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K

jell Sindre Schmidt leverer med sin masteroppgave
Autonomi og fornuft. Eit problematisk forhold et interessant bidrag til en debatt som har vart i noen tiår nå, og
som særlig har opptatt engelskspråklige filosofer av (sterkere eller svakere) kontinentalfilosofisk legning. Oppgaven
tar for seg det moralfilosofiske spørsmålet om autonomi:
Er den menneskelige fornuften i stand til å komme opp
med prinsipper for handling uten å vise til, eller motta
direktiver fra, noe utenfor seg selv? Dette er som kjent et
spørsmål som Immanuel Kant først formulerer, og som
har hatt enorm betydning for den praktiske så vel som den
teoretiske filosofien i moderne tid.
Den dominerende oppfatningen blant autonomibegrepets forkjempere i vår tid er at autonomi bare kan forsvares innenfor et konstruktivistisk rammeverk. Christine
Korsgaard – en av vår tids få originale moralfilosofer, skal
vi tro forfatteren av masteroppgaven – hevder at handlingsprinsippene vi utleder fra
Når Korsgaard hevder fornuften må sees på som konat moralske prinsipper struert av mennesket qua fornufer konstruerte, må vi tig/rasjonelt subjekt, og ikke av
fornuften qua del av en guddomspørre oss hvilke melig eller «kosmisk» (naturlig)
grunner vi har til å følge orden. Dette, sier Korsgaard, er
disse prinsippene. den mest korrekte måten å forstå
autonomi på tatt i betraktning
den moderne tidens naturvitenskapelige metafysikk (naturalismen). Siden vi lever i en sekulær tid der naturen
sees på som tømt for iboende mening, verdier og formål,
kan ikke de moralske prinsippene betraktes som gitt av
noe utenfor mennesket selv. Man må dermed anta at de er
konstruert av mennesker; og den beste måten å forstå slik
konstruksjon på, sier Korsgaard, er gjennom den kantianske teorien om autonomi.
Ifølge Schmidt er dette det samme som å hevde at ideen om autonomi er uforenlig med enhver form for moralsk
realisme. Dersom individet selv konstruerer sine moralske
prinsipper og dette er den eneste måten å forstå autonomi
på, vil enhver moralfilosofi som hevder at verdier eksisterer uavhengig av menneskets konstruksjon av dem, altså
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enhver moralfilosofisk realisme, være uforenelig med autonomi. Schmidt stiller seg tvilende til denne slutningen, og
en stor del av hans oppgave er viet til å vise at autonomibegrepets opphavsmann, Kant, kan sies å forfekte en form
for moralsk realisme. For å berede grunnen for sin ikkekonstruktivistiske Kant-lesning gir han en fremstilling og
kritikk av den konstruktivistiske posisjonen, representert
ved Christine Korsgaard.
Kritikk av Korsgaard og det konstruktivistiske
autonomibegrepet
Når Korsgaard hevder at moralske prinsipper er konstruerte, må vi spørre oss hvilke grunner vi har til å følge disse
prinsippene. For at prinsippene skal være bindende for oss
og for at de skal fremstå for oss som lover vi gir oss selv
for hvordan vi skal handle (autonomi), kan de ikke være
vilkårlige. Dersom de er vilkårlige, vil vi ikke ha noen moralsk overbevisende grunn til å velge det ene prinsippet
fremfor et hvilket som helst annet, og prinsippene vil følgelig ikke kunne gi oss en moralsk rettesnor for handling.
I tråd med Kant hevder Korsgaard at det er vår fornuft
som avgjør hvilke prinsipper som er moralske og ikke, eller
rettere sagt: Prinsippene vi gir oss selv ut fra vår rasjonelle
overveielse (i vid forstand, jf. Kants praktiske fornuft) er
alltid moralske. Fornuften, sier Kant, forbyr oss å handle
umoralsk og pålegger oss moralske prinsipper for handling,
den pålegger oss å handle etter maksimer som er i overensstemmelse med moralloven eller det kategoriske imperativ,
som i sin tur er universell ettersom den kan bli akseptert
av ethvert fornuftig, logisk tenkende individ. Prinsippene
er altså ikke vilkårlige, fordi de er rasjonelle. Til forskjell
fra Kant hevder Korsgaard likevel at det er et element av
vilkårlighet i dette, fordi innholdet, altså det maksimene
konkret utsier, er gitt utenfra. For Korsgaard handler moralsk autonomi om å bruke fornuften til å omfavne en
måte å leve på, en praktisk identitet. Disse identitetene, for
eksempel identiteten «student» eller «politimann», kommer med et sett av moralske prinsipper eller verdier som er
formulert eller konstruert forut for vår omfavnelse av dem.
