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INNLEDNING: VERDENSANSKUELSE OG FILOSOFI
Dette temaet forutsetter at fenomenologi ikke bare er en
verdensanskuelse, hvis man spør seg om den er en verdensanskuelse. Det antas at fenomenologien også har
innfytelse på verdensanskuelsen til fenomenologene selv,
og kanskje også andre mennesker. For å undersøke forholdet mellom fenomenologi og verdensanskuelse, må
man først ha klart for seg hva som menes med begge.
Dette lar seg ikke fatte i korthet for fenomenologiens del,
så man kan heller gjøre et forsøk med verdensanskuelse.
Man kan forstå en verdensanskuelse som et lukket
verdensbilde; et overblikk over alt som er, som ordenen
og sammenhengen alt står i, fremfor alt menneskets stilling i verden, dets hvorfra? og hvorhen? En streben etter en
slik verdensanskuelse finnes i ethvert intellektuelt levende
menneske: Men ikke alle lykkes med dette, ja det er ikke
engang alle som gjør et alvorlig forsøk.
Katolikken har det i så måte ganske lett, ettersom
troslæren gir ham et lukket verdensbilde. Men også dette
arvegodset må man erverve og personlig tilegne seg for å
besitte. Den som gjør dette, og former sitt verdensbilde
helt på troslærens grunn, har en religiøs verdensanskuelse.
Den som står utenfor kirken, eller som er oppvokst i den,
men har unnlatt å personlig tilegne seg dens verdensbilde
og heller ikke aner hva hans trosgods består i, har det vanskeligere, for han må først se seg om etter kilder å bygge
sin verdensanskuelse på.
I de siste tiårene, ja egentlig helt siden opplysningstiden, var det i de såkalt dannede kretser den høyeste ærgjerrighet å besitte en vitenskapelig verdensanskuelse. De
som gjorde krav på begrepet, klargjorde vel ikke helt hva
det innebar, ellers måtte det forekommet dem tvilsomt
om det i det hele tatt fantes noe slikt. Dersom verdensanskuelsen ville gjøre rettmessig krav på vitenskapelighetens karakter, så måtte den enten selv være vitenskap
eller stamme fra én vitenskap, eller fra alle vitenskaper til
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sammen. Det finnes imidlertid ikke én vitenskap som til
forskjell fra de andre utforsker hele verden i sin helhet.
For vitenskapen som sådan er det mer vesentlig at den
forgrener seg i utforskingen av enkelte fagområder, og
spesialiserer seg mer desto mer vitenskapelig den blir.
Ingen enkeltvitenskap kan gi et lukket verdensbilde, og
den vitenskapelige verdensanskuelsen kan følgelig ikke
selv være en vitenskap. Den kan heller ikke hente sitt
verdensbilde fra én vitenskap. Skulle den vitenskapelige verdensanskuelsen generelt hevde å gi et lukket verdensbilde, så ville den måtte samle byggesteiner fra alle
vitenskaper.
Slik har faktisk også den allmenne oppfatningen
vært. Enten har den enkelte satt sammen sitt verdensbilde av tilgjengelig materiale, ervervet gjennom eget vitenskapelig arbeid eller populære fremstillinger fra ulike
fagfelt, eller så er filosofien blitt tildelt denne oppgaven:
å samle resultatene fra enkeltvitenskapene og bruke dem
til å konstruere et verdensbilde. Det kan imidlertid ikke
oppstå en vitenskapelig verdensanskuelse hverken på den
ene eller andre måten. Dersom naturvitenskapsmannen
forlater det lille området som han virkelig behersker og
skuer utover, og danner seg en naturvitenskapelig verdensanskuelse, så innebærer det at han primært med fantasien konstruerer et byggverk uten et bærekraftig fundament. Og selv om man samlet alt det vitenskapens aktuelle status kan levere fra alle områder, ville alt sammen
være et uferdig verk, en mosaikk av usammenhengende
biter, dersom det ikke føyer seg etter et på forhånd skissert grunnriss.
