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V

itenskapen har fortrengt filosofien, og henvist den til
en liten krok av universet, der den sitter og diskuterer sitt eget grunnlag. Mange trekkes mot filosofien, fordi
de der tror seg å kunne unngå den rene spekulasjonen,
og finne plass til refleksjonen. Men denne refleksjonen
må hele tiden forsvare seg selv og sin egen berettigelse, i
en akademisk verden som er overveiende problemorientert. Dessuten blir filosofien lett en syssel med abstrakte
begreper. Angrepet fra mer praktisk tenkende hold, om at
filosofien som disiplin er for verdensfjern, er altså langt fra
uberettiget. Samtidig er kanskje filosofien den vitenskapelige disiplinen som kan forhindre mennesket fra ytterligere
å bli redusert til en samling av funksjoner. Man kan kanskje hevde at filosofien befinner seg i en vippeposisjon mellom problem og mysterium. Filosofien har muligheten til
å avdekke sammenhenger mellom tingen jeg er involvert
i, og meg selv. «Et problem er noe man møter, noe som
sperrer veien for en», skriver Gabriel Marcel. «Det ligger
helt og holdent foran meg ... Et problem er noe som skal
løses, og når det er løst, eksisterer det ikke lenger. Væren
derimot, er ikke noe som kan løses. Det vil alltid være
der» (Marcel sitert i Aarnes et al. 1991:36). Filosofien som
grunnlagsdisiplin har muligheten til å vekke værensmysteriet i mennesket. Filosofien kan få oss til å tenke væren. Og
det vil ifølge Gabriel Marcel si å være ett med sannheten.
Allikevel kan vel ingen filosof unngå å føle presset fra den
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praktisk tenkende verden, om å vise til resultater. Det er
da lett å svare ved å gjøre seg verdensfjern, i motsetning til
verdensnær i den betydningen Gabriel Marcel legger i det.
For eksempel ved utelukkende å befatte seg med språkproblemer, eller ved på annen måte å skrive seg ut av verden.
Sokrates definerte en gang filosofi som kjærlighet til
visdom. Men kjærligheten til visdom viste seg gjennom
det man manglet, ikke det man faktisk hadde. Vis er man
hvis man vet at man ikke vet. All vitenskap er nihil. Den
akkumulerer kunnskap, men avslører hele tiden at kunnskap ikke er mulig, i hvert fall ikke som annet enn utkast til mulige teorier som alltid kan erstattes. Det finnes
mange måter å mangle noe på. Mangelen kan være et savn,
koblet med et behov for opplysning. Men denne mangelen
må forenes med et uopphørlig søkende sinn, som vil ha
den absolutte opplysning. Og dette behov er kjærlighet til
det man mangler. Visdom kan da defineres som: Lengselen
etter å vite det som en er inneforstått med at en ikke vet.
Har vitenskapene noensinne hatt kjærlighet til visdom?
Kanskje man kan hevde, at det var filosofiens opprinnelige
oppgave, i Platonsk forstand, å ha den. Kjærligheten fremkommer gjennom en mangel. Platon kalte denne mangelen for anamnesis. Å ha den innebærer en lengsel etter
helhet. Og visdom er da lengsel etter denne tapte helheten. Og kjærlighet til visdommen må da vise seg gjennom
denne lengselen. Men det er vanskelig, for ikke å si umulig, å tro at denne helhetsopplevelsen kan oppnås innenfor
den vitenskapelige kunnskapens rammer.
Den betydelige essayisten Aasmund Brynhildsen har
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noen interessante bemerkninger om forholdet mellom
naturvitenskapens problemorienterte opplysningsvirksomhet, og det påfølgende tapet av det vi kan kalle menneskeånd: «Skjønt menneskets åndskraft sjelden har ytret
seg så konsentrert og så påtagelig som i den moderne naturvidenskap, finnes der i dens bilde av virkeligheten ingen
plass for menneskeånden og menneskesjelen, for kulturfenomenet»
(Brynhildsen
1987:207).
Dette
er store
Kulturfenomenet
mennesket, mennesket som ord som kanskje ikke burde
få stå uimotsagt. Man kan
sjelelig og åndelig vesen,
innvende at vitenskapen har
er det ikke plass til i det bedret menneskenes vilkår.
moderne, vitenskapelige Dette står imidlertid ikke
menneskebildet. i motsetning til Aasmund
Brynhildens påstand. For i
vitenskapens bilde av virkeligheten, står mennesket tilbake
som en pakke med gener, som en determinert automat og
som et produkt av arv og miljø. Kulturfenomenet mennesket, mennesket som sjelelig og åndelig vesen, er det ikke
plass til i det moderne, vitenskapelige menneskebildet. Da
nytter det ikke å komme med den innvendingen at menneskenes materielle vilkår er blitt forbedret.
