietzsche exactly mean when he said, "Science is just another perspective?" 

9 Answers 

Valerie Yip 

Valerie Yip, studies at University of Chicago (2022) 

Updated Jul 12, 2017 

That we shouldn’t look up to science as a representation of absolute truth, and that we should 

take a perspectivist view of life. 

He didn’t believe in the institutionalised and dogmatic way science is portrayed either, as he 

argued in Beyond Good and Evil. 
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For example, when looking at music, he thought that there are numerous ways of appreciating 

it. Dissecting it mechanically or mathematically corrupts its value. Instead, people should 

strive to immerse themselves in the artistic value of music rather than analysing it 

scientifically, or to assert the scientific interpretation of music as superior to any other 

interpretation. 

This isn’t to say that he was against science entirely, though. He was intrigued by the 

dynamist school of thought which pervades the natural sciences, such as the law of the 

conservation of energy, and matter embodying energy and Becoming rather than Being. He 

was quite fond of physics and physiology; though he did not agree with the mechanical view 

of the world as comprised of and working with fixed entities that never change (pre-

dynamism). 

At the end of the day, science depends on axioms, which means that its ideas are not 

something that can be proven: unprovable assumptions are always made for the sake of going 

further. This puts it at equal level or value as an experiential perspective, for example, 

towards life. Nietzsche thought that it was not the ultimate resolution to all ‘problems’ as it is 

sometimes made out to be, not that it lacked value. 

Here’s a cool paper about Nietzsche’s eternal recurrence and dynamism: Zarathustra, the 

Moment, and Eternal Recurrence of the Same: Nietzsche's Ontology of Time 

893 Views · View Upvoters 

Dave Davidson 

Dave Davidson, Philosophy from a Biological Perspective 

Updated Jul 19, 2017 

There is only one true perspective, ‘that which is possessed by a single observer’. After this, 

perspective becomes a consensual agreement by a group of observers. Science is a conceptual 

rendition that is put forth by a single observer or a group of observers. Science is the gold 

standard for pragmatism but it certainly is not the only philosophical perspective that is valid. 

By using our intellect, it becomes obvious that we are part of a paradigm that is way beyond 

our ability to assess. 
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Science and mathematics can lay out the laws for our immediate vicinity and can be used to 

implement pragmatic behavior. Mathematics, especially, can express the notes of the grand 

musical score that our surrounding universe is putting forth. But, we cannot assume that these 

assessments will be valid throughout the totality of that which exists. In the scheme of things, 

science is just another perspective. Ask a religious fundamentalist whether science is more 

than just another perspective. A religious guy’s philosophical abstraction may sound kind of 

loopy but, if he’s not causing unnecessary harm then anything is possible. It is pure arrogance 

to make a blanket assertion that what we derive from our empirical perspective is the only 

perspective that is bound in existence. 

234 Views · View Upvoters 

Santosh Janakiraman 

Santosh Janakiraman, worked at General Electric 

Answered Nov 12, 2013 

Science, people may say gives an absolute explanation of things.. But time and again theories 

have been refuted. Statements that were once considered axioms are no longer valid. Here, 

perspective does not refer to perspective with respect to people, but perspective with respect 

to time (or an era). For eg. Newtonian mechanics paved way for Relativistic mechanics. Let 

us see how longer does the latter withstands the test of time until some 21st century physicist 

comes up with  a new theory. 

1.1k Views · View Upvoters 

Toni Kesserwany 

Toni Kesserwany, "One cannot learn philosophy but only to philosophize" - Immanuel Kant 

Answered May 28, 2016 

“There are no facts, only interpretations” 

Nietzsche was a staunch perspectivist, whereas every perspective to see something is yet 

another one, because there is never a single view of anything. 
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He emphasized art over science to see the world truly. Science thinks that it could be positive, 

absolute, and objective. However, there are no objects in the world that can be described in a 

single universal way, and art knows that enough. The artist creates his own reality that 

transcends everybody else’s reality. One might see certainty in science, one other might see 

aesthetics, another might see meaninglessness. 

The perspective depends a lot more of the perceiving subject than the perceived object. That 

is somewhat why Nietzsche is widely influential in phenomenology and hermeneutics. 

