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Schellings ontologi er en vesentlig del av den
kontinentale filosofihistorien som alt for ofte blir
oversett av dagens diskurs. Hans fokus på kunstens sentrale rolle for menneskeheten er av særlig
betydning, og finner gjenklang i viktige filosofer
som Nietzsche og Heidegger.

With the free self-conscious being a whole world emerges at
the same time – out of nothing – the only true and thinkable
creation from nothing … (Bowie 2003:334).

denne teksten skal vi undersøke hvordan Schelling
kunne se på kunsten som et absolutt uttrykk for menneskets vesen. Slik han forstår det er det bare kunsten som
har mulighet til å framvise det menneskelige som sådan,
noe filosofiske og vitenskapelige prosjekter ikke evner å
gjøre. Mennesket imiterer gjennom kunsten den naturlige
prosessen som resulterte i mennesket selv, og Schelling tar
med denne innsikten avstand fra post-kantiansk transcendental idealisme, som hevder subjektets tilgang til absolutt
kunnskap om seg selv gjennom begreper. Etter å ha skapt et
begrepslig grunnlag for kunnskap kan mennesket uttrykke
en forståelse av seg selv, men fordi slik kunnskap er betinget av det begrepslige nettverket som gjorde kunnskapen
mulig, er ikke den begrepslige kunnskapen absolutt. Ved
å kontrastere Schellings posisjon med momenter fra Kants
og Fichtes transcendentale idealisme og Hegels dialektiske
idealisme, vil vi få et visst grep om hvordan Schelling mener mennesket genererer sin egen ontologiske bestemmelse
gjennom kunstnerisk virksomhet i vid forstand. Schellings
posisjon peker således frem mot Nietzsches perspektivisme
og Heideggers kunstforståelse i Kunstverkets Opprinnelse,
og er en sentral, men mye oversett del av den kontinentale
filosofihistorien. Til slutt i denne teksten vil vi også kritisk
vurdere hvorvidt Schellings filosofi kan utgjøre et radikalt
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utgangspunkt for menneskelig frigjøring, slik
Schelling og hans allierte mente på midten
av 1800-tallet.
Filosofien, Vitenskapen og Mennesket
People without aesthetic sense are our pedantic
philosophers (Bowie 2003:334).

For Schelling har både filosofien og naturvitenskapen naturen i en eller annen forstand
som objekt. Han tar et oppgjør med Fichtes
transcendentale idealisme som fremholder
Selvets absolutte ontologiske forrang, og hevder at det ikke er tilstrekkelig å betrakte naturen fra en økonomisk-teleologisk synsvinkel,
som om naturen er til bare for å tjene rasjonelle veseners interesser (Bowie 2003:103).
Selv om Selvet er nødvendig for at det skal
kunne påvises kausale relasjoner i naturen, er
det ikke tilstrekkelig for forståelsen av naturen å undersøke hvilke betingelser for «naturlig» kausalitet som er å finne i subjektet. I
stedet må subjektiviteten, som for Schelling
står fram i lys av Spinozas substansmonisme,
spores tilbake til naturen, der den nødvendigvis er rotfestet (Bowie 2003:104). Det
fundamentale spørsmålet om naturen er altså
ikke lenger, som hos Fichte, hvilke betingelser som er å finne i subjektet for at naturen
kan fremtre slik den gjør. Et mer grunnleggende spørsmål er hvordan naturen betinger
subjektet.
Fichtes transcendentale idealisme uttrykker ikke for Schelling noe absolutt. Fordi
Fichte tar utgangspunkt i subjektiviteten,
Selvet, som grunnlag for absolutt kunnskap,
mener han å kunne forklare hvordan absolutte ontologiske sannheter oppstår når subjektet ut fra sine mulighetsbetingelser definerer seg selv og sin omverden gjennom selvets
egen tetiske1 aktivitet. Men Fichtes syntese av
subjektiv potensialitet og subjektiv, selvdefinerende aktivitet fører i beste fall til en subjektiv forståelse av subjektiviteten, en «philosophy about philosophy» (Bowie 2003:104),
og forutsetter Selvets eksistens, snarere enn å
forklare mulighetsbetingelsene for Selvet.
Begrepet om det absolutte Selvet, slik