Har moderne vitenskap beholdt en flik av helhetslengselen? All vitenskap er nihilistisk. Sokrates var også nihilist,
i den forstand at han visste at han intet visste. Vitenskapen
har derfor alltid hatt intet i sitt skjød. Den sokratiske
tenkningen er begynnelsen på den europeiske destruksjonsvirksomheten gjennom tenkningen og dens praksis.
Gjennom Sokrates visdom nivellerer verden seg selv.
Men Sokrates var også den personifiserte Eros, for han
ble ikke elsket, stygg som han var. Han var en som elsket.
Og det er, ifølge Sokrates, større å elske enn å bli elsket. Å
bli elsket krever ikke annet enn en passiv værensform; å elske derimot, er noe aktivt, det krever en aktiv streben; man
må rette hele sin sjel mot det manglende objektet. Denne
lengselen mot helhet er definisjonen på visdom. Men om
denne helheten kan nås forblir et åpent spørsmål.
Genetikk, biologi, hjerneforskning, kjemi, litteraturvitenskap: Jeg har studert alt sammen. Men jeg kan ikke
huske at jeg trodde jeg skulle bli vis av å studere det. Det
har jeg heller ikke blitt. Jeg har blitt mye annet, deriblant
deprimert, fortvilet, og sikkert også klokere, men ikke vis.
Forståelsens og oppdagelsens mange glederike timer har
ikke kunnet oppveie følelsen av en dyp indre mangel ved
meg selv som menneske. Og denne mangelen er ikke en
moralsk mangel ved meg; den er en mangel ved den menneskelige eksistensen, som fagene har forklart meg hva består i, eksakt og redelig. Jeg er tom. Jeg er intet. Biologien
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gir meg ingen illusjoner, og godt er det, for en optimistisk
biologi ville virket som et ufrivillig hån av meg som tenkende menneske. Men det kan selvsagt ikke utelukkes at
det finnes en rest igjen av denne kjærligheten til visdom
blant fagets utøvere, om ikke i selve faget.
Skulle man bruke ordet visdom i dag, er det klart at
man ikke kunne legge den samme betydningen i begrepet,
som man gjorde den gangen, for 2500 år siden. Begrepenes
betydning forandrer seg. I dag mener man noe helt annet
med visdom. Kjærligheten til visdommen kan derfor heller ikke være den samme. Den måtte vise seg på en annen
måte, gjennom det moderne menneskets bevissthet. I dag
vil man nok knytte begrepet nærmere til en slags sjelelig
innsikt som kommer fra mennesket selv, etter at det har
levd et langt liv, og mistet mange illusjoner. Er det mulig
at man med visdom i dag kan mene: Å innse verdien av
å dyrke kjærligheten til den disiplinen man bedriver, med
tanke på at det man gjør skal tjene til menneskehetens
beste? Eller er det slik at kjærligheten til visdom hos for
eksempel atomfysikerne Niels Bohr eller Oppenheimer,
ville innebære å innse raskest mulig at denne vitenskapen
må opphøre, til menneskehetens beste?
Bildet av den moderne vitenskapsmannen er ikke en
Platon som sitter i sitt studerkammer og tenker over tilværelsen, men heller ikke den halv- eller helgale oppfinneren.
Nei, det er heller den metodiske arbeidsmauren som ikke
gir seg før han har funnet det han ikke visste han lette etter, og som derfor heller ikke innser konsekvensene av sin
egen virksomhet.
Den platonske kjærligheten til visdom kan ikke tenkes
uten en verden der sannheter oppleves som noe som kommer til mennesket utenfra. Moderne vitenskap er utgått
fra, men har løsrevet seg fra filosofien. Psykologien søker
de fysiske og mentale prosessers virkelighet i det enkelte
menneske, men ikke i mennesket som idé. Psykologien
utviklet seg som en løsrevet del av filosofien, og ble til en
vitenskap som undersøker mennesket som materielt og
sjelelig objekt, som undersøker nerveprosessene, og prosessene i hjernen, for å finne ut av hvordan menneskene
utvikler seg. Den har mistet visdommen, men har beholdt
troen på fremskrittet og utviklingen.
