Frem fra gjemselen

ALEXIUS
MEINONG
Av Einar Duenger Bøhn

Alexius Meinong er mest kjent for kritikken Bertrand Russell og W.V.O. Quine rettet
mot ham. Russell og Quine finner Meinongs teori om ting som er, men ikke eksisterer
uelegant og kontradiktorisk. Jeg skal vise at denne kritikken er urimelig og feil og at
Meinong er en dypere tenker enn han hittil har fått ære for. Meinongs argument for at
det er ting som ikke eksisterer er sterkt og hvis vi skal avvise det, må vi gjøre det av
veloverveide grunner. Vi må begynne å ta Meinong på alvor.

A

lexius Meinong (1853–1920) var en østerriksk filosof
og psykolog, elev av Franz Brentano (1838–1917), og
lærer til grunnleggeren av Gestaltpsykologien, Christian
von Ehrenfels (1859–1932). I tillegg til å starte det første
laboratoriet for eksperimentell psykologi i Østerrike, forsket han bredt innenfor filosofi, med spesiell interesse for
metafysikk, etikk, og filosofihistorie. Likevel er Meinong i
våre dager mest kjent gjennom Bertrand Russells (1872–
1970) lesning og kritikk av ham. Spesielt kjent er Russells
kritikk i On Denoting (1905) av Meinongs (1904) teori
om at det er ting som ikke eksisterer, en kritikk som senere
ble styrket av Willard Van Orman Quine (1908–2000) i
On What There Is (1953).
I det følgende viser jeg at Meinong var en dypere
tenker enn ettertiden har gitt ham ære for. Russells ovennevnte kritikk, som er det ettertiden stort sett baserer seg
på i sin forståelse av Meinong, feiler for eksempel på enkelt
grunnlag. Jeg fremlegger først begynnelsen på en tolkning
av Meinongs påstand (1904) om at det er ting som ikke
eksisterer, for deretter å tilbakevise noe mulig kritikk av
den, samt Russell og Quines kritikk. Det sier seg selv at
jeg i dette essayet ikke kan yte full rettferdighet til tekstene som diskuteres, og da spesielt Meinongs egne tekster.
Men jeg håper i hvert fall å trekke noen av Meinongs idéer
frem fra mørket, inn i litt bedre lys, og forhåpentligvis slik
inspirere en og annen til å jobbe videre med Meinongs
teorier i fremtiden.

Teorien
De fleste av våre mentale tilstander er intensjonale tilstander. En intensjonal tilstand er i denne sammenheng en
tilstand som er om noe. For eksempel, når jeg tenker på
min kone, så er min mentale tilstand om min kone, når
jeg tenker på naboen, så er min mentale tilstand om naboen. Hva skiller min mentale tilstand i det første tilfellet
fra min mentale tilstand i det andre
tilfellet? Siden alt annet er likt (i I tillegg til å starte det
begge tilfeller: «Jeg tenker på…»), så første laboratoriet
må forskjellen ligge i at de er om to for eksperimentell
forskjellige ting, nemlig henholdsvis psykologi i Østerrike,
min kone og naboen. Det intensjoforsket han bredt
nale aspektet ved et mentalt innhold
er derfor med på å individuere våre innenfor filosofi, med
mentale tilstander. Intensjonalitet er spesiell interesse for
derfor viktig å forstå for å bedre for- metafysikk, etikk, og
stå våre mentale tilstanders natur, og
filosofihistorie.
dermed oss selv. Mange vil også påstå
at evnen til å ha slike intensjonale tilstander er én, om ikke
den eneste, markør for genuin mentalitet. Intensjonalitet
er for eksempel et av hovedproblemene i forskningen på
kunstig intelligens.
Intensjonalitet er en relasjon mellom en kognitiv aktørs
mentale tilstand og det den mentale tilstanden er om. Vi
kan skrive dette på formelen: xΨy, hvorav x er en variabel
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for aktøren med den mentale tilstanden, y er en variabel
for det den mentale tilstanden er om, og Ψ er en variabel
for den intensjonale relasjonen som
A kan frykte naboen holder mellom x og y når x’s mentale
som eksisterer, men tilstand er om y. Vi antar at vi har en
A kan også frykte tilstrekkelig forståelse av en kognitiv
Djevelen, som ikke aktør og dens typer av intensjonale
mentale tilstander, og fokuserer fra
eksisterer; eller: A nå av på det de mentale tilstandene
kan forgude seg selv, er om. Vi får da en formel på formen:
som eksisterer, og A AΘx, for en vilkårlig gitt aktør A og
kan forgude Batman, en vilkårlig gitt intensjonal mental tilstand Θ. Det som er variabelt, og av
som ikke eksisterer. interesse her, er da x.