Fichte uttrykker det, spiller fallitt fordi ethvert begrep, selv
et så grunnleggende og intuitivt begrep som Fichtes «Selv»,
selv er kontingent. Det er ikke tilstrekkelig å lete etter hvilket begrep som er nødvendig for at vi skal kunne forstå
verden slik vi nå forstår den, fordi vår måte å forstå på
(skjønt denne muligvis kan være betinget av begrepet om
et Selv) i seg selv ikke
er nødvendig. Det at Fordi det ikke følger av
hele Fichtes system nødvendighet hvordan vi
kan forstås i lys av erfarer, kan ingen ontologier sies
begrepet om det abå uttrykke en absolutt forståelse
solutte Selvet, betyr
bare at hans måte å av det som blir erfart, langt
filosofere på tar ut- mindre totaliteten av alt som
gangspunkt i dette potensielt kan erfares.
begrepet. Denne måten å tenke på kan være fruktbar, og det er mange problemstillinger som lar seg behandle fra dette perspektivet.
Men dette er ikke nok for å forsvare Selvets absolutte ontologiske forrang i den filosofiske diskursen. En kan like
gjerne ta utgangspunkt i et annet begrep, for eksempel
Spinozas substans (Deus sive natura) eller Schopenhauers
vilje. Fra disse perspektivene vil nye nødvendigheter fremtre, og i lys av disse vil verden også bli forståelig, om enn
det er en annen forståelse som uttrykkes i disse tilfellene.
Som Markus Gabriel er inne på i sitt essay om
Schelling, The Mythological Being of Reflection, tar Fichte
utgangspunkt i en fordom som stammer fra Kants forståelse av totalitet, «the idea of an all of reality, omnitudo realitatis» (Gabriel 2009:52). Kant tar for gitt at totaliteten av
alt det virkelige, må forstås som enten alt som kan erkjennes, eller forutsetningene for denne erkjennelsen:
For Kant reality (Realität, Sachheit) is the result of ‘transcendental affirmation’, which affirms that there are determinate objects which Kant calls ‘things’ … Everything which
is real is either something perceivable (everything which can
be met with in space and/or time is part of the perceivable)
or a condition of perceivability (such as space and time itself ). Reality consists hence in a relation to possible experience
(Gabriel 2009:52).

Gitt denne definisjonen av virkelighet forstår vi at Fichte,
i sitt forsøk på å videreutvikle Kants system, ender opp i
ideen om det absolutte Selvet. Dersom premisset for virkelighet er erfaring, må absolutt kunnskap om virkeligheten
kunne rotfestes i det som har mulighet til å erfare, altså i et
selv. Det er imidlertid ingen nødvendighet i å forutsette at
alt som finnes må kunne erfares. Selv om alt som det kan
være meningsfullt å snakke om må kunne erfares, er det
5

ingen grunn til å forutsette at det ikke kan finnes noe som
vi aldri vil kunne erfare.2 Vi kan dessuten aldri være sikker
på at det vi faktisk kan erfare, blir erfart av oss i sin fulle
og hele virkelighet.
Det at x erfares, betyr dessuten ikke at det samtidig
er gitt hvordan x erfares, dvs. hva x erfares som. Det mennesket erfarer noe som, står frem i lyset av et arbitrært ontologisk rammeverk for forståelse som aldri kan følge av
nødvendighet. Som Gabriel sier:
There is no consistent set of all predicates or all things because the concept of a thing as much as the way we record
predicates and delineate the semantic rules which make
them meaningful depend on a prior decision to choose a
framework F rather than (say) G (Gabriel 2009:53).
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Det er uoverskuelig mange muligheter for hvordan ting
kan tolkes ut fra erfaring. Det kan derfor ikke være noen
absolutt nødvendighet i hvordan subjektet erfarer virkeligheten. Ethvert subjekt vil i sin forståelse ta utgangspunkt
i en ontologisk grunnforståelse, som bestemmer hvordan
ting over hodet forstås og dermed kan være meningsfulle.
Fordi det ikke følger av nødvendighet hvordan vi erfarer, kan
ingen ontologier sies å uttrykke en absolutt forståelse av det
som blir erfart, langt mindre totaliteten av alt som potensielt
kan erfares. Kants- og dermed Fichtes forståelse av virkeligheten er dermed ufullstendig på to nivåer, både når det
gjelder hva som kan finnes overhodet, og hvordan det som
finnes kan forstås av et menneskelig subjekt.
Med Schellings innsikt om at begrepslig forståelse selv
er betinget, forstår vi hvordan filosofien settes ut av spill
når det kommer til absolutt forståelse; alle de positive filosofiske «resultatene» er selv betinget av et system av predikater som ikke endelig kan rettferdiggjøre seg selv ved å
påvise sin egen nødvendighet. Ethvert filosofisk forsøk på
absolutt å begripe for eksempel det menneskelige vil dermed allerede i utgangspunktet slå feil, fordi det aldri vil
være nødvendig å forutsette nøyaktig de begrepene som
det til enhver tid tas utgangspunkt i. De ulike filosofiske
retningenes insistering på tilgang til absolutt forståelse
fremstår i dette lyset som arbitrær dogmatikk.
Det samme gjelder for naturvitenskapen. Selv om naturvitenskapen evner å forklare naturens partikulære objekter ut fra sine definisjoner, og selv om den klarer å lage
representasjoner av generelle tendenser3 i naturen i form av
naturlover, er ikke vitenskapens resultater uttrykk for noen
absolutt forståelse. Hva som regnes som gyldig innenfor
en bestemt vitenskap, er betinget av denne vitenskapens
begrepslige premisser. De aktuelle premissene danner denne vitenskapens mulighetsfelt, og er definerende for denne
måten å forstå verden på.
Når mennesket driver med vitenskap eller filosofi,
arbeider det innenfor et gitt ontologisk perspektiv. Et vitenskapelig eller et filosofisk arbeid, også når det er rettet
mot mennesket selv,4 mislykkes i å gripe det menneskelige
subjektets særegne frihet, nemlig friheten til å definere sin
egen virkelighet gjennom å bestemme væren ontologisk.
Menneskets frihet består nettopp i å kunne definere premissene for forståelse, altså å konstituere det grunnleggende sett av premisser det tas utgangspunkt i, når det forsøker å begripe det det møter omkring seg; enhver eksplisert
forståelse er dermed betinget, og ikke absolutt.
Fordi filosofiske systemer eller vitenskapelig metodologi nettopp betinger forståelsen, kan ikke disse praksisene
frembringe noen absolutt forståelse. Selv om begge disse

praksiser er fruktbare innenfor sine egne grenser, vil de aldri ut fra seg selv kunne bringe til veie et absolutt uttrykk
for det de beskriver.
Ontologi og det absolutte
It should here become apparent what it is that people lack
who understands no Ideas – and admit faithfully enough
that everything is a mystery to them as soon as it goes beyond
charts and registers (Bowie 2003:334).