Visdom er ikke vitenskapelig relevant. Men denne visdommen – som også inneholdt mye frykt – hadde grekeren. Han visste at materien kunne være farlig, hvis den
ble manipulert med i visse retninger. Men kanskje skilte
han ikke i samme grad som oss mellom den indre og den
ytre natur. I naturen så han sine egne muligheter virkeliggjort på en ytre måte. Når han sto overfor naturen, så han
samtidig inn i seg selv. Han visste at det var muligheter

og impulser inne i ham selv, som det var all grunn til å
frykte. Det moderne mennesket skiller i mye sterkere grad
mellom den indre og den ytre natur. Det er som det har
skilt seg fra den ytre natur. Derfor har det lenge trodd, at
den ytre naturen kunne tukles med og utforskes, uten at
det ville få konsekvenser for mennesket selv. Dette har vist
seg å være feil. Denne fryktløse utforskningen i sannhetens
tjeneste inneholdt en alvorlig mangel: en mangel på selvinnsikt. Kjærligheten til visdom, hvem spør etter den?
Sannheten, i Platons forstand, er noe som kan knyttes til
den evige fornuften i sjelen. Visdommen er da den dyden
som stammer fra fornuftssjelen. I praksis viser den seg som
mot, styrke, utholdenhet, godhet, og når alle disse dydene
får virke sammen, får vi det Platon kalte rettferdighet.
Kjærligheten til visdom har sitt utspring i troen på
mennesket som et rasjonelt vesen, som handler dydig ut
fra innsikten i hva som er fornuftig. Det er ingen overdrivelse å si at dagens forskning har beveget seg nokså langt
bort fra dette idealet.
Hvor finner man en vismann blant vitenskapsmennene? Jeg kan ikke finne en eneste én, men jeg finner
noen visdomsfylte blomster blant filosofene: Jeg finner
visdommen igjen hos Platon og Schopenhauer. Den store
forskjellen på Platon og Schopenhauer, var at Platon fremdeles levde i en tid da det var mulig å tro at mennesket
hadde en fornuftig sjel.
I Norge kan Peter Wessel Zappfe sies å ha vært i slekt
med de gamle vismennene. I innledningen til Om det tragiske, skrev han: «Menneskeslekten kommer fra Intet og
går til Intet. Ut over dette er der Intet» (Zappfe 1988:forord). I denne uttalelsen trekkes den helt logiske konsekvensen av det vitenskapelige livssynet. At det ikke går an
å leve i en slik verden, brydde ikke Zappfe seg om. For
ham var ingen annen verden mulig. Slik er det med de
naturvitenskapelige martyrene. De prøver å holde ut i en
uutholdelig verden. Å skape seg illusjoner, eller håp om
et liv etter døden, ser slike martyrer på som løgner. De er
tro mot sin lille flik av virkeligheten, og det skal man respektere dem for. Sannsynligvis var Zappfe en av dem som
hadde sjelelig styrke nok til å kunne være et helt menneske
innenfor slike rammer.
Hvordan man skal overføre et slikt livssyn til den oppvoksende generasjon, uten å gjøre dem til alkoholikere eller narkomane, eller i verste fall til lydige automater, er
en helt annet sak. Mennesket trenger kanskje en tro som
kan styrke det, om så denne troen er en illusjon. Nietzsche
forsvarte de livsfremmende illusjonene. Og Goethe protesterte mot, eller ignorerte, de sannheter som ikke var til
gavn for ham selv og hans egen livskraft. Zappfes innsikt

ender i total kvietisme. Nietzsches og Goethes livssyn er
en metodikk utviklet for å beholde livskraften. Den ene vil
gi avkall på viljen. De andre to kan ikke leve uten viljen.
Men i alle tre tilfeller handler det om å hanskes med intet,
slik det viser seg.
