Frem fra gjemselen

HANS JONAS OG
FENOMENET LIV

Av Sigurd Hverven

Levende vesener er alltid involvert med en verden utenfor seg selv. Organismer gir og
tar av omgivelsene for å fortsette å leve. Slik er det for dyr, så vel som mennesker og
planter. Det hevder Hans Jonas, som i Tyskland er en kjent størrelse, mens det i Norge er
på tide å lokke ham frem fra gjemselen.

T

ysk-amerikanske og jødiske Hans Jonas (1903–93)
felles med alt liv: strebenen etter selvopprettholdelse. Med
1
levde et mangefasettert liv. Som student på 1920-talavstand til biblioteker, forelesninger, kollokvier og seminalet fulgte han Heideggers forelesninger i Freiburg,2 sammen
rer ble Jonas stadig mer interessert i et tema som filosofien
med blant andre Hans-Georg Gadamer, Max Horheimer,
i bemerkelsesverdig liten grad har viet oppmerksomhet,4
Emmanuel Levinas, Herbert Marcuse og Hannah Arendt.
nemlig kroppen – hva vil det si å være en kropp, eller en orJonas og Arendt utviklet på denne tiden et nært vennskap
ganisme? Hva innebærer liv? Han fikk derfor sin vordende
som varte livet ut.3
kone, Lore Weiner, til stadig å sende ham nye biologi-puJonas viet sitt unge akademiske liv til den antikke,
blikasjoner. Brevene fra Jonas til Lore omfattet ideer som
filosofiske og religiøse tankeretningen gnostisisme. En
skulle komme til å danne kjernen i boka The Phenomenon
periode var han så fordypet i gnostisismen at han blant
of Life (1966).
medstudenter gikk under navnet «Gnosis-Jonas». Jonas
Først etter krigens slutt fikk Jonas vite at moren ble
betraktet gnostisismen som et tidlig uttrykk for metafysisk
drept i Auschwitz. Han tok tapet tungt, og ville ikke bo
dualisme, som senere skulle bli forbundet
i Tyskland. Med familien bosatte han
En
periode
gikk
med René Descartes. Både Descartes og
seg i nyopprettede Israel, men de fant
gnostikerne graver en avgrunn mellom
seg ikke til rette i dette urolige området.
han under navnet
menneske og verden for øvrig, splittelDerfor flyttet de for godt til USA og New
«Gnosis-Jonas».
sen har følger helt inn i vår tid. Fruktene
York da Jonas ble tilbudt et professorat
av arbeidet med gnostisismen finnes i verket The Gnostic
ved New School for Social Research i 1955. Her utga han
Religion (Jonas 1958).
verkene som presenterer hans mest særegne filosofiske
I 1933 kom Hitler og nazistene til makten i Tyskland.
bidrag, nemlig The Phenomenon of Life og Das Prinzip
Like etter bestemte Jonas seg for å forlate landet og boVerantwortung (1979). Sistnevnte har Jonas selv oversatt
sette seg i Jerusalem i Palestina, som på denne tiden var
til engelsk under tittelen The Imperative of Responsibility
en britisk koloni. Han vendte ikke tilbake til Tyskland før
(1984).
krigen brøt ut; i 1940 vervet han seg som soldat til den briI The Phenomenon of Life angir Jonas grunnleggende
tiske armeen, og ble satt inn i First Palestine Anti-Aircraft
kjennetegn ved fenomenet liv. Han mener en møysomBattery, som ble sendt til byen Haifa, nord i dagens Israel.
melig filosofisk undersøkelse av organismer kan gi svar på
Fra 1944 til krigens slutt var Jonas medlem av en egen
spørsmål som har hjemsøkt filosofer siden Descartes splitjødisk brigade, Jewish Brigade Group, under engelsk komtet det værende mellom utstrakt og tenkende: Hva er formando. Som medlem av brigaden deltok Jonas i kamp og
holdet mellom bevissthet og kropp, sjel og legeme? Jonas
skuddvekslinger med tyske soldater. De verste slagene stod
vil komme dikotomiene til livs, ved i stedet å konsentrere
ved Senio-elva i Sør-Italia. Der fikk Jonas erfare krigens
seg om spørsmålene: Hva er liv? Og hva er forholdet melkamp for overlevelse.
lom liv og ikke-liv? Mens Descartes og gnostisismen skiller
Det karrige og farefulle krigslivet formet Jonas’ filoradikalt mellom menneske og verden, mener Jonas skillet
sofiske orientering. Han fikk føle på kroppen det vi har
må trekkes mellom liv og ikke-liv. Boka er en essaysam64
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ling, men har en klar tematisk sammenheng. Essayene har
et bredt tilfang av materiale, både fra moderne biologi,
vestlig filosofi og religiøse skrifter. I innledningen kaller
Jonas tekstene eksistensialistiske fortolkninger av biologiske fakta (Jonas 1966:xxiii).