Schelling forutsetter en størrelse som er kontroversiell,
men likevel viktig fordi den peker framover mot teorier
om relativ ontologi som vi finner igjen hos for eksempel
Nietzsche og Heidegger. Det absolutte grunnlaget for all
forståelse er for ham nødvendigvis utenfor forståelsen selv.
Ikke bare foreslår han en mulig virkelighet bakenfor og
hinsides vår forståelse av den. Han argumenterer også for
at vår måte å forstå verden på nødvendigvis forutsetter en
virkelighet som er udefinert og uforståelig som sitt grunnlag. Schelling sier:
The whole world lies, so to speak, in the nets of the understanding or of reason, but the question is how exactly it got
into those nets, since there is obviously something other and
something more than mere reason in the world, indeed there
is something which strives beyond those barriers (Schelling
1994:114).

Forståelse formulert i begreper er (bare) vår måte å representere og formidle erfaringer på, og begrepene kan dermed ikke inneholde den fulle og hele, absolutte sannheten
om de fenomenene som ligger til grunn for erfaringen.
Hvordan ting fremstod før det fantes begrepslig forståelse, kan vi ikke forstå ved hjelp av begreper. Men fordi
vi regner med at det finnes noe der som vi anvender begreper for å forstå, må vi forutsette en uforståelig tilstand
som skiller seg fra den forståelige verden vi beskriver med
begreper. Først når det begrepslige systemet er på plass
har vi mulighet til å forstå, og ting kan framstå for oss
som de ting vi begriper med begreper: «As soon as there
are concept-mongering creatures, the world itself changes
from mere actuality into something accessible to understanding» (Gabriel 2009:60).
Det begrepslige systemet danner et ontologisk rammeverk der ting (på gresk onta) kan fremstå som noe meningsfullt for oss.
Frembringelsen av en ontologi er for Schelling et resultat av en naturhistorisk prosess. Når det først finnes
skapninger med mulighet til å forstå tingene rundt seg ved

hjelp av begreper, skjer det noe drastisk med virkeligheten.
Den forandrer seg fra å være ren nødvendighet lukket i
seg selv, til å være potensialitet: «Schelling draws on the
observation that every assertion transforms the yet-to-be
determined fact of the matter from something merely Fordi det ikke knyttes noen
actual into something po- absolutt nødvendighet til
tentially different from the
begrepet selv, kan ingen
way we grasp it» (Gabriel
2009:60). Når et begrepslig absolutt forståelse nås
grunnlag for forståelse først gjennom begreper.
er etablert, er alle fenomener
(alt som kan erfares) forståelige i lys av dette begrepsapparatet. Verden forandrer seg, fordi den nå har karakter av
å være noe som potensielt kan forstås som noe, av noe som
kan forstå: «As this process of transformation – ontological
genesis – takes place within the world, the world changes from facticity, mere actuality, to potentiality» (Gabriel
2009:60).
Dette gjelder, kontraintuitivt nok, også det som fantes
før «forståelsens hendelse», og for de fenomener som ikke
kan eksplisitt forstås. I kraft av den frembrakte ontologien
kan det som fantes før forståelsen, og det som erfares som
uforståelig, forstås som det som fantes før forståelsen, altså
det før-ontologiske, eller det uforståelige. Fordi disse størrelsene ikke kan forstås, kan vi ikke beskrive dem mer utførlig enn å påstå om dem at de ikke kan forstås. Men dermed
kan også det som betegnes som «det som finnes utenfor
rammeverket av forståelse», bringes inn i det selvsamme
rammeverket – som «det som faller utenfor».
I motsetning til for eksempel Hegel knytter ikke
Schelling noen absolutt nødvendighet til begrepet selv, og
derfor kan for ham ingen absolutt forståelse nås gjennom
begreper. Fordi det må finnes noe før noe kan forstås, må vi
se ethvert begrep som en tolkning av et fenomen, som i seg
selv ikke er nødvendig. Dermed blir det at det finnes forståelse overhodet et mysterium i seg selv: «Contra Hegel,
the very existence of intelligibillity owes itself to a process
it cannot account for» (Gabriel 2009:60). Som vi skal se,
later det til at Hegel tar begrepslig forståelse (og med denne kanskje det tyske språket) for gitt, og lager et ontologisk
system som er fundert i et språklig nettverk av begreper
som ikke har noen absolutt ontologisk legitimitet.
Må vi dermed si oss fornøyd med å konstatere at den
begrepslige forståelsen er ufullstendig og gi opp pretensjonen om dypere forståelse? I det neste avsnittet skal vi
undersøke hvordan Schelling ser på kunsten som et mer
grunnleggende utgangspunkt for forståelsen av mennesket
og av menneskelig epistemologi.
Ørjan steiro mortensen
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Kunsten og Naturen
From nature I come to human activity (Bowie 2003:334).