1.3k Views · View Upvoters 

Shiva Meucci 

Shiva Meucci, Studied Neuroscience 

Answered Feb 5, 2014 

Mathematics means nothing without the application and interpretation of them. Science may 

have better systems for determining truth if you define truth as efficacy in prediction. In the 

end however, science is a religion just like every other. It is a worldview which attempts to 

obtain sets of working principles useful for individuals and groups of humans. 

There are other models which have been competitive in the past and if, destruction of the 

environment and suffering are weighed against the happiness of groups and individuals, 

perhaps science is not as successful from another perspective. 

1.1k Views · View Upvoters 

Joel V Benjamin 

Joel V Benjamin, I teach high school science. 

Answered Nov 12, 2013 

The scientific description of a sunset does not describe its total essence.  

 An artist would describe it differently ... from a different perspective. 
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1.8k Views · View Upvoters · Answer requested by Supreeth Krishnamurthy 

Anonymous 

Anonymous 

Answered Apr 28, 2016 

Science describes things in a very accurate but ultimately very narrow way.   

218 Views 

Hunter McCord 

Hunter McCord, works at Amtrak 

Answered Nov 11, 2013 

I assume he means that science is one set of glasses that one can put on to view and 

comprehend the world 

1.6k Views · View Upvoters · Answer requested by Supreeth Krishnamurthy 

Supreeth Krishnamurthy 

Supreeth Krishnamurthy 

Sir, but isn't science the only 'perfect' glass that can provide the reason for all that's presen... 

Antoni Jakubowski 

Antoni Jakubowski, curious carpe diem ... 

Answered Nov 10, 2013 

i think he meant that science is just one of possible ways of thinking and understanding 

 

Utdrag IV 
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Fant en uttalelse fra en chat-log. 

Stian M. Landgaard 

Knowing er også en interessant ting hva Nietzsche angår. Noen scholars mener at Nietzsche 

virkelig frasa seg knowing, andre mener at han hadde en theory of knowledge. Jeg inntar en 

slags mellomposisjon der. Nietzsche hadde ingen systematisk epistemologi, men han kan ikke 

sies å holde seg strengt til meningene han fremsatte i "On Truth and Lies", en relativt tidlig 

tekst. 

 

Stian M. Landgaard 

Nietzsche anerkjenner at våre perspektiver gir oss kunnskap om verden som er gyldig for oss. 

 

Stian M. Landgaard 

Det er ingen singulær vilje, som sagt. Det er kun et nett av interkonnekterte viljer. 

 

Diskusjon 

Selv en med min frekkhet har måttet vedgå at å løse det fundamentale epistemologiske 

problem, hvordan vi kan vite utover at det her kanskje er en aktør tilstede, kan bli vanskelig. 

Likeså med å penetrere ned i viljens vesen, kun rustet med sin Schopenhauerske forestilling. 

Står man da på stedet hvil ved å si: Vi erkjenner at alt er subjektivt, og i den grad noen kan 

oppleve verden til felles med andre, synes visse lover å vise seg? I den grad jeg ikke kan løse 

disse problemene, enn så lenge, er mitt forslag å angripe det hele fra en helt annen retning. 

Vitenskap og all bruk av sannhetsbegreper avkorter virkeligheten, vil nok Nietzsche si. Som 

mine fødselshjelper har vært inne på, ingen vitenskap eller matematikk kan gi opplevelsen av 

et musikkstykke, en drøm, eller en soloppgang. Hvordan skal da vitenskapen kunne være 

dekkende? Dette er nok grunnen til at den lystige vitenskap fremfor alt handlet om trubadurer. 
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Tittelen som sådan har en herlig dobbel betydning. Vitenskapen er nok presis, men ser ikke 

den fulle sammenheng med en inneforståtthet av subjektet og dennes fulle opplevelse. For 

presis, kanskje, idet sammenhengen unnflyr.  

Som Jung er inne på, den vestlige sivilisasjon har mer enn noen annen mestret den materielle 

verden, men vi forstår ikke oss selv, og hvis vi ikke kan forstå oss selv som subjekt og vår 

egen individuelle opplevelse, kan vi heller ikke forstå verden. Vitenskapen er for snever på et 

felt, fordi kunst, oppløsningen av selvet og det irrasjonelle eksisterer som valide uttrykk, antar 

for mye på det annet, fordi den subjektive komponent ikke anerkjennes fullt ut. – Da skulle 

matematikken gi oss opplevelsen av Wagner.  