Så har også filosofien, jo mer den selv gjorde krav på å
være vitenskap, vernet seg mot denne oppgaven. Frigjort
fra troen har den sekulariserte filosofien siden renessansen utviklet seg utenfor kirken. Så snart den begynte å
øve kritikk på seg selv og reflektere over sine grenser og
sitt egentlige virke – altså siden Kant – måtte den se sin
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oppgave i noe helt annet: ikke i samlingen av vitenskapens
resultater, men utprøvingen av de enkelte vitenskapenes
resultater, og sette dem på et fast fundament og således
gjøre dem til vitenskaper. Den kritiske filosofien har derfor klart avvist å gi en verdensanskuelse, og under dennes
herredømme er ordet generelt falt i vanry. Etter den tid
skulle altså ikke filosofi og verdensanskuelse ha noe med
hverandre å gjøre, og hvis fenomenologien skal være vitenskapelig filosofi, kunne man vel ikke forvente at den skulle
bety noe for verdensanskuelsen? Det ville være å trekke en
forhastet slutning.
En gang skulle det vel være mulig for filosofien å etter egne metoder skissere et grunnriss der resultatene fra
enkeltvitenskapene kunne bygges inn?
I tillegg må vi ta i betraktning en ytterligere, annen
betydning av verdensanskuelse: Ikke alle mennesker har et
lukket verdensbilde, men alle har en bestemt måte å se
verden på: Bonden ser den annerledes enn storbymennesket, praktikeren annerledes enn teoretikeren og filosofen
annerledes enn naturvitenskapsmannen. Hele verdensoppfatningen til et menneske bestemmes av hva det er og
hvordan det i hovedsak er intellektuelt virksomt. Derfor
er heller ikke ens egen filosofiske retning uten betydning
for verdensanskuelsen. Filosofien og teologien hang nært
sammen for middelalderfilosofen, hvis forskningsområde
innbefattet troens temaer. Middelalderfilosofen så også
overalt i verden de faktum som viste til sammenhengene
mellom skaperen og det skapte, det betingede og det ubetingede. Materialisten, som er overbevist om at det ikke
finnes en åndelig realitet, baserer også sin verdensoppfatning i stor grad på materielle ting og prosesser. Og den
kritiske filosofen, som prøver å løse problemet om hvordan erkjennelse i det hele tatt er mulig, enten på generelt
eller annet vis, blir lett blind for de fakta som bevisene ikke
synes å gi ham.
Men den filosofiske tenkemåten former ikke bare
filosofens egen innstilling til verden: Den til enhver tid
dominerende filosofien bestemmer tidsånden, som inkluderer tenke- og oppfatningsmåten til dem som selv ikke
er filosofer eller som ikke engang leser filosofenes verk,
men som blir kjent med deres innflytelse gjennom hyppig
formidling.
Nå skal vi stille et todelt spørsmål om fenomenologiens betydning for verdensanskuelsen: 1. Kan den gi et
lukket verdensbilde eller hjelpe oss med å bygge et lukket
verdensbilde? 2. Hvordan kan den virke på hele verdensoppfatningen, og har den virket på vår tids ånd?
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I. HVA ER FENOMENOLOGI?
a) Historisk
Først må man vite hva som skal forstås med begrepet
fenomenologi. Jeg skal på ingen måte gå inn på alle betydninger i tidligere tiders filosofiske systemer. Når man
i dag snakker om fenomenologi, siktes det til en innflytelsesrik filosofisk retning i vår tid, som ble grunnlagt for
rundt 30 år siden – for 10–15 år siden ville jeg uten å nøle
sagt: grunnlagt av Edmund Husserl, med hans Logische
Untersuchungen, som utkom i første opplag i 1900/1901.
Og jeg ville vel ha nøyet meg med å karakterisere Husserls
fenomenologi. I dag har situasjonen endret seg: For vide
kretser av filosofisk interesserte havner Husserls navn nesten i bakgrunnen av Max Scheler og Martin Heidegger.
Begge har virket langt mer fascinerende på disse vide kretsene, men også på mange filosofer innenfor faget, enn det
Husserls nøkterne, strenge forskerstil klarte.
La oss fastsette de historiske fakta: Navnet fenomenologi ble valgt av Husserl for den filosofiske metoden som
han utviklet etter mange års hardt tankearbeid, og som
nådde offentligheten første gang i et større, virksomt omfang med Logische Untersuchungen. I årene han arbeidet
på dette verket – de 12 årene han var privatdosent i Halle
– hadde han mye kontakt med Max Scheler, som den gangen bodde i Jena. Scheler har alltid lagt vekt på at han
ikke var Husserls elev, at han på egen hånd hadde funnet
frem til den fenomenologiske metoden, og funnet resultater som samsvarte med Husserls. Han sa det sikkert i ærlig overbevisning. Men den som kjenner begge menn, kan
knapt betvile hvordan det står til med prioriteten: Husserl
er alltid så dypt boret inne i egne tankerekker at han ikke
kommer ut av dem, han har vanskelig for å snakke om noe
annet og enda vanskeligere for å ta til seg fremmede innspill – Schelers skapende virksomhet var impresjonistisk,
han mottok fruktbare impulser og de sterkeste inntrykk,
og han oppfattet så lett at han hverken merket eller visste
hvor han fikk tankene fra.