Det vi gjør er å vurdere rasjonelt hvorvidt disse verdiene

Det kantianske paradokset – og dets oppløsning?
Ifølge Schmidt har det vært vanlig å forstå Kants teori om
autonomi på en måte som genererer et slags paradoks. «For
korleis skulle me både kunne vere lovgjevarane av morallova og dermed setje for oss sjølve kva som bør og ikkje bør
verte gjort, men også på same tid alltid vere underlagt denne lova, så å seie forut for vår sjølvlovgjeving?» (Schmidt
2011:35). «Paradokset» er at mennesket hos Kant sees på
som et vesen som underkaster seg en lov det har gitt seg
selv uten noen videre begrunnelse for dette, annet enn at
det er «fornuftig».
Schmidt mener paradokset ikke følger av Kants teori
om autonomi per se, men at det rett og slett skyldes en
«feillesing» (Schmidt 2011:41). Kant beskyldes for å hevde
at moralen «skaper seg selv» (autonomi), at vi konstruerer
den i egenskap av å være moralske/fornuftige vesener. Det
er imidlertid ikke tilfellet, hevder Schmidt. Han mener
misforståelsen skyldes at den konstruktivistiske Kant-
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er moralske eller ikke; dersom vi finner dem moralske tar
vi dem til oss, eller «tildeler» oss dem, som lover eller prinsipper for handling som kan appliseres i alle relevant like
tilfeller; hvis ikke forkaster vi dem.
Men er det ikke noe som mangler her? Schmidt tar
utgangspunkt i Charles Larmores kritikk av Korsgaard
(Larmore 2008) og påpeker at for det første er ikke fornuften en «agent», en aktør som handler på egenhånd uavhengig av individet, men en egenskap vi har til å respondere på
grunner. Grunnene til å handle på en bestemt måte kommer ikke fra fornuften selv; fornuften vurderer bare om
grunnene er gode eller ikke. For det andre, sier Schmidt,
handler moral om forholdet mellom mennesker, og det er
vanskelig å se hvordan fornuften kun i kraft av seg selv,
altså uten å ta «den andre» i betraktning, kan vurdere om
noe er moralsk eller ikke.
Korsgaards konstruktivistiske posisjon synes dermed å
falle på sin egen urimelighet, og Schmidts dom er at teorien om autonomi, dersom den skal kunne kalles en moralfilosofi, må kunne føres sammen med en form for moralsk
realisme der mennesket qua autonomt ikke betraktes isolert fra det som finnes utenfor mennesket, utenfor fornuften. For at moralen (qua fornuftig) skal være forpliktende
må den ha sitt opphav utenfor seg selv; fornuften må ha
eksterne grunner til å respondere på den ene eller den
andre måten. Men fører ikke slik påvirkning utenfra til
det Kant kaller heteronomi, altså «fremmedbestemmelse»
heller enn selvbestemmelse (autonomi)? Det synes slik, og
dette problemet diskuterer Schmidt i oppgavens andre del,
hovedsakelig viet Kants teori om autonomi.

lesningen overser et viktig begrepsskille:
Eg vil hevde at det er avgjerande å leggje merke til at Kant
opererer med eit skilje mellom det å seie at morrallova er lovgjeven av oss (=rasjonelle handlande subjekt), medan me ikkje
er opphavsmannen til lova (sjølv om me skal kunne rekne oss
som om me var det) (Schmidt 2011:42).