Det har jo blitt sagt av Karl Popper at vitenskap kan bare observere, ikke fortolke. – Som et 

verktøy kan dn ikke etablere verdier, og derfor er vitenskapen bare en delvis metode, et språk 

blant mange. En av Nietzsches viktige poenger, er at vi ikke kan være i verden uten å etablere 

sannheter, men heller ikke uten å etablere verdier. Vitenskapen erkjenner nok seg selv i den 

grad at den etablerer sannheter, men den erkjenner ikke den subjektive komponent, at enhver 

vitenskap også blir til utifra en verdi. Tror du ikke det, kan du se på Stephen Hawkings og 

Richard Dawkins herjinger på området, idet de tar som inneforstått sannhet at du skal være 

altruistisk, og at Brexit var en dårlig ting. Det vitenskapen «ser» som sannhet, er i seg selv 

tuftet på verdier, og i den grad dannelsen av verdier ikke engang anerkjennes og utforskes 

som størrelse, er dette fordømt til å forbli underjordisk, og vil måtte fremtre på en ukontrollert 

måte. Den høyeste for for irrasjonalitet for de som forfekter rasjonalitet fremfor alt. Sannhet 

og verdier kan ikke skilles ad, og det var derfor Nietzsche forstod sannhet også som makt, 

fordi man er dømt til å utøve seg på verden, felle sin dom. Suksess i så måte er et spørsmål 

om kraft, at man har sin doktorgrad og evner å påvirke andre mennesker.  

Det Nietzsche synes å anbefale, er å flytte sine perspektiver, snart som vitenskap, snart som 

kunst ... som ekstatisk dans. Da har man tilgang til flere tilnærmingsmetoder, og man har 

tilnærmer seg både en ytre og indre verden. Psykoanalysen var ikke oppfunnet på Nietzsches 

tid, men det er ingen tvil om at han var en forgjenger.  

Hvis vi erkjenner at alt er subjektivt, som vi har gjort, blir det klart at vitenskap er bare en av 

mange måter å se på. Et av mange språk. Hvert språk vi bruker kan være fantastisk, men det 

begrenser seg. Nietzsche mener at man bør skifte språk, skifte perspektiver, til punktet at man 

oppløser sin forstand. Slik får man en mer helhetlig tilnærmelse til den vanskelig erkjennbare 
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sannhet, og man slipper unna hellige og uhellige utviklingslinjer, i form av hærskaren med 

metaforer vi blir pålagt av våre logosentriske forgjengere.  

Med ordene til Marcus Aurelius som siden ble brukt av Nietzsche: Det finnes ingen fakta, 

bare fortolkninger. Ingen sannhet, bare perspektiver.  

Selv en nihilst møter opp med klærne på. 

– La meg snu det hele på hodet. Det finnes ingen perspektiver, bare relasjoner. Ingen 

fortolkninger, bare et større hele ... Sannsynligvis, men for å bevise det, må jeg påvise en 

virkeligheten utenfor meg selv som subjekt.  

Notat: Bruke begrepet pattedyr, og med det avkorte virkeligheten? Jo, jeg mener vi her har å 

gjøre med et gjenkommende mønster. Relasjoner som går igjen ... 

Legger ved notatene jeg gjorde meg fra Høibraatens foredrag.  

Avslutningsvis vil jeg rette oppmerksomhet mot en av mine tekster og konsepter: Det mørke 

bilde, som finnes i journalen Sol invictus. Denne teksten tar for seg en slik oppløsning av 

forstand og perspektiver.  

 

Notater fra Høibraatens foredrag 

(som de ble skrevet) 

Nietzsche on truth and lies in a non-moral sense 

__________________________________________________________ 

- Foredrag med Helge Høibraaten 

Logosentrismen. 

Kontradiksjonsprinsippet fra Aristoteles mot Nietzsches tankemagi. 

Kvinne på gris - den glade vitenskap. Uendelig med klær.  