II
Kjærlighet til intet er den høyeste form for visdom. Og
den strengeste. Vi finner den klart uttrykt hos Nietzsche,
som i sin tenkning var påvirket av før-sokratikerne. Og
den kanskje mest stringente nihilist i så måte, var Heraklit,
som på spørsmålet om hva som er det beste man kan håpe
på her i verden, svarte at det beste er å ikke være født, og
at det nest beste er å dø så fort
som mulig. Schopenhauer, Og den kanskje mest
som under en middag roste stringente nihilist i så
selvmordet, sa at den beste
måte, var Heraklit, som på
måten å leve på, var å være den
som ikke deltar, men som lever spørsmålet om hva som er
så nær intet som mulig. Dette det beste man kan håpe
idealet består i å gjennomskue på her i verden, svarte at
denne verdens skinn. Ifølge
det beste er å ikke være
ham kunne vitenskapene aldri
nå frem til det punktet der de født, og at det nest beste
ser gjennom Mayas slør, etter- er å dø så fort som mulig.
som vitenskapene alltid opererer innenfor en årsak-virkning-horisont. Hos Sofokles
finner vi det edle mennesket som leter etter sannheten,
ikke bare om sitt liv, men om menneskets liv. Ødipus kan
minne om den edle dikter eller vitenskapsmann, som søker sannheten bortenfor enhver fornuft. Men for å finne
sannheten om seg selv og verden bryter han med naturens
hellige ordninger. Den innerste kunnskapen om naturen
strider mot naturen, synes Sofokles å si.
Nietzsche viser oss hvilke farer som ligger i vitenskapens skjød, at den er det motsatte av visdom: I dag er dette
allmennkunnskap: «Den fare den teoretiske kultur bærer i
sitt skjød, begynner etter hvert å engste det moderne menneske» (Nietzsche 1993:112).
For oss er dette en selvfølge, for vi har sett fruktene
av to verdenskriger. Vi tror heller ikke at vitenskapen kan
frembringe altomfattende sannheter eller åpenbaringer av
religiøse dimensjoner. Vi regner ganske visst med en antatt virkelighet, akkurat slik Nietzsche skrev. Og Nietzsche
trekker konklusjonen: «Denne erkjennelse innleder en
kultur som jeg våger betegne som tragisk. Dens viktigste
kjennetegn er at i stedet for visdom blir kunnskap vårt
høyeste mål» (Nietzsche 1993:113).
Henning Næss
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Konklusjonen som Nietzsche her trekker, har ennå
ikke slått igjennom; vi må bare fastslå at Nietzsche var mer
fremsynt enn antatt. Hans tenkning tilhører fremtiden.
Kunnskap istedenfor visdom? «Vitenskapens forføreriske
avsporinger», skriver Nietzsche, «viser oss ikke verdens
sanne ansikt. Vi må vende oss bort fra det, for å se det»
(Nietzsche 1993:114).
Kanskje finnes det også en annen form for visdom?
Det er den visdommen som innser at menneskets lodd
er knyttet til fødsel, lidelse og død, men også til glede,
og at glede og smerte ikke kan eksistere uten hverandre.
Moderne vitenskap har kommet så langt, at den arbeider
for å frigjøre mennesket fra alderdom og død. Genetikken
forsker på alderdomsgenet, og tror den snart vil finne det.
Da vil veien ligge åpen for at mennesket kan leve i flere
hundre år. Døden er det moderne menneskets tyngste
lodd. Vil en total frigjøring fra de biologiske betingelsene
være begynnelsen på en ny æra i menneskehetens historie? Visdom er kanskje å innse at smerte, sykdom og død
er en viktig del av de menneskelige grunnbetingelsene.
Genetikkens iboende drift er en slags vilje som arbeider
fremover, uten tanke på konsekvensene. Man kan sammenligne det med atombombens fødsel; først da bomben
sprengte, skjønte Oppenheimer hva han hadde satt i gang,
og ble en pågående motstander av atombomben. Den
samme trangen ligger iboende i enhver ærgjerrig skapning.
Visdom er også å gjennomskue denne driften, gjennomskue sine egne, eminente motiver, og ikke rettferdiggjøre
dem. Det er å innse hvilken destruksjonsprosess som ligger
latent i den moderne forskningen, og så ta følgene av det.
Vitenskapene bør komme inn på et nytt spor, der en annen form for etikk råder. Etiske diskusjoner pågår for fullt,
men det er gjerne filosofene som diskuterer etikken, mens
fysikerne eksperimenterer.
Genetikken trodde den hadde funnet det menneskelige genomet, og at det nå ikke ville vare lenge før alle gåter
angående mennesket ville være løst. Dette er det motsatte
av visdom, å tro at alt bare blir løst fordi man har behov
for å tro at det kan løses. Mennesket er noe mer enn summen av små deler, mennesket er en helhet som er større
enn delene. Å innse dette er nødvendig, om ikke mennesket skal utvikle seg til en sjelløs automat i det moderne,
overteknifiserte samfunnet, hvor alt som står i veien for
fremskrittet blir utradert. Menneskets fremtid står på spill.
