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SPEKTAKULÆRT . Guy Debords kapitalismekritik er overstyret og patosfyldt, men har ikke kun uret.

FREDERIK STJERNFELT

Sue Prideaux: Jeg er dynamit – Friedrich Nietzsches liv. 

Oversat fra engelsk efter »I Am Dynamite! A Life of Friedrich Nietzsche« 

af Joachim Wrang. 468 sider. 349,95 kr. Forlaget Klim.

D
et ser ud, som om det danske bogmarked fordrer en Nietzsche-
biografi omkring hvert tyvende år. Da jeg i sin tid studerede, læste 
vi Ivo Frenzels korte redegørelse fra 1978 for filosoffens mærkelige 

liv endende i vanvid, da han omfavnede en pisket hest i Torino i 1889. Tid-
ligt i 1960erne havde Villy Sørensen åbnet ballet med sin Nietzsche, og i 
2001 udkom Rüdiger Safranskis store filosofiske biografi. Nu foreligger den 
engelsk-norske Sue Prideaux’ helt anderledes biografi, der især fokuserer 
på Nietzsches forhold til de relativt få personer, der kom tæt på ham. 

Det er således ikke så meget Nietzsches udvikling som filosof, man vil gå 
til kunsthistorikeren Prideaux efter – selv om hun giver rimelige, korte 
resumeer af hovedværkerne – men hendes kortlægning af den mærkelige 
mands indfældethed i samtid og samfund. Eller måske snarere den ikke så 
mærkelige mand, for Prideaux fremstiller en Nietzsche, der også er en 
almindelig ung mand, der har ambitioner, forelsker sig, ser op til for- 
billeder og kappes med konkurrenter. Prideaux undgår den nærliggende 
fejl at projicere Nietzsches bizarre endeligt tilbage på hele karrieren. Det er 
en tilgang, der især giver resultater i Nietzsches tidlige karriere med hans 
forgudelse af Richard og Cosima Wagner og hans mange besøg i deres 
utrolige, selviscenesatte schweiziske idyl Tribschen. Æstetikeren Prideaux 
har en fantastisk sensibilitet for tidens dekadente dyrkelse af kitsch, som 
den intensiveres i Wagner-parrets selviscenesættelse i orgier af velour, 
barokengle, forgyldning og indirekte lyserødt lys, og som hun heller ikke 
skjuler Nietzsches beruselse af. Beskrivelsen af den mærkelige trekant  
mellem den fejrede komponist, hans kone og den unge, beundrende filolog, 
af hvordan den forløser Nietzsches første værk Tragediens fødsel, og af 
hvordan forholdet efterhånden slides op, mens det lykkes Wagner-parret at 
grundlægge festspilhuset i Bayreuth, er i sig selv hele bogen værd.  
Prideaux’ egen stil driver sig op i en konditorkage af kulørte, fortænkte 
sammenligninger, der mimer periodens dyrkelse af det overlæssede, og 
hun har samtidig øje for den groteske anekdote, som når Nietzsche må løbe 
omkring i Basel på jagt efter særlige silkeunderbukser, som Wagner kræver 
at få fremsendt til Bayreuth.

Nietzsche må naturligvis frigøre sig fra denne discipelstatus, og Prideaux 
kortlægger fint, hvordan denne frigørelsesproces går via inspirationen fra 

Måskeets filosof
KULØRT . Ny Nietzsche-biografi fokuserer især på filosoffens netværker i en æra af dekadent kitsch.
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Guy Debord: Det spektakulære samfund. 

Oversat efter »La Société du spectacle« af Louise 

Bundgaard og Gustav Hoder.  

240 sider. 200 kr. Aleatorik og Antipyrine.

D
et moderne menneske lever i en bil-
ledverden af forbrug, reklame og 
forlorne medier. I dette skuespil 

reduceres borgeren til passiv tilskuer indhyl-
let i magthavernes smukke, men falske fore-
stillinger.

Sådan lyder præmissen for Guy Debords 
revolutionære klassiker Det spektakulære 
samfund (1967). Et lille, hermetisk værk, der 
kom til at udgøre studenteroprørets måske 
vigtigste teoretiske stillads, og som kunne 
læses på dansk fra 1972 med titlen Skuespil-

samfundet. I denne nye oversættelse er 
Debords bog fortsat en hybrid mellem et 
aforistisk manifest og et marxistisk stile-
hæfte. Teksten er fyldt med referencer til 
blandt andre Hegel, Marx, Thukydid og 
Machiavelli. De 221 teser er blottet for selv-
ironi og driver af patos.

»I de samfund hvor de moderne produk-
tionsvilkår hersker, viser hele livet sig som en 
uhyre akkumulation af spektakler. Alt hvad 
der før var direkte oplevet fortoner sig i en 
repræsentation,« skriver Debord.