Hva slags type verdier kan vi gi til
x? Det vil si, hva slags type ting kan våre mentale tilstander
være om? Det finnes to hovedtyper: På den ene siden kan
våre mentale tilstander være om objekter, og på den andre
siden kan våre mentale tilstander være om hele påstandsinnhold. Eksempler på det første er: «jeg tenker på min
kone», «jeg frykter naboen», osv. Eksempler på det andre
er: «jeg tror at min kone har det bra», «jeg frykter at naboen
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skal klage», osv. Meinong (1904) kaller ting av den første
sorten «objekter», og ting av den andre sorten «objektiver».
Vi får da at i formelen «AΘx» så kan vi for variabelen x sette inn enten objekter eller objektiver. Det finnes riktignok
instanser av Θ som tillater både objekter og objektiver, og
instanser som tillater enten objekter eller objektiver (men
ikke begge deler), men det viktige for oss her er at det
finnes instanser av Θ som tillater objekter og at det finnes
instanser av Θ som tillater objektiver. For enkelthets skyld
setter vi objektiver til side, og fokuserer i stedet på tilfeller av AΘx med objekter som variable verdier for x. For
eksempel: «A tenker på sin kone», «A tenker på naboen»,
osv., i hvilket tilfelle Θ er relasjonen tenker på; eller: «A
frykter sin kone», «A frykter naboen», osv., i hvilket tilfelle
Θ er relasjonen frykter.
Det interessante for vårt formål blir klart når vi erkjenner at A kan stå i relasjonen Θ ikke bare til eksisterende
objekter, men også til ikke-eksisterende objekter. Det vil
si: AΘx kan ta både eksisterende og ikke-eksisterende verdier for variabel x. For eksempel: A kan tenke på den konen han har, som eksisterer, men A kan også tenke på en
Gud som ikke eksisterer; eller: A kan frykte naboen som
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eksisterer, men A kan også frykte Djevelen, som ikke eksisterer; eller: A kan forgude seg selv, som eksisterer, og A
kan forgude Batman, som ikke eksisterer. I alle tilfellene
er det noe A står i relasjonen Θ til, det vil si, det er noe i
alle disse tilfellene den mentale tilstanden til A er om. For
hvis A tenker på Gud, så må det være noe A tenker på, og
hvis A frykter Djevelen, så må det være noe A frykter. For
hvis det ikke er noe A tenker på, så kan ikke A tenke på
noen ting, og hvis det ikke er noe A frykter, så kan ikke A
frykte noen ting. Husk også at for i det hele tatt å være i
stand til å skille mellom den mentale tilstanden involvert
i at A tenker på Gud, fra den involvert i at A tenker på
Djevelen, så må det være en forskjell i det A tenker på. Det
vil si: Den eneste relevante forskjellen i tilfellene AΘb og
AΘc er forskjellen på b og c, altså objektet den mentale
tilstanden til A er om. Men hvis verken b eller c er noe som
helst, så kan det heller ikke være noen forskjell på de to
(ingenting er ikke forskjellig fra ingenting!), og dermed er
det heller ingen forskjell på AΘb og AΘc. Og slik kollapser
all forståelse av vår kognitive virksomhet, med mindre det
er noe som våre mentale tilstander er om. Men ofte er det
våre mentale tilstander er om, noe som ikke eksisterer. Vi

trenger derfor noe som ikke eksisterer for å klare å skille
mellom mange av våre mentale tilstander.