Etter at Husserl fikk en stilling i Göttingen, ble elevkretsen rundt ham også sterkt påvirket av Scheler; det
er delvis på grunn av denne innflytelsen at de fleste av
Husserls elever i Göttingen ikke fulgte ham i hans senere
utvikling. I 1918 ble Heidegger, som var utdannet ved en
annen skole, kjent med ham i Freiburg. Husserl innførte
Heidegger personlig i den fenomenologiske metoden, som
Heidegger i dag behersker på mesterlig vis; men i avgjørende prinsipielle spørsmål – spørsmål som begge legger stor
vekt på – har også han skilt lag med Husserl. Heidegger
har i de senere år vunnet en lignende sterk innflytelse, ikke
bare i fagfilosofenes kretser, men også hos de åndelig sterkt
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bevegede og mottagelige, på samme måte som Schelers innflytelse i krigstiden og etterkrigstiden.
Vil man i dag snakke om fenomenologien og dens betydning for verdensanskuelsen, kan man ikke unnlate å
nevne disse to mennene (hvis man velger å se bort fra de
andre forskerne innenfor retningen fenomenologi). Min
umulige oppgave er nå å gi en kortfattet karakteristikk av
de tre ulike retningene med dette navnet. Jeg skal forsøke å
skissere noen grunntrekk i Husserls fenomenologi, og finne
punktene hvor de to andre filosofene skiller seg fra ham.
b) Husserls fenomenologi
Jeg har hele tiden snakket om fenomenologisk metode. Av
Husserls metode ser vi at det for ham ikke var viktig å stille
opp et filosofisk system, slik de fleste av hans store forgjengere hadde gjort, dvs. et lukket tankesystem hvor man kan
finne et svar på ethvert filosofisk spørsmål. Det var jo ikke
som filosof, men som matematiker han begynte sin vitenskapelige løpebane. Siden han var en født filosof, kunne han
ikke uten videre arbeide med matematikkens begreper og
metoder som en «vanlig» matematiker, men støtte på problemer og uklarheter. Den indre trangen til å analysere disse
problemene gjorde ham til filosof, og slik begynte hans filosofiske løpebane med en matematikkens filosofi.
I disse studiene oppdaget han at det består svært nære
sammenhenger mellom formal matematikk og formal logikk. Dette førte ham til beskjeftigelsen med logiske spørsmål. Han ble overrasket over at området, som hadde stått
som nærmest fullført siden Aristoteles’ beundringsverdige
arbeider, ennå var omstridt og uavklart i hele sin karakter og
skjulte en mengde uoppklarte enkeltproblemer.
I første bind av Logische Untersuchungen gikk han i rette
med datidens dominerende psykologistiske oppfatning av logikken, og karakteriserte logikken med overbevisende kraft
som et område for objektivt bestående sannheter, det formale rammeverket for alle objektive sannheter og vitenskap.
I andre bind vendte han seg til betraktningen av noen
grunnleggende enkeltproblemer. Metoden han brukte til å
behandle disse problemene, utviklet han selv under arbeidet.
Da oppdaget han at denne metoden ikke bare egnet seg til
behandling av logiske spørsmål, men alle filosofiske spørsmål. Han ble stadig mer overbevist om at dette var den metoden som alene kunne føre til en vitenskapelig behandling
av filosofien. Denne overbevisningen kom først til uttrykk
i logos-avhandlingen Philosophie als strenge Wissenschaft
(1911). Dermed hadde han nådd den universelle filosofiske
problematikkens frie høyde. Den sammenhengende utførlige fremstillingen av hans metode kom med Ideen zu einer
reinen Phänomenologie und phänemenologischen Philosophie
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(1913). En fortsettelse på viktige punkter er Cartesianische
Meditationen (1931).
