GUDLØS TEOLOGI
KRITIKK AV MASTEROPPGAVE
ZAPFFE OG CAMUS: EN UNDERSØKELSE AV FORHOLDET
MELLOM DET TRAGISKE OG DET ABSURDE
LARS ADRIAN JOHNSEN, MA.
Av Sigurd Nøstberg Hovd
Det absurde fødes av denne konfrontasjon mellom menneskets rop og verdens ufornuftige taushet. (Camus 1994:27)
Han kommer til naturen som ubuden gjest, forgjæves rækker
han sine arme ut og bønnfalder om å bli gjenforenet med
det som har skapt ham: Naturen svarer ikke mer, den gjorde
et under med mennesket, men siden kjendte den ham ikke.
(Zapffe 1997:43)

Lars Adrian Johnsen har i sin masteroppgave Zapffe og
Camus: en undersøkelse av forholdet mellom det tragiske
og det absurde tatt på seg et hermeneutisk arbeide. Som
oppgavens tittel indikerer, sammenligner han Peter Wessel
Zapffes begrep om det tragiske og Albert Camus’ begrep
om det absurde for så å bestemme forholdet mellom dem.
Dette arbeidet har han delt opp i tre deler: 1) redegjørelse for Zapffes begrep om det tragiske; 2) redegjørelse for
Camus’ begrep om det absurde; 3) sammenligning av disse
to begrepene.
Selve sammenligningen, som min kritikk i all hovedsak vil omhandle, er delt opp i fire deler. I de to første
delene trekker Johnsen frem likheter og ulikheter mellom
de to begrepene, med henblikk på henholdsvis: 1) «grunnstrukturer, implisitte mulighetsbetingelser og karakter»; og
2) deres «innholdsmessige likheter og ulikheter». Videre, i
sammenligningens tredje del, forsøker han å gi en positiv
beskrivelse av forholdet mellom det tragiske og det absurde på bakgrunn av de likheter og ulikheter han har pekt
på i de to foregående delene. I oppgavens fjerde og siste
del drøfter han mulige problemer med en slik tolkning på
bakgrunn av Arnfinn Åslunds kritikk av Zapffe i artikkelen «Dobbelt tragisk» (1999). Snarere enn å følge Johnsens
oppgave punkt for punkt vil jeg behandle den på en tematisk måte. Jeg har to grunner til dette. For det første fordi

Johnsens tekst tillater det. Den er ikke strukturert som et
lineært resonnement. Johnsen trekker simpelthen frem aspekter ved Zapffes begrep om det tragiske og Camus’ begrep om det absurde, kategoriserer dem som enten likheter
eller ulikheter, for så å forsøke å gi en helhetlig beretning
om forholdet mellom disse to begrepene som inkorporer
resultatet av dette arbeidet.
Når han legger en slik metode til grunn, betyr det
lite om han behandler det ene punktet før det andre eller omvendt. For det andre er jeg på flere punkter uenig i
Johnsens forståelse av begrepet om det tragiske og begrepet
om det absurde. Jeg oppfatter de to begrepene som nærmere beslektet enn hva Johnsen gjør. En tematisk beretning fremstår dermed som den beste måten å yte denne
uenigheten rettferdighet.
1. Mennesket, dets natur og omverden
Både Zapffe og Camus tilhører en lang rekke av forfattere
som har forstått den menneskelige tilstand på bakgrunn
av en følelse av fremmedgjorthet i møte med våre omgivelser. Et aspekt ved Zapffes og Camus’ tematisering av
denne følelsen, som gjør at det gir mening å snakke om et
filosofisk slektskap mellom dem, er måten de tolker denne
fremmedfølelsen på, i lys av en felles essensialisme. For
både Zapffe og Camus er mennesket essensielt et rasjonelt
vesen, hvis fremste kjennetegn som art er at det kan stille
metafysiske spørsmål. Dette skiller både Zapffe og Camus
fra flere andre forfattere i den eksistensialistiske bevegelsen. Sartre, for eksempel, hevdet at menneskets essens er
dets eksistens, og at det som kjennetegner menneskets væren, er at denne væren angår det.
Denne essensialistiske forståelsen av mennesket er en
forutsetning for spørsmålet som ligger til grunn for Zapffes
undersøkelser i avhandlingen Om det tragiske: Om det finnes «en nødvendig tragik under forutsætninger som er til
stede for alle mennesker til enhver tid» (Zapffe 2004:335).
Altså, tragisk i kraft av menneskets natur og i kraft av de
kosmiske grunnbetingelsene som til enhver tid vil utgjøre
menneskets omverden.
I Om det tragiske ber Zapffe oss om å forstå oss selv og
begrepet om det tragiske ut ifra det han beskriver som et
biologisk perspektiv, hvor man forstår livet som en orga41