Merk at argumentets logikk er tilnærmet pinlig enkel:
Fra AΘb så slutter vi at ∃xAΘx (lest: det er en ting slik at
A står i relasjonen Θ til den tingen). Denne slutningen
må følge uavhengig av om b eksisterer eller
ikke, for uten den kan man som ovenfor ar- Vi trenger derfor
gumentere for at forståelsen av vår kognitive noe som ikke
aktivitet kollapser. Hvis AΘb, men b ikke eksisterer for
er noe, så har vi ingen forståelse av hva As
å klare å skille
mentale tilstand er om, og heller ingen forståelse av hva som skiller As mentale tilstand mellom mange
i tilfellet AΘb fra tilfellet AΘc. Derfor, så av våre mentale
sant vi har minst én mental tilstand som er tilstander.
om noe som ikke eksisterer, så følger det at
det er noe som ikke eksisterer. Vi har selvfølgelig minst én
mental tilstand som er om noe som ikke eksisterer. Derfor
følger det at det er noe som ikke eksisterer.
Men hvordan skal vi forstå en påstand om at det er
ting som ikke eksisterer? Det første vi må gjøre, er å sikre
at vi ikke forstår det som en påstand om at det eksisterer
ting som ikke eksisterer, noe som er en ren kontradiksjon
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på formen p & ~p. Vi må i stedet forsøke å forstå hvordan noen
ting eksisterer, mens andre ting
ikke eksisterer, og ingenting både
eksisterer og ikke eksisterer.
Her er en naturlig begynnelse
på en slik modell. Vi antar en gitt
mengde ting som vi kaller D, som
er det Meinong (1904) kaller «det
gitte». Vi deler denne mengden D
opp i to undermengder, som vi
kaller E og Ê, slik at E og Ê til
sammen utgjør D, men E og Ê
har ingen felles medlemmer (dvs.
E ∪ Ê = D og E ∩ Ê = ∅). Vi
tenker på E som alt som eksisterer, Ê som alt som ikke eksisterer,
og D som alt som er. Når A står i
relasjonen Θ til noe x, så er x derfor alltid medlem av D, men ikke
alltid medlem av E. Min kone og
min nabo er (håper jeg) medlemmer av E, og Gud og Djevelen er
(kanskje) medlemmer av Ê. Som
sagt, ingenting er medlem av både
E og Ê, men alt er medlem av D. Vi sier derfor om det som
er medlem av D, at det har egenskapen å være (det er), at
det som er medlem av E, har egenskapen å eksistere (det
eksisterer), og at det som er medlem av Ê, har egenskapen
å ikke-eksistere (det eksisterer ikke). Egenskapen å være impliserer derfor ikke eksistens, og den impliserer ikke ikkeeksistens, men den impliserer eksistens eller ikke-eksistens.
For enhver x, enten eksisterer x eller så eksisterer ikke x!
Kritikken
Det første spørsmålet som melder seg, er: Hvis vi er nødt
til å akseptere at det i tillegg til det som eksisterer (som
er medlem av E), også er noe som ikke eksisterer (som er
medlem av Ê), må vi ikke da også anta at det i tillegg til
det som er (er medlem av D), også er noe som ikke er (som
ikke er medlem av D)? Da er vi åpenbart i gang med en
uendelig regress før vi vet ordet av det, så svaret bør være
nei. Men hvis svaret er nei, hvorfor da akseptere D (E og
Ê), men benekte at det er ting som ikke er i D, i stedet for
simpelthen bare å akseptere E, men benekte at det er ting
som ikke er i E, dvs. benekte Ê?
Svaret er like åpenbart som spørsmålet: Vi kan ha mentale tilstander om ting som ikke eksisterer (ting i Ê), men
vi kan ikke ha mentale tilstander om ting som ikke er (ting
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utenfor D). Vi trenger derfor ting som ikke eksisterer for å
gjøre rede for vår mentale aktivitet, og vi bør derfor tro at
det er slike ting (selv om de ikke eksisterer), men vi trenger ikke ting som ikke er for å gjøre rede for vår mentale
aktivitet, og vi har derfor ingen god grunn til å tro at det
«er» (eller hva vi da bør kalle det) slike ting. Ting som er
(ting som er medlem av D), uavhengig av om de eksisterer
eller ikke, er det Meinong (1904) kaller «det gitte», det
som er gitt oss som forutsetning for vår mentale aktivitet.
Ingenting som ikke er (ting utenfor D), er slik gitt oss, og
vi har derfor ingen grunn overhodet til å tro på slike ting.