Jeg har allerede fremhevet et viktig punkt for å karakterisere fenomenologien: etter Husserls oppfatning er den
ikke adskilt fra filosofi generelt, da den gir oss muligheten
til å takle alle filosofiske spørsmål, og den befinner seg i
området for strengt vitenskapelig forskning, der subjektive
vilkår ikke har noen stilling. Fenomenologien er, i likhet
med alle vitenskaper, et uendelig forskningsfelt, slik at forskeren av en generasjon må rekke hånden til den neste for
at det nødvendige arbeidet skal utføres på en fremgangsrik
måte. Fenomenologiens oppgave er å sette all vitenskapelig
aktivitet på et fast fundament, slik den utøves av de deskriptive vitenskapene, men også all førvitenskapelig erfaring som vitenskapelig aktivitet bygger på, ja generelt sett
all intellektuell virksomhet som gjør krav på fornuft. Den
førvitenskapelige erfaringen og de deskriptive vitenskapene arbeider med visse grunnbegreper og grunnsetninger,
som kan defineres som uprøvde. Alt det som andre steder
forutsettes som selvsagt, må filosofien gjøre til gjenstand
for sin undersøkelse.
Logische Untersuchungen har gått løs på dette arbeidet
for enkelte logiske begreper. Den første undersøkelsen
handler om uttrykk og betydning, et problem som er viktig for logikken og språkfilosofien, men også andre fagfelt.
På en måte som er karakteristisk for den fenomenologiske
metoden, tar undersøkelsen utgangspunkt i ordenes betydning og skiller forsiktig mellom de ulike betydningene som
idiomatisk tilfaller ordene, og kommer etter hvert frem til
en presis ordbetydning av tingene selv: Dette er et nødvendig skritt, ettersom vi presist avgrenser ordenes betydning ved å bringe tingene selv, som er ment med ordene,
til et klart, anskuelig faktum. I likhet med ordenes betydning er tingene selv, som skal dekkes av meningen med
ordene, ikke enkelte aspekter ved erfaringen, men noe generelt: ideene eller tingenes vesen. Likeledes er anskuelsen,
som gjør slike ting til fakta for oss, ikke sanselig iakttagelse
og erfaring, men en egen type intellektuell handling, som
Husserl har kalt vesensanskuelse eller intuisjon.
Det er innlysende at denne fremgangsmåten, som her
anvendes på et logisk problem, analogt kan brukes i undersøkelsen av alle vitenskapers grunnbegreper, også dem vi
bruker i dagliglivet. Fysikken arbeider med begreper som
materie, kraft, rom, tid, men undersøker ikke den egentlige
betydningen av disse navnene. Historien handler om personer, folk, stater, avtaler osv., men hva en person, en stat,
et folk osv. er, forutsetter den som kjent. Alt dette er tema
for store og vanskelige filosofiske undersøkelser, og den fenomenologiske metoden har i den sammenheng allerede
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bevist sin fruktbarhet og utøvet varig innflytelse på disse
vitenskapenes praksis: Dersom tingenes vesen innenfor en
vitenskap er klare, kan man etterprøve om vitenskapens
praksis er adekvat og virkelig har til hensikt å utarbeide det
vesentlige for feltet. Man må kunne si at fenomenologiens
innflytelse de siste tiårene har ført til en grundig endring,
spesielt innen psykologi og humanistiske fag.
De nevnte vitenskapene er nettopp slike som befatter
seg med livets virkelighet, med ting vi hele tiden støter på
i det praktiske livet, og som derfor også er viktige og interessante for ikke-teoretikeren. Da fenomenologien hadde
funnet en måte å komme på sporet av tingenes vesen, så
klarte den i større grad å tiltrekke seg vide legmannskretser enn de tidligere dominerende filosofiske retningene.
Og slik kunne fenomenologien øve en sterk innflytelse på
tidsånden.
Fenomenologien skilte seg fra de ulike retningene
innen nykantianisme og kritisk filosofi ved at den ikke
orienterte seg mot enkeltvitenskapenes metoder, men mot
tingene selv (for å vurdere metodene deres): Derfor har
man betegnet endringen de førte med seg som en vending
mot objektet. I møte med empirismen, som vil støtte seg
på ren sanselig erfaring, var fenomenologien fremragende
som vesensvitenskap, og på begge disse måtene virket den
som en tilbakevending til de eldste tradisjonene: Platon –
Aristoteles – skolastikken. Nyskolastikken støtte imidlertid
an mot vesensintuisjonen, som den ikke ville anerkjenne.
I de hittil nevnte punktene – vendingen mot objektet
og vesensforskning – var Scheler og Husserls elevkrets i
Göttingen helt enige med Husserl. Vil vi forstå hvor veiene deres skiller seg, må vi følge Husserls videre utvikling.
c) Motsetningen mellom Husserl og Scheler
Jeg sa at Husserl i arbeidet med logiske enkeltproblemer
ble klar over den beslektede metodens konsekvenser, som
strekker seg langt utover dette området. Dette forpliktet
til å bygge ut metoden og sette den på et fast fundament.