The Imperative of Responsibility har følgende utgangspunkt: Ny teknologi har endret menneskelige handlingers
natur. Teknologien gir handlinger økt rekkevidde, både i
tid og rom. Makten som følger fordrer et nytt begrep om
ansvar. Boka forsvarer et føre-var-prinsipp ved utvikling
og bruk av teknologi. Ifølge Jonas bør vi bare utføre de
handlinger som er forenelige med muligheten for fortsatt
liv – slik dette er utlagt i The Phenomenon of Life. Det var
The Imperative of Responsibility som for alvor gjorde Jonas
kjent, særlig i Tyskland, hvor den har solgt nær 200 000
eksemplarer. Spesielt kjent er påvisningen av foreldrebarn-relasjonen som den arketypiske ansvarssituasjonen.
Boka kan også sies å foregripe den etiske situasjonen skapt
av moderne miljøproblemer, med global oppvarming og
muligheten for tømming av naturressurser. Den er oversatt
til en rekke språk, blant andre dansk og svensk.
Mindre kjent er det at Jonas mot slutten av livet forsøkte å utvikle en jødisk teologi for vår tid, som både tar
inn over seg moderne naturvitenskap og ondskapen i holocaust.5 Jonas gjør det likevel klart at etisk teori, slik som
ansvarsteorien, ikke kan begrunnes med teologi. Etikk
med teologisk begrunnelse er dogmatisk.

Grunnleggende kjennetegn ved liv
Jeg vender meg nå mot boka The Phenomenon of Life, og
etter hvert essayet om dyr, siden dyr er tema for dette
nummeret av Filosofisk
supplement. Men først
Mens Descartes og gnostivil jeg si noe om boka
sismen skiller radikalt melsom helhet, fordi analom menneske og verden,
lysen av dyr er del av
en større sammenheng.
mener Jonas skillet må trekJonas vektlegger nemkes mellom liv og ikke-liv.
lig kontinuitet mellom ulike livsformer:
Planter, dyr og mennesker er ikke vesensforskjellige, de er
snarere varierende uttrykk for det samme, nemlig liv.
«Hva er liv?» spør Jonas, og svarer med å utarbeide et
hierarki av gradsforskjellige former for liv, med klangbunn
i Aristoteles’ De anima.6 Analysen er delt i fire, som hos
Aristoteles, mellom livløst, vegetativt, animalsk og menneskelig liv. Jonas’ hierarki kan leses evolusjonshistorisk,
som bevegelsen fra enkle til komplekse livsformer. Jeg bruker ordet «gradsforskjeller» fremfor «nivåforskjeller» fordi
Jonas ikke trekker skiller mellom isolerte nivåer. Han betoner snarere kontinuitet. Livets diverse uttrykk organiseres
i sammenheng, selv om han identifiserer distinkte grader.
Mellom liv og ikke-liv trekker Jonas et skarpere skille.
Men det levende og det ikke-levende er heller ikke isolerte;
«liv» og «ikke-liv» er i berøring med hverandre, selv om
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de må sies å være vesensforskjellige. Et definerende trekk
ved liv, ifølge Jonas, er nemlig relasjonen til ikke-liv. Jonas
analyserer relasjonen mellom liv og ikke-liv med begreper
hentet fra både biologi og filosofi.
Viktige begreper i Jonas’ analyse av liv er «metabolisme»,7 samt det aristoteliske skillet mellom «form» og
«stoff». Metabolisme, eller stoffskifte, er biologiens begrep
for de mangeartede kjemiske prosessene i levende organismer, som opprettholdes gjennom organismens kontinuerlige utveksling av stoff med omgivelsene. Stoffskiftet
betegner en grunnleggende relasjon mellom det levende og det ikke-levende:
Jonas snur vår
Ved stadig å trekke inn og skyve ut stoff,
vante ontologi
holdes organismens livsprosesser i gang;
på hodet.
vev bygges opp og fornyes, og organene
forblir virksomme. Den kontinuerlige utvekslingen innebærer at organismen til enhver tid består av
midlertidig stoff. Stoffet entrer organismen, utgjør for en
tid en del av den, og forlater den, men – og dette er viktig
for Jonas – uten at det noen gang er et sammenfall i identitet mellom stoffet og organismen som helhet. Organismer
er ikke identiske med det stoff de til enhver tid består av.