Den potensielle uendelige regressen er derfor stoppet på
den mest naturlige måten.
Et annet spørsmål som melder seg, er: Er noen av de
tingene som er (ting som er i D) umulige ting? En rund
firkant, for eksempel, er en matematisk umulighet, men
hvis jeg tenker på en rund firkant, må det da være en
rund firkant? Mange argumenter i matematikk, filosofi og
vitenskap, er såkalte reductio-argumenter. Dette er argumenter av formen hvor vi antar noe, p, for så å utlede en
kontradiksjon på formen q & ~q, for deretter å slutte til
at p umulig kan være tilfellet, så ~p må være tilfellet (for å
unngå paradokset q & ~q). Men for å forstå et slikt argument så må vi jo anta noe umulig, og for å forstå en slik

antakelse så ser det ut til, ifølge Meinongs argument, at det
må være noe umulig vi antar. Og derfor ser det ut til at det
er noe umulig (hvis ikke kan vi jo ikke anta det). Men er
ikke det umulig?
Her er det minst to svar. Det mest prinsipielle svaret
er simpelthen å akseptere at det er umulige ting. For eksempel, hvis vi antar at det er en rund firkant, for så å
utlede et paradoks, så er det en rund firkant vi antar. Dette
høres mindre rart ut hvis vi husker på at vi aldri behøver
å akseptere at det eksisterer runde firkanter. Det kan selvfølgelig umulig eksistere runde firkanter da det vil lede til
paradokser. Men det er ikke det samme som å si at det ikke
er runde firkanter. Husk at i vår ovennevnte modell så er
det ting i mengden D (det som er) som ikke er i mengden
E (det som eksisterer), og forslaget nå er ganske enkelt at
noen av de tingene som er i D (de som er), umulig kan
være i E (med andre ord, de må være i Ê).
Det andre, litt mindre prinsipielle svaret er å akseptere
at det er ting som ikke eksisterer, men at de ikke er umulige ting. Det vil si at alt i mengden D er enten i E eller
i Ê, men ingenting i E eller Ê er umulige ting. Mengden
D inneholder da ingen umulige ting. Fordelen med dette
siste svaret er selvfølgelig at vi slipper å akseptere at det er
umulige ting, men ulempen er at vi da ikke har noen god
måte å gjøre rede for hva vi antar når vi antar noe for reductio i matematikk, vitenskap og filosofi. Det er også lite
prinsipielt ettersom vi aksepterer at det er ting som ikke
eksisterer nettopp av de samme grunner som vi her avviser
for de ting som er umulige.
Men, akkurat som man kan spørre seg hva de ikkeeksisterende tingene skal være, så kan man spørre seg hva
de umulige tingene skal være, og dette siste spørsmålet kan
se vanskeligere ut å besvare enn det første. For eksempel,
er det ikke lettere å besvare spørsmålet «Hva er Djevelen?»
enn spørsmålet «Hva er en rund firkant?»? Svaret er nei,
tror jeg. Et svar på spørsmålet «Hva er Djevelen?» vil mest
sannsynlig inneholde en bibelsk fortelling med fallende
engler og ondskap. Et svar på spørsmålet «Hva er en rund
firkant?» vil inneholde egenskapene rundhet og firkantethet. Det er ingen relevant, prinsipiell forskjell på disse to
svartypene. I det første tilfellet er svaret noe à la en fallen
engel, og i det siste tilfelle er svaret noe à la en rund firkant. Om noe, så er det siste svaret enklere enn det første!
Visuelt, og imaginært, er selvfølgelig ingen av svarene særlig informative, da jeg ikke har noen bilder på netthinnen
min av verken fallende engler eller matematiske objekter,
verken mulige eller umulige.
Et tredje spørsmål som melder seg, er: Hva er egentlig
forskjellen på å si at «x eksisterer ikke» er sant hvis, og bare

hvis, x er en ting i mengden Ê, og å si at «x eksisterer ikke»
er sant hvis, og bare hvis, x ikke er noe som helst? I ovennevnte modell sier vi at noe ikke eksisterer hvis, og bare
hvis, det er i mengden Ê. Slik kan vi gjøre rede for hva vi
tenker på (og at vi i det hele tatt tenker på noe) når vi tenker på noe som ikke eksisterer (fordi det er noe). Men anta
at vi i stedet bare aksepterer at det er ting som eksisterer,
dvs. at vi bare aksepterer ting i E, og benekter at Ê i det
hele tatt er noe som helst. Da kan vi si at x ikke eksisterer
hvis, og bare hvis, x ikke er noe som helst. Så hvorfor akseptere at det som er medlem av Ê er noe som helst?