nismenes konflikt for å realisere sine interesser. Mennesket
har ifølge Zapffe fire forskjellige interessefronter: 1) den
biologiske; 2) den sosiale; 3) den autoteliske; 4) den metafysiske. Med menneskets biologiske interessefront sikter
Zapffe til menneskets behov for ernæring, beskyttelse og
forplantning. Det han betegner som menneskets sosiale
interessefront, kan på den ene siden knyttes til ønsket om
å være i hverandres selskap og vårt behov for samarbeid for
å sikre vår egen overlevelse – kort sagt vår flokkmentalitet.
På den andre siden knytter Zapffe denne interessefronten
til en rekke behov som følger av vår evne til å tenke på
menneskeheten som en enhet og til å se oss selv og våre
handlinger i lys av tidligere og fremtidige generasjoner.
Det er ifølge Zapffe vår sosiale interessefront som får oss til
å kreve sosial rettferdighet, for eksempel utjevning av forskjeller i inntekt, fremfor den sterkestes rett, noe som ville
være i tråd med vår biologiske interessefront. Menneskets
autoteliske interessefront refererer til de aktiviteter vi ønsker å gjøre uten at det har noen videre sosial eller biologisk
hensikt. Zapffes fremste eksempel i denne sammenheng er
leken. Til slutt mener Zapffe at mennesket er utstyrt med
en metafysisk interessefront, det vil si med et behov for
en mening med livet som en helhet og en forventning om
at det lever under en moralsk verdensorden. Opphavet til
denne metafysiske interessefronten knytter Zapffe til menneskets bevissthet om sin egen dødelighet. Bevisstheten
om livets endelighet gjør det mulig for oss å summere opp
samtlige øyeblikk i livet til et hele, og videre spørre hva
meningen med dette hele er, det vil si, hvorfor man skal
leve. Dette «hvorfor» vi retter mot den tenkte summen
av vårt liv, kan ifølge Zapffe også forstås som en abstraksjon av kravet om rettferdiggjørelse som vi retter mot våre
hverdagslige intensjonale
Spørsmålet om hvorfor handlinger. Spørsmål om
noen gikk på butikken for å hvorfor noen gikk på butikkjøpe melk, ender opp i et ken for å kjøpe melk, ender
spørsmål om hvorfor vi i det opp i et spørsmål om hvorfor vi i det hele tatt ønsker å
hele tatt ønsker å overleve, overleve, kun ved å repetere
kun ved å repetere kra- kravet om rettferdiggjørelse:
vet om rettferdiggjørelse: «Hvorfor gjorde du x-y-z?»
«Hvorfor gjorde du x-y-z?» Spørsmålet kan også forstås
som utgangspunktet for
menneskets krav om en moralsk rettferdig verdensorden,1
og da som et krav om rettferdiggjørelse av all den ondskap mennesket utsettes for. Det eneste som kan gi en slik
rettferdiggjørelse, er en kjærlig og allmektig Gud, og det
er dette som er utgangspunktet for menneskets tragiske
tilværelse.
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Illustrasjon: Yutta Grigorenko
Vi kan enten mislykkes eller lykkes i å aktualisere våre
interesser. Forsøkene på å aktualisere våre interesser kan
mislykkes på en av to måter: 1) som en følge av underutrustning – at individet ikke er i besittelse av tilstrekkelige
evner til å virkeliggjøre den ønskede tilstand; eller 2) som
en følge av overutrustning – at omverdenen ikke gir individet muligheten til å aktualisere sine interesser da den
nekter individet objektet for interessen. Sagt på en annen
måte: Jeg kan mislykkes i å døyve ensomheten ved å snakke
med noen, enten fordi jeg stammer i en så stor grad at jeg
ikke klarer å snakke med personen, eller fordi det ikke er
noen person der å snakke med. Menneskets tragiske lodd
er et resultat av en svært karakteristisk overutrustning.
Vår metafysiske interesse mangler det nødvendige objekt for at den skal kunne aktualiseres. Erkjennelsen av en
slik overutrustning kan ha katastrofale konsekvenser for
et menneske. Det kan bli drevet inn i det Zapffe beskriver
som en metafysisk rådløshet. Om ikke vi er i stand til å
unnslippe denne erkjennelsen, vil individets andre interessefronter dermed komme i konflikt med den metafysiske,
på samme måten som vi allerede så at den sosiale interessefronten kunne komme i konflikt med den biologiske.
Menneskets tilværelse kjennetegnes dermed av en nødvendig tragikk i den forstand at om mennesket forsøker å
virkeliggjøre sin mest enestående – og, i Zapffes øyne, også
mest storartede – evne, så vil det være dømt til undergang.
Men de færreste mennesker lider en slik storartet under-