Vitenskapene må utfordre seg selv på menneskehetens
vegne, og spørre hva de vil med sine forskningsresultater.
Spenningen mellom det dionysiske og det apollinske
har aldri vært så tydelig som nå. Kroppen og bevisstheten
har på mange måter skilt lag. Enten tror man at bevisst14
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heten styrer kroppen, og at bare bevisstheten er «virkelig»,
eller så forkaster man alt høyere bevissthetsliv, og dyrker
kroppen hemningsløst. Men heller ikke kroppen er fri.
Kroppen underlegges tøyler, tvang. Påstanden om den frie
vitenskapens frie utgangspunkt føles ikke lenger som en
relevant sannhet. Den holder oss bundne, og flår oss som
Apollon flådde Marsyas.
Mange dyrker kroppen for å unnslippe bevisstheten.

Illustrasjon: Thea Meinert
Men bevisstheten kommer alltid fryktelig tilbake, etter at
rusen har sluppet taket. Og hvilken bevissthet er det som
tynger det moderne mennesket? At det enkelte livet ikke
kan vare evig; at man ikke kan være vakker bestandig; at
sykdommer og andre plager ennå ikke fullstendig har latt
seg fjerne; at hva man gjør og sier er ubetydelig i den store
sammenhengen.
Vi har på den ene siden fått en ytterliggående drifts-

kultur, som viser seg i form av løssluppen seksualitet og følelsesdyrkelse, egodyrkelse og ubundet livsdyrkelse, og på
den annen side har vi vitenskapene, som ufortrødent fortsetter sitt virke, uten at det ser ut til å angå det dionysiske
mennesket overhodet. Det dionysiske mennesket flykter
fra det apollinske, som han anser for en del av en kjedsomhetskultur: tanken som dreper seg selv med legende
kjedsomhet. De møtes ikke på et høyere erkjennelsestrinn,
men flykter fra hverandre. Felles for begge guder er at ingen av dem søker visdom. Apollon søker sikkert kunnskap
om vitenskapelige ting, men visdommen har han forlengst
kastet til ulvene. Dionysos dyrker en utagerende livsstil,
men uten troen at på at denne livsrusen skal gi ham noen
«metafysisk innsikt».
Visdommen er en form for innsikt som sier oss noe
allment og vesentlig om livet som en helhet. Vitenskapene
kan bare arbeide på hvert sitt felt, og ofte motarbeider de
endog hverandre. De er drevet av maktvilje, og vil vinne
terreng overfor andre vitenskaper. Hvilke vitenskaper forskeren gir seg hen til, avhenger ofte av helt andre ting enn
visdom. Ut fra blott og bar trang til visdom, vil kanskje
filosofien være det foretrukne alternativet. Men raskt viser
det seg, at man heller ikke der når frem til mer enn en flik
av en teori om sannheten. Valget av vitenskapsdisiplin avhenger nok av andre ting: individuelt talent og individuelle tilbøyeligheter, hvilke fakulteter som er åpne og tilgjengelige, muligheter til å tjene penger, og så videre. Kanskje
finnes det virkelig en og annen sjelden ånd som i dyp ro og
full av inderlighet søker visdom. Men, som Nietzsche skriver i Tragediens fødsel: «Noen blir fengslet av det Sokratiske
gjennom innsikt, og i vrangforestillingen om slik å kunne
hele tilværelsens sår» (Nietzsche 1993:111). «Vår moderne
verden er fanget i nettet av det alexandrinske, og kjenner
som sitt ideal det teoretiske mennesket, utrustet med den
høyeste erkjennelseskraft og oppslukt i sitt arbeide i vitenskapens tjeneste, urbildet og stamfaren er Sokrates», skriver Nietzsche videre i samme bok (Nietzsche 1993:111).
Ifølge Nietzsche er Faust den moderne Sokrates, som har
erfart all kunnskaps umulighet og utilstrekkelighet, men
som fremdeles vil søke; han blir sortekunstner, og all vitenskap er i dag en slags sortekunst. «For en ekte greker måtte
vårt lett forståelige kulturmenneske, Faust, synes uforståelig der han stormer utilfreds gjennom alle fakulteter og
overgir seg til djevel og trolldom, gjennom sin ferd etter
innsikt» (Nietzsche 1993:63). Enhver moderne naturforsker har en flik av Faust i seg, enten han er klar over det
eller ikke.