Svaret her er bare en enkel variant av ting allerede sagt:
Mengden D har uendelig mange undermengder, men
ingenting (dvs. den tomme mengden) har ingen undermengder, så forskjellen ligger i at ved å akseptere E og Ê
(= D) i stedet for bare E, så har vi struktur nok til å forstå
vår kognitive virksomhet. Det er ikke tilfellet hvis vi bare
aksepterer E, for da mangler vi tilstrekkelig struktur til å
forstå vår kognitive virksomhet angående det som ikke
eksisterer.
Bertrand Russells (1905) hovedkritikk av Meinongs
teori er at den bryter med loven om at det ikke er noen
kontradiksjoner: ~(p & ~p). Et av Russells eksempler er
setningen «Den eksisterende kongen av Frankrike eksisterer ikke». Ifølge Russell så fører denne setningen, i henhold til Meinongs teori, til at det er noe som både eksisterer og ikke eksisterer.
Men Russell tar her åpen- En rund firkant, for eksempel,
bart feil. Uttrykket «Den
er en matematisk umulighet,
eksisterende kongen av
Frankrike» må ifølge men hvis jeg tenker på en
Meinongs teori være et rund firkant, må det da være
refererende uttrykk som en rund firkant?
refererer til noe som ikke
eksisterer, så vi må simpelthen forstå det som å referere
til noe som er, men som ikke eksisterer, dvs. noe som er
i D, men ikke i E. Så setningen «Den eksisterende kongen av Frankrike eksisterer ikke» må forstås som å bety det
samme som den sanne setningen «Den værende kongen
av Frankrike eksisterer ikke» – det vil si, den er sann fordi
«Den eksisterende kongen av Frankrike» refererer til en
værende konge som ikke eksisterer.
Russells andre moteksempel er at siden Meinong er
forpliktet til at det er en rund firkant, så er han forpliktet
til at det er noe som er både rundt og ikke rundt. Men
Russell tar her igjen feil. Slutningen følger bare hvis vi aksepterer at det å være firkantet impliserer det å ikke være
rund (Parsons 1980). Det aksepterer vi åpenbart for alle
ting som eksisterer (ting i E), men det er ingen grunn til å
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akseptere det for alle ting som er (i D). Det er ingen grunn
til å tro at Meinongs teori ikke kan og bør akseptere at det
er ting som er runde og firkantet uten å måtte akseptere
at det er ting som er både runde og ikke runde. Det å
akseptere umulige ting er ikke det samme som å akseptere
formelle kontradiksjoner.
Til slutt, Quines hovedkritikk, som er en videreføring
av Russells kritikk, er mer retorisk enn argumentativ. I all
hovedsak er det en liste med spørsmål hvis mulige svar,
verken positive eller negative, ikke diskuteres videre. For
eksempel ber Quine (1953:4) deg tenke på den mulige (eller ikke-eksisterende) tykke mannen som står i døråpningen din, og tenke på den mulige (eller ikke-eksisterende)
skallede mannen i den samme døråpningen. Er de en og
samme mann? Eller er de to forskjellige menn? Hvor mange mulige (eller ikke-eksisterende) menn er det i døråpningen? For Quine ser det ut til at slike retoriske spørsmål
er nok til å forkaste idéen om at det er (mulige) ting som
ikke eksisterer. Det mer generelle problemet Quine peker
på er identitetskriterier for ikke-eksisterende ting: Hva er
kriteriet for når to ikke-eksisterende ting (a og b) er en og
samme ting (a = b)?