gang. Snarere utvikler de fleste av oss forsvarsmekanismer,
Reizschutz, for å håndtere vårt tragiske lodd, enten gjennom distraksjon, forankring, isolasjon eller sublimasjon.
Johnsen vedgår at det essensialistiske perspektivet aldri
eksplisitt uttrykkes i Camus’ Myten om Sisyfos. Imidlertid
påpeker han: «Man ser tegn til den allerede fra første gang
menneskets ‘dype begjær’ for forståelse, dets meningskrav,
... nevnes» (Johnsen 2011:46). Johnsen har utvilsomt rett
i at det bak Camus’ analyse av det absurde ligger en forståelse av mennesket som fremhever fornuften som dets
essensielle egenskap. Hans betraktninger om forskjellene
mellom spørsmålene som ligger til grunn for Zapffes og
Camus’ undersøkelser av henholdsvis det tragiske og det
absurde, kan også gi en forklaring på hvorfor dette essensialistiske perspektivet har en mer eksplisitt plass hos Zapffe
enn hos Camus:
[P]å den ene side har vi Zapffe som nettopp søker tragedien,
mens vi på den andre siden har Camus som er ute etter å uttømme den absurde erfaring for dens konsekvenser. (Johnsen
2011:54)

Mens utgangspunktet for Zapffe er å belyse mulighetsbetingelsene som gjør at menneskets lodd kan beskrives som
en tragedie, så er utgangspunktet for Camus selvmordet.
Spørsmålet er hvorvidt mennesket kan være tro mot sin
intellektuelle redelighet og fortsatt velge selvmordet som
et legitimt svar på tilværelsens meningsløshet. Selvmordet
får her to betydninger: på den ene siden den konkrete
voldshandling mot en selv, med hensikt om å ta sitt eget
liv; på den andre siden det Camus oppfatter som en voldshandling mot vår natur som fornuftsvesener og beskriver
som det filosofiske selvmord. Det filosofiske selvmord er et
grep Camus finner igjen hos flere teoretikere og forfattere
som har forstått menneskets tilværelse ut ifra en grunnleggende følelse av fremmedhet overfor dets omgivelser:
Man hevder at verdens tilsynelatende meningsløshet gir
oss grunn til å postulere et høyeste prinsipp som kan gi
verden mening.2 Kort sagt: Hvis ikke Gud eksisterer, så
er verden meningsløs. Derfor må Gud eksistere. Det er
ifølge Camus ingenting i erkjennelsen av det absurde som
kan begrunne et filosofisk eller fysisk selvmord. Dette er
det motsatte av å ta konsekvensene av livets absurditet, da
det avviser naturen som gjorde erkjennelsen av det absurde mulig, menneskets rasjonalitet. Kravet om intellektuell
redelighet, menneskets rasjonelle natur, fordrer snarere et
kontinuerlig opprør. Det fordrer at mennesket gjennom
hele sitt daglige liv forsøker å holde bevisstheten om det
absurde i live:

Dette opprøret gir livet sin verdi. Når det strekker seg ut
over et liv, gir det dets storhet tilbake. For et menneske uten
skylapper, finnes det ikke noe vakrere skuespill enn det som
viser intelligensen i kamp med en overmektig virkelighet».
(Camus 1994:47)

