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I

denne kortere teksten vil jeg ved hjelp av en grammatisk
analyse vise at påstanden som korresponderer til spørsmålet redaksjonen stiller er nødvendigvis usann, gitt at vi
forstår «nødvendigvis» som «analytisk» slik Rudolf Carnap
gjør i Meaning and Necessity (1956), og også baserer oss på
en forståelse av hva det vil si å være analytisk som er til forveksling lik den han presenterer der. Mens Carnap snakker om state-descriptions og analytisk sanne setninger som
sanne i alle state-descriptions, skal jeg tillate meg å snakke
om tilgjengelige verdener av illustrative grunner, og si heuristisk at en setning er analytisk (sann) hvis og bare hvis det
er ingen verdener tilgjengelig fra vår verden hvor setningen
er usann. Den viktigste forskjellen mellom den forståelsen vi skal ta for gitt her og den presentert av Carnap og
av de fleste andre er at de vil hevde at vår verden er tilgjengelig fra vår verden (eller at vår verden er en av alle
state-descriptions), slik at hvis noe er nødvendigvis sant, så
er det også sant. Siden vi skal bedrive en grammatisk analyse, hvor «grammatisk» gies den betydningen vi kjenner
fra Ludwig Wittgensteins Philosophische Untersuchungen
(1984a) og andre tekster, handler det om å avdekke hva
reglene i språkspillene fordrer, og ikke hva som er tilfellet.
For å låne et uttrykk fra Hans Johann Glock; det handler
om å avklare hva som er normativt sant (Se Glock 2009).
Det betyr at vi forstår nødvendighet i lys av analytisitet
som igjen er forstått ved hjelp av normativitet, og som
en konsekvens av det dropper vi ideen om at tilgjengelighetsrelasjonen er refleksiv og forestiller oss isteden at
alle verdener tilgjengelig fra vår verden er ideale verdener
som er slik språket foreskriver.2 Det å tro at en grammatisk
6

Har katter mistet kjærligheten til visdom?

analyse kan gi oss kunnskap om vår verden forutsetter en
idealisme vi skal holde oss for gode til. For den som er
mer fortrolige med ord som «realisme» og «anti-realisme»
kan man si at vi har introdusert en anti-realistisk forståelse
av nødvendighet kombinert med en (beskjeden) realistisk
forståelse av sannhet.
Som eksempel på en nødvendigvis sann setning har vi
Wittgensteins eksempel «Enhver stav har en lengde». Noe
kan ikke være en stav hvis det ikke har en lengde, språket
forbyr dette; forsøker du å kalle noe en stav uten at det har
en lengde blir du nok buet ut av språkrådets medlemmer.
Hvis vi nå negerer setningen, får vi en analytisk usannhet.
Her og i resten av denne teksten er jeg nøye på å begrense
bruken av ordene «kan» og «må» til uttrykk for analytisk
modalitet tilsvarende boks og diamant i modal logikk:
Hvis det må være slik at S, da er S analytisk sann, og hvis
det kan være slik at S, da er S verken analytisk sann eller usann. Selv om dette synes å være begrenset til objektspråklige overveielser, inneholder også metaspråket modalt
vokabular og en kan gjerne formulere en modal-logisk teori for setninger i metaspråket, en må bare holde tunga rett
i munnen og skille mellom «kan» i objektspråket og «kan»
i metaspråket, samtidig som at det i begge tilfeller handler
om et deontisk-linguistisk «kan», ikke et metafysisk. I det
tilfellet hvor «kan» er brukt både objekt- og metaspråklig
i samme setning, har jeg lagt til subskriptene M og O til
«kan» for å hjelpe leseren.
Påstanden som korresponderer til spørsmålet, nemlig
at vitenskapene har mistet kjærligheten til visdom, forutsetter at kjærlighet til visdom er noe vitenskapene kan ha.