Logikken gjør det ulike likt. 

Nietzsche - virkeligheten er radikalt individuell.  

Finnes ikke helt like ting. 
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Bryter med filosofisk tradisjon. 

Aristoteles - hel(?)heten er det individuelle.   

Individum est - Fornembart + kan ikke uttrykkes. 

Leibniz - sjekk ut - speil som lag - uendelige - små atomer som er speilbilder av universet. 

Nietzsche - Vi må gjennomskue logikken som gjør ulikt likt. Da ser vi individene som kamp. 

Ikke bare motsi seg, men kamp. 

Kontradiksjonsprinsippet. Aristoteles - Hvis du sier dette er et grønt eple. Eplet er ikke grønt. 

Samtidig og med henblikk på fargen. Da sier du ingenting 

Sove og ikke sove - Dette er en relasjon. Et indirekte bevis, mener Aristoteles. 

Platon eksperimenterende med paradoxal. A=A - tautologi. A er ikke A. Paradoks. 

På grensen av språket. 

Kontradiksjonsprinsippet mangler kraft, mener Nietzsche. 

Aristoteles - dette er sant. 

Virkeligheten er full av ulogiske motsetninger. Virkeligheten gir faen.  

Jeg: Usannheter er sanne. Reversering av kontradiksjonsprinsippet. 

Vi lager illusjoner. Forkorter virkeligheten. Bord, tyveri. 

Avhengig av å lage slike falske ordener. 

Sannhetene er en illusjon. En rasjonalisering og forenkling, vi har glemt dens utviklingslinje. 

Hær av metaforer - en hær av motsetninger ... 

Nihilisme - Postmodernismen. 

Nihilisme light - vi søker ingen sannhet. 

Heidegger - notatbøker - nye - finn.  

N - har ødelagt meg. - Tanken om at filosofi er viljen til makt. 

Heidegger - åpen for det som er - eros, istedet for viljen til makt. 

Nietzsche - får skylda. En hyper Descartes. Sinnet som lyskaster. Heidegger løy. 
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Nietzsche - vilje til makt - nei 

Individer 

Subjekt 

Grammatikk 

Avmektige uttrykk. Gjelder vilje til makt også. Niet hadde advart mot dette - mindre 

metafysisk enn det Heidegger gjorde.  

Høibraaten. Vilje til makt. Ikke en ting, mange ting. Samspillet - Motsetninger - kamp. 

Vilje til makt - ikke ubestridt. Motstand også vilje til makt. 

Det som er, er dionysisk grusomhet. 

Makt som oppkaster seg til makt over makt. Stadig øker seg. 

Makt og motmakt - N. Ikke entydig herredømme 

For med/mye/meg(?) being  

Makt og mottakelighet. 

Focualt: Ser Nietzsche bedre(?) 

Carl Schmidt og Niet skriver svært godt. 

Makt i kamp mot motmakten fremstår som en enhet. Sier N. - en forenkling, Logikk ... for at 

vi skal forstå det. 

For å bli makt må vi homogenisere oss - som vi gjør det mot. Det samme. 

Det postmoderne søker en homogen enhet, og da er alt annet homogent en fiende. 

Vi er homogene fordi vi har fiender. 

Makten sluker forskjeller. 

Venner slåss mot de andre. 

Schmidt. Krig og borgerkrig. 

Krig - identitetsspørsmålet er løst - man akter fienden, men slåss. 
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Borgerkrig - noen sier de er deg - identiteten er problematisk. Man kan ikke respektere en 

fiende ... ikke definert. 

Fortrenge borgerkrigen i seg - N - 

Vilje til makt sentralt for N. Ikke metafysikk.  

Tyskerne upolitiske. 

N - unngå den nakne sannhet - men han sa det jo. Dette er den nakne sannhet. 

Forbindelse me(?)l(?)l(?)sen. 

Hang til myter, hang til det irrasjonelle. 

Nazismen irrasjonalisme - men småborgerlig.  

Viljen til makt - måten barn leker på. 

Det som blir til er uskyldig - lekende barn er grusomme - instinkt. 

Ordensfanatisme hos nazistene. 

Fascistene - mer kaotiske. 

Nazistene brukte alle Kant, Leibniz, Ibsen. 