1.1. En kort avstikker
Før jeg går videre, vil jeg tillate meg en kort avstikker for
å påpeke de aristoteliske assosiasjonene man kan få når
man setter menneskesynenene til disse to filosofene ved
siden av hverandre. Både Zapffe og Camus forstår mennesket, i likhet med Aristoteles, som et essensielt rasjonelt
vesen. Også i likhet med Aristoteles forstår de fornuftens
fremste og mest storslagne uttrykk, kjernen i menneskets natur, som dets evne til
å stille metafysiske spørsmål. I Camus’ og Zapffes bilde
Jeg vil her trekke leserens opp- av den menneskelige
merksomhet mot første bok av tilstand er spørsmålene
Metafysikken, der Aristoteles
som en gang fikk menbegrunner hvorfor ingen annen filosofisk disiplin kan måle nesket til å rette blikket
seg med metafysikk, eller, som mot Gud levende i dets
han selv kalte den, førstefilosofi natur, men Gud er død.
eller teologi. Metafysikken er
ifølge Aristoteles den eneste aktiviteten som kan bli gjort
for dens egen skyld (Aristoteles 1995; Met. 982b25–28).
Denne vitenskapen er dermed den eneste som fortjener
betegnelsen «Guddommelig»: «For God is thought to be
among the causes of all things and to be a first principle,
and such a science either God alone can have, or God
above all others. All the sciences, indeed, are more necessary than this, but none is better» (Aristoteles 1995; Met.
983a6–11). Den høyeste formen for aktivitet et menneske
kan engasjere seg i – fullbyrdelsen av dets natur – er kontemplasjonen over tilværelsens første prinsipper og årsaker.
Først blant disse prinsippene er Gud. I Camus’ og Zapffes
bilde av den menneskelige tilstand er spørsmålene som en
gang fikk mennesket til å rette blikket mot Gud, levende i
dets natur, men Gud er død.
2. Vitenskapelig objektivitet?
Når Johnsen deler sammenligningen av begrepet om det
absurde og det tragiske i to etapper – først såkalte «grunnstrukturer og implisitte mulighetsbetingelser», så begrepenes «innholdsmessige likheter og ulikheter» – er mitt
inntrykk at han gjør dette for å yte rettferdighet til det
han oppfatter som en fundamental ulikhet mellom de to
begrepenes implisitte mulighetsbetingelser:
Det biologiske grunnsynspunkt finner en ikke igjen hos
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Camus, tvert om vil begrepet om det absurde utelukke et
slikt utgangspunkt så lenge det hevder sitt krav om å være av
en objektiv eller vitenskapelig karakter. (Johnsen 2011:47)

Her mister Johnsen meg. Tar vi den felles essensialistiske
forståelsen av mennesket i betraktning – et fellestrekk mellom de to tenkerne som Johnsen selv anerkjenner – synes
jeg det er underlig at Johnsen skulle mene at Zapffes biologiske grunnsynspunkt skulle være inkompatibelt med
Camus’ begrep om det absurde. Jeg er skeptisk til den type
vitenskapelige pretensjoner Johnsen leser inn i Zapffe,
samt hans oppfatning om at det finnes et vitenskapsfilosofisk perspektiv i Camus’ Myten om Sisyfos som utelukker
Zapffes biologiske grunnsynspunkt.
2.1. Objektivt tragisk
Slik jeg forstår Johnsen, tillegger han Zapffes metode i Om
det tragiske en pretensjon om naturvitenskaplig objektivitet. Dette er vanskelig å si med sikkerhet, siden Johnsen
gir oss noen lengre refleksjon over hvordan han forstår
begrepet ’vitenskapelig’, eller ’objektiv’. Når jeg likevel tillegger Johnsen denne oppfatningen, er det på bakgrunn av
hvordan han behandler Arnfinn Åslunds kritikk av Zapffe
i artikkelen «Dobbelt tragisk» (1999). I denne artikkelen
kritiserer Åslund Zapffe for å presentere metafysiske påstander som om de skulle bygge på en empirisk, naturvitenskapelig metode. Slik han ser det, er denne pretensjonen uholdbar. Zapffes biologiske utgangspunkt står nærmere et biologisk fortolkningsperspektiv «enn noen presist
utviklet metode i vitenskapsteoretisk forstand» (Åslund
1999:139). Zapffes biologiske metode har dermed mer
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til felles med skolastikernes naturfilosofi enn den har med
noen moderne biologisk vitenskap å gjøre: «Han bedriver
ikke biologi i moderne vitenskapelig forstand, men artsmetafysikk i Aristotelisk forstand» (Åslund 1999:141).
Johnsen vurderer kritikkens implikasjon for sitt prosjekt, og gjør seg følgende refleksjon: Om man forstår
Zapffes biologiske grunnperspektiv slik Åslund gjør, dvs.
som et biologisk fortolkningsperspektiv, så vil dette perspektivet kunne være kompatibelt med Camus’ undersøkelse av det absurdes konsekvenser. Når Johnsen velger
ikke å legge en slik tolkning til grunn, er det fordi han
ikke tror at det er hva Zapffe selv legger i begrepet om det
tragiske:
For [om] man faller for fristelsen [til] å fortolke seg ut av problemet ved å omfortolke Zapffe på en såpass radikal måte[,]
oppløser man også undersøkelsens mål, nemlig en undersøkelse av forholdet mellom Zapffes begrep om det tragiske (sic)
og Camus’ begrep om det absurde. (Johnsen 2011:56)