For Hegel var visdom det samme som innsikt i ånden.
Ånden er mennesketankens selvforståelse, og jo mer innHenning Næss
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sikt i ånden, jo mer visdom. I motsetning til hva de fleste
moderne mennesker gjør, satte Hegel naturvitenskapene
lavere enn samfunns- og kulturvitenskapene. Hegel bestrebet seg på å nå en slags total-vitenskap eller total-innsikt,
og naturvitenskapene kunne bare tilby en del-innsikt. De
var ikke åndløse, men ånden åpenbarte seg ikke i samme
grad i naturvitenskapene som i kunsten og religionen.
Hegel var en filosof som trodde på visdommen.
Gjennom en langsom oppvåkning vil historien komme til
erkjennelse av seg selv og sin innerste mening. De som
først og fremst tror på naturvitenI dag har vi fått prester skapene – og det er mange i dag
som ikke tror på Gud. som ser på kulturelle frembringelVi har fått filosofer som ser som en form for mindreverdige
ikke tror på sannheten. frembringelser, fordi de ikke skaper
noe nytt, og på religionen som fullOg vi har fått lærere og stendig privat, og som derfor meforesatte som ikke tror ner at religionen er uten interesse
på mennesket. annet enn for den enkelte troende
– har måttet oppgi sin søken etter
sannheten på dette grunnlaget. For dem vil visdom enten
være noe gammelt tøv som man leser om i støvete bøker,
eller noe som har med innsamling av mest mulig informasjon å gjøre. Altså: Den som har mest innsikt i materielle
prosesser, er den som vet mest, og den som vet mest, er
den klokeste. Visdom handler imidlertid mer om hva man
gjør med det man vet, enn om å vite mest mulig. Visdom
er innsikt i helhet, og den kan ikke måles kvantitativt. Den
er ren kvalitet.
Likevel må man kunne påstå at moderniteten i kulturen inneholder kulturens død: Kunsten kan ikke i samme grad som naturvitenskapene oppfylle folks behov for
nyheter, nye frembringelser, spektakulære oppfinnelser.
Mange kunstnere prøvde etter modernismens gjennombrudd å opptre som vitenskapsmenn på kulturens grunnlag, ved snarere å finne opp ting enn å skape ting. Men
til syvende og sist er det umulig å være moderne hele tiden. «Til bunns i det ukjente for å finne noe nytt!» skrev
Baudelaire i Reisen (Baudelaire 1997:350–351). Kanskje
skrev han dette, fordi han håpet at diktene hans skulle
oppleves som like spektakulært nye som elektrisiteten og
dampmaskinen? Ikke desto mindre er diktene hans ofte
tilbakeskuende, som om han visste at kravet ikke kunne
etterleves, og at i den moderne kulturen er enhver dømt til
å bli gammel og glemt.
III
I dag har vi fått prester som ikke tror på Gud. Vi har fått
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filosofer som ikke tror på sannheten. Og vi har fått lærere
og foresatte som ikke tror på mennesket. Allikevel, merkelig nok, er det mange som fremdeles hevder at de tror
på vitenskapen. Det er de hodene som lar fascinasjonen
få vinne over redselen. Også jeg har sittet mange timer
over moderne fysikkbøker, og lest om partiklenes merkelige bevegelser, sittet grublende bøyd over spørsmålene om
verdens opphav, om big bang, streng-teorier og partikkelfysikk. Men hva alt dette har med visdom å gjøre, forblir
fjernt for meg. For alt jeg forstår, er at jeg ingenting forstår. Og da er vi tilbake til Sokrates. Vi er ikke kommet
sannheten et skritt nærmere. Visdommen blir å innse at
hele sannheten aldri kan finnes. Men så lenge vitenskapen
aldri tar konsekvensene av dette, men fortsetter å søke som
om sannheten fantes rundt hvert hjørne, står den fjernt fra
visdommen. Det menneskelige genomet skulle gjøre slutt
på all undring knyttet til hva mennesket består av, hørte
jeg for ikke mange år siden. Men så gikk det altså ikke slik.
Saken viste seg ikke å være fullt så enkel.