Språket, som er det medium mennesket kan uttrykke sin
forståelse av naturens objektivitet i, er ikke et grunnleggende fenomen som har en mystisk virkelighet parallelt med naturen, men heller et produkt av naturen selv.
Andrew Bowie bemerker at «He [Schelling] therefore talks
of nature’s reaching its highest goal of ‘becoming completely objective to itself ’ in man…‘or more generally’ in
‘reason, through which nature returns to itself…’» (Bowie
2003:105). Naturen har frembrakt mennesket, som i kraft
av sin begrepslige forståelse kan betrakte naturen som objekt for seg. For Schelling er naturen selv en produktiv
kraft, som frambringer sine egne produkter: «Nature is
described as being ‘unconsciously’ productive, and ‘mind’
as being ‘consciously’ productive» (Bowie 2003:105).
Naturen forstått som i seg selv produktiv, gir et utgangspunkt for å forstå hvordan språket, det eksplisitterte nettverket av begrepslig forståelse, kan oppstå fra naturen. I
innledningen til Kunstens Filosofi sier Schelling: «De færreste av oss er klar over at allerede språket som vi uttrykker
oss i er et fullkomment kunstverk» (Schelling 2008b:108).
Schelling ser objektiviseringen av naturen som et resultat av en slags kunstnerisk virksomhet; dersom mennesket
er naturens egen måte å bli objektiv for seg selv på, da
må mennesket og middelet for å gjøre naturen objektiv,
språket, være frembrakt som et slags kunstverk, i videst
mulig betydning, av naturen selv. Dette er mulig i egenskap av naturens tendens til
Det den store kunsten ut- ubevisst å produsere ting.
trykker in concreto, skal det Mennesket, forstått som det
bevisste, den rasjonelle natualtså være mulig å gripe in rens kunstverk, imiterer natuabstracto av filosofien. rens egen frembringelse av seg
selv når det produserer kunst.
Slik naturen blir objektiv for seg selv gjennom mennesket, slik kan mennesket bli objektivt for seg selv gjennom
kunstverkene. Relasjonen mellom naturen som helhet og
mennesket, er analog til relasjonen mellom mennesket og
kunstverkene det produserer. Den absolutte sannheten
om mennesket blir først synlig for oss, indirekte gjennom
kunsten, som skaperkraft. Dette betyr at ingen konkrete
kunstverker, men snarere det at vi produserer verker, viser
oss sannheten om oss selv. Mennesket plasseres ontologisk
i naturen som det som frembringer produkter som gjør det
selv forståelig for seg selv.
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Kunsten og Filosofien
The philosopher must possess just as much aesthetic power
as the poet (Bowie 2003:334).

Kunstnerens aktivitet pretenderer, som filosofens, ikke å si
noe konkret, men noe ideelt og allmengyldig. «Filosofien»,
for Schelling, «fremstiller ikke de virkelige ting men deres urbilder, og det samme gjør kunsten» (Schelling
2008b:114). De størrelser som filosofien behandler, som
abstraheres ut av de konkrete fenomenene, er de samme
størrelsene som kunsten søker å konkretisere i sine verker.
Men kunsten kan bare la disse få et indirekte uttrykk; filosofiens verker lar disse ideene få et direkte, begrepslig uttrykk. Det den store kunsten uttrykker in concreto, skal det
altså være mulig å gripe in abstracto av filosofien. Kunsten
og filosofien sidestilles slik av Schelling, fordi de begge behandler ideelle størrelser. Når filosofien først er etablert,
fungerer den som et sidestykke til kunsten, og kan eksplisittere det kunstneren impliserer i verket sitt. Filosofien
kan til og med, i en tidsalder som Schellings, der «det som
en gang var en levende åndsimpuls» har blitt til «en stivnet
tradisjon», rettlede kunsten, for å bringe den tilbake til sitt
rettmessige domene (Schelling 2008b:109):
I en slik tidsalder er det altså liten hjelp å få av de praktiske
kunstnere med hensyn til kunnskap om kunstens vesen,
fordi de som regel selv er i villrede angående kunstens og
skjønnhetens ide (Schelling 2008b:109).

Problemet blir å forstå hvordan disse ideene, som filosofen kan bruke for å bedømme kunsten filosofisk, i utgangspunktet kan gi seg til kjenne for kunstneren. Som
Schelling selv sier:
De samme urbilder som filosofen beviser at de virkelige ting
kun er avbildninger av, er det kunsten gir en objektiv framstilling av, og på den måte reflekteres den ideale verden i den
virkelige (Schelling 2008b:114).