Deres identitet er derimot formen som vedvarer over tid,
ved ikke å forbli det samme stoffet. En organisme som består av samme stoff på to ulike tidspunkter er død (Jonas
1966:75–6).8 Levende vesener er levende former, som bare
kan leve ved å ta til seg og skille ut dødt stoff. Jonas snur
vår vante ontologi på hodet, der stoff er det bestandige
mens formene det antar er tilfeldige variabler. For organismer er det motsatt: Formen vedvarer, mens stoffet er
tilfeldig.9
Et annet grunnleggende kjennetegn ved liv er irritabilitet – evnen til å reagere på ytre stimuli (1966:99).
Irritabilitet er roten til splittelsen mellom det indre – det
som reagerer – og det ytre – det som reageres på. I avanserte livsformer kommer splittelsen til utrykk i dualiteter
vi kjenner, mellom organisme og miljø, selv og verden,
tenkende og utstrakt eller mental og fysisk. For Jonas dannes kimen til dualitetene allerede i overgangen fra ikkelevende til levende. En form for innvendighet finnes i alt
liv, selv om vi ikke kan snakke om bevissthet hos planter.
Det er vesentlig at Jonas ikke forstår det indre og det ytre
som isolerte, men alltid allerede i utveksling med hverandre. Bare levende former har en «innside», og disse er alltid
involvert med det ytre, døde stoffet.
I tillegg til «metabolisme», «form», «stoff» og «irritabilitet» benytter Jonas ytterligere to begreper for å angi
grunnleggende kjennetegn ved liv, nemlig «formidling» og
«frihet». Metabolisme er en type formidling (mediation):
66
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«Metabolism itself, and therefore plant life already, is mediated identity and continuity» (1966:183). Enhver organismes kontinuitet og identitet er formidlet ved stoffet.
Organismens identitet, den kontinuerlige formen, er ikke
stoffet, men behøver stoffet. Betraktet i et øyeblikksbilde
er formen formidlet ved det stoffet den består av på det
gitte tidspunktet. Betraktet over tid er formens kontinuitet
formidlet ved gjennomstrømmingen av stoff, kalt metabolisme. Det er en betinget nødvendighet i formens relasjon
til stoffet: Et bestemt stoff er ikke nødvendig for organismen, men stoff som sådant er nødvendig. En blåveis må
ikke bestå av dette bestemte stoffet for å være denne blåveisen,
men den må bestå av noe stoff. I formens relative uavhengighet av konkret stoff mener Jonas å finne kimen til vårt
begrep om «frihet».
Hos mer komplekse livsformer, som kan bevege seg, får
friheten mer spillerom. For eksempel: Vann, som sådant,
er nødvendig for meg. Men det konkrete vannet i glasset
her på skrivebordet mitt er ikke nødvendig for meg. Jeg
kan helle det ut og fylle på nytt fra springen. Eller jeg kan
sykle opp til Frysja og fylle på der. Jeg trenger vann, men
akkurat dette vannet kan jeg forholde meg (relativt) fritt
til. I kraft av denne relative uavhengigheten har jeg frihet.10 Frihet er aldri absolutt eller ubegrenset, men utspiller
seg alltid i relasjoner og samspill med noe konkret. Jonas’
forståelse av frihet kan være oppsiktsvekkende: Selv om
friheten får større spillerom i mer komplekse livsformer,
er den også virksom i helt enkle organismer, som planter.
Både formidlethet og frihet er altså kjennetegn ved alt liv.
Formidlethet er forbundet med det Jonas kaller organismers utoverrettethet (i rom) og fremoverrettethet
(i tid). Organismer har horisonter som transcenderer et
gitt punkt i tid og rom. Én horisont strekker seg utover
i rom, mot stoffet utenfor organismen, fordi utveksling
med dette omkringliggende er nødvendig for metabolisme. En annen horisont strekker seg inn i fremtiden,
i og med organismens omsorg11 for sitt fremtidige liv.
Organismens horisonter strekker seg ut over dens umiddelbare væren som en ansamling stoff på et gitt sted til
en gitt tid. Transcenderingen av umiddelbarhet fordrer et
begrep om «liv» som innebærer formidlethet (middelbarhet) (1966:85).
De vesentlige kjennetegnene ved liv er nå angitt. I
stikkordsform: formidlethet, frihet, formens forrang over
stoffet, avhengighet, innvendighet og transcendens. Dette
er kjennetegn ved alt liv, som uttrykkes på ulike måter og i
ulike grader. Jeg vil nå se nærmere på hvordan disse grunnleggende kjennetegnene kommer til uttrykk hos dyr. Det
fjerde essayet i The Phenomenon of Life er viet dyrs måte å
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være levende på; Jonas peker ut tre evner som er spesifikke
for dyr: følelse, persepsjon og bevegelighet.