Johnsen stiller seg altså bak Åslunds oppfatning om at
Zapffes undersøkelse har naturvitenskaplige pretensjoner.
Dette er en oppfatning det er god grunn til å sette spørsmålstegn ved.
Tekstutdraget både Åslund og Johnsen bruker for å begrunne sine påstander, gir på ingen måte en entydig form
for støtte:
Vi finder det derfor tryggere … at søke mot det objektivt
tragiske uten at bekymre os om dets virkning paa sindet. Og
dermed er metoden git: den blir verken metafysisk eller æstetisk eller noget som helst andet enn biologisk. ... Man bruker
en biologisk metode, bygget på et biologisk grundsynspunkt,
naar man betragter livet som en spænding mellem oppgave
og evne, som en organismenes kamp for at realisere sine interesser, hver i sitt miljø. (Zapffe 2004:12)

Mitt inntrykk er at både Johnsen og Åslund leser en naturvitenskaplig pretensjon inn i Zapffe fordi Zapffe snakker om det tragiske som noe objektivt, samt beskriver sin
metode som biologisk. Jeg ønsker å trekke frem litt mer av
konteksten disse to beskrivelsene er en del av.
Zapffe snakker om «det objektivt tragiske» i arbeidet
med å spesifisere emnet for avhandlingens undersøkelse. I
dette øyemed vurderer han to forskjellige aspekter av det
tragiske fenomen man kan velge som undersøkelsens utgangspunkt. «Vi faar paa den ene side at gjøre med det
tragiske fænomens struktur, med det som jeg uten dypere
mening vil kalde det «objektivt» tragiske, og paa den anden side, dettes egenartede virkning på tilskueren» (Zapffe
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2004:11). Zapffe trekker dermed et skille mellom den
tragiske erfaringens generelle mulighetsbetingelser og den
konkrete tragiske erfaringen. Zapffes undersøkelse beveger
seg, som vi har sett, langt ut over estetikkens område. Det
er likevel verdt å merke seg at Zapffe mener han deler dette
valget med tidligere estetiske undersøkelser av det tragiske
som fenomen: «Allikevel forsøker ogsaa disse forskere at
fastslå betingelserne for, at denne ‘tragisk-æstetiske’ oplevelse kommer i stand i teateret» (Zappfe 2004:11). Hadde
Zapffe ønsket en naturvitenskapelig form for objektivitet,
ville det vært rimelig å forvente at han knyttet begrepet
til normer som regulerer naturvitenskapelig praksis, som
kravet om at påstander begrunnes med reproduserbare
data. Zapffes bruk av begrepet objektiv fremstår derimot
som mer generell enn det en slik tolkning skulle tilsi. Den
gir oss ingen grunn til å tenke på hans undersøkelse som
naturvitenskaplig. Hva gjelder betegnelsen av undersøkelsens metode som biologisk, så burde en person som ønsker
å forstå dette som at Zapffe ønsker å ta utgangspunkt i den
moderne biologiske vitenskap, merke seg følgende:
Mot den valgte metode som «anvendt biologi» kan der tænkes reist indvendinger fra to kanter; først fra biologernes side,
som finder sin videnskap misbrukt ... Det er imidlertid ikke
vor hensikt at dyrke en utvidet biologi i ordets faglige betydning, men bare at betragte den organiske livsutfoldelse under
synspunktet av interessekamp. (Zapffe 2004:13–14)

Verken Zapffes erklæring om at han vil søke det «objektivt
tragiske», eller at han beskriver metoden sin som biologisk,
gir noen grunn til å påstå at han pretenderer å følge en
naturvitenskapelig metode. Men spørsmålet om hvordan
vi skal forstå Zapffes biologiske utgangspunkt er interessant. Det er et spørsmål om hvordan vi skal forstå Zapffes
appell til oss som lesere. Sett i lys av Åslunds kritikk er det
et spørsmål om han ønsker å appellere til oss som naturvitenskapelige aktører, eller om han appellerer på et mer generelt plan, som medmennesker. Hvis Zapffes biologiske
grunnsyn er en appell til oss som naturvitenskaplige aktører, så er det en appell til oss om å vurdere og reprodusere
empiriske resultater. Jeg tolker sitatet ovenfor som et forsøk på å advare oss som lesere mot å la dette være utgangspunktet for møtet med hans forståelse av det tragiske.
For meg gir det mer mening å forstå Zapffes biologiske
utgangspunkt som en appell av en mer generell art: En
appell om å ta stilling til en tolkning av den menneskelige
tilstand basert på en tanke om livet som en organismenes
kamp for å realisere sine interesser. Fra en slik innfallsvinkel kan de mange eksemplene hentet fra dyrelivet, samfunnet, kroppen og litteraturen, som går igjen gjennom hele