Fenomenologien skulle bli grunnvitenskap. Når fenomenologien skulle prøve forutsetningene til alle andre vitenskaper og førvitenskapelig erfaring, så fikk den ikke forutsette
noen resultater fra deskriptive vitenskaper som etablerte,
og heller ikke gjøre nytte av erfaringen.
For å finne et absolutt sikkert utgangspunkt, kom
Husserl med en tvilsbetraktning som lignet på dem
Augustin og Descartes hadde fremsatt før ham: Det jeg
tenker, er ikke nødvendigvis sant, det jeg sanser, eksisterer
ikke nødvendigvis: Alt kan vise seg å være feil, drøm, forestilling; jeg kan imidlertid ikke tvile på det faktum at jeg
tenker, sanser etc., like lite som jeg kan tvile på at jeg er
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den tenkende, sansende, tvilende. Her har jeg utvilsomt,
absolutt sikre fakta. Det avgjørende nye hos Husserl er
at han ikke blir stående ved faktumet av et enkelt cogito.
Han oppdager hele bevissthetens domene som et område for
utvilsom visshet og gjør dette til fenomenologiens forskningsområde. Til hvert jeg tenker, jeg sanser, jeg vil osv.,
hører det noe tenkt, sanset, villet som sådant, da det erfarte treet som fenomen utvilsomt er som sansingen selv
– fordi det sansede treet ikke nødvendigvis eksisterer, vil
hele verden av gjenstander som jeg-et møter i sine handlinger, følge med inn i fenomenologiens forskningsfelt.
Husserl viser at hele det bevisste jeg-livet kan undersøkes
i vesensalminnelighet, at det finnes faste lover som handlingene med nødvendighet sammenkjedes etter, og at det
bygges opp en tinglig verden i slike handlingssammenhenger for jeg-et som lever i dem.
Denne oppbyggingen av verden for jeg-et, som lever i
sine handlinger og kan utforske dem ved å reflektere over
dem, kaller Husserl konstitusjon. Han ser på den transcendentale fenomenologien som den filosofiske grunnvitenskapen, hvis oppgave er å undersøke det han kaller transcendental bevissthet, dvs. sfæren av utvilsom væren som
har oppdaget den radikale tvilsbetraktningen. Ettersom
det rene jeg-et bygger opp hele den tinglige verdenen med
handlingene sine, er det til sist bare analysen av disse konstituerende handlingene som kan klargjøre oppbyggingen
av den tinglige verden; det er denne analysen alene som
kan fremheve den egentlige betydningen av erkjennelse,
erfaring, fornuft osv.
Oppdagelsen av bevissthetssfæren og konstitusjonsproblematikken er Husserls store fortjeneste, og han
er fremdeles for lite anerkjent. Det som vakte uenighet
i venne- og elevkretsen hans, var en – etter vår mening
unødvendig – slutning som han trakk fra konstitusjonens
faktum: Når bestemte styrte bevissthetsforløp nødvendigvis gjør en tinglig verden til faktum for subjektet, da betyr
tinglig væren, f.eks. eksistensen av den ytre verden som kan
erfares sanselig, ikke noe annet enn at det finnes bevissthet av en eller annen art. Rettere sagt: For et flertall av
subjekter som står i en gjensidig forståelse og erfaringsutveksling med hverandre. (Først i sitt siste skrift forklarte
Husserl grundigere betydningen av intersubjektiv forståelse for konstitusjonen av erfaringsverdenen.) Denne tolkningen av konstitusjon betegnes som hans transcendentale
idealisme. Den fremsto som en tilbakevending til kantianisme, som et avkall på vendingen mot objektet og ontologien. Vendingen mot objektet ble sett på som Husserls
store fortjeneste, og Scheler og de andre Husserl-elevene i
Göttingen så på ontologien, dvs. utforskingen av den tingSvein Inge Melander
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lige verdens vesensbyggverk, som sin oppgave, i et felt hvor
de allerede hadde utført fruktbart arbeid. I så måte skilte
de lag med Husserl, selv om han anerkjenner deres forskningsmåte, som han vet å innordne fra sitt ståsted.
