
TRAAGISEN AJATTELUN SYNTY

2. Saksankielen Schein tavataan suomentaa myös mm.
illuusioksi, pinnaksi, ilmeneväksi, näöksi, harhaksi.

3. Principium individuationis eli yksilöitymisperiaate.
4. Bakkhinen on peräisin latinasta, Bakkhos (lat. Bacchus),

on eräs rakkaan Dionysos-jumalan monista nimistä
(muita mm. Euios, Lysios, Zagreus).

5. Panheterinen koostuu sanoista pan (kaikki) + hetairia
(ystävyys). Se on siis kaiken rakastamista, perheellisten
siteiden unohtamista.

6. Delfoin kaupunki oli kuuluisa ennustuspaikka, siellä oli
Apollonille pyhitetty temppeli, Delfoin oraakkeli. Papit
ennustivat tulkitsemalla hurmostilassa olevan papittaren,
Pythian, houreita.

7. Alunperin dityrambi oli Dionysoksen palvontaan liittyvä
hurmioitunut runo. Se kuuluu lyriikan, laulurunouden
lajiin, jota kuoro lauloi tavallisesti huilun säestyksellä.
Myöhemmin 400-luvulla eKr. Ateenalaiset kehittivät sitä
raskaammaksi, karsivat toistoa ja toivat tilalle tuli moni-
mutkaisemman rakenteen.

8. Feidias oli 400-luvulla eKr. elänyt kuvanveistäjä.
9. Saturnaalit olivat muinaisessa Roomassa hillittömät

juhlat 17.-23. joulukuuta, jolloin joulun tapaan annet-
tiin lahjoja. Vangit ja orjat aterioivat isäntiensä kanssa
ja antoivat heidän palvella itseään.

10. Hetairia (kreik.): ystävyys.
11. Euripides oli 480-406 eKr. elänyt tragediankirjoittaja, joka

kirjoitti mm. tässä mainitun tragedian Bakkhantit (suom.
M. Manninen, WSOY 1967).

12. Scopas ja Praksiteles olivat 300-luvulla eKr. eläneitä
kuvanveistäjiä.

13. Pan on paimenten jumala. Taiteessa häntä kuvataan
ihmishahmona, jolla on pukin sorkat ja sarvet.

14. Euripides, Bakkhantit: tässä oleva suomennos on Nietzsc-
hen käyttämästä versiosta. Olennaista Bakkhanteissa
on hurmiollisuuden ohella mitallisuus, jota Nietzsche
käyttää Apollonisen ja Dionysisen rinnakkaisuuden esi-
merkkinä. Käännöksessä saksan kielestä on kuitenkin
tingitty mitallisuudesta. Ks. myös Bakkhantit, s. 33.

15. Midas oli kuuluisa puolimyytillinen fryygialaisten kunin-
gas. Seilenos, Dionysoksen opettaja, oli taas pieni lihava
viisas mies, joka oli yleensä kännissä. Seilenos vietti
aikaansa satyyrien seurassa; vanhoja satyyreja kutsut-
tiin hänen nimensä mukaan seileeneiksi.

16. Theodikea eli jumalten oikeus.
17. Ananke (kreik. !"!#$%) merkitsee kohtalon välttämättö-

myyttä.
18. Medusa on yksi kolmesta varsinaisesta gorgonista,

pelottavasta kummituksesta. Myytin mukaan Gorgon
muuttaa kiveksi sen, joka siihen katsoo.

19. Saksaksi anschauen.
20. Hostis (lat.): muukalainen, vieras, vihollinen, vastustaja.
21. Mittelgestalt: Saksan kielen Mittel merkitsee sekä väli-

nettä että väliä, välissä olevaa tilaa. Mittel ja sen johdan-
naiset on suomennettu toisinaan väliksi ja toisinaan
välineeksi.

22. Saksan kielen Mass ja sen johdannaiset sisältävät sekä
kohtuullisuuden että mitallisuuden, kummatkin siis
Apollonin ominaisuuksia. Välillä Mass on suomennettu
kohtuudeksi ja välillä mitaksi.

23. Meeden agan (kreik): “ei kellekään liikaa” tai “kaikille
kohtuullisesti”.

24. Übermass
25. Erkenntniss
26. Psalmodia (kreik.) on psalmilaulu, myös liturgin ja

kuoron välinen laulu.
27. Erinykset ovat kostottaria, jotka vainoavat niitä jotka

surmaavat omia sukulaisiaan. Moirat taas ovat kohtalot-
taria, jotka kutovat, mittaavat ja leikkaavat poikki
elämänlankamme punniten samalla hyvän ja pahan
(Medusat selitetty viitteessä 18).

29. Sofrosyne (kreik.) merkitsee tervejärkisyyttä, siveellistä
malttia, itsehillintää ja kohtuullisuutta. Nietzsche asettaa
sofrosynen, terveen järjen, apollonista mitallisuutta
(Mass), teorian tietämistä vastaan.

Friedrich Nietzschen teos Götzen-Dämmerung, oder Wie
man mit dem Hammer philosophirt eli Epäjumalten tuho, tai
miten moukarilla filosofoidaan, julkaistiin tammikuussa 1889,
muutama viikko Nietzschen romahduksen jälkeen. Teoksen
otsikko antaa kaikki tarvittavat vihjeet seuraaville sivuille
käännettyjen fragmenttien lukemiseksi.

Götzen-Dämmerung, Epäjumalten tuho kääntää, viittaa
parodianomaisesti Nietzschen hylkäämään Wagneriin ja hänen
säveltämäänsä oopperaan Götterdämmerung, Jumalten tuho.
Enää ei lauleta jumalista, vaan epäjumalista, joita vastaan
Nietzsche julistaa sodan teoksensa esipuheessa.

“Arvojen uudelleen ar-
viointi, tämä niin musta
kysymysmerkki, niin valta-
va, että se langettaa varjon
sen asettavan ylle — tästä
tehtävästä kumpuava koh-
talo pakottaa joka hetki
juoksemaan aurinkoon
ravistamaan raskas, aivan
liian raskaaksi tullut vaka-
vuus harteilta. [...] Ennen
kaikkea sota. Sota on aina
ollut suuri viisaus liian
sisäisille, liian syvällisille
hengille; jopa haavoissa
on parantavaa voimaa. [...]
Toinen toipuminen, tietyis-
sä olosuhteissa minulle
toki toivottavampi, on
paljastaa epäjumalia.”

Arvot, historian hahmot
näiden arvojen kantajina,
ylevinä ylläpitäjinä, kaikki
nämä Nietzsche haluaa
romuttaa. Hän näkee maail-
massa enemmän epäjuma-
lia kuin realiteetteja.

“...oder Wie man mit dem
Hammer philosophirt”, “tai
miten moukarilla filoso-
foidaan”. Pienessä kirjases-
saan Nietzsche aloittaa taas
kerran hajotustyön, purka-
misen. Hän iskee lekalla
kiiltäviä pintoja, rikkoo ne
ja paljastaa kauniin kuoren
alta vallan projekteja. Ne

ylevät hahmot, joita länsimainen sivistys on ylläpitänyt, ovat
Nietzschelle liekoja. Ikuiset epäjumalat, joita ei enää ole,
mutta joihin kaikkein eniten uskotaan. Yhdeksi näistä
paljastuu Sokrates, filosofian takapiru, peruste vanhaan
malliin filosofoimiselle.

Miten Nietzsche onnistuu ylevyyden pudottamisen projek-
tissaan, genealogiassaan, raadolliseen toimintaan palautta-
misessaan — sitä voimme tutkia muutamista Sokrateen
tapausta koskevista fragmenteista.
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