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Man kan dårligt gå en tur i skoven uden at 
blive overhalet af løbere eller cyklister, som 
imponerende selvdisciplineret træner til næste 
maratonløb eller triatlon. Der var engang, 
hvor maraton var det højeste, man kunne nå; 
men den tid er forbi. 

I dag skal man præstere en Ironman, 
hvis man skal overgå sig selv og andre. 
Efterhånden som ens naboer og venner løber 
maraton, må distancen fordobles, hvis man 
skal overgå dem og sig selv. Ekstremsport er 
undergået en demokratiseringsproces, hvor 
den har bevæget sig fra elite- til folkesport.

Men hvad har det med Platon at gøre? 
Meget; men det kræver en omvej.

De fleste opfatter uvægerligt askese som 
et religiøst element, hvor man trækker sig 
tilbage fra verden og underkaster sit legeme 
forskellige former for selvkontrol som for 
eksempel afkald og spægelse. Klostervæsenet 
er det paradigmatiske eksempel på den 
institutionaliserede askese, mens mystikeren 
på sin bjergtinde er det klassiske udtryk for 
den individualiserede form for selvkontrol og 
livsforsagelse.

askesen har en længere historie, som de 
seneste år har givet anledning til fornyet bevå-
genhed. I forskningen har man længe kendt til 
sammenhængen mellem stoicismens brug af 
åndelige øvelser og kristendommens udvikling 
af askesen. når stoicismen er interessant for kri-
stendommen, hænger det sammen med dens 
fokus på filosofiens moralsk-praktiske dimen-
sion: livet som en lang øvelse, gennem hvilken 
vismanden ved forskellige former for moralsk 
træning opnår dydighed og lykke. Det er i 
forhold til denne praktiske dimension, at stoi-
cismen rykker tættere på kristendommen end 
platonismen og gør det oplagt at bruge den 
som afsæt, inden jeg vender tilbage til Platon.

I sine sidste værker satte den franske filosof 
Michel Foucault fokus på relationen mellem 
stoicisme og kristendom, men han afviste en 

tæt forbindelse mellem dem. Stoisk askese 
opfattede han positivt som led i selvets etiske 
dannelsesproces.

Kristen askese forstod han modsat som en 
underordning, hvor selvet konstant skulle 
overvåges for at underkastes en udviklingspro-
ces frem mod slutmålet, den endelige forening 
med Gud. Munkens imitation af sin foresattes 
eksemplariske liv var et markant udtryk for 
denne selvødelæggelse; mens gudsefterfølgelse 
og et fuldkomment liv var centrale begreber i 
munkens dannelsesproces.

Og hvad har det så med Ironman at gøre?

BEvæGEr vi os med den tyske filosof Peter 
Sloterdijk længere tilbage i tid til Platon, 
argumenterer han for en bredere forståelse 
af askese, som samtidig fører os frem mod 
nutiden og åbner for nye og tankevækkende 
forbindelser. Sloterdijk har et betydeligt for-
fatterskab bag sig og hører i dag til Tysklands 
mest læste filosoffer. Den bog, jeg bygger på, 
Du mußt dein Leben ändern fra 2009, lå på 
Der Spiegels bestsellerliste. Den er en lang 
udfoldelse af askesens historie, hvor begrebet 
ikke begrænses til, hvad vi i dag vil forstå som 
et religiøst element, men er et mere omfatten-
de kulturelt fænomen, en antropoteknik, som 
bogens undertitel lyder. Med dette begreb 
betegner Sloterdijk menneskets beherskelse af 
forskellige øvelsessystemer.

Sloterdijk begynder med den periode, som 
undertiden betegnes aksetiden. Det betegner 
perioden fra det 6. århundrede og frem til den 
tidlige kristendoms fremkomst, hvor en række 
eurasiske kulturer gennemgik en grundlæg-
gende kulturel og social omvæltningsproces.

Det var Konfutse i Kina og i Indien 
Gautama Siddharta, den senere Buddha, og 
udspaltningen af klassisk indisk religiøsitet i 
buddhisme, hinduisme og jainisme. Det var 
det nærorientalske område med Israel som 
prominent eksempel og skiftet fra en arkaisk 
tempelreligiøsitet til religionstyper med fokus 
på selvet og dets træningsprocesser frem mod 
Gud. Det var fremkomsten af de før-sokrati-
ske filosoffer i Grækenland og i slutningen af 
det 5. århundrede Sokrates og Platon.

Forandringen havde mange facetter og 

indtraf selvsagt ikke fra den ene til den anden 
dag, men var en langsommelig proces, hvor 
en type religiøsitet blev dannet i rivalisering 
med den klassiske, arkaiske. Ekstern og intern 
religionskritik var del af nytænkningen, som 
blandt andet var socialt forberedt gennem 
øget urbanisering og betydelig bedre fødeva-
reforsyning.