Vi finner Schelers store fortjeneste på områdene etikk,
religionsfilosofi og filosofisk sosiologi. Her har han gjennomført grunnleggende undersøkelser med en helt objektiv innstilling. Han gjorde det i tiltro til vesensintuisjonens
kraft: Det lå ham fjernt å underlegge den en kritisk analyse
– av alle fenomenologer har han tatt skarpest stilling mot
den kritiske innstillingen som åndelig grunnholdning.
Dette hang sammen med hans religiøse oppfatning, som
også for filosofene forlangte det oppriktige, barnlig-åpne
blikket overfor gudeverdenen. Dette hang imidlertid også
sammen med at han ikke var av en like streng og nøktern
forskernatur som Husserl, og også teoretisk avviste hans
oppfatning av filosofien som streng vitenskap. Slik blir det
vel begripelig at han ikke bare avviste den transcendentale idealismen, men heller ikke viste noen forståelse for
konstitusjonsproblematikken.

saklig-adekvat form.
Det som her kalles derværen, er ikke Husserls rene jeg.
Man kunne si: det er mennesket, slik det oppdager seg i
derværen. Det som her menes med menneske, er ikke arten
menneske, som studeres i den empiriske antropologien,
det er ikke mennesket som historie og andre humanistiske
fag behandler: Det er snarere mennesket som er kastet
inn i derværen, som oppdager at det er kastet inn i den:
Mennesket finner seg selv i en tidsmessig utstrekning, det
kommer fra en dunkel fortid og lever mot en fremtid, og
mot denne fremtiden må og kan det innenfor visse grenser skissere seg selv, men til syvende og sist er dette også
en dunkel fremtid. Ifølge Heidegger er denne derværen,
som kommer ut av det dunkle og går inn i det dunkle,
uløselig knyttet til die Sorge1. Dette er bare noen knappe
antydninger av Heideggers filosofi om væren, som først
ble kjent for en bredere offentlighet med det store verket
Væren og tid (1927). Disse antydningene skal utvides ytterligere når vi tar for oss denne filosofiens betydning for
verdensanskuelsen.

d) Motsetningen mellom Husserl og Heidegger
For å se hvor Heidegger skiller seg fra Husserl, må vi utvide fremstillingen av den husserlianske fenomenologien
på enda et punkt. I den radikale tvilsbetraktningen utsjaltes ikke bare den ytre verden som tvilsom, men prøvingen
holder heller ikke stand om det jeg vet om meg selv: Det
andre og jeg selv tenker om mine egenskaper og evner, kan
være feil, og det jeg mener å huske, kan være et bedrag.
Det andre som Husserl holder fast ved som urokkelig sikkert, er det han kaller det rene jeg-et: handlingenes rene
subjekt uten alle menneskelige egenskaper. Ens egen person med egenskaper, livsskjebner osv., hører i likhet med
de andre personene til verden, som konstitueres i det rene
jeg-ets konkrete handlinger.
Det er karakteristisk for både Schelers og Heideggers
filosofi at de åpenbart handler om å forstå livet og menneskets stilling i livet. Heidegger skiller seg fra Scheler og er
enig med Husserl på følgende punkt: Han søker ikke å utforske objektenes vesen i selvglemsel og ren hengivelse til
objektene. Det han ser på som filosofisk fundamentaldisiplin, er utforskingen av derværen [Dasein], i vanlig språkbruk: jeg-et eller subjektet, som er ulikt alt annet som er,
fordi det er der for seg selv.
Derværen er uløselig knyttet til det å være i verden.
Etter denne oppfatningen kan man bare finne betydningen av væren og betydningen av verden utelukkende fra
utforskingen av derværen, og fra dette utgangspunktet
kan man stille de prinsipielle filosofiske spørsmålene i en

II. FENOMENOLOGIENS BETYDNING FOR
VERDENSANSKUELSEN
1. MATERIELL [INNHOLDSMESSIG] BETYDNING
Vi begynte med å stille spørsmålet: Gir fenomenologien i
denne tredelte formen (Husserls transcendentale fenomenologi, Schelers realontologi, Heideggers fundamentalontologi) et verdensbilde, eller inneholder de i det minste det
som trengs for å bygge et verdensbilde?