Men dersom den ideale verden skal reflekteres i den virkelige verden gjennom kunsten, forutsetter ikke dette at
ideen som skal objektiviseres allerede er kjent?
Ikke nødvendigvis. Stikkordet er intuisjon. Som Bowie
påpeker i Aesthetics and Subjectivity: «Art … becomes
the ‘document’ and ‘organ’ of philosophy, turning what
otherwise must remain inaccessible to us into ‘intuitable’
objects» (Bowie 2003:112). Slik naturen måtte vente på
mennesket med dets begrepsapparat for å bli objektivt forstått, slik må kunsten vente på en filosof for å bli forstått

eksplisitt og ideelt. Det at kunstneren fornemmer ideer
han ikke selv kan eksplisere intellektuelt, og blir ledet av
intuisjon til å fremheve noe i form av et verk, er nettopp
det som i utgangspunktet åpner og definerer filosofiens
område.
Fordi filosofien (ifølge Schellings metafilosofiske posisjon) kun er interessert i å gripe eksplisitt de ideer som
ligger til grunn for den kunstneriske, praktiske aktiviteten, kan ikke filosofien være primær i forhold til kunsten.
Kunstneren reagerer på en uartikulert impuls, og frembringer ved hjelp av en eller annen teknikk et kunstverk.
Filosofen betrakter verket og trekker ut (eksplisitterer) en
ideell fortolkning av verket, men verket selv består nødvendig vis av noe mer enn bare ideer, og kan derfor tolkes på mange måter. Og fordi filosofien skal være en rent
ideell (subjektiv) aktivitet, vil alt som møter den fremstå
som et objekt for dens rene, ideelle fortolkning. Filosofiens
problem blir dermed for det første at den eksplisitte forståelsen som trekkes ut av verket, ikke finnes som sådan før
filosofen har tolket verket, og for det andre at denne ikke
tar opp i seg den hele og fulle virkeligheten til kunstverket
som både (materielt) objekt og idé.
Kunsten selv gjør ikke eksplisitt rede for hvordan
kunstverket er en enhet av idé og ting; kunstnerisk aktivitet er det som implisitt danner en helhet av objekt og
idé, som deretter kan eksplisitteres ideelt av en «subjektiv» filosofisk betrakter. Slik sett inneholder kunstverket
i seg selv verken noen ren idé eller noen bar materialitet.
Kunstnerens produksjon danner, uten at kunstneren trenger å tenke på det, et grunnlag for å abstrahere et ideelt
innhold ut av et konkret objekt, og nettopp heri ligger
«the importance of what art can show that cannot be said
by philosophy» (Bowie 2003:117). Kunsten, med sin uartikulerte, skjønt målrettede produktivitet, er det som i utgangspunktet uttrykker menneskets absolutte, ontologiske
tilstand. Kunsten er, som i sitatet ovenfor, den hendelsen
som i første omgang reflekterer den ideale verden i den virkelige. Mennesket manifesterer dermed sin ontologiske
tilstand, som enheten av ideell forståelse og praktisk nødvendighet, og gjør denne samtidig potensielt forståelig for
seg selv, når det først produserer verker.
I lys av dette kan vi også forstå hva Heidegger mener,
når han i Kunstverkets Opprinnelse snakker om at «sannhetens hendelse er på ferde i verket» (Heidegger 2000:66).
Uten verket som en historisk hendelse, vil ingen sannheter
om væren åpnes. Sannheten artikuleres, for å si det med
Schelling, i en mulig potens i verket, altså som noe som
er virkelig, men ikke nødvendig. At flintstein er til å lage
økser med, er for eksempel en sannhet som ikke gir seg
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selv bare ved flintsteinens eksistens. Denne sannheten om
flintsteinen oppstår først etter at den første øksa er tilvirket. Verket (i vid forstand) gir oss på den måten en mulig tolkning av det som bare er der av nødvendighet, og
danner dermed et grunnlag for at noe kan tolkes som noe i
utgangspunktet. Denne tolkningen kan i sin tur være opphavet til en tradisjon, et intellektuelt rammeverk innenfor hvilket noe kan fremtre som «sant» og noe annet som
«usant».5 Uten verket ville alt som var til være Schellings
ubegripelige før-ontologiske tilstand, og helheten av alt
ville vært udefinert. Verket (i vid forstand) gjør det mulig
for oss å forstå potensialet iboende i naturlige ting, og i
lys av dette fremtrer tingene som de tingene de er for oss:
Det er nemlig den samme absolutthet som finnes i alt, men
dette absolutte forekommer i naturen, i historien, i kunsten
som forskjellige potenser. Hvis man tenker seg disse [potensene] fjernet slik at det rene vesen trådte frem, så ville alt
egentlig være det samme (Schelling 2008b:112).

Mennesket skaper seg selv som en av naturens potenser når
det produserer verker som i sin tur stimulerer til tenkning.
Slik naturen, gjennom å ha generert vesener som tolker
naturen objektivt, har blitt objektiv for seg selv, kan menØrjan steiro mortensen
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nesket bli objekt for seg selv gjennom de verker det har
skapt og tar i bruk for å forstå seg selv. Den ideelle forståelsen som oppstår av denne tenkningen, danner igjen
grunnlaget for filosofien.
Mytologi som Prima Philosophia

en progressiv, teleologisk prosess, som kan avfeie mytologiens form, under forutsetning om at innholdet i mytologien nå er tatt opp, forstått og formulert riktig i logisk form.
Dette synet forutsetter at den logiske strukturen allerede
fantes der i naturen før mytologien, og at vitenskapen, etter dens fremvekst, er bedre egnet til å formulere denne

Until we make ideas aesthetic, i.e., mythological, they hold
no interest for the people, and conversely, before mythology
is reasonable, the philosopher must be ashamed of it (Bowie
2003:334).