Zapffes avhandling, forstås
å ha en performativ funksjon.3 De er ment å mane
frem et bilde av en verden
hvorfra den objektive tragikk i menneskets tilværelse
skal virke åpenbar. De appellerer til, eller kanskje mer
treffende, de spiller på våre
intuisjoner om hva det vil si
å være et menneske.
2.2. Absurd skeptisisme
Som sagt vedgår Johnsen at
om vi ikke tillegger Zapffe
noen pretensjoner om naturvitenskapelighet, så er
hans biologiske metode
kompatibel med Camus’
begrep om det absurde. Jeg
mener å ha vist at det ikke
er noen god grunn til å tro
at Zapffe har slike vitenskaplige pretensjoner som
Johnsen mener at han har.
Jeg vil nå si noen ord om
Johnsens grunner til å tro at
Camus’ begrep om det absurde ikke ville være kompatibelt
med en metode som påberoper seg en naturvitenskapelig
objektivitet.
Johnsen leser i Camus en global skeptisisme: «Det
blir som Camus sier, alle forsøk på å beskrive og forklare
verden ... vil i siste instans bli billedlig og havne i poesiens område» (Johnsen 2011:35). Og Camus sammenligner ganske riktig vitenskaplige forklaringer med poesi.
Følgende sitat tatt i betraktning, ser det ikke ut til at han
holder det ene noe høyere enn det andre:
Dere forklarer meg denne verden med et bilde. Jeg innser at
dere er kommet inn i poesien: Jeg kommer aldri til å få noen
kunnskap. Får jeg tid til å bli indignert over det? Dere har
allerede skiftet teori. Slik ender denne vitenskap som skulle
lære meg alt, i hypotesen, denne klarhet drukner i metaforen,
denne usikkerhet resulterer i et kunstverk. (Camus 1994:21)