Det at Kant åpner for at noe annet kan være «opphavet»
til loven enn subjektet selv, mener Schmidt antyder en
form for moralsk realisme. Dette «andre» er like fullt noe
immanent til fornuften; som det heter i Kants Kritikk av
den praktiske fornuft, grunner moralloven i det at den er et
utvilsomt «fornuftens faktum». Dette er et kontroversielt
punkt i Kants praktiske filosofi, og det er langt fra noen
enighet i Kant-forskningen om hvordan dette «faktum»
skal forstås. Schmidt hevder likevel at dette tyder på at
Kants moralfilosofi ikke må forstås konstruktivistisk, ettersom det etablerer moralloven som «naudsynt og a priori og … derfor ikkje skapt, etablert, konstruert av oss»
(Schmidt 2011:42).
Om man lar seg overbevise eller ikke av Schmidts argument her, er det uansett problematisk å trekke slutningen fra at Kants filosofi ikke er konstruktivistisk til at den
uttrykker en form for moralsk realisme. Dersom det bare
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rallova. Det som vert Kant sin moralfilosofi er knytt til den
idé at grunnlaget for moralen er ei sjøllovgjeven lov, som
likevel er ibuande i fornufta (som eitkvart menneskeleg subjekt tek del i), og som ikkje stammar frå ei ekstern kjelde
(anten bestemt ved Gud, monarken eller naturen) (Schmidt
2011:55).
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finnes enten konstruktivisme eller realisme synes denne
slutningen plausibel – men det gjør det vel ikke? Schmidt
ender selv oppgaven med en diskusjon om Hegel, som
han også forsøker å plassere i
Rousseau hadde et om forhold til denne dikotomien.
Selv vil jeg hevde at Hegel nettikke mer komplekst, så i
opp er en tenker som sprenalle fall et mer tvetydig ger rammene for dikotomien
syn på fornuften enn det – noe Schmidt synes å kunne
Kant hadde. være enig i, tilsynelatende uten
at han forsøker å gå utover
den i oppgaven. Dette vil jeg komme tilbake til. For før
man kommer så langt som til Hegel i oppgaven, bringer
Schmidt en av autonomiteoriens forløpere på banen, nemlig Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau og fornuftens (moralske) tvetydighet
Rousseaus begrep om «allmennviljen» (volonté générale)
hadde stor innflytelse på Kants teori om autonomi.
Det er ikkje urimeleg å hevde at denne ideen er avgjerande
for Kant si eigen ‘oppdaging’ av eit nytt moralsk prinsipp,
ideen om autonomien som grunnlaget for bindinga til mo48
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Rousseau hadde likevel et om ikke mer komplekst, så i alle
fall et mer tvetydig syn på fornuften enn det Kant hadde.
Det var evnen til refleksjon og til å forholde seg rasjonelt
til sin omverden som rev det lykkelig uvitende mennesket
(the happy savage) ut av den harmoniske «naturtilstanden»,
og som til slutt tvang det til å skape samfunn der den sosiale og økonomiske ulikheten mellom menneskene fører
til et liv i ufrihet for de fleste involverte. Der Kant fremhever problemet om frihet og moral som et individuelt
anliggende som kan løses individuelt gjennom riktig bruk
av fornuften, ser Rousseau det som et sosialt og politisk
(strukturelt) problem, som fornuften er en av årsakene til,
og som krever en politisk løsning (naturligvis basert på fornuft, på allmennviljen).
Det Schmidt prøver på i sin diskusjon av Rousseau er,
slik jeg ser det, for det første å vise at moralitet ikke først
og fremst er et individuelt, men et sosialt anliggende. For
det andre forsøker Schmidt å vise at autonomi ikke bare
må forstås som det enkelte individets moralske selvlovgiving, men som en egenskap ved et sosialt konstituert individ. Dette individet må, etter å ha blitt rykket ut av sin
identitet som et «selvtilstrekkelig» vesen i naturtilstanden,
nå forstås som et zōon politikon: et politisk/sosialt dyr, hvis
identitet er «splittet» mellom det individuelle og det sosiale. Det befinner seg alltid allerede i en sosial sfære eller
«sosialitet», der lovene det gir seg selv til enhver tid er formidlet av det sosiale.