Følelse, persepsjon og bevegelighet
I Jonas’ hierarki har avanserte livsformer egenskapene til
enklere livsformer:12 Alle organismer som føler, persiperer og beveger seg gjennomgår også stoffskifte, men ikke
alle stoffskiftende organismer føler, persiperer eller beveger
seg. De tre evnene som er spesifikke for dyr viser en ny
grad av åpenhet mot verden – en åpenhet som var til stede
i en lavere grad allerede i begrepet om irritabilitet.
Dyrs spesifikke evner videreutvikler transcendensen som er iboende i alle levende vesener. Alle organismer har horisonter som strekker seg utover i rom og tid,
men hos dyr vokser rom-horisonten betydelig. Persepsjon
og bevegelighet gjør rommet til en frihetsdimensjon.
Overskridelse av de umiddelbare omgivelsene markerer en
ny grad av frihet: Dyr er ikke bundet til et bestemt sted,
slik som planter; de kan sanse og bevege seg i rommet.
Dyreliv kjennetegnes ved å kunne forholde seg til omgivelser som befinner seg på distanse. I tillegg har dyr følelser som skaper en forbindelse til det som befinner seg på
distanse i tid. En følelse begynner som et behov, et begjær
eller en aversjon, og vedvarer over tid, til tilfredsstillelse
oppnås.
Forbindelsen til det distanserte skapes av dyrs særegne
egenskaper, som virker i et sinnrikt samspill: «Distance in
both respects [tid og rom] is disclosed and bridged: perception presents the object ‘not here but over there’; desire
presents the goal ‘not yet but to come’: motility guided by
perception and driven by desire turns there into here and
not yet into now» (1966:101). Begjær (følelse), persepsjon
og bevegelighet bygger bro mellom organisme (dyr) og
objekt. Persepsjonen angir avstanden i rommet, begjæret
vedvarer over distansen i tid, og bevegeligheten, veiledet
av persepsjonen og drevet av begjæret, lukker avstanden i
rom i løpet av distansen i tid. Det fjerne blir nært, på en
formidlet måte. For bevegelige organismer er det et gap
mellom umiddelbar drift og formidlet tilfredsstillelse; dyr
ofrer umiddelbarhet med rekkevidde som gevinst.
Jonas skriver at følelser, sansning og bevegelighet er
ulike manifestasjoner av en ny type formidling, forskjellig
fra den hos planter (1966:102). Mens planters relasjon til
sin omverden er umiddelbar – de henter næring fra stedet
de står på – er dyrs relasjon formidlet ved de tre nevnte
egenskapene. I kraft av metabolismen er også planter, som
nevnt, delvis formidlet: Deres identitet og kontinuitet
er vedvarende form formidlet av stoff. Denne grunnleggende formidlingen er felles for planter og dyr. Men dyr

er ytterligere formidlet,
ved at dyret forholder
seg til sine omgivelser
gjennom følelser, sansing og bevegelighet. I
tillegg er de formidlet
i den forstand at deres
metabolisme avhenger
av andre organismer:
Dyr er avhengige av
planter eller andre dyr
som føde; deres relasjon til det døde stoffet er delvis formidlet
gjennom andre levende
organismer.
På grunn av økt
grad av formidlethet
er dyrs relative uavhengighet av stoffet større enn planters. Dyr er derfor frie på en
mer kompleks måte enn planter. Noe stoff er like nødvendig for dyr som for planter, men stoffet trenger ikke være
her, det kan være der borte, eller der fremme (i tid). Dyrs
avhengighet av dette bestemte stoffet er mindre enn planters,
fordi planter er prisgitt et bestemt sted. Dyr har midler
som gjør det potensielle tilfanget av konkret stoff betraktelig større enn planters. Minsket avhengighet går hånd i
hånd med økt grad av formidling mellom den vedvarende
formen og det til- og fraflytende stoffet. Dyreformen er
noe mer løsrevet fra stoffet enn planteformen.13
Individualitet
Hos dyr kommer relasjonen mellom innvendighet og utvendighet – gjerne betegnet «organisme og miljø» – til uttrykk på en ny måte. Det indre og det ytre blir mer distinkt, og deres respektive rekkevidde øker: Dyr kan bevege
seg i og persipere en omverden, og innvendig har de et
følelsesregister og en fremtidshorisont. At det innvendige
og det utvendige blir mer distinkt, kan også utlegges som
en økt individuering. Jonas’ syn på individualitet kommer særlig til uttrykk i essayet «Biological Foundations
of Individuality» i boka Philosophical Essays (Jonas 2010).
Han forstår individuering som noe dynamisk og tosidig.