Det renner riktignok en skeptisistisk åre gjennom Myten
om Sisyfos, men den er nok mye mer lokal enn Johnsen vil
ha det til. Det er etter min mening god grunn til å tolke
Camus dit hen at det er et svært spesifikt spørsmål han mener det ikke finnes noe vitenskapelig svar på, hvor poesien
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har like mye å tilby som vitenskapelige forklaringer. Dette
er spørsmålet om tilværelsen har noen mening: «Hva var
vitsen med alle disse anstrengelser? ... Jeg forstår at selv
om vitenskapen kan gripe fenomenene og regne dem opp,
kan jeg ikke dermed forstå verden» (Camus 1994:21).
Spørsmålet vitenskapen ikke kan svare på, synes dermed,
ifølge Camus, å være hvorfor denne tilværelsen jeg lever,
fortsatt skal leves.
Johnsen kan ha rett i at det biologiske perspektivet
man finner hos Zapffe, ikke finnes som et eksplisitt utgangspunkt i Camus’ behandling av det absurde. Men den
inkompatibiliteten han mener å finne mellom Zapffe og
Camus med henblikk på dette biologiske perspektivet,
bygger på en grov feiltolkning av begge filosofer. Han tillegger på den ene siden Camus en radikal, global skeptisisme og på den andre siden Zapffe en pretensjon om
naturvitenskapelig objektivitet som han verken i det første
eller det andre tilfellet gir noen overbevisende begrunnelse for. Denne tolkningen skaper også utfordringer for
Johnsen når han skal forsøke å bestemme forholdet mellom begrepet om det tragiske og det absurde.
3. Forholdet mellom det tragiske og det absurde
Johnsen forsøker å bestemme forholdet mellom Zapffes
begrep om det tragiske og Camus’ begrep om det absurde
på bakgrunn av spørsmålet om et hendelsesforløp samtidig
kan bli betegnet som både absurd og tragisk. Spørsmålet
kan forstås som et forsøk på å slippe å benytte seg av
Zapffes begrep om en nødvendig tragikk, fordi dette begrepet, som Johnsen påpeker, «er såpass uløselig tilknyttet
den biologiske forklaringsmoDen eneste måten det er dellen» (Johnsen 2011:53).
Johnsen beslutter derfor å bemulig for Johnsen å si noe handle det tragiske og det absubstansielt om forholdet surde kun som to erfarte henmellom det tragiske og delsesforløp, og vil undersøke
det absurde er ved impli- hvorvidt hendelsesforløpene
overlapper hverandre. Johnsen
sitt å lene seg på det bioviser her til Zapffes beskrivelse
logiske utgangspunktet av den tragiske kvalifikasjon,
som ligger til grunn for nemlig hans generelle kriteZapffes undersøkelse rium for at et hendelsesforløp
skulle kunne fremstå som tragisk overhodet. Det er altså en definisjon av det tragiske
hendelsesforløp som ikke eksplisitt refererer til Zapffes
biologiske utgangspunkt: «det specielle tilfælde at der indtræffer et veto, skjønt der var særlig grund til at vente
sukces, og det netop er disse særlige grunde som in casu medfører tilintetgjørelsen» (Zapffe 2004:286).
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Johnsen ber sin leser om å merke seg at det tragiske
hendelsesforløp nødvendigvis ender i nederlaget, men at
dette ikke er tilfellet med det absurde. På bakgrunn av
dette foreslår Johnsen at Camus’ begrep om det absurde
inneholder et mulig svar på det tilsynelatende uunngåelige
nederlaget man finner i Zapffes begrep om det tragiske:
«En kan altså se på det absurde som tragediens naturlige
videreføring i det rammede individ, på samme måte som
Camus begynner sin undersøkelse hvor Zapffe ender sin»
(Johnsen 2011:54). Johnsen foreslår dermed at det er en
delvis overlapp mellom de to begrepene, eller som han sier,
at de beskriver ett og samme hendelsesforløp frem til et
visst punkt: «Misforholdet mellom de to oppstår først når
Zapffe ettertrykkelig hevder at der ikke finnes forløsning
fra det tragiske som rammer menneskeslekten uten å svike
den menneskelige storhet» (Johnsen 2011:54).
Til dette har jeg to innvendinger: 1) Jeg forstår ikke
hvordan Johnsen kan si at Camus tar opp undersøkelsen
der Zapffe avslutter sin, og samtidig hevde at det biologiske perspektivet som ligger til grunn for Zapffes undersøkelse, ikke er kompatibelt med Camus’ undersøkelse. Den
eneste måten det er mulig for Johnsen å si noe substansielt
om forholdet mellom det tragiske og det absurde på, er
ved implisitt å lene seg på det biologiske utgangspunktet
som ligger til grunn for Zapffes undersøkelse. 2) Man kan
få inntrykk av at Johnsen ikke forstår dette misforholdet,
nevnt i det følgende sitatet, som en konflikt, men heller som et resultat av at Zapffe og Camus har forskjellige
utgangspunkter for sine undersøkelser: «Spørsmålet som
melder seg for meg er hvorledes Zapffe på den ene side,
og Camus på den andre, trekker så vidt forskjellige konklusjoner ut fra samme forløp? Svaret ligger i forskjellen
på utgangspunktene for de to undersøkelsene» (Johnsen
2011:54). Jeg er usikker på om Johnsen tar på alvor hvordan Zapffes begrep om det tragiske er knyttet til individets
faktiske nederlag, til dets tilintetgjørelse. Johnsen foreslår
at et hendelsesforløp, første gang det gjennomleves, kan
oppleves som tragisk, men at det etter hvert kan få en
absurd karakter: «[I]det det rammede subjekt blir bevisst
sin egen tragedies vedvarende karakter, vil tragedien opphøre og forløpet vil innta kvalifikasjonen som rent absurd»
(Johnsen 2011:54). Hvis vi ser på denne overgangen fra
tragikk til absurditet, klarer jeg ikke se når noen tilintetgjørelse, som Zapffe formulerer det, skulle kunne finne sted,
ei heller hva den skulle innebære. Både Zapffes begrep om
det tragiske og Camus’ begrep om det absurde inneholder
perspektiver på menneskets storhet. Begge knytter denne
storheten til menneskets krav om mening i en meningsløs
verden. Men der erkjennelsen av denne meningsløsheten