Hvordan tenkningen, og derigjennom filosofien, er betinget av kunstnerisk produktivitet, blir enda tydeligere
hvis vi ser på Schellings teori om mytologi. Han betrakter
mytologi som et produkt av menneskets spontane reaksjon på sine omgivelser, en grunnleggende forståelse som
springer direkte ut av menneskets relasjon til naturen for
øvrig. Fra Historical-critical Introduction to the Philosophy
of Mythology:
Because mythology is not something that emerged artificially, but is rather something that emerged naturally – indeed,
under the given presupposition, with necessity – form and
content, matter and outer appearance, cannot be differentiated
in it. The ideas are not first present in another form, but
rather they emerge only in, and thus at the same time with,
this form … In consequence of the necessity with which the
form emerges, mythology is thoroughly actual – that is, everything in it is thus to be understood as mythology expresses it, not as if something else were thought, something else
said. Mythology is not allegorical; it is tautegorical (Schelling
2008a:136).

Mytologi blir sett på som det spontane resultat av at mennesket som naturvesen reagerer på det naturlige omkring
seg. Gitt de naturlige forutsetninger det er underlagt,
genererer mennesket en primær forståelse, og uttrykker
denne som mytologi. En mytologi er ikke en metaforisk
sammenligning, hvis innhold kan refleksivt skilles fra den
formen det blir uttrykt i. Som Gabriel er inne på:
Schellings concern is to safeguard the sense of mythology
against Logos’ project of absolutizing itself in the form of
reflection. Reflection is limited precisely because it is engendered
by mythology and not the other way around (Gabriel 2009:62).

Slik tradisjonen etter det mye omtalte skillet mellom mythos og logos ofte har villet det, er mytologien et tidlig, mislykket (primitivt) forsøk på å gripe det som nå kan gripes
logisk. Altså blir utviklingen fra mythos til logos sett på som
10
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Illustrasjon: My Lothe
naturens orden enn det mytologien hadde vært.
Denne måten å tenke på finner vi for eksempel hos
Hegel. Hans historiefilosofi kan svært forenklet betraktes som den teleologiske prosessen som begynner med
(den primitive) bevissthetens inntreden i verden og ender
med bevissthetens absolutte grep om seg selv og verden.
Verdenshistorien blir i dette perspektivet en lang rekke
feilslåtte forsøk på å formulere riktig det bevissthetens innhold som allerede lå fore; hvert forsøk er et steg i riktig retning, og ved historiens slutt har bevisstheten kommet frem
til en måte å gjengi logisk den logos som alltid egentlig var å
finne i alle menneskelige formuleringer (Gabriel 2009:63).
Dette er ikke godt nok for Schelling. For Schelling er
mythos en virkelig begynnelse, det som muliggjør enhver
refleksjon, omformulering og forbedring av forståelsen.

Enhver forståelse må vokse fram av en mytologi, nettopp
fordi mytologien er det spontane resultatet av den forståelsen som oppstår gjennom en direkte, pre-refleksiv relasjon
mellom menneske som natur, og naturen for øvrig. Det
er derfor:

there is no absolute content prior to the mythological form.
Any absolute content arises out of the mythology rather than
preceeding it. The whole process is therefore ‘substantiated
from the bottom up’ in its actuality it is independent of thinking and willing (Gabriel 2009:63).

Selv om refleksjon og selvbevissthet er frukter som springer ut av et mytologisk jordsmonn, er det en feilslutning
å tro at en kan oppnå en adekvat forståelse av dette jordsmonnet ut fra fruktene alene. På den andre siden er det
sannsynlig at vår forståelse lar seg forklare i stor grad ut fra
det mytologiske grunnlaget for vår tradisjon. Mytologien
peker ikke fremover; forståelsen peker bakover.

En ny religion – konkluderende bemerkninger

For there is no philosophy, no history any more, poetry
alone will survive all the remaining sciences and art (Bowie
2003:334).

Fordi mytologien oppstår som en spontan frambringelse, danner den grunnlaget for all refleksiv viten. Verden
oppstår for mennesket gjennom en
Selv om refleksjon
grunnleggende myto-poetisk frembringelse som henter ut noe fra det og selvbevissthet er
udefinerte og definerer det som det frukter som springer
noe det i ettertid kan forstås som. Ut ut av et mytologisk
fra dette kan vi forstå Schellings prijordsmonn, er det en
viligering av kunstnerisk aktivitet (i
vid forstand): Kunsten er den av de feilslutning å tro at en
menneskelige praksiser som gjen- kan oppnå en adekvat
speiler det som først av alt gjør det forståelse av dette
menneskelige, forstått som naturens
jordsmonnet ut fra
måte å bli objektiv for seg selv på,
mulig. Når det kommer til tenknin- fruktene alene.
gen, er mytologien det ufravikelige utgangspunkt som all
tenkning, og dermed all filosofering, stammer fra.
Schelling reagerte på den dogmatiske tendensen som
preget tysk filosofi i perioden etter Kant. Som han sier:
«I tidsrommet forut for Kant hersket det en overfladisk
popularitet og empirisme i filosofien» som man etter Kant
hadde mulighet til å overkomme (Schelling 2008b:110).
Men denne tradisjonen spilte fallitt, som enhver filosofisk
tradisjon som ønsker å uttrykke det absolutte i et filosofisk
system:
Av kantianerne fikk man som ventet kun smakløshet og
åndsfattigdom. En mengde mennesker lærte seg kritikken av
den estetiske dømmekraft utenat, og doserte dette fra lærestoler og i skrifter som estetikk (Schelling 2008b:110).