Denne «sosialiseringen» av moralen og fornuften (autonomien) leder Schmidt videre fra Rousseau til Hegel,
som er den tenkeren i autonomitradisjonen som kanskje i
aller størst grad har viet sin teoretiske oppmerksomhet til
det sosialt konstituerte individet.
Hegel: konstruktivisme med realisme?
I det tidlige skriftet Kristendommens ånd og dens skjebne
utvikler G.W.F. Hegel en teori om Geist (ånd) som et slags
«kollektivt subjekt», et sosialt fellesskap som individet «internaliserer» og definerer seg gjennom; et fellesskap det alltid allerede befinner seg i, og som er konstitutivt for dets
identitet qua individ. Individet er et individ bare i relasjon
til andre individer som det avgrenser seg mot, og dets moralitet og moralske prinsipper er like mye del av det sosiale
som del av individet selv. Individets autonomi, dets evne

til å gi seg selv lover og rette seg etter dem, er dermed noe
som muliggjøres av det faktum at individet er sosialt situert, at det er en del av et sosialt fellesskap.
Det samme gjelder fornuften. Til forskjell fra hos Kant
er fornuften for Hegel ikke først og fremst en individuell
egenskap. Fornuften må heller anses som en historisk-sosial størrelse, en erkjennelsesform som, selv om den finnes hos alle individer, ikke kan betraktes isolert fra den
historisk-sosiale kontekst den oppstår og virker i.
Fornuftens evne til å gi seg selv lover (autonomi) blir
dermed radikalt historisert hos Hegel. For eksempel kan
en nasjons lovverk og «etiske institusjoner» (jf. Sittlichkeit)
betraktes som følger av autonomi.1 Dette ser Schmidt som
et uttrykk for konstruktivisme hos Hegel. Og det er unektelig et moment av konstruktivisme her, i og med at de lover og moralske prinsipper (normer) det sosiale fellesskap
tildeler seg er et produkt av individenes historisk-sosiale
konstruksjon.2
I Kristendommens ånd finner Schmidt imidlertid også
et element av realisme hos Hegel. Dette kommer til syne
i Hegels påstand om at det moralske har sitt utspring i
livet, i den menneskelige eksistens. Poenget her er at mennesket ikke er opphav til moralen gjennom en fornuftsakt
der det innretter seg etter moralloven, men gjennom at det
bryter med livet og gjør det til «en fiende», ved å gå utover
det med sine naturoverskridende evner, ved for eksempel
å gjøre det til et objekt regulert av juridiske institusjoner.
Dermed skaper mennesket en splittelse i naturen mellom det moralske (det som harmonerer med livet) og det
umoralske (det som går mot livet). Moral er da noe som
oppstår i møtet mellom mennesket og «livet», og ikke noe
som skapes gjennom en moralens «selvkonstruksjon», altså dens logiske (ikke-kontradiktoriske) overensstemmelse
med seg selv, slik den kan sies å gjøre hos Kant. Hegel
skriver:
Bare ved å gå ut over det livet som hverken er regulert gjennom lover eller lovstridig, bare ved å drepe livet, blir noe
fremmed skapt. Tilintetgjørelsen av livet er ikke dets ikkeværen, men dets splittelse. Den består i at det skapes om til
en fiende. Det er udødelig, og som ihjelslått framstår det som
sitt fryktelige spøkelse som gjør alle sine deler gyldige, som
slipper løs sine evmenider (Hegel 1996:79).

Dette, skriver Schmidt, kan tolkes dithen at det er det etiske/moralske som er konstitutivt for livet eller menneskets
eksistens, heller enn omvendt . Dette hevder Schmidt er et
uttrykk for realisme: at det etiske er noe som har sin grunn
eller sitt opphav utenfor mennesket, forut for menneskets
konstruksjon av de moralske prinsippene, altså forut for

«lovgivningen».
Natur og moral, eller: tilbake til Hegel
Schmidts prosjekt med å forene det konstruktivistiske og
det realistiske perspektivet i et mer komplekst syn på autonomi er spennende. Og
Individet er et individ bare
han lykkes i å overbevise undertegnede om at autonomi i relasjon til andre individer
ikke nødvendigvis må forstås som det avgrenser seg mot,
innenfor et konstruktivistisk og dets moralitet og
rammeverk. Slutningen hermoralske prinsipper er like
fra til at det kan forstås realistisk er mer problematisk. mye del av det sosiale som
Det synes som om Schmidt del av individet selv.
litt for raskt slutter fra at en
posisjon ikke er konstruktivistisk til at den er realistisk, eller fra at den ikke er rent konstruktivistisk til at den både
er konstruktivistisk og realistisk, slik Hegels posisjon skal
være.