Slutt med borgerkrig. Skap enhet, så vi kan krige.   

N - ikke naturvitenskap. 

Ikke Platon. 

En indre kraft. 

Monader - Leibniz 

N - ikke mekanisk. 

Ideer - uttrykk for makt.  

Empirir - greier ikke uttrykke hva det er. 

Brutale spontanitet. Herrer som gjør.  

Dårlig samvittighet uthuler.  
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Disiplinert vs spontanitet. 

Amor fati 

En kommentar til Kant. 

Universelt gyldig vs uendelig mange ganger 

På han(?) (?) nihil og viljen til makt. 

Behandle det dype lett. Nietzsche likte franskmenn ... 

- En av de største filosofene. 

Høibraaten- Viljen ikke makt - ikke uaktuell. Kommentar: Viljen til makt er altså ikke 

uaktuell når man leser og forstår Nietzsche.  

N - vil ikke bryte kontra-prinsippet. Da vinner Aristoteles. N - Vi trenger en begrepsdannelse 

som er førfilosofisk som tar for seg makt. 

Borgerkrig. 

Når man vil noe er det noe man ikke vil. 

Straight line. 

- Hvordan sammenfaller? 

Jeg er en borgerkrig. 

Jeg er min egen borgerkrig. 

Enhet er en forfalskning 

Du skal elske ditt ideal - fordi du skal gå til grunne med det.  

Relaterte telefonnotater:  

Viljen som fontene som preser ting inn i vetden som fenomen er allerede en sammenblanding 

av to ulike begrepssett. Vilje og dt lille nivå. Fenomen og dt store nivå. 

Nøkkeltanke. Skille mlm verdn som vilje og fenomen er en logisk erkjenelse. Er egentlig dt 

samme. Drfor blir det feil å si at viljen på noen måte skulle være et underlignde press. Dn er 

også overordnet. Immanent.  

Derfor blir dt feil å skille mlm vilje konzept og sanhet. Springer fra hverandre. 
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Det mørke bilde 

Den gang da jeg fortsatt levde i Tromsøs velsignede by, pleide jeg å gå rundt en liten innsjø 

som heter prestvannet om natten. Der kom jeg inn på følgende konsept, det mørke bilde, som 

jeg antakelig utviklet i ulike stadier av fundering, men som ble meg gjort åpenbar på en 

temmelig spontan måte. På den tiden var jeg utsatt [for] impulser av rasjonalitet, fornuft og 

definisjoner, og det sier seg selv at jeg med min bakgrunn som mystiker og symbolist, 

nærmest spontant måtte utvikle konsepter som tilsvar til dette. Det mørke bilde er nok en 

utvidelse av det begrepet som i romantikken ble kalt negativ kapabilitet, hvor fortolkningen 

av en gjenstand, uansett gal eller riktig, ble illagt stor verdi i seg selv. Jeg tror Schopenhauer 

forøvrig hevdet dette, at kunstens verdi ligger i den subjektive fortolkningen. Kunsten 

stimulerer altså til noe som er unikt i oss selv, og gir fødsel til en fortolkning som også må 

være unik. Den kunst som er allmenngyldig er altså av grellest mulig sort, fordi den tar ikke 

hensyn til et rikt indre sjeleliv eller egne impulser av noe slag. 

Nuvuel, på turnusen rundt presvannet, opplevde jeg min egen immersive fortolkning av mine 

omgivelser. Jeg tror det skjedde på få øyeblikk, men dets videre implikasjon ga fødsel til et 

temmelig avansert konsept. Alt var altså kun mørke konturer. Jeg så formøkede greiner, 

løvblader, og jeg tror også noen sopp på bakken. Mens jeg betraktet disse tingene, begynte de 

å forandre form. Greinene, fortsatt formørket, begynte å vri og vende på seg, anta former som 

jeg visste ikke var mulige. Løvbladene vokste og utvidet seg, forandret fasong. Jeg tok meg 

selv i å stirre inn i et av disse løvene, og følte at jeg ble dratt inn i et mørke samtidig som mitt 

eget selv oppløste seg. Jeg ble temmelig fortørnet, om jeg ikke allerede var det. I tidlige 

tyverår hadde jeg lignende opplevelser, at formørkede fantasifigurer viste seg for meg og 

nærmest snakket med meg. Det vakte redsel den gang, spesielt fordi opplevelsen var så intens. 