spalter

brev

a) De tre filosofenes verdensbilde
Tar vi for oss standpunktene til de tre filosofene, kan vi
utvilsomt si at Husserl gjennom sin metode, uten å forfølge dette som mål, faktisk kom frem til et lukket verdensbilde. Han kjenner en absolutt væren, som viser tilbake til
alt annet og som alt annet kan forstås ut ifra: et mangfold
av mennesker, dvs. subjekter, som hver og en bygger opp
sin verden med sine handlinger, men som står i gjensidig
forståelse med hverandre og bygger opp en intersubjektiv verden i utvekslingen av erfaringer. Alt utenfor disse monadene konstitueres gjennom deres handlinger og er relative
til dem. Husserl forsikrer oss om at dette utgangspunktet
gir ham tilgang til de høyeste spørsmål om etikk og religionsfilosofi. Men ettersom han definerer monaden som
absolutt, blir det ikke noe rom for Gud – i betydningen
vår gudsidé, som tilskriver Gud absolutt væren og definerer ham som den absolutte væren selv.
Det er vanskeligere å fastsette et enhetlig verdensbilde
hos Scheler, ettersom han har gjennomgått så mange endSvein Inge Melander
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ringer i sin utvikling. Dersom vi holder oss til verkene der
han fremfor alt har påvirket videre kretser – hans materiale
verdietikk, Das Ewige im Menschen (1921), samt avhandlingene og essayene –, så vil man kunne si at han tegner en
gudeverden. Det er et verdensbilde som bevisst er beslektet
med det augustinske, men som også er mer beslektet med
det tomistisk-skolastiske verdensbildet enn det han selv og
hans motstandere fra nyskolastikkens rekker var klar over.
Det er et hierarki av værensregioner og et verdihierarki,
som fører opp til den høyeste væren og det høyeste gode,
til Gud. Blant de jordiske verdiene er det personen som
tilskrives den høyeste væren og den høyeste verdien, og
personens væren fullendes i sitt forhold til Gud. Blant de
mulige typene endelige personer står den hellige som den
som i høyest grad har dannet andel i den spesifikt gudelige verdikvaliteten. Det tragiske i Schelers liv var at han
forlot meningen med vitenskapelig strenghet og eksakthet.
I alle verkene er det hull, uklarheter og motsetninger som
umuliggjorde en fast begrunnelse av byggverket – disse
manglene dekket til nettopp det mange av hans potensielle
samarbeidspartnere så på som verdifullt og gjorde at han
selv ga opp det mest vesentlige igjen.
Det forekommer meg for tidlig å tegne Heideggers
verdensbilde. Den sentrale stillingen til derværen, betoningen av die Sorge som vesensmessig tilhørende derværen, til
døden og intet, samt noen ekstreme formuleringer viser
til et gudeløst, ja nærmest nihilistisk verdensbilde. Men
det finnes også ytringer som åpner for en endring til det
motsatte, der den i seg selv fåfengte derværen finner et holdepunkt i en absolutt værensgrunn.
b) Innflytelse på tidens verdensbilde
La oss skjelne mellom filosofenes eget verdensbilde og
hvordan andre har dannet sitt verdensbilde under deres
innflytelse. Det lar seg ikke bestride at hver og en av dem
har rettet blikket mot ukjente eller upåaktede områder.
Husserl har utviklet området til det vesentlige og det nødvendige på en ny måte, i motsetning til det singulære og
tilfeldige, som den vanlige erfaringen og erfaringsvitenskapen bygger på. Dette er ikke helt nytt hvis vi tenker på
de store tradisjonene i antikk og middelalderlig filosofi,
men nytt for den moderne verdensanskuelsen, spesielt det
materialistiske og empiristiske verdensbildet som har dominert det 19. århundret. Sammen med disse områdene
kommer den rene bevissthetens domene, som ble oppdaget som et felt for uendelig, strengt metodisk og fruktbart
forskningsarbeid som vel ingen før Husserl hadde oppdaget og i alle fall ikke utarbeidet.
Schelers varige fortjeneste blir nok fokuset på de ma62
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teriale verdiene (det sanselig behagelige, det nyttige, det
vakre, det sanne, det moralsk gode, det hellige) og deres
betydning for oppbyggingen av personligheten. Han har
åpnet manges øyne, spesielt for verdiene i den religiøse
sfære, særlig overfor dem av katolsk tro. Scheler har tolket
ideer som dyd, anger og ydmykhet – som man hadde mistet enhver forståelse for i den moderne ikke-tro – i deres
opprinnelige betydning for forakterne blant de dannede.
Det er en takknemlighetens plikt overfor den døde å fremheve hvordan han for mange åpnet veien til ekte katolsk
tro.