Kant hadde dannet et nytt grunnlag for den tyske filosofien, som deretter dogmatisk kunne gulpe opp de resultater
som hadde blitt brakt til veie av den skapende aktiviteten
som Kants virksomhet i sannhet var.
Det som nå gjaldt var ikke å følge Kants teorier til
punkt og prikke, men snarere å følge Kants eksempel i
forsøket på å danne en ny (og samtidig opprinnelig) forståelse av det absolutte, og derigjennom grunnlegge en
mytologi som ikke reduserer mennesket til verken subjekt
eller objekt. Dette ønsket får et eksplisitt uttrykk i Den
Tyske Idealismens Eldste Systemprogram, som Schelling var
med på å utforme. Mennesket som grunnleggende skapende
var deres alternativ, og skaperakten forente de to sidene
av dikotomien og skulle endelig bringe mennesket tilbake
til sin naturlige bestemmelse; det selvbevisste vesen ut fra
Ørjan steiro mortensen
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hvilket «a whole world emerges … out of
nothing», det vesen hvis egenskaper muliggjør «the only true and thinkable creation
from nothing» (Systemprogrammet, gjengitt i Bowie 2003:334). Mennesket skulle
finne seg selv i dette perspektivet, og dyrke
det som sin nye religion. Når dette var
realisert ville alle menneskelige anstrengelser gjennom historien være oppsummert
og rettferdiggjort: «A higher spirit sent
from heaven must found this new religion
among us, it will be the last, greatest work
of mankind» (SP, Bowie 2003:335).
For å realisere dette, må ethvert
verk være en ny «opprinnelig» skapelse, og hvert enkelt menneske en poet.
Enkeltmennesket må skape sin egen verden som kunst, og denne individuelle
verdenen forenes på et absolutt plan med
alle de andre individuelle verdenene. Dette
anses som mulig, fordi «det uendelige (det
absolutte) utgjør det ubetingede prinsipp
for kunsten» (Schelling 2008b:114). Kunsten tilkjennes
en uendelighet av muligheter, som i kraft av sin uendelighet kan realisere det høyest mulige potensialet i hvert
enkelt menneske. Fordi hvert individ gjennom kunsten
kan utnytte sine menneskelige resurser til det fulle, vil en
omfavnelse av denne kunstens metamytologi være en virkelig frigjøring for hele menneskeheten. Forent under den
absoluttes fane, med «monotheism of reason of the heart»
og «polytheism of imagination and of art» som redskap,
kan alle mennesker etterstrebe sin vesensbestemmelse på
sin egen måte (SP, Bowie 2003:335).
Det paradoksale med dette vakre (og svært utopiske)
prosjektet, er selvsagt at «det
Selv om alle forstod alle absolutte», forstått som det
andres virksomhet formelt som skal forene alle disse
mulige og individuelle versom «kunst», betyr ikke denene, er en abstrakt størdette at innholdet i denne relse som i praksis ikke gjør
kunsten av den grunn lar de forskjelligartede verdenene
seg kommunisere. forståelige for hverandre.
Selv om alle forstod alle andres virksomhet formelt som
«kunst», betyr ikke dette at innholdet i denne kunsten av
den grunn lar seg kommunisere. Resultatet blir at den
tyske idealismens ideal koker ned til en estetisk solipsisme,
som beskrives godt av Bowie, med hensyn til den tyske
idealisten og poeten Hölderlins skjebne:
12
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Illustrasjon: Ingri Haraldsen
The poems more and more take on the attributes of autonomous art, of a refusal to communicate in generally accessible
terms … His own aesthetic production … moves increasingly in the direction of an autonomy which threatens his
work’s communicability to others (Bowie 2003:88).

Dersom alle var kunstnere som måtte definere sitt eget,
egenartede virkeområde, vil ingen kunne ha noen kriterier
for å bedømme hverandres virke.
Enkeltmennesket ville dermed i ytterste konsekvens
ikke forstå hva det selv drev med, fordi det ikke ville hatt
noen eksterne kriterier å definere seg i forhold til. Derfor
er kunstens frigjørende potensial ute av hendene til kunstneren selv. Det er dette Heidegger er inne på når han i
Kunstverkets Opprinnelse omtaler sannhetens hendelse i
kunsten som betinget av bevaringen:
Kunstens vesen er diktningen. Diktningens vesen er imidlertid stiftelsen av sannheten … Stiftelsen er imidlertid bare
virkelig i bevaringen. Hver type stiftelse motsvares derfor av
en bevarelse (Heidegger 2000:91).