Ved prestvannet opplevde jeg det at omgivelsene begynte å snakke med meg, og at om jeg 

ville det, kunne jeg fortape meg ved å stirre på et av bildene som åpenbarte seg for meg. Vel, 

denne gangen lot jeg det skje. På den tiden var jeg blitt introdusert for de Schopenhauerske 

konseptene om verden som vilje og verden som forestilling, og min fantasirikdom var nok 

preget av dette. Idet jeg oppløse meg selv, følte jeg at jeg ble dratt ned en mørk elv. Da jeg 

kom til meg selv igjen, stod jeg på høyden av et mørkt tårn og stirret over et flammende 

inferno. Tårnet var forvridd og monsteraktig, nesten som en skygge. Likevel stod jeg der. I det 

fjerne så jeg andre tårn, omgitt av flammer. Jeg kom tilbake til virkeligheten like etter. Da jeg 

gikk derifra, følte jeg fortsatt at omgivelsene bar i seg denne dragningen. Om jeg valgte det, 
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kunne jeg fortape meg. Jeg vet ikke om jeg burde ha gjort dette, men den gang følte jeg at jeg 

hadde sett nok. Hele grunnkimen til mitt konsept hadde alt blitt til. Hele ideen var altså ferdig 

utviklet idet jeg fikk den, idet det den ble skapt på symbolnivå i en tilstand av forsterket 

fantasi. 

17. mars kl. 01:29 

 

Øystein Tranås Kristiansen: Et bilde er per definisjon en avgrenset ramme, og temmelig 

klar som sådan, om man forholder seg til bildet som tilsynekomst. Det jeg gjorde, ved hjelp av 

mørket, var å utlede utifra bildet, gå i dets dybde og videre implikasjon, i henhold til mine 

egne subjektive inklinasjoner. Istedet for å forholde seg til bildet på en rasjonell måte, med 

ulike fortolkningsmodeller og beveggrunner, forholder man seg til tingens særpreg slik den 

forholder seg for deg. Jeg hadde altså fått kontakt med min egen subjektivitet, min egen vilje. 

Der en fortolkningsmodell er en avansert struktur, et tårn, om du vil, som vil sette sitt preg på 

det man fortolker, forholder man seg til tingen uten fordom, og lar tingen tale til deg. Tingens 

vesen, samt din egen, vil sette preg på det utbyttet du får. Denne opplevelsen kan ikke 

defineres på noen måte, fordi den er fullkomment subjektiv, faktisk defineres den ved å 

overskride en ramme. Ved å fortape meg i bildet, overskred jeg de rammene som har blitt satt 

over meg, av fornuft og referanseverk. Alt var altså mitt eget. 

17. mars kl. 01:34  

Øystein Tranås Kristiansen: Jeg var altså i en fullkommen utledende eller intuitiv tilstand, 

og når denne tilstanden var oppnådd, når jeg var immersert i bildet, først da anvendte jeg meg 

av en fortolkende modell, jeg skapte en struktur i den av viljen utledede prosess, i form av 

skyggetårnet. Det er min tanke at dette er den symbolske representasjonen av den 

underliggende verden som vilje, uavhengig av de føringer forestillingen legger over oss. Jeg 

unnslapp altså ethvert paradige og enhver samfunnsmessigefordom, og skapte min egen 

subjektive fortolkning. Fra dette bygget så jeg over til de andre tårn, de som representerer 

hvert sitt paradigme. Jeg kunne skritte over til disse tårnene, danse imellom dem, men alltid 

gjenkom jeg til skyggetårnet. Gjennom skyggetårnet hadde jeg tilgangen til alle andre tårn, 

fordi jeg opererte uten fordom, og fordi jeg så infernoet, instinktenes og viljenes verden på en 
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direkte måte, og så hvordan disse strukturene sprang opp av hver avgrensede del av viljen 

som helhet ... 