Det Heidegger har åpnet blikket for, er det han kaller jeg-ets væren-i-verden. Det lyder som et banalt faktum, men hvilken sentral betydning dette faktum har, er
vel knapt noen gang tidligere blitt utarbeidet med slikt
skarpsinn. Den naive realismen tar tingene for å være slik
de fremtrer foran øyet på mennesket og definerer dem
så absolutt, uten å ane hvor mye av det man ser som er
betinget av vekselrelasjonen mellom mennesket og hans
verden: Han glemmer seg selv som faktor i oppbyggingen
av sin verden. Idealisten blir så grepet av oppdagelsen av
subjektets andel i oppbyggingen av verden at han definerer det som absolutt, og mister blikket for avhengighetene
han selv står i. Det var en egen oppgave å peke på derværen som væren-i-verden vi befinner oss i og gjøre den til et
forskningsfelt.
Slik har hver av de tre forskerne på avgjørende vis bidratt til vår tids verdensbilde.
2. FORMAL BETYDNING
Jeg skal nå vise om og hvordan fenomenologien har påvirket verdensanskuelsen i formal betydning, dvs. måten å skue
inn i verden på. Husserl rettet blikket mot tingene selv,
plasserte dem tydelig i synsfeltet og oppfordret til å beskrive dem oppriktig, nøkternt og samvittighetsfullt. Han
befridde oss fra hovmod og det vilkårlige i erkjennelsen,
og førte oss til en enkel, saklig og dermed ydmyk erkjennelsesholdning. Denne førte også til en befrielse fra fordommer,
til en uhildet beredskap til å ta til seg innsikter. Og denne
innstillingen, som han bevisst oppfordret til, har også gjort
mange av oss fri og uhildet i møte med den katolske sannhet, slik at en hel rekke av hans elever delvis på grunn av
ham fant veien til kirken, en vei som han selv ikke har
funnet.
Det viktige for Scheler var ikke å rette det kritiskprøvende blikket (blunkende, som han sa), men det oppriktige,
åpne og tillitsfulle blikket, spesielt mot verdienes verden.
Dette har sikkert virket befriende og verdifullt på mange,
men det er tidligere nevnt, og skal heller ikke forties, at
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det ville vært ganske sunt for ham, og mange andre under
hans innflytelse, å være mer kritisk til egen arbeidsmåte og
ideer utenfra.
Jeg våger knapt å felle en dom over Heideggers formale
innvirkning på vår tids verdensanskuelse. Det er et faktum
at han i en årrekke har utøvet en fascinerende innflytelse
på den studerende ungdom og modnere mennesker. At
dette må virke inn på tidens verdensanskuelige holdning,
er utvilsomt. Denne virkningens beskaffenhet kan jeg faktisk ikke formulere. Den kan føre til et dypere livsalvor,
fordi den har rykket livets avgjørende spørsmål i midtpunktet. Slik dette hittil har gått for seg, med den ensidige
betoningen av henfallenheten til derværen, til det dunkle
før den og etter den og die Sorge, fremmes det en pessimistisk, ja nihilistisk oppfatning, noe som kan undergrave
orienteringen mot den absolutte væren, som vår katolske
tro står og faller på.
AVSLUTNING: KATOLSK OG MODERNE
VERDENSANSKUELSE
Jeg skal nå avslutte dette altfor korte overblikket over en
innflytelsesrik intellektuell bevegelse med Paulus-ordene:
Prøv alt, hold fast på det gode! Prøve kan imidlertid bare
den som har en målestokk. Vi har en målestokk i vår tro
og den rike arven til våre store katolske tenkere: våre kirkefedre og -lærere. Den som har gjort vår dogmatikk og
klassiske filosofis verdensbilde og verdensoppfatning helt
til sin egen, kan uten fare befatte seg med forskningsresultatene og -metodene til moderne tenkere og lære av dem.
Beskjeftigelsen med dem ville nemlig ikke være ufarlig
uten en slik forberedelse.
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NOTER
Die Sorge er et vanskelig substantiv å oversette til norsk. Det norske
ordet «sorg» fremkaller assosiasjoner til en negativt ladet følelsesreaksjon, men det Heidegger sikter til er mer at vi bryr oss om vår eksistens.
Væren betyr noe for oss, for derværen. I kraft av å være «kastet inn
i verden» [geworfenheit], er det noe vi må ta stilling til, og om vi vil
eller ikke, på en eller annen måte bry oss om. På engelsk oversettes
«Sorge» vanligvis med «Care». Se Daniel O. Dahlstrohm, The Heidegger

1

Dictionary, s. 42–43, for mer.
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