SANNHET
A

lle bryr seg om sannhet, ikke sant? Enhver debatt,
uansett om den er samfunnsrelatert eller teoretisk, tar
utgangspunkt i at to eller flere parter peker på forskjellige
ting og kaller det sant. En dom i retten kan ikke felles uten
at noe samtidig holdes for sant. Vitenskapen har objektivt sanne teorier som mål, mens god diktning kan sies å
uttrykke det som er sant om oss selv. Mediene skal helst
formidle det som er sant, i likhet med det meste av kommunikasjon – selv ironi forutsetter en implisitt sannhet for
å være vellykket. Men bare filosofien har sannheten selv
som studieobjekt.
Der noen besvarer spørsmålet «Hva er sannhet?», har
andre omformulert det til «Hva må til for at noe skal være
sant?» og sett på rollen sannhetspredikatet spiller i språket. Så ofte, og i så mange former, dukker sannheten opp,
at det innen filosofien fremstår som nærmest uunngåelig
å ha en formening om den. Selv filosofer som benekter
sannhetens metafysiske eksistens er nødt til å ta stilling til
sannhetsbegrepet.
Carsten Martin Hansen diskuterer nettopp deflasjonismen i sin artikkel «Is Truth a Property?» til vår faste spalte
Fra forskningsfronten. Han argumenterer for at så lenge
kognitive vitenskaper implisitt benytter seg av sannhetsbegrepet gjennom ideer om representasjon, vil deflasjonismens påstander vanskelig kunne forsvares..
Blant deflasjonismens mange navn hører også det
Horwich kaller minimalism. Mariona Sturm drøfter i sin
artikkel «Minimalism’s Minimal Choice of Truth Bearers»
hva som kvalifiserer til å være sannhetsbærere. Sturm går
gjennom sentrale aspekter ved Horwichs minimalisme og
argumenterer blant annet for at han ikke kan la proposisjoners natur stå uspesifisert, slik han hevder, men er nødt
til å definere dem ganske spesifikt.
Et annet sentralt spørsmål er hvorvidt det finnes flere
typer sannhet. «Hva er sannhet?» spurte Pontus Pilatus,
og den kristne teologien har vært opptatt av det samme.
Broder Antoine Lévy tar for seg Edith Steins imaginære
dialog mellom Aquinas og Husserl, og diskuterer metafysikkens rolle som en språklig megler mellom vitenskapens
sannhet og teologiens Sannhet. Og senere i bladet, i spalten Leksikryptisk, blir vi presentert for Thomas Aquinas’
tese om transcendental ekvivalens, som står for at transcendentaler – fenomener som væren, sannhet og godhet
– ontologisk sett er én og samme ting.

Fabelen forteller at Løgnen snek seg av gårde med
Sannhetens klær etter et bad i lag, og Sannheten ville heller forbli naken enn å kle seg opp i Løgnens drakt. Søken
etter sannhet kan på mange måter være søken etter det
utildekte. I artikkelen ”The Artwork as happening” skriver Inger Bakken Pedersen om The Origin of the Work of
Art og Heideggers påstand om at kunstverkets væren er en
sannhetshendelse. Sannhetshendelsen skjer som kampen
mellom verden og jorden i urstriden. Pedersen diskuterer
hvorvidt Dasein kan ha en aktiv rolle i kunstverket qua
sannhetshendelse.
Er det sant at Aristoteles utviklet sine sentrale filosofiske posisjoner som motargumenter mot Platon? UiOs
nyansatte professor i antikkens filosofi, Thomas Kjeller
Johansen, forteller i intervjuet at forholdet mellom Platon
og Aristoteles gjerne er mer komplisert enn som så.
Johansen sammenlikner Platons former med Aristoteles’
universalier, drøfter de to filosofenes syn på teleologi samt
diskuterer relevansen antikkens filosofi har i den moderne
filosofidebatten.
Tomas Stølen har oversatt den tysk-jødiske filosofen
Moses Mendelssohns «Om spørsmålet: Hva betyr det å
opplyse?». Mendelssohn ser på opplysning fra et danningsteoretisk perspektiv og argumenterer for at opplysning og
kultur er gjensidig avhengige aspekter ved danning. Han
hevder at sannheter som kan være nyttig for mennesket om
menneske kan være skadelig for mennesket som borger.
Dataprogrammering, som få forstår men alle er avhengige av, tar på eget vis kjente sannhetsbegreper i bruk.
Professor ved matematisk fakultet på UiO, Jan Tore
Lønning, går i denne utgavens I praksis gjennom forskjellige måter begrepet sannhet opptrer på i møtet med datamaskinene. Han konstaterer at det er like korrekt å si at
en datamaskin kun opererer med sant og usant som å si at
maskinen kun opererer med 1 og 0.
Til tross for, eller kanskje på grunn av, at sannhet er et
begrep vi omgir oss med nesten hele tiden, er det vanskelig
å definere. I denne utgaven presenterer og diskuteres flere
filosofiske teorier om sannhet. Men spørsmålet er: «Er de
sanne?»
God lesning!
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