Forfatteren er så venlig at løfte sløret fra 
vore øjne og udstille det kapitalistiske sam-
fund som et totalitært samfund, der bruger 
spektaklet, det vil sige reklameindustriens 
masseforestilling, til at tilintetgøre al sponta-
nitet. Derved kan staten gennemsyre alle dele 
af tilværelsen: menneskets relationer, tid og 
rum, miljø og produktion. Han skelner mel-
lem det koncentrerede spektakel, som det 

kommer til udtryk i personkulten og den 
systematiske vold i regimer som Sovjet og 
Kina, og det liberale demokratis diffuse spek-
takel. Sidstnævnte er ifølge Debord mest 
effektivt. Her lokkes borgerne nemlig til at 
tro, at de kan træffe et valg. Klasserne, som 
har modsatrettede interesser, fastholdes i en 
enhed, forblændet af popkulturens stjernelys. 

Det er denne repræsentation, Debord vil 
smadre. Ikke som en befrielse af arbejdet, 
men fra arbejdet, som kunsthistoriker Mikkel 
Bolt skriver i efterordet. Debords opgør med 
lønarbejdet per se er et opgør med både 
Vestens kapitalisme og statskommunismen.

FOR AT FORSTÅ DEBORD må man forstå 
hans position som øverstkommanderende i 
det intellektuelle sammenrend af Cobra-
kunstnere, halvgamle surrealister og non-
sensdigtere, der i 1957 skabte Situationistisk 
Internationale. Situationisterne indledte som 

kunstneriske praktikere, men skabte gennem 
kritikken af 1960ernes indkøbscentre og 
motorveje et politisk program. Den ene fod 
placeret i modernismen, den anden i marxis-
men. I gruppens 15-årige levetid nåede 
Debord at ekskludere mere end halvdelen af 
de i alt godt 70 medlemmer.

I Det spektakulære samfund er kapitalis-
men en formidabel modstander. Selv den 
hårdeste kritiker eller frieste kunstner risike-
rer at ende på varehylden. Derfor må Debord 
afvise hele samfundet.

Hans udlægning er fuld af de vilde gene-
raliseringer, som kun den vågne i en verden 
af sovende kan tillade sig. Der er noget tegne-
serieagtigt over avantgardens totalsyn: Sam-
fundet er styret af ét princip (kapital), og det 
hele må brydes ned. Hvad der skal opstå af 
asken, er straks mere tåget. Et havfruemord 
gør det ikke alene. 

Alligevel er bogen læseværdig som en kri-
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KLAUS ROTHSTEIN 

TIDLIGERE I FEBRUAR godkendte regeringen i den 
centralbrasilianske delstat Rondônia en liste med 43 
bogtitler, der skulle sortlistes. Men det, der lignede 
en offensiv eksekvering af præsident Jair Bolsonaros 
misliebige kulturpolitik, endte som en fuser.

Delstatsregeringen i regnskovsstaten Rondônia, 
der grænser op til Amazonas mod nord og til Bolivia 
mod syd, havde ellers hørt godt efter i timen. Lige 
efter nytår havde præsidenten nemlig åbnet en  
værdikrig imod den brasilianske undervisningslitte-
ratur. Han brød sig ikke om indholdet i bøgerne. Det 
skulle blødes op, sagde han og kom med et patrio-
tisk varsel:

»Fra og med 2021 vil alle skolebøger tilhøre os. Det 
brasilianske flag og den brasilianske nationalsang 
skal på omslagene. Det vil få hele landet til at sitre.« 

Jair Bolsonaro – der har forladt sit gamle parti, 
Partido Social Liberal, og startet sit eget højre- 
orienterede Alliance for Brasilien, der kæmper for 
konservative, kristne værdier – tordnede imod de 
skolebøger, som han mener indoktrinerer børn med 
farlige værdier. Bøgerne er skrevet af idioter, »der 
har fået drenge til at gå med nederdel og gøre andre 
ting, jeg ikke vil nævne«, sagde han. Og tilføjede, at 
venstreorienterede ikke fortjener at blive behandlet 
som almindelige mennesker.

Så var bolden givet op, og som et udslag af Jair 
Bolsonaros nye politik for undervisningslitteratur, 
udarbejdede præsidentens allierede i Rondônia en 
liste over bøger, der ikke længere måtte indkøbes til 
statens skolebiblioteker på grund af et indhold, der 
er »upassende for børn og unge«. Listen over bøger, 
der skulle indsamles, Relação dos livros a serem 
recolhidos, blev sendt ud til skolebibliotekerne med 
besked om, at titlerne ikke længere måtte bestilles, 
og at allerede eksisterende eksemplarer af de sort-
listede bøger skulle pilles ned fra hylderne.