Schmidt avslutter oppgaven med spørsmålet om
hvorvidt det er mulig (for det moderne mennesket) å erfare naturen som ikke helt «avfortryllet», det vil si ikke
helt tømt for mening, men tvert imot som noe iboende
meningsfullt.
Dersom ein ynskjer å ta til orde for ein moralsk realisme som
tek sitt utgangspunkt i erfaringar av natur (i vid forstand) så
vert det avgjerande steget å prøve å vise at det er mogleg å
forstå og erfare naturen som noko meir enn det naturvitskapane (og ein medfølgjande ‘scientisme’ og ‘bald naturalism’)
fortel oss, men utan at dette berre er vilkårlege menneskelege
projiseringar av meining inn i ein meiningstom materie. …
Men som Max Weber (og som Hegel ville vere samd i?) understreka er avfortryllinga eit historisk-sosialt produkt; det er
eit uttrykk for ei utvikling av ei heil livsform, og ei livsform
er det som i stor grad mogleggjer kva ein er i stand til å erfare
som natur. På same tid som ein undersøkjer korleis materiell
natur kan meine noko, må ein også rette fokuset mot eins
historisk-sosiale livsformer. Mogleggjer desse ei erfaring av
natur som ibuande meiningsfull? (Schmidt 2011:82).

Schmidt spør seg hvorvidt undersøkelsen av det realistiske
elementet (materiell natur) sammen med det konstruktivistiske (det historisk-sosiale), altså foreningen av de to
posisjonene, muliggjør erfaringen av naturen som iboende meningsfull. Som vi så ovenfor, mener Schmidt at
den hegelske teorien representerer en slik forening av, eller
formidling mellom, de to posisjonene. Det er ikke uproblematisk. For det første er jeg ikke sikker på om Hegels
teori om moralens grunn i «livet» er uttrykk for realisme.
Espen dyrnes Stabell
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Begrepet «liv» henviser utvilsomt til noe utenfor individet,
men det betyr ikke at livet er noe som eksisterer
uavhengig av subjektet som «responderer» på det (jf.
Schmidts/Larmores definisjon av realisme som det å respondere på grunner som eksisterer uavhengig av mennesket). Hegels posisjon er idealistisk, ikke realistisk, og
det innebærer at selv om det finnes noe utenfor subjektet,
kan det ikke betraktes isolert fra subjekHegels posisjon tet, altså som noe som har en selvstendig
er idealistisk, ikke eksistens overfor det. Hegels posisjon –
realistisk. særlig i de senere skriftene, men også i de
tidligere – uttrykker en form for objektiv
idealisme. Denne ligger nærmere realismen enn den såkalte subjektive idealismen (jf. George Berkley og Johann
Gottlieb Fichte), men er like fullt en posisjon som skiller
seg fra realismen, nettopp ved at det subjektive («indre»)
ikke adskilles ontologisk fra det objektive («ytre»).
Gjennom å tolke Hegels filosofi som en «formidling»
mellom konstruktivisme og realisme risikerer man altså å
miste av syne det egenartede ved Hegels posisjon. Hvis
man vil undersøke hvorvidt Hegels filosofi kan gi grobunn
for en naturforståelse som bryter med den naturvitenskaplige (naturalistiske), mener jeg det er mindre hensiktsmessig å tolke Hegels posisjon inn under dikotomien
konstruktivisme-realisme enn å se den som en teori om
forholdet mellom natur, fornuft og autonomi som skiller
seg radikalt både fra realismen og konstruktivismen. Mot
påstanden om at Hegels posisjon både er konstruktivistisk
og realistisk (eller en formidling mellom disse), kan man
hevde at den verken er konstruktivistisk eller realistisk. Det
interessante ved Hegels posisjon er at den representerer et
alternativ til disse posisjonene – et alternativ som på ingen
måte er tilbakevist eller utdatert, men som, slik Schmidt
antyder i oppgaven, gir grunnlag for et syn på forholdet
mellom mennesket og naturen som bryter med (den i vitenskapelig henseende hegemoniske) naturalismens dualistiske oppfatning.3
Avsluttende bemerkninger
Schmidts oppgave om autonomi er alt i alt svært interessant og lesverdig. Oppgaven gir spennende og (så vidt jeg
kan bedømme) originale filosofihistoriske perspektiver på
debatten om autonomi, og overbeviser i sin kritikk av den
konstruktivistiske autonomiteorien. Den gir også en god
kritisk drøfting av Larmores kritikk av autonomiteorien på
bakgrunn av kravet om realisme i moralfilosofien.