Descartes skilte mellom sekundære og primære sansekvaliteter. De primære sansekvalitetene er ifølge ham ikke
de vi opplever til daglig. Dette var de sekundære, som bare
var skinn, mens de primære var de man kunne kvantifisere. Slik opplever ikke det vanlige mennesket sin virkelighet. Og kanskje har det, i klokskapens navn, blitt viktigere
og viktigere å vise at det vanlige livet tross alt gir oss den
sanneste virkeligheten.
For igjen å sitere Schopenhauer, en mann som trakk
grensen for vår erkjennelse der hvor årsak-virkningstenkningen begynner: Vitenskapen erkjenner bare enkeltstående ting i en årsak-virkningskjede. Det hjelper ikke hvor
mye den forstår av enkeltstående ting. De er og blir enkeltstående ting, uansett hvor mange ledd det er i kjeden. Vis
er den som ser gjennom viljens slør. Schopenhauer skriver
i Verden som vilje og forestilling:
Men når en ytre anledning eller indre stemning plutselig løfter oss ut av viljens endeløse strøm, når erkjennelsen løsriver
seg fra viljens slavetjeneste, og oppmerksomheten ikke lenger
retter seg mot viljens motiver, men i stedet betrakter tingene
frigjort fra deres relasjon til viljen, altså uten interesse, som
ren subjektivitet, rent objektivt, og når vi gir oss helt hen
til tingene som rene forestillinger, og ikke som motiver, så
inntreffer på en gang den ro som vilje fra begynnelsen søker
etter, men som alltid flyter bort fra seg selv, og vi befinner oss
i en tilstand av fullstendig velvære (Schopenhauer 2005:31).

Dette er en tilstand som vi kan kalle den kvalitative tilstand. Men den søken mot meditasjon mellom slagene,
som har slått igjennom i vår vestlige kultur, som et artig
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innslag i forbrukerkulturen, serverer ikke sannheten som
en naturlig del av tilværelsen, men som underholdning eller som plaster på det såret som oppstår i driftskulturen.
Det enkleste ville trolig være å leve slik hele tiden, at man
konstant blir underholdt, men det er ikke mulig. Til slutt
slår kjedsomheten likevel igjennom. Men visdommen spør
ikke etter behag, den er på sitt vis streng og nødvendig.
Men hvis en slik meditativ tilstand en gang for alle kunne
tette igjen de metafysiske hullene i tilværelsen, lege sårene,
ville verden kanskje se seg selv som det den er: Et sted uten
mening. Men vi kan ikke tenke på intet hele tiden. Vi må
leve våre daglige liv. Tilbake står en søken som aldri kan
tilfredsstilles: Skal man da slutte å søke? Det er en innsikt
som tilslutt går til grunne på seg selv og som forårsaker
sin egen destruksjon. Men denne kunnskapen, brukt ikke
bare som krydder på vitenskapsmannens middagstallerken, men som hovedservering til «Den Store Middagen»,
der Nietzsches dionysiske drift pares med Schopenhauers
apollinske viljesmetafysikk, ville kanskje være en passelig
rett. Denne middagen vil i hvert fall jeg gjerne være gjest i.
Denne Nadverden vil jeg gjerne delta i.
At mange i dag går rundt og tror at vitenskapen skal
frelse oss (fra hva?) må sies å være vår tids største illusjon.
Mennesket kan føle kjærlighet til et visdomsfylt vesen, for
eksempel Gud, men denne kjærligheten kan aldri erstattes
med kjærligheten til en abstrakt idé. Bare ytterst få kan
føle kjærlighet til vitenskapen og dens sannheter, vi andre
må frykte denne vitenskapen og dens potensial for grenseløs destruksjon, og vi må tenke i våre støyforurensede sinn:
Alle vitenskapsmenn er gale. Ikke nødvendigvis fordi de
lager atombomber, men fordi de tror at vitenskapen kan
løse alle spørsmål. For som Wittgenstein minnet oss om:
Lite er egentlig løst når vitenskapen har levert alle sine svar:
«Vi føler at selv om alle mulige vitenskapelige spørsmål
er besvart, så er våre livsproblem ikke engang berørt. Da
gjenstår det selvsagt heller ikke noe spørsmål, og nettopp
det er svaret» (Wittgenstein 1999:104). Når alle vitenskapelige spørsmål er besvart, har man ikke engang berørt livets store problemer. Vitenskapen ser på virkeligheten som
et problem som skal løses. Men det finnes ikke noe svar på
de evige spørsmålene. Meningen ved dem er nettopp det
uløselige ved dem. Når vitenskapen ikke har flere spørsmål
igjen å stille, er det i seg selv svaret. Visdommen er alltid taus. Den vet der andre snakker, fordi de som snakker
går ut over grensene for det som kan sies. Vitenskapene
vil overbevise, forandre, forbedre. Men visdommen vet at
visse ting – og det er nettopp disse tingene det kommer an
på – overhodet ikke kan omtales.