Dynamisk fordi individer, det vil si organismer, snarere enn
å være på en statisk måte alltid blir til. Individer er essensielt temporale, «they have being only by everbecoming»
(2010:188). Og deres kontinuerlige vorden er et resultat
av deres egen ytelse (performance). Han skriver: «Only
those entities are individuals whose being is their own doSIGURD HVERVEN
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ing» (2010:188). Individueringen er tosidig fordi indivifor hvordan Jonas skiller mennesker fra dyr, før jeg viser at
det aldri er likegyldig overfor sine omgivelser. Dets væren
han faktisk drøfter sosialt liv blant mennesker.
består i å stadig bli til i kraft av å være involvert i sine
I det syvende essayet i The Phenomenon of Life angis
omgivelser. Utviklingen av et distinkt individ er også alltid
kjennetegn ved menneskelig liv. Hos mennesker kommer
utviklingen av en distinkt verden, forskjellig fra individet.
livets kjennetegn – formidling, frihet, transcendens og
Individet er alltid både forskjellig fra og involvert med det
formens forrang – til uttrykk på nye måter. Jonas vektlegandre, og distinktheten og involvertheten er to sider av
ger vår evne til å skape bilder: Mennesker har evnen til å
samme sak. Individualitet og omgang, eller forbindelse,
se likhet der dyr bare kan oppfatte identitet (sammehet)
forutsetter hverandre.
eller ikke-identitet (annenhet). Jonas lar et fugleskremsel
Hvis vi snakker om «identitet» eller «individualitet» i
være eksempel: Mennesker kan se likheten mellom fuforbindelse med ikke-levende ting blir begrepene tomme,
gleskremselet og et menneske, mens en fugl vil oppfatte
ifølge Jonas. Identiteten til en død ting er uformidlet og
enten «menneske», og bli skremt, eller «ikke menneske»,
fiksert. Dette er bare en tom
og ikke bli skremt (Jonas
selv-identitet (2010:190).
1966:166). Mennesker har
Mennesker har evnen til å se likhet der
Det døde er selvtilstrekkelig,
evnen til å gjenkjenne fugledyr
bare
kan
oppfatte
identitet
(samog trenger ikke noe utenfor
skremselets likhet med menmehet) eller ikke-identitet (annenhet).
seg selv. Døde ting kan også
neskeform, uten dermed å
interagere, men på en mekaanta at skremselet også har
nisk måte; interaksjonen er ikke konstituerende for tingemenneskestoff; vi kan oppfatte likheten med et menneske,
nes identitet, slik den er for levende individer.
uten å tro at det er et menneske.
Jonas’ forståelse av individualitet har dyptgripende
Mennesker har evnen til mentalt å separere eidos (idé,
filosofiske implikasjoner, men jeg skal ikke undersøke
abstraksjon) fra konkret realitet. Dette gjør oss i stand til
disse videre her.14 Det viktigste i denne sammenheng er
å forestille (imagine) oss objekter som ikke er nærværende.
at det skjer en vesentlig individuering fra planteliv til dyPå den måten kan mennesker fri eidos fra den umiddelreliv. Den økte graden av formidling som ligger til grunn
bare stoffbundne fremtredelsen i tid og rom. Mennesker
for følelser, persepsjon og bevegelighet skaper et distinkt
kan løsrive formen enda litt mer fra stoffet. Frigjort eidos
individ, forskjellig fra verden omkring. Dyr er med sine
kan igjen brukes til å skape objekter i stoff. Når et menegenskaper posisjonert i forhold til verden på en evoluneske skaper et figurativt maleri, blir den mentalt forestilte
sjonshistorisk ny måte.
formen, frigjort fra sin tidligere stofflige manifestasjon,17
preget ut i stoff og gjort om til et objekt som kan persipeOm mennesket og det sosiale
res. Dette markerer en ny grad av utvekslingen mellom det
Mye er nå sagt om planteliv og dyreliv, og deres respekindre og det ytre.
tive relasjoner til verden omkring. Etter å ha jobbet en
Videre har mennesker evnen til å la mentale forestilstund med dette stoffet, står det stadig tydeligere for meg
linger veilede handlinger. Handlinger som finner sted i
at Jonas mangler en tilfredsstillende redegjørelse for det
den konkrete stofflige verden, kan altså være formidlet ved
sosiale. I analysene av planteliv og dyreliv skriver Jonas informer som er mentalt adskilt fra stoffet. Evnen til å skape
teressant og skarpsindig om relasjonen mellom organisme
bilder danner en ny variant av formidling mellom orgaog omgivelser, men relasjonene mellom planter og dyr av
nisme og livsverden. Med den nye graden av formidling
samme art glimrer med sitt fravær.