hos Zapffe ender i enten fortrengning eller undergang, ender den hos Camus i opprøret. Dette er en reell konflikt,
to forskjellige oppfatninger om menneskets eksistensielle
mulighetsbetingelser.
4. Et hermeneutisk spørsmål
Satt opp ved siden av hverandre utgjør Zapffes og Camus’
forfatterskap et interessant utgangspunkt for et hermeneutisk arbeide. Et slikt arbeide tilbyr en mulighet til bedre
å utforske de uuttalte forutsetningene til et perspektiv på
den menneskelige tilstand, med berøringspunkter i aristotelisk artsmetafysikk og det tyvende århundres eksistensialistiske bevegelse. Hvilke grunner har man, for eksempel,
til å akseptere Zapffes påstand om at vi som mennesker
er utstyrt med en metafysisk interessefront? Hvordan kan
Zapffe og Camus forsvare sin essensialistiske forståelse av
mennesket, og hvordan vil et slikt perspektiv forholde seg
til den naturvitenskaplige biologien?
Sammenlignet tilbyr også disse forfatterne en mulighet
til å utforske spenningen mellom de motstridende normative fordringene de trekker ut av en påtagelig lik forståelse
av menneskets eksistensielle mulighetsvilkår. Erkjennelsen
av menneskets tragiske tilværelse får Zapffe til å argumentere for at mennesket som art burde stå for sin egen bortgang, ved å slutte å formere seg.4 På den andre siden kan vi
lese i Myten om Sisyfos: «Tidligere dreiet det seg om å vite
om livet måtte ha noen mening for å bli levd. Her viser det
seg tvert imot at det vil bli så meget bedre levd som det ikke
har noen mening» (Camus 1994:46). Camus skisserer opp
en livsanskuelse som selv i den aktive erkjennelsen av livets meningsløshet er i stand til å møte denne meningsløse
tilværelsen i en genuin livsbejaelse. Han åpner til og med
for at en slik tilværelse kan bringe med seg lykke (Camus
1994:98). Dette plutselige bruddet fortjener en nærmere
undersøkelse: Hvordan begrunner Camus sin livsbejaende
beskrivelse av det absurde mennesket? Kan vi i Myten om
Sisyfos finne en utfordring til Zapffes pessimisme? Hvilke
mulige svar kunne stått åpne for Zapffe i forsvar for hans
negative holdning overfor menneskets lodd? Johnsen berører mange av disse spørsmålene gjennom oppgaven, men
lar ingen av dem stå som utgangspunkt for undersøkelsen.
Dette er oppgavens største svakhet.
Johnsens avhandling mangler en avgrenset problemstilling tilpasset masteroppgavens format. Dette kan man
se allerede fra oppgavens innledning der han beskriver
oppgavens mål å bestemme om et «eventuelt» forhold mellom det absurde det tragiske. Han er altså ikke villig til slå
fast at det finnes et tilsynelatende nært slektskap mellom
disse to begrepene allerede ved oppgavens begynnelse: «På

det stadium i undersøkelsen kunne man ikke ta det for
gitt at et slikt forhold i det hele tatt eksisterte» (Johnsen
2011:42). Dette fremstår som underlig, tatt i betraktning at Johnsen ikke er den første som har sammenlignet
Zapffes begrep om det tragiske og Camus’ begrep om det
absurde. Guttorm Fløistad, som i 1969 skrev innledningen til Pax forlags nyutgivelse av Om det tragiske, er blant
dem som har trukket frem et særlig nært slektskap mellom
Zapffe og Camus. En behandling av
tidligere forsøk på å forstå det absur- Kan vi i Camus’ Myten
de og det tragiske i lys av hverandre om Sisyfos finne en
glimrer derimot med sitt fravær gjenutfordring til Zapffes
nom hele masteroppgaven. Johnsen
tvinger dermed seg selv til å finne opp pessimisme?
hjulet på nytt, å undersøke ethvert
mulig berøringspunkt mellom de to begrepene heller enn
å fra begynnelsen innskrenke arbeidsoppgaven til et område hvor han kunne utført et interessant filosofisk arbeide.
Man kan ikke la være å tenke på Gadamers formaning om
at før man vil komme et verk i tale, må man ta seg tid til å
tenke over hva slags spørsmål man ønsker å stille det.

NOTER
Kravet om en moralsk rettferdig verdensorden må ikke forveksles med
kravet om sosial rettferdighet, nevnt ovenfor. Kravet om en moralsk
verdensorden er et krav om at ethvert onde mennesker utsettes for, kan
rettferdiggjøres av et høyere gode. Kravet om sosial rettferdighet er et
krav om at maktforholdene mellom mennesker skal reguleres.
2
Blant disse trekker Camus frem tenkere som Lev Sjestov, Søren
Kierkegaard, Karl Jaspers og Edmund Husserl, men også skjønnlitterære
forfattere som Franz Kafka og Fjodor Dostojevskij.
3
Dette blir også påpekt i Fløistads introduksjon: «Jeg mistenker nemlig
forfatteren i hvert fall i noen av eksemplene i majeutisk øyemed. Det vil
si, han ønsker å fremkalle den tragiske erfaring hos leseren» (Fløystad
1989:19).
4
For de som setter pris på at filosofers liv samsvarer med deres lære, kan
det her nevnes at Zapffe, til tross for å ha giftet seg to ganger, forble
barnløs.
1
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