Illustrasjon: Janne Celia Seim
Hvis vi er i stand til å fastslå at dette ikke er noe de kan ha,
er det klart at vitenskapene ikke kan ha mistet kjærligheten til visdom. Det holder derfor for oss å rette oppmerksomheten mot den modale statusen til påstanden om at
vitenskapene har kjærlighet til visdom, og det jeg skal vise
er at kjærlighet til visdom ikke er noe vitenskapene kan ha.
Å påvise dette er enkelt; det holder å ta en titt på hvordan ordene «vitenskap», «visdom» og «kjærlighet» er definert i ordboka på hjemmesiden til Universitetet i Oslo, en
ordbok jeg antar danner grunnlaget for korrekt språkbruk
ved universitetet og derfor også ved Filosofisk Supplement
siden det jo er tilknyttet miljøet ved universitetet. Først ut
er «kjærlighet»:

1 varm, hengiven følelse for noe(n) k- til hjemmet, 		
nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds k2 erotisk følelse, hengivenhet for en annen person k-en mellom mann og kvinne / k- ved første blikk / den store k-en /
lide av ulykkelig k- som ikke blir gjengjeldt / fri k- seksuelt
samliv uten ekteskap / gammel k- ruster ikke taper seg ikke
3 gjenstand for kjærlighet (1,2) hun ble hans store k- / bøker
er hennes store k4 k- på pinne sukkertøy festet på en pinne

«Visdom» er definert slik:
-men (av *II vis) det å være vis, klokskap gå fram i alder og
v- / dømme i saken med stor v- / ofte iron: i sin v- har regjeringen fastsatt dette
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Illustrasjon: Thea Meinert
Og «vitenskap» slik:
1 metodisk innsamling, ordning og etterprøving av kunnskaper etter allment godkjente regler og krav (om intersubjektivitet, klarhet osv) formalv- / empirisk v- vitenskap som
bygger på observasjoner / v- og teknikk / ofre seg for v-en
2 fagområde som er emne for vitenskap (1) naturv-, samfunnsv-, språkv- / lage en hel v- av et lite spørsmål.

Kjærlighet, eller egentlig det å ha kjærlighet, er en relasjon
med to plasser, slik at det handler om uttrykket «x har
kjærlighet til y». Som det fremgår av definisjonen, er det
klart at denne relasjonen kan være refleksiv eller symmetrisk i noen tilfeller, men må ikke. Selv om det kan være
tilfellet at kjærlighet er gjensidig, er ikke det å inneha plassen til x en garanti for at en kan også inneha plassen til y;
selv om a har kjærlighet til b, så må det verken være tilfellet
at b har kjærlighet til a eller at det finnes minst en c slik at
b har kjærlighet til c. Videre kan det være tilfeller hvor den
som tar opp plassen til x faktisk har kjærlighet til seg selv,
slik at den også tar opp plassen til y, men det må ikke være
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slik heller. Når dette er sagt, er det klart at visdom godt
kan ta opp plassen til y: En kan gjerne ha kjærlighet til visdom, i hvert fall forstått som en varm hengivende følelse
for noe, kanskje ikke som en erotisk følelse. Spørsmålet vi
må stille oss er derfor om vitenskap eller en vitenskap kan
ta opp plassen til x. For å fastslå at dette ikke er tilfellet,
holder det at vi avklarer hvilke ting vi kjenner til som kan
ha kjærlighet til noe. Siden kjærlighet beskrives som en
følelse, kan bare ting som kan ha følelser ha kjærlighet til
noe. Dette utelukker computere, vaskemaskiner, biler etc.
På den andre siden kan katter ha følelser, men man kan
spørre om de er i stand til å ha kjærlighet. Jeg er sikker
på at katten jeg passet på i sommer har en varm hengivende følelse overfor meg siden jeg koste med den og ga
den mat; det er i hvert fall noe jeg mener at jeg kan si om
den. Dette betyr at «Katter har kjærlighet til visdom» for så
vidt (grammatisk sett) er i orden. Kan en bok ha en følelse?
Neppe. Kan en aktivitet ha en følelse? Nei. For eksempel,
er det greit å si at Andreas har kjærlighet til jogging, men