Blandt de sortlistede forfattere fandt man både 
Franz Kafka og Edgar Allan Poe og en lang række 
brasilianske forfattere, både klassiske og moderne, 
for eksempel Euclides da Cunha, Rubem Fonseca, 
Machado de Assis, Mário de Andrade og Carlos  
Heitor Cony. Desuden skulle hele forfatterskabet på 
120 titler af Rubem Alves, filosof og økumenisk gejst-
lig, lyses i band.

Ifølge avisen Folha de S. Paulo og flere brasilian-
ske medier var det ikke meningen, at offentligheden 
skulle have kendskab til Rondônias sorte liste, og da 
historien alligevel slap ud, afviste delstatens ud-
dannelsesminister, Suamy Vivecananda Lacerda de 
Abreu, det som fake news. Men så viste det sig, at 
der fandtes WhatsApp-beskeder, hvor man kunne 
høre undervisningsdirektør Rosane Seitz Magalhães 
sige, at listen var blevet til på ministerens begæring.

Forfatter og professor Marco Lucchesi, der er 
præsident for Academia Brasileira de Letras, Det 
Brasilianske Akademi, tog til genmæle mod den 
sorte liste. Han så den som et symptom på en bølge 

af had mod intellektuelle og foragt for kultur. Til 
Time24News sagde han, at en epidemi af barbari og 
dumhed hærger landet:

»Det her er ikke præsidenten for Academia Brasil-
eira de Letras, der taler, det er forfatteren Marco. 
Hvis vi skulle følge censurens absurde logik om 
bøger, der er til skade for børn og unge, skulle vi jo 
med det samme også censurere Bibelen for afsnit-
tene om Lots incest og kommunisten Jesus, der giver 
velstand til de fattige.«

Senere offentliggjorde Academia Brasileira de 
Letras også en udtalelse om sagen. Helt uden at 
nævne præsidenten og Rondônia ved navn:

»Det Brasilianske Akademi tager offentligt afstand 
fra den censur, som igen rammer litteraturen. Det er 
en beklagelig handling, der krænker forfatningen fra 
1988 og ignorerer kunstens autonomi og retten til 
ytringsfrihed. Akademiet vil ikke acceptere autori-
tær kulturforagt, fordomme og selvtilstrækkelighed, 

der understøtter censur. Det 
er overraskende, at vi i det 21. 
århundrede igen skal se en 
liste over forbudte bøger.«

Forsøget på at sortliste sko-
lebøger i Rondônia er blot en 
af talrige bøllemetoder under 
Bolsonaros ledelse. I tids-
skriftet The Intercept skrev 
journalist Glenn Greenwald, 
der bor i Rio de Janeiro med 
sin brasilianske mand, i sid-
ste måned en analyse med 
eksempler på præsidentens 

homofobiske chikaneudtalelser mod kritiske medie- 
og kulturfolk. Journalisten (som i 2013 stod bag histo-
rierne om whistlebloweren Edward Snowdens afslø-
ringer af USAs overvågning) kunne også rapportere 
om, at et medlem af Bolsonaros daværende parti 
juleaften smed en molotovcocktail mod et produkti-
onsselskab, som har produceret en Netflix-film, hvor 
Jesus fremstilles som homoseksuel. En dommer med 
forbindelse til Bolsonaro udstedte en censurordre 
mod filmen, men den dom blev omstødt af den bra-
silianske højesteret.

Sagen om skolebøgerne i Rondônia kom kun kort  
tid efter en kulturpolitisk skandale midt i januar,  
hvor præsidenten meget modvilligt havde måttet 
fyre sin kulturminister, Roberto Alvim, der havde 
holdt en tale om 2020 som året for en ny konserva-
tiv, patriotisk og heroisk vending af brasiliansk 
kunst. Ikke at Bolsonaro var uenig. Men Alvims tale 
kopierede direkte vendinger og scenografisk form-
sprog fra en tale om nazistisk kulturpolitik, som 
Joseph Goebbels holdt i 1933, og præsidenten måtte 
fyre ministeren, efter at både Israel og Tyskland 
havde kritiseret talen i klare vendinger. 

I Rondônia endte vendettaen mod litteraturen 
med de skadelige værdier som en fuser. I en udta-
lelse erkendte delstatsregeringen, at man nu havde 
indset, at der var tale om klassikere af velrenomme-
rede forfattere, som spiller en vigtig social rolle, og 
sortlisten blev droppet. 

Den sorte liste

CENSUR . Da Brasiliens nationalistiske præsident Jair Bolsonaro  
tordnede mod skolebøger med farlige værdier, forbød en delstatsregering  

straks 43 titler. Denne gang vandt censuren dog ikke.  

KO N T R O V E R S E N

••
I Rondônia endte 
vendettaen mod 
litteraturen med 
de skadelige 
værdier som en 
fuser.