Vi må stille oss med ærefrykt overfor det uutsigelige.
Henning Næss
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Dette er begynnelsen på all visdom. Men istedenfor å stille
seg med ærefrykt overfor det uutsigelige, har vitenskapen
avskaffet det uutsigelige, ved enten å hevde at «tingen i seg
selv» ligger utenfor erkjennelsens grenser, eller at det ikke
eksisterer noe slikt som evige sannheter. Men det finnes en
annen tilgang til visdommen. Den går gjennom meditasjon, gjennom en mulig skolering mot et høyere erkjennelsestrinn. Erkjennelsen er ikke begrenset, men det er opp til
kunsten å mane disse erfaringene frem. Vitenskapen kan
ikke nå dit. Visdommen begynner der vitenskapens grenser er satt. Vitenskapene kjenner ingen ærefrykt lenger, for
de har avskaffet det guddommelige.
Moderne vitenskap har henvist mennesket til dyreriket. Og forklart det som et slags avansert dyr, som bruker
sin erkjennelse til å ødelegge naturen. Dermed har den
moderne vitenskapen gitt et eksakt
Moderne vitenskap bilde av sin egen eksistens. Det er
har henvist mennesket ikke mennesket, men den moderne
til dyreriket. vitenskapens forståelse av mennesket, som har gjort mennesket til et
dyr. Denne troen, for det er en tro, har vist seg å være intet
mindre enn en selvoppfyllende profeti. Derfor trengs det
mer enn noen gang lydhørhet overfor andre typer av erfaringer enn dem naturvitenskapen kan tilby.
I sin tilsynelatende beskjedenhet har den moderne naturvitenskapen, som hevdet at all kunnskap er begrenset,
også henvist mennesket til en liten krok av universet, hvor
det sitter og plukker seg selv fra hverandre; men innvendig
skriker det etter dypere erkjennelse, dypere virkelighetskarakter, dypere sannhetsopplevelser, som mennesket nekter
å gi seg selv, fordi det fornekter intellektuelt, hva det lengter etter sjelelig og åndelig. «Hvis man fjerner poesien fra
vitenskapene», skrev Novalis, «hva blir det tilbake? Jord,
luft, vann» (Novalis 2009:57). Og det er nettopp der vi
står: Foran jord, luft, vann. Foran formler og molekyler.

Vitenskapen har endog prøvd å sette mennesket på
formel, ved å beskrive dets arvemateriale som det egentlig
menneskelige. Men dermed forsvinner jo også det menneskelige, og bare formelen står tilbake – som om det nakne
skjelettet av et menneske skulle være det egentlige mennesket, og resten av det bare er overflødige innvoller og hud.
«Dypest sett er det å filosofere et kjærtegn, et vitnesbyrd
om den inderligste kjærligheten til ettertanke, den absolutte lystfølelse ved visdom», skriver Novalis i en av sine tre
tusen aforismer (Novalis 2009:57). Denne visdommen er
glemt, det vil si tapt for sjelen, men den kan vinnes igjen
på en ny måte, gjennom skolering av tanken. Visdommen
er ikke tapt for hodet. Den er glemt for sjelen.
Det tragiske ved denne glemselen, er at den inneholder
sin egen selvfornektelse: Det man ikke husker, eksisterer
ikke. Smerten ved å huske skal kanskje vise seg å bli enda
større enn smerten ved å glemme. Men det vil i hvert fall
være en smerte med mening.
Uansett hva jeg fyller hodet med, så er det nettopp
hodet jeg fyller. Kunnskapen når ikke inn til hjertet. Om
jeg så har en doktorgrad, fremstår som «ekspert» i fjernsyn
eller radio, eller skulle være en såkalt «lærd mann», gjelder det samme for meg som for Faust i sitt studerkammer:
«Jeg arme narr er like klok / som før jeg leste første bok»
(Goethe 1999:45).
I motsetning til kunnskap, er visdom ikke akkumulativ. Jeg kan ikke samle visdom.
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