ikke at jogging har kjærlighet til Andreas. Dette er (så å
si) problemet med vitenskap; vitenskap kan enten forståes
som en aktivitet eller som en statisk kunnskapsbase, i.e. et
fagområde, og ingen av disse kan ta opp plassen til x i «x
har kjærlighet til y». Vitenskaper kan bare ta opp plassen
til y. Setninger som eksemplifiserer dette er «Andreas har
kjærlighet til logisk filosofi» og «Noen filosofer har kjærlighet til litteraturvitenskap».
Nå kan selvsagt de som formulerte spørsmålet eller
problemstillingen svare at de overhodet ikke mente «vitenskapene», men derimot «vitenskapsmennene» eller at
spørsmålet skulle forståes som metaforisk (eller som besjeling), og at den egentlige problemstillingen er teksten
som er før og etter setningen tydelig markert som «problemstillingen». Det sistnevnte vil jeg ikke godta som svar
siden det kommer klart frem i teksten som følger problemstillingen at det er spørsmålet som skal besvares og at det
ikke handler om å besjele vitenskapene. Hvis man svarer
på kritikken min ved å henvise til det første alternativet
er mitt gjensvar enkelt: Så skriv «vitenskapsmennene» da.
Videre er det jo slik at det modifiserte spørsmålet bare
lar seg besvare gjennom empiriske undersøkelser idet man
går rundt og spør de ulike vitenskapsmennene (og kanskje
et par vitenskapskvinner også, for det hadde jo vært interessant å se om kvinnene følte mer kjærlighet til visdom
enn menn, og også å se om vitenskapsmenn eller kvinner fra ulike fag har ulik holdning til visdom). En grammatisk analyse kan ikke besvare det spørsmålet, siden det
er klart at det kan finnes både vitenskapsmenn (og kvinner) som har kjærlighet til visdom og slike som ikke har
det: «Vitenskapsmann» er en altmodig yrkesbetegnelse for

dem som bedriver forskning, og inneholder ikke det å ha
kjærlighet til visdom som krav, det holder med en universitetsutdannelse og en passende stillingsbeskrivelse samt Det å tro at en grammatisk
at måten det forskes på opp- analyse kan gi oss kunnfyller de gjeldene standardene
skap om vår verden forutfor hva som er vitenskapelig
slik det er forklart i definisjo- setter en idealisme vi skal
nen ovenfor. Jeg er temmelig holde oss for gode til.
sikker på at verken stillingsbeskrivelsen eller disse standardene inneholder kravet om å
ha kjærlighet til visdom; ikke engang for å få stilling som
universitetsfilosof er kjærlighet til visdom et krav. Det er
viktig ikke å blande idealnormer og konstituerende normer for objekter.3
Til slutt vil jeg nå minne leseren om at vi jo egentlig
ikke har sagt noe om vitenskap i seg selv, men bare om
hvordan vi bruker ordet på bokmål slik det er definert i
Bokmålsordboka. Selv om vitenskapene ikke kano ha kjærlighet til visdom fordi vi ikke har lov til å si det, så kanm vi
ikke utelukke at det er sant at vitenskapene har kjærlighet
til visdom, forutsatt at vi kan skille mellom vitenskapenesom-vi-forstår-dem og vitenskapene-i-seg-selv, noe som
igjen forutsetter at de ikke er slik vi forestiller oss at de er,
selv om de er vår kreasjon, to for så vidt akseptable antagelser som leseren selv kan begrunne.

Noter
Se Glock 2009.
Det kan jo hende at noen vil klage på at ordet «sant» forekommer både i utrykkene «normativt sant» og «nødvendigvis sant» samt i «analytisk sant»
uten at det handler om sannhet siden vi dropper ideen om at det gjelder for alle påstander P, hvis P er nødvendigvis sant så P er sant. Jeg forstår bekymringen deres, men det holder å være obs på at komplekse uttrykk kan lure oss: Ta for eksempel det tyske uttrykket«Walfisch»; selv om det består av
ordene «Wal» og «fisch», så betyr ikke det at hvaler er fisker, de er fremdeles pattedyr, slik at det riktige ville vært «Walsäugetier». Das wäre allerdings kein
Deutsch.
3
Et alternativt svar på problemstillingen ville være å utnytte denne distinksjonen ved å la kjærlighet til visdom tilhøre en beskrivelse av en ideal forsker
ifølge en forestilling av denne, og ikke beskrivelsen av en forsker; det er ikke konstituerende for det å være forsker på samme måte som et papir bare er
A4 hvis det er av en viss størrelse, men tilhører det å være en «god» forsker, på samme måte som et godt papir er av en viss tykkelse og ikke kaster gjenskinn. For å være en ektemann holder det å være gift, for å være en god ektemann kreves det mer. (Schnädelbach 1992).
1
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