Det er mange mulige svar her, men to av dem skiller
seg umiddelbart ut som de mest naturlige. Det ene svaret
er at det er det samme som i tilfellet med eksisterende ting:
Det kommer an på hva slags type ting det er snakk om. I
den grad vi forstår hva det vil si å gi et identitetskriterium
for et objekt, så er det ingen grunn til å tro at det er noe
spesielt problem med ikke-eksisterende ting i forhold til
eksisterende ting. Et identitetskriterium for når to personer er en og samme person, er for eksempel helt uavhengig
av hvilke enkeltpersoner som eksisterer og hvilke som ikke
eksisterer. Identitetskriterier avhenger av hva slags type
ting de er kriterier for, ikke hvilke partikulære forekomster
(tokens) som finnes av den typen. Betingelsene for når to
personer er en og samme person, avhenger heller ikke av
deg eller meg (eller noen annen), men av hva det vil si å
være en person.
Det andre svaret er at det finnes nesten ingen identitetskriterier for noen ting overhodet, så det er ingen grunn
til å tro at det finnes for ikke-eksisterende ting spesielt.
Fakta om identiteter mellom objekter er primitive fakta
som ikke lar seg analysere i nødvendige og tilstrekkelige
betingelser.
Hva angår Quines spørsmål om antall mulige (eller
ikke-eksisterende) menn i min døråpning, så er svaret
åpenbart: uendelige mange. Det er ingen endelig grense
for hvilke mulige (eller ikke-eksisterende) menn som står i
min døråpning. Uendelig mange forskjellige menn kunne
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ha stått der. Ingen av dem står der, selvfølgelig, da de ikke
eksisterer, men alle kunne stått der (skjønt ikke alle på en
gang!). Uttrykket «Den tykke mannen i døråpningen»
refererer selvfølgelig ikke på en bestemt måte til en enkelt mann, men på en ubestemt måte til uendelig mange
mulige (ikke-eksisterende) menn. Det er uendelig mange
mulige (ikke-eksisterende) menn vi kunne ha referert til
med det uttrykket, hadde de bare eksistert. Det er derfor
ingen grunn til å tro at Quines kritikk treffer Meinong i
det hele tatt.
Konklusjon
Alexius Meinong er uten tvil en undervurdert filosof, og
det delvis på grunn av Russell og Quines overfladiske
kritikk av ham. Jeg håper her å ha vist veien til begynnelsen på slutten for denne holdningen, uansett om man
er enig med Meinong eller ikke (personlig vet jeg ikke
helt hva jeg tror på dette området ennå). Uheldigvis er
det meste av Meinongs verker fortsatt ikke oversatt fra
tysk, men det finnes en del engelsk arbeid på det som
kalles Meinongianism, Neo-Meinongianism og Noneism.
Av disse oppfordrer jeg den interesserte leser spesielt til å
oppsøke Meinong (1904) (som er oversatt til engelsk) og
Graham Priest (2005), men også Richard Routley (1980)
og Terence Parsons (1980). Det finnes også en upublisert,
men god, artikkel tilgjengelig på nett av Phillip Bricker
(1992). Russell (1973) inneholder, i tillegg til hans klassiske On Denoting, også tre andre artikler som diskuterer
Meinong. En mer fullstendig referanseliste finnes i Johan
Marek (2008). Måtte Meinong få den respekten han
fortjener.

Litteratur

Bricker, P. 1992, «Realism without Parochialism», ikke-publisert
artikkel tilgjengelig på: http://www.umass.edu/philosophy/faculty/
faculty-pages/bricker.htm [09.04.2012]
Marek, J. 2008, «Alexius Meinong», i Stanford Encyclopedia of
Philosophy [online], (Summer 2009 Edition), Zalta, E.N. (red.)
URL= http://plato.stanford.edu/entries/meinong/ [09.04.2012].
Meinong, A. 1904, «The Theory of Objects», i Chisholm, R. (red.),
Realism and the Background of Phenomenology, 1960, The Free Press
of Glencoe, Illinios.
Parsons, T. 1980, Nonexistent Objects, Yale University Press, New
Haven.
Priest, G. 2005, Towards Non-Being: The Logic and Metaphysics of
Intentionality, Oxford University Press, Oxford.
Quine, W.V.O. 1953, From a logical point of view, Harvard University
Press, Cambridge MA.
Routley, R. 1980, Exploring Meinong’s Jungle and Beyond, Research
School of Social Sciences, Australian National University, Canberra.
Russell, B. 1973, Essays in Analysis, Lackey, D. (red.), Brazillier, New
York.