følger også en ny type transcendering av det umiddelbare,
Det sosiale underskuddet i livshierarkiet er påpekt av
og en ny grad av frihet.
andre (Vogel 1996:37; Kass 1995:11–12). Fysikeren Leon
Menneskeformen er mindre avhengig av stoff enn
R. Kass spør i artikkelen «Appreciating the Phenomenon
plante- eller dyreformen. Distansen er større, men avhenof Life» (1995) hvorfor Jonas har utelatt reproduksjon og
gigheten av noe stoff er fremdeles definitiv: Vi kan ikke
seksualitet, og sosialiteten som følger, fra sin analyse av
skape mentale bilder uten først å ha persipert form maniliv.15 Jeg mener Kass har rett i at det sosiale er underspilt
festert i stoff, men etter erfaringen kan vi fremkalle formen
i The Phenomenon of Life, men han har også oversett noe,
uten stoffet. Også her er Jonas’ posisjon aristotelisk snarere
for det sosiale er ikke totalt fraværende: Det er høyst til
enn platonsk.
stede i behandlingen av den livsformen jeg ennå ikke har
Etter å ha angitt evnen til å skape bilder som typisk
nevnt her, nemlig menneskeliv.16 La meg først redegjøre
menneskelig, introduserer Jonas en fjerde grad av formid68
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ling, nemlig selvbevissthet. Det er her det sosiale bringes til
torgs. Jonas skriver at selvbevissthet dannes i omgang med
andre mennesker. Vi lærer å se oss selv gjennom interaksjon med andre. Nok en gang står begrepet «bilde» sentralt: Mennesker former seg selv og sine erfaringer etter det
Jonas kaller «menneskebildet» (the image of man). Hvert
menneske bærer med seg et «bilde» av hva det vil si å være
menneske. Men dette bildet er ikke noe strikt individuelt,
som vi frembringer på egenhånd. Menneskebildet er snarere et kollektivt begrep som stadig utvikles i et samfunn.
Jonas skriver:
[The image of man] is worked out and entertained in the
verbal intercommunication of the society, and thus the individual finds it ready-made and thrust upon him. As he learns
from others to see things and to speak about them, so he
learns from them to see himself … But learning this, learning to say ‘I,’ he potentially discovers his own identity in its
solitary uniqueness. A private objectivity of the self is thus in
constant rapport with the public image of man and through
its own exteriorization contributes to the continuous remaking of the latter. (Jonas 1966:186)

Menneskebildet utarbeides og underholdes i et samfunn.
Individene entrer samfunnet, enten ved fødsel eller fra andre samfunn, og finner det kollektive menneskebildet ferdiglaget. Individets relasjon til seg selv og til omverdenen
er formidlet gjennom dette kollektive «bildet». Det betyr
ikke at individet må adoptere kollektivets menneskebilde
ukritisk; de står i relasjon til hverandre, og individet bidrar
til den kontinuerlige utformingen av kollektivets bilde.
Individets menneskebilde og det kollektive menneskebildet er i stadig utveksling. Bildet er ikke ferdiglaget en gang
for alle.
Kritiske bemerkninger
Det sosiale er altså ikke fraværende i Jonas’ analyse av liv,
men det bringes inn først med menneskeliv. Det er litt
underlig at Jonas ikke forsøker å vise hvordan det sosiale
tar form hos andre typer av liv, når han ellers er opptatt
av å vise kontinuiteten mellom livsformer. Når han bringer inn det sosiale først hos mennesker, fremstår det mer
løsrevet fra annet liv enn nødvendig. En analyse av sosialt
liv i forbindelse med reproduksjon hos enklere livsformer,
ville gjort at det interessante begrepet om menneskebildet
mer føyelig i helheten.
På en annen side er det betimelig å spørre om Jonas’
forståelse av menneskelig sosialitet, slik det kommer til
uttrykk i sitatet over, faktisk lar seg integrere i et helhet-

lig livshierarki. Eller er begrepet om menneskebildet for
radikalt? «Menneskebildet» har likhetstrekk med Hegels
begrep om «ånd», særlig slik dette er fortolket av nåtidige
amerikanske filosofer: Terry Pinkard utlegger Hegels åndsbegrep som et «sosialt rom» (Pinkard 1996:9; 122–3),
Robert Pippin som «a space of reasons» (Pippin 2008:61).
