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Finngeir Hiorth har med dette skrevet en etikkbok som utmerker seg ved en rekke 

egenskaper som det ikke er så vanlig å finne i filosofiske etikkbøker. En slik egenskap er at 

perspektivet som han ønsker å legge til grunn for betraktningene er et “ateistisk og 

humanistisk” livssyn, og at de etiske posisjoner som omtales i utstrakt grad blir vurdert opp 

mot dette ene, og etter forfatterens syn så avgjørende forhold, nemlig hvorvidt de som 

utviklet den etiske posisjon inntok eller inntar et ateistisk syn på tilværelsen. Ikke engang det 

forhold at en etisk posisjon er forenlig med et ateistisk livssyn oppfattes som tilstrekkelig. 

Dette innebærer etter undertegnedes oppfatning en ensynthet som får pussige og, viktigere, 

uforsvarlige utslag. Etter en urettferdig kort og summarisk omtale av det uoverordentlig 

viktige bidrag til samtidsetikken av John Rawls, får vi f.eks. vite (s. 153-154):  

 

“Rawls fortjener uten tvil den oppmerksomhet han har fått. Men i sin tykke 

bok om rettferdighet, drøfter ikke Rawls temaer som ateisme, agnostisisme, 

fritenkning, gud, humanisme, religion eller sekularisme. Selv om Rawls gjør 

inntrykk av å skrive ut fra et sekulært standpunkt, sier han ikke om han er 

ateist eller ikke. Vi går derfor over til neste mann, nemlig Richard Robinson, 

som helt sikkert var ateist.” 

 

Det ville være misvisende å si at Hiorths bok borer særlig dypt. Dette har kanskje i 

noen grad sammenheng med at boken, slik de forlagsmessige forhold tilsier, er tenkt som en 

bok for medlemmer av Human-Etisk Forbund, dvs. som en orientering for en bredere 

leserkrets. De rent filosofiske svakheter ved boken er imidlertid av en slik karakter at det ville 

være nyttig nettopp for det tiltenkte publikum å bli kjent med dem. I det følgende vil jeg 

derfor påpeke visse kjernepunkter hvor de forutsetninger som Hiorth legger til grunn er av en 

sviktende karakter.  

Den hovedkonflikt Hiorth synes å se for seg mellom humanistiske ateister og teister, 

deriblant religiøst troende av ulike avskygninger, er at etikken for de sistnevnte har (må ha) 

sin “opprinnelse” i en guddommelighet, mens den for de førstnevnte har (må ha) sin 

“opprinnelse” i mennesket selv. Det er ikke vanskelig å finne tekstmessig belegg for å 

tilskrive Hiorth denne type oppfatning. På side 24 heter det f.eks.: “Som human-etikere i dag, 

finner Diderot moralens grunnlag i mennesket selv.” På side 36 får vi vite: “Ateister tror ikke 

på guder, og for dem har moralregler sin opprinnelse i samfunnet og i siste instans i 

individer.” Der er dessuten en avgjørende systematisk grunn til å tilskrive Hiorth en slik 

oppfatning som vi har antydet. Denne grunnen er at uten en oppfatning som dette ville 

Hiorths prosjekt med å skrive en bok med tittelen “Etikk for Ateister” savnet enhver raison 

d´etre. 

Men den oppfatning at etikken for teister har (må ha) sin opprinnelse i en 

guddommelighet, er dypt problematisk, og man har i den filosofiske tradisjon helt siden 

antikken i utstrakt grad vært oppmerksom på dette forhold. Den klassiske referanse er på 

dette punkt dialogen Eutyphro av Platon, hvor Sokrates presenterer følgende type spørsmål 

for samtalepartneren Eutyphro: Er det gode godt fordi gudene elsker det; eller elsker gudene 

det gode fordi det gode er godt? Om man svarer ja på det første delspørsmålet, får man det 

som i dag kalles den guddommelige kommandoteorien. Det er flere problemer med den 



guddommelige kommandoteori. Ett helt avgjørende problem er gitt ut fra det forhold at det 

f.eks. kunne vært tilfelle at gudene elsket, la oss si, drap på handikappede. Ville det dermed i 

en slik mulig verden være godt å begå drap på handikappede? Nei, våre moