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Glöm inte piskan!
Friedrich Nietzsche, tysk ﬁlosof med väldig mustasch, är känd hos de
ﬂesta som förkunnaren av Övermänniskan, och den som skall kunna
närma sig övermänniskans höga ideal skall leva farligt och inte glömma
piskan när han går till kvinnor.
Det är en ﬁlosoﬁ som har fyllt manssamhällets junkrar med glädje
och energi. Kvinnorna kanske mera tänker på Nietzsche som den manlige chauvinisten som påminner sina gia bröder -- Nietzsche var ungkarl
men en smula beskyddad av mamma och syster -- att utrusta sig med
piska och gå hem och klå frun. Även om man läser i Friedrich Nietzsches profetiska bok Sålunda talade Zarathustra ord som skulle tyda på
att Nietzsche menade detta, så är det enligt min mening alldeles felaktigt.
"Du går till kvinnor? Glöm inte piskan!" skrev alltså Nietzsche i första
delen av Zarathustra-boken, som kom i tryck 1883. Enligt min mening
avsåg inte Nietzsche med sina ord det som man trott att han menade.
Ordens mening är att när man går till kvinnor, skall man inte glömma att
det är kvinnorna som håller i piskan. Detta kräver en förklaring, möjligen
en bevisning, och följande uppsats handlar bland annat om denna piska.
Nietzsche var, när hans ord kom i tryck, en förtidspensionerad professor i klassiska språk vid universitetet i Basel. Han tjänstgjorde inte
längre vid detta universitet, där han först för eervärlden framstår som
en stor lärare. I samtidens ögon var historikern, kulturhistorikern och
den förste professorn i konsthistoria i Basel, Jacob Burckhardt, den stora ledstjärnan. Nietzsche hade tidigt kallats till universitetet som lärare,
en brådmogen ﬁlolog med specialitet att utreda källorna för den enda ﬁlosoﬁhistoria som ﬁnns kvar från antiken, av Diogenes Laertius som levde
i början av tvåhundratalet eer Kristi födelse.
Att han lämnade sin universitetsundervisning berodde möjligen på
att han led av följderna av en ungdomlig erotisk förvillelse. Veneriska
sjukdomar var tidens gissel, och hur Nietzsche förvärvade sin krämpa
har romantiskt återberättats av Thomas Mann i romanen Doktor Faustus.
Huvudvärk och försvagad syn gjorde regelbunden forskning och undervisning besvärande för den unge universitetsprofessorn.
Men stora avgöranden har inte en orsak eller en anledning utan en
vävnad av omständigheter som blir bindande för dem. Nietzsche råkade också fängslas av Richard Wagners musik, och han gav ut en skri,
Tragediens födelse (1872) som av ﬁlologiska kolleger ansågs vara alldeles
ansvarslös. Detta fördömande av unga och gamla vetenskapsmän ogillade han naturligtvis. Han lämnade mer och mer det ﬁlologiska arbetet och
fann befrielse i Richard Wagners musik. Han slutade att skriva avhand-
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lingar och komponerade i stället sitt författarskap med små aforistiska
byggstenar.
I detta kritiska läge träﬀade han en ung skriställare och ﬁlosof, Paul
Rée. När han gav ut sitt moralpsykologiska storverk Mänskligt, alltför
mänskligt (1878) och (1879), tillägnade han boken "fria andar", och han
hyllade frikostigt Paul Rée som en sådan. Själv kände han sig som en fri
ande därför att han hade befriats från all universitetsundervisning och
kunde leva på sin pension. I detta sammanhang bröt han slutgiltigt med
Richard Wagner.

“Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!” Friedrich Nietzsche
(längst till höger) tillsammans med Paul Rée och Lou Salomé i Luzern
våren 1882.

Nietzsche och vännen Paul Rée träﬀade våren 1882 i Rom en ung ﬂicka, Lou Salomé, och det spirade strax en komplicerad vänskapstriangel
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