Også forsøket på å vise realismen i Kants autonomiteori er spennende. Jeg er imidlertid ikke helt overbevist
her. Jeg mener forfatteren argumenterer overbevisende for
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at opphavet til moralen kan sies å ligge utenfor subjektet (i
vår felles humanitet, i det intersubjektive), men ikke i noe
utenfor «fornuftsvesenets» sfære, altså utenfor det menneskelige (hvis det ikke skulle være i det guddommelige, noe
som neppe kan kalles realisme).
Videre er jeg skeptisk til tolkningen av Hegels tidlige
filosofi som en formidling mellom realisme og konstruktivisme. Tolkningen fungerer muligens på oppgavens egne
premisser (å tolke autonomi/moral enten konstruktivistisk
eller realistisk), men kan resultere i en blindhet for egenarten ved Hegels posisjon.
Drøftingen av Rousseau og Hegel som filosofer som
på samme tid utfordrer og beriker Kants fornuftsbegrep
og autonomiteori er i mine øyne mer vellykket. Schmidt
tegner konsist og tydelig opp de teoretiske linjene fra
Kants forståelse av fornuft som en egenskap ved individet
til forståelsen av fornuft som en både individuell og sosialhistorisk størrelse hos Rousseau og Hegel.
Til sist håper jeg at Schmidt vil følge opp prosjektet
han skisserer i slutten av oppgaven, og som jeg forstår som
det følgende: å sprenge rammene for dikotomien mellom
konstruktivisme og realisme, og forsøke å nå fram til et
syn på naturen som noe mer enn et mekanistisk konstrukt,
tappet for mening og redusert til et middel for tilfredsstillelsen av menneskenes praktiske, estetiske og epistemiske
begjær.

Noter

Men naturligvis ikke enhver manifestasjon av disse; visse betingelser
må være på plass for at de skal kunne betraktes som «autonome» og
moralsk forpliktende; se Hegels Rettsfilosofien.
2
Hegels teori om hvordan mennesket gir seg selv lover gjennom (den
sosialt og historisk konstituerte) fornuften kan dermed sies å bli rammet av anklagen om vilkårlighet. Det er imidlertid bare tilfellet dersom
historien og samfunnsutviklingen sees på som vilkårlig. Hos Hegel er de
derimot underlagt en form for nødvendig utvikling. Det betyr ikke at
det ikke finnes vilkårlighet i dem. Det betyr at fornuften (forstått som
praktisk-moralsk og teoretisk tenkning) avslører vilkårlighet og «feil» i
utviklingen og at, dersom fornuften seirer – og det vil den ifølge Hegel
uunngåelig gjøre, ettersom fornuften til syvende og sist utøver sterkere
makt (nødvendighetens makt) på menneskesinnet enn ufornuften – vil
den tvinge enhver ufornuftig utvikling til sammenbrudd, og dermed
styre utviklingen over i en (mer) fornuftig retning.
3
Man kan bemerke at det er mye forlangt av en masteroppgave at den
ikke bare skal problematisere dikotomien mellom konstruktivisme og
realisme, men «sprenge» den også. Det er jeg ikke uenig i. Jeg vil imidlertid ta teksten på alvor på sine egne premisser, og velger med respekt
for teksten og dens forfatter å se bort fra den formildende omstendighet
at dette tross alt «bare» er en masteroppgave.
1
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