17. mars kl. 01:49  

Øystein Tranås Kristiansen: Alt dette er en billedliggjøring av det man kan skape konsepter 

utav, selvsagt. På en måte er dette konseptet,fortapelsen i seg selv, det motsatte av det andre 

bilde jeg har snakket om, Sol invictus. I sistenevnte tilfelle, forener man sin åndelighet og 

lidenskap og utøver den på en fullkomment naiv og immersiv måte. Det mørke bilde, derimot, 

avhenger jo av at man oppløser seg selv, blir kvitt fordommen, for å se hva den egentlige 

tilstand, i seg selv og verdens beskaffenhet, egentlig er. Og om bildet på skyggetårnet er 

riktig, vil man bygge en struktur av fortolkning oppe på de direkte sannheter man får tilgang 

til i viljens inferno. Om disse bildene er motsetninger, avhenger de likevel av hverandre, tror 

jeg nok. For å være seg selv, må man finne sannheten om seg selv, gjøre et dypdykk i 

underverdenen, slik de gamle mytene henleder til. Solen selv synker jo ned i underverdenen 

når den går ned bak horisonten. Det er med innsikten man finner i tankens intuitive utledning 

at man kan velge å være naiv. 

17. mars kl. 01:56  

Øystein Tranås Kristiansen: Det mørke bilde er altså den utledende følelse, og når denne 

intuitve tilstand er oppnådd, kan man altså begynne å tenke, å definere, ramme inn. Det er 

anvendelsen av ånd innenfor følsomheten. 

Sol invictus, derimot, er den naive åndelighet, der kropp, instinkt og tanke forenes til 

maksimal utøvelse fra øyeblikk til øyeblikk. En slik tilstand går ikke i dybden, men er en 

maksimering av kropp og ånd, som forhåpentligvis kan bryte ut av dogme og tvang nettopp 

gjennom sin naivitet. 

Kortest sagt, det er en respektivt kvinnelig og mandig prosess. Det er forskjellen mellom 

mystisisme og direkte utøvelse av kraft. 

17. mars kl. 02:00  

Øystein Tranås Kristiansen: Disse to konseptene (har ett til) representerer på en måte mye 

av hovedtankene bak min billedliggjorte symbolisme. eg tenker altså å kombinere dette med 
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blant annet den rasjonelle fortolkningen av tingen som særpreg, tingen, som vi vet, 

innehavende paradoksale og ikke-definerbare trekk. Der den rasjonelle og systemiske tanke 

tar slutt, benytter jeg meg altså av dise intuitive bildene for å gå lengre, og når det er gjort, 

kan jeg kanskje systematisere enderesultatet. Tingens tilsynekomst gir jo opphav til blant 

annet mitt klassifikasjonssystem av mennesker. Jeg er istand til å inndele tingen i sine ulike 

besanddeler. Dette blir på en måte en klassifikasjon av ulike fremgangsmåter ... 

 

17. mars kl. 02:05  

Øystein Tranås Kristiansen: Noen av disse tingene fremkommer som litt uklare. Jeg må 

enten kunne forklare dem bedre, eller forkaste dem. Det gjelder særlig dette, det mørke 

skyggetårnet, som er en avansert struktur bygget direkte på verden som vilje, fritatt verden 

som forestilling - innvendingen er: Er ikke skyggetårnet kun nok en forestilling? Jo, men det 

jeg tenker er at den representerer din subjektivitet fritatt fra den samfunnsmessige fordom ... 

17. mars kl. 02:08  

Øystein Tranås Kristiansen: Som en siste detalj, kan jeg nevne dette; Denne fortapende 

prosess, hvor man fortaper seg i et bilde, kan være svært farlig. Man kan se landskaper som 

gjør en til en skygge blant mennesker. Man vet ting få andre har noen forutanelse om. Jeg har 

uten å vite det, bedrevet dette store deler av livet, denne kvinnelige prosess som nok er en stor 

del av mitt geni, om jeg kan si det slik. Oppløsningen av selvet vil dog diminishere din plass i 

verden, og kanskje er det riktig at jeg nå går motsatt vei, mot maksimeringen. 

17. mars kl. 02:16  

Øystein Tranås Kristiansen: Ingen hasjplante gikk tapt i denne utgreiningen. Damn I'm 

good, he he. 

17. mars kl. 02:16 

 

 