Det sidste gav overskud til ny tænkning. ny 
var også evnen til metarefleksion, som religi-
onskritikken var del af, det vil sige evnen til at 
reflektere over tænkningen selv. Øget arbejds-
deling og internationalisering bidrog også 
til dette, fordi det åbnede øjnene for andre 
måder at leve på. Det var forudsætningen for 
en tænkning, der tog afstand fra den umid-
delbart tilgængelige verden og orienterede sig 
mod en anden, som det gennem forskellige 
øvelser var målet at opnå forbindelse med.

OG så er vi på ny fremme ved askesen: træ-
ningsprogrammer, som sætter en i stand til at 
løsrive sig fra bundetheden til denne verden 
for at etablere kontakt med en himmelsk ver-
den. Man finder dem som et gennemgående 
træk i alle aksiale kulturer; og så vender vi os 
mod nutiden.

Sloterdijk fokuserer på betydningen af det 
græske ord askese som øvelse eller træning. 
Dermed er hans begreb ikke indskrænket til, 
hvad vi i dag forstår som religion, men ind-
befatter et bredere kulturelt fænomen. Han 
viser træningslivets fundamentale betydning 
for tilblivelsen af en række livsformer, som 
for eksempel hvordan der går en linje fra 
kristendommens systematiserede og kollektive 
træningsprogrammer i klostervæsenet til mo-
derne fænomener som coaching, spinning og 
selvudvikling: fitnesscentret som pendant til 
de middelalderlige klostres træningsprogram-
mer, hvor kollektiv og individ underkastes 
legemlig selvdisciplinering og træning.

Bogen er en tour de force gennem den 
moderne vesterlandske kulturs forskelligar-
tede træningsprogrammer, alle bestemt ved 
det asketiske imperativ: »Du skal ændre dit 
liv«. Forskellige middelalderlige tænkere skrev 
værker, som gav anvisning på, hvordan men-
nesket trin for trin kunne nærme sig den  
guddommelige verden. Det svarer til det  
moderne menneske, som opstiller forskel- 

lige mål som led i dets egen selvrealisering.
Uanset hvor vi befinder os − på jobbet, 

hjemme, i fritiden − lyder imperativet: Du 
skal ændre dit liv. nogle er som i Sloterdijks 
vertikalmetafor dalmennesker. De når ingen 
vegne. andre er bjergbestigere og flytter 
løbende grænsen for, hvor højt de kan nå; 
men toppen af Mount Improbable nås aldrig. 
Hver gang man nærmer sig, flyttes grænsen. 
Bjergbestigerne er kulturens udstigere, som 
løfter kulturen mod nye højder.

Deres disciple skal ikke findes i dalen, men 
i base camp’en. når ekstremklatrerne bevæger 
kulturens grænse, trækkes basislejren opefter. 
På samme måde med en Ironman. når han 
sætter sig ekstreme mål, udfordrer det andre 
til at cykle, løbe og svømme lidt længere.

Men er der ikke en afgørende forskel til 
Platon og de tidlige kristne?

Jo, hævder Sloterdijk. askesens funktion 
er den samme; men form og indhold er ny. 
askesen er i dag et æstetisk fænomen, hvor 
den nye religion er Pierre de Coubertins 
Olympiske Lege med den moderne askeses 
trosbekendelse: Hurtigere, højere, stærkere. 
nutidig askese har også templer. Det er 
Wagners Bayreuth, og det er Hollywood, hvor 
idealmennesket dyrkes på en ny og anden 
måde.

når man næste gang spadserer i skoven 
og bliver overhalet af ekstremcyklister og 
ironmen, bør man måske vende det indad: Er 
jeg dalmenneske, eller tilhører jeg basislejren? 
Måske jeg ikke kan cykle 250 kilometer eller 
løbe 100, men så kan jeg cykle 20 og løbe 
fem. Har demokratiseringen således nået nye 
højder i sammenligning med Platon? Det er 
muligt, at superatleten er en vulgarisering af 
antikkens filosofiske lærer, men den moderne 
udstiger er også et påtrængende eksempel til 
efterfølgelse. Hun eller han flytter hele tiden 
basislejren op ad bjerget. Og forandringsman-
traet lyder fortsat: Du skal ændre dit liv.

Og dog er vi måske alligevel gået for vidt 
i forskydningen fra det sande og gode til 
det skønne. Måske har vi i skiftet mistet 
selverkendelsens kritiske radikalitet, som 
var karakteristisk for den filosofiske askeses 
himmeljagt, fordi den var i stand til at sætte 
spørgsmålstegn ved målet for sin egen bevæ-
gelse.

Kronik. Nutidens jernmænd og bjergbestigere er kulturens udstigere, som løfter os alle mod nye højder. Det handler fortsat om askesen 
og menneskets uophørlige træning og stræben mod endnu højere mål.

Fra Platon til Ironman

Den moderne vestlige kulturs træningsprogrammer – her triatlon – er alle bestemt ved 
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