••
Hans udlægning 
er fuld af de vilde 
generaliseringer, 
som kun den 
vågne i en verden 
af sovende kan 
tillade sig.

tik af senmoderniteten. Debord jokker på 
kapitalismens ømme tæer og formulerer sig 
så bredt, at det er nemt at læse Trump eller 
Facebook ind alt efter humør. Her om den 
mediebårne stjerne, det være sig politikeren, 
kulturpersonligheden eller sportshelten:

»Spektaklets agent, iscenesat som stjerne, 
er individets modsætning (...) De beundrings-
værdige mennesker, som personificerer 
systemet, er kendt for ikke at være, hvad de 
er. De er blevet store mænd ved at sænke sig 
under det mest ringe individuelle livs virke-
lighed, og alle ved det.«

Aleatorik og Antipyrine fortjener ros for at 
støve Debords virkningsfulde klassiker af, 
også selv om efterordet er for heppende. Her 
forsvares Debords anarkistiske marxisme, 
som enhver marxistisk position altid er ble-
vet forsvaret: Den sande marxisme er gen-
nem årene blevet misforstået og Marx fejl-
læst! Altså lige indtil nu.

vennen Paul Rées »réealisme« der lader Nietzsche indoptage anti- 
religiøs og naturaliserende inspiration fra fransk oplysningsfilosofi, 
især Voltaire, som han dedikerer sit første aforistiske værk Menneske-
ligt, altformenneskeligt til. 

Efterhånden som Nietzsche bliver træt at at være filologiprofessor i 
Basel, begiver han sig på universitetets pension ud på den stadige 
cirkulation mellem europæiske feriesteder i Alperne, Italien og 
Rivieraen, der karakteriserer det meste af de korte 16 år, hvor han 
affatter hele sit forfatterskab midt i en stadig følge af hovedpiner, 
maveproblemer og voksende blindhed. 

Her er et andet højdepunkt i fremstillingen. Nietzsches betagelse af 
den unge, genialske russiske femme fatale Lou Salomé og den 
filosofisk-erotiske trekant – dog uden megen kødelighed – der udspiller 
sig mellem hende, Rée og Nietzsche. Prideaux undlader klædeligt at 
gøre sig dus med sin hovedperson, men af en eller anden grund kendes 
bogens vigtige kvinder under deres fornavne Lou (Salomé), Cosima 
(Wagner) og søsteren Elisabeth (Nietzsche). Nietzsche forblev i en 
mærkelig afhængighed af sidstnævnte og sin moder, og selv da han i 
sin senfilosofi udvikler begrebet om amor fati, om hvordan 
overmennesket skal sige ja til alt og elske sin skæbne, så vedbliver han 
med at rase over »lænkerne« til familien med en intensitet, der ikke 
rigtig forekommer det overlegne overmenneske værdigt. 

Sidst i 1880erne må fremstillingen koncentrere sig om Nietzsches 
intensiverede skriveproces, mens han isolerer sig mere og mere fra 
omverdenen, indtil han endelig i 1888 eksploderer i en hel håndfuld 
bøger, mens han går alene omkring i Torino i en lykkelig rus over 
endelig at være blevet opdaget af den store verden i skikkelse af 
Georg Brandes. 

Overmenneskets sidste fejltagelse var medlidenhed, og netop det 
blev Nietzsche grebet af, da han fik øje på den piskede hest, der 
udløste vanviddet. Prideaux skildrer galskabens faser og detaljerne i, 
hvordan gode venner som Franz Overbeck får patienten transporteret 
hjem til Tyskland. Hun stiller sig klogelig agnostisk an over for 
vanviddets årsager inklusive de mange spekulationer om syfilitiske 
senfølger. 

Et stort slutkapitel skriver en vrissen, men fortjent minderune over, 
hvordan søsteren bemægtiger sig den afsindige filosof, viser ham frem 
for gæsterne i det Nietzsche-arkiv, hun grundlægger i Weimar – han 
skulle naturligvis bringes hen til Goethes og Schillers by frem for den 
mere beskedne hjemby Naumburg. 

Hvordan søsteren misbruger sin magt over arkivalierne til at lancere 
den posthume aforismesamling Vilje til magt samlet efter hendes eget 
hoved, og hvordan hun endelig instrumentaliserer arkivet for den 
frembrydende nazisme i 1920-30rne. Søsterens egoistiske politisering af 
broderen er velkendt, men må naturligvis ikke mangle i fremstillingen.

 Alt i alt giver Prideaux en læseværdig, blomstrende fremstilling af 
mennesket Nietzsche – oversættelsen følger hende godt på vej, selv 
om åndemaneri på dansk hedder »spiritisme«, ikke »spiritualisme«. 
Meget gavnligt fastholder Prideaux, at Nietzsche hverken var 
nationalist, socialist, racist eller antisemit – hendes yndlingscitat 
fremholder ham i stedet som »måskeets filosof«.
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