For Hegel er individers identitet bestemt av den plassen
de opptar i det «sosiale rommet», og deres selvforståelse
og erfaringer er formidlet gjennom dette kollektive rommet, som består av språk, tradisjoner, praksiser, institusjoner, religion osv. Selv om Jonas’ begrep om menneskebildet ikke er grundig utviklet, ser det ut til å ligge tett opp
til Hegels åndsbegrep. Det ville være kontroversielt (men
kanskje ikke umulig18) å hevde at Hegels åndsbegrep kan
settes i forbindelse med andre former for liv. Spørsmålet er
om Jonas’ «menneskebilde» og Hegels «ånd» er for radikale
til å kunne stå i en direkte forbindelse med plante- og dyreliv. Jeg lar spørsmålet stå åpent.
Videre lesning
For de som er interessert i å lese mer om Jonas gir Alfred
Fidjestøls velskrevne biografi, som simpelthen heter Hans
Jonas (2004), en god innføring på norsk. Fidjestøl fremstiller hovedresonnementet i The Phenomenon of Life
på en tilgjengelig måte. Her kan man også lese mer om
Jonas’ forhold til blant andre Arendt
og Heidegger. Arne Johan Vetlesen gir
Vi lærer å se oss
i femte kapittel av boka Hva er etikk
selv gjennom inter(2007) en gjennomgang av resonneaksjon med andre.
mentet i The Imperative of Responsibility,
som kan fungere som introduksjon til
denne boka. Vetlesen argumenterer for Jonas’ relevans for
de etiske utfordringene i vår tid. I tillegg til disse anbefales Lawrence Vogels forord i essaysamlingen Mortality
and Morality (1996). Vogel gir en helhetlig presentasjon av
Jonas’ forfatterskap, ispedd relevant biografi.
Av Jonas selv er kun én bok oversatt til norsk, essaysamlingen Teknikk, medisin og etikk (1997) i serien «Cappelens
upopulære». Men på engelsk er mye tilgjengelig, og jeg vil,
ikke overraskende, særlig anbefale The Phenomenon of Life
og The Imperative of Responsibility. Den første er originalt
utgitt på engelsk, den andre er oversatt fra tysk av Jonas
selv.
NOTER
Den biografiske fremstillingen i det følgende er basert på tre tekster:
Boka Hans Jonas (2004) av Alfred Fidjestøl, innledningen til Hans
Jonas’s Exodus: From German Existentialism to Post-Holocaust Theology
av Lawrence Vogel i boka Mortality and Morality: A Search for the Good
after Auschwitz (Jonas 1996), og Hans Jonas’ egen introduksjon til es1
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saysamlingen Philosopical essays (2010). For å slippe å sette inn utallige
referanser i teksten, henviser jeg til disse verkene her i stedet.
2
Jonas opplevde Heideggers sympati med nazistene som et stort svik,
og det fikk ham til å revurdere sine tidligere filosofiske overbevisninger.
Han kunne ikke slå seg til ro med den enkle forklaringen at det ikke
var noen sammenheng mellom Heideggers filosofi og politiske forkvaklethet. The Phenomenon of Life kan blant annet leses som en revurdering av Heideggers filosofi. Blant annet leser Alfred Fidjestøl The
Phenomenon of Life slik i boka Hans Jonas (2004).
3
Deler av vennskapet er skildret i filmen Hanna Arendt (von Trotta
2013), om hennes dekning av rettssaken mot Adolf Eichmann. Hans
Jonas, spilt av Ulrich Noethen, gjør seg mest bemerket ved først å være
blid og omgjengelig, for så å reagere med sinne på Arendts kommentarer til rettssaken.
4
Et hederlig unntak er Maurice Merleau-Pontys Kroppens fenomenologi
(1994 [1945]). Selv om de ikke forholder seg til hverandre, har Jonas og
Merleau-Ponty noen fellestrekk: de sporer for eksempel abstrakte ideer
tilbake til et prerefleksivt, kroppslig nivå, om enn på ulike måter. Jonas
skiller seg fra Merleau-Ponty ved å betrakte organismer som sådan,
mens sistnevnte begrenser seg til å undersøke menneskekroppen.
5
De viktigste teologiske essayene til Jonas finnes i samlingen Mortality
and Morality (1996).
6
Jonas’ skille mellom stoff og form minner om Aristoteles’. Og hos
Aristoteles hører mennesker og dyr hjemme i verden (i motsetning til
hos Descartes og gnostisismen), slik også Jonas tar til orde for. Dessuten
er kategoriene sjel og liv koekstensive hos Aristoteles. Når han omtaler
sjelen omtaler han samtidig liv. Vesentlige spørsmål Aristoteles besvarer
i De anima er: Hva er liv? Hva er felles for alt liv? Samme spørsmål som
de Jonas vil besvare i The Phenomenon of Life.