Kunstens relevans, som sannhetsstiftende og dermed potensielt frigjørende, er betinget av at andre enn kunstneren
selv forstår og anerkjenner sannheten i kunstverket og tar
opp sannheten i dette verket i sin egen forståelse. Dersom
denne nye sannheten i sin tur skal kunne være frigjørende,

forutsetter dette at den som forstår sannheten er ufri i forhold til en allerede foreliggende sannhet. Kunsten er vesensmessig historisk. En kunstner kan derfor ikke, ut fra sin
vesensbestemmelse, i fullstendig frihet legge grunnlaget
for sitt eget virke.
Den historiske utviklingen mennesket har gjennomgått problematiserer de tyske idealistenes ideal. Fordi
skaperakten opprinnelig tvinges frem som en spontan reaksjon på naturens krefter, forener den frihet og nødvendighet i én aktivitet. Den frigjørende skapelsen som den
pre-historiske, mytologiske, kunstneriske (i vid forstand)
aktiviteten utgjorde var betinget av menneskets behov for
å frigjøre seg fra naturkreftene. Mennesket har siden frigjort seg fra naturen gjennom tradisjonen, som ut fra sitt
mytiske opphav har skaffet til veie midler som gjør en ny
opprinnelig og dikterisk frambringelse av en verden unødvendig (for ikke å si umulig). Det er nå krefter frembrakt
og opprettholdt av mennesket selv som i første omgang truer menneskets frihet. Som Simone Weil sier i Oppression
and Liberty: «Human history is simply the history of the
servitude which makes men – oppressors and oppressed
alike – the plaything of the instruments they themselves
have manufactured …» (Weil 2006:66). Mennesket har
i historiens løp dannet systemer av de frembringelser som
i utgangspunktet virket frigjørende overfor naturen. Der
fruktene av menneskets skaperkraft i første omgang virket
frigjørende i forholdet til de ubønnhørlige naturkreftene,
har reproduksjonen av de samme produktene nå påført
mennesket en ufrihet, ikke overfor naturen, men overfor
tradisjonen. Kunsten må derfor reagere på teknologiske
og sosiale krefter, dersom den i dag skal kunne ha en frigjørende rolle analog til den opprinnelige rollen Schelling
tilskriver den. Fra dette perspektivet ser en tydelig hvorfor
Nietzsche i Viljen Til Makt hevder at all stor kunst er avhengig av en tradisjon med autoritet; dersom det ikke finnes en stivbeint, tyngende tradisjon å definere seg i forhold
til (vekk fra), vil ikke behovet for å skape ny, stor kunst
føles presserende nok for kunstneren som skal skape den.
Kunsten vil da fremstå som arbitrær og unødvendig.
Vi ser altså at kunstens potensiale for menneskelig
frigjøring i dag er betinget av en tradisjon å frigjøre seg
fra, men samtidig av at det oppstår en ny tradisjon i kjølvannet av frigjøringen, som anerkjenner frigjøringen som
sådan. Kunsten kan derfor ikke være frigjørende for menneskeheten på et individuelt plan, slik Systemprogrammet
antyder. Fordi forståelse i seg selv er et intersubjektivt,
historisk fenomen, må også kunstneren la seg betinge av
intersubjektive, historiske fordringer dersom kunsten skal
være meningsfull. Dermed er kunsten bare på linje med

andre menneskelige aktiviteter når det kommer til å utgjøre et potensial for frigjøring. Kunstneren er, som alle
andre, bare så fri som hans egen, intersubjektive, historisk
betingede forståelse tillater ham å være.

Noter
Tetisk aktivitet er aktivitet som definerer seg selv. Aktiviteten utgjør i
seg selv en tese om det som inngår i aktiviteten. For Fichte er den absolutte sannheten om det subjektet driver med å finne i subjektets egen
forståelse av aktiviteten, og denne aktiviteten bestemmer absolutt både
subjektet selv og det subjektet tar i bruk i sin praksis.
2
Her kan vi dra en parallell til Wittgensteins berømte siste paragraf fra
Tractatus Logico Philosophicus (Wittgenstein 2001).
3
De mønstre en kan observere i naturen, som vitenskapen forsøker å
skjematisere i form av naturlover, er i utgangspunktet kun tilgjengelige for oss som observerbare generelle tendenser. Når vitenskapen har
artikulert en naturlov, betyr dettte bare at den har kommet fram til en
ganske god beskrivelse av en generell tendens i naturen. Det som er helt
sikkert, er at naturen selv ikke følger de lovene vi pålegger den (nøyaktig
slik vi beskriver dem).
4
Dette perspektivet forutsetter at vi ikke har en privilegert mulighet til
å forstå oss selv absolutt gjennom for eksempel introspeksjon.
5
Denne strukturen, som gjør filosofien kontingent til kunsten, kan
muligvis også forklare hvordan Heidegger mot slutten av forfatterskapet
vender seg vekk fra filosofien og retter seg mot poesien, og det han bare
kaller «tenkning». Dersom kunsten er noe mer primært enn filosofien,
vil et poetisk verk inneha potensialet til å vekke tenkningen på en opprinnelig måte, noe filosofien ikke har mulighet til. Etter at diktningen
(Dichtung) er et faktum, kan tenkningen oppstå, som i tredje omgang
kan systematiseres og bli til filosofi. Heidegger, som gjennom hele forfatterskapet trakter ettert den mest opprinnelige forståelsen, kan dermed
ikke tilfedsstilles av filosofien, som er kontingent til både kunsten og
tenkningen. Frembringelsen av «den fundamentale ontologien» skjer
altså ikke i filosofien.
1
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