7
I boka Hans Jonas betegner Alfred Fidjestøl stoffskiftet (metabolisme)
som kjernebegrepet i Jonas’ livsfilosofi (Fidjestøl 2004:70). Jeg mener
«formidling» eller «frihet» er bedre kandidater til betegnelsen, fordi de
omfatter både stoffskiftet og andre uttrykk for liv. «Formidling» («mediacy») er det sentrale begrepet i Jonas’ egen oppsummering av livshierarkiet i The Phenomenon of Life (Jonas 1966:184–6). Mens Jonas i
essayet «Evolution and Freedom: On the Continuity among Life-forms»
i boka Mortality and Morality: A Search for the Good after Auschwitz
(1996:59-74), lar begrepet «frihet» danne omdreiningspunkt i en oppsummering av livshierarkiet.
8
Jonas presiserer at noen frøsorter og soppsporer kan gå i dvale, og sette
stoffutvekslingen på pause, for så å ta den opp igjen (Jonas 1966:76).
9
Formen kan også, med noe variasjon, overleveres fra en organisme til
neste, gjennom reproduksjon, for alt som lever, og i tillegg gjennom
kultur for mennesker – jf. begrepet «menneskebilde» redegjort for senere i denne teksten.
10
Friheten jeg har i forhold til dette konkrete vannet er allerede mye
større enn planters frihet. De kan ikke bevege seg for å finne annet
vann. Deres frihet består i løsrivelsen fra den direkte identiteten med
dette konkrete stoffet. De er primært levende form, ikke (ufri) materie.
De har friheten til å fortsette å være, selv om stoffet de består av nå
skiftes ut.
11
Alfred Fidjestøl leser begrepet omsorg («concern») som en videreføring
av Heideggers begrep «Sorge» i Væren og tid (sjette kapittel). Mens
Heideggers begrep bare omfatter Dasein – altså mennesker – utvider
Jonas det til å gjelde alt liv (Fidjestøl 2004:82).
12
Det følger ikke nødvendig av Jonas’ hierarki at mer avanserte livsformer er å foretrekke fra organismens synsvinkel. Han betviler for
eksempel at et dyreliv er å foretrekke fremfor et planteliv (1966:106).
I The Phenomenon of Life antydes det heller ikke at hierarkiet er normativt; Jonas sier ikke her at komplekse livsformer er mer verdt. I det
senere verket Imperative of Responsibility (1984) endres dette bildet noe,
da menneskelig liv gis forrang fordi mennesket har evnen til å påta seg
ansvaret for liv som sådan.
13
Jonas påpeker at når det gjelder skikkethet for overlevelse er det høyst
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tvilsomt at dyr er overlegne planter. Men overlevelse alene er uegnet
som mål på utviklingen av liv. Hvis livet bare hadde vært et spørsmål
om varighet, burde ikke livet ha begynt i utgangspunktet. Derfor skriver
Jonas heller om livets diverse manifestasjoner som grader av «formidling» og «frihet», snarere enn grader av egnethet for overlevelse.
14
Selv er jeg særlig interessert i implikasjonene for politisk filosofi.
Jonas utfordrer et moderne individbegrep slik vi finner det for eksempel
i deontologisk liberalisme, der individene er fullt individuerte før de
inngår i relasjoner til noe annet (Sandel 1998, se særlig konklusjonen
ss. 175–183). For de som vil lese mer om Jonas som politisk tenker,
anbefales Giorgio Baruchellos velskrevne essay «Gnosis, Sustainable
Development and Racism: Re-Appraising Hans Jonas as a Political
Thinker» (Baruchello 2008).
15
Kass, som kjente Jonas, hadde også anledningen til å stille Jonas
spørsmålet personlig. Konfrontert med innvendingen skal Jonas først ha
blitt stille en stund, før han svarte: Én grunn er at sosialitet ikke er absolutt nødvendig for livsfunksjonene til et individ qua levende. Videre
skal Jonas ha sagt at når han skrev The Phenomenon of Life hang han
fremdeles fast i Heideggers syn på liv, som en ensom kamp stilt overfor
døden, og at han ville ha endret dette om han skulle gitt ut en revidert
utgave av The Phenomenon of Life.
16
I omtale av Kass’ artikkel skriver riktignok Lawrence Vogel at det
sosiale er sentralt i diskusjonen av foreldre-barn-relasjonen i The
Imperative of Responsibility, men heller ikke han nevner at menneskelig
sosialitet er behandlet i The Phenomenon of Life.
17
Figurative malerier kan skapes med et objekt manifestert i stoff som
modell, men det er ikke nødvendig. Jonas’ analyse holder fordi mennesker også kan skape ytre bilder etter indre mentale forestillinger.
18
Pippin påpeker at det er en kontinuitet mellom «natur» og «ånd» hos
Hegel, og at de ikke er isolerte motsetninger (Pippin 2008: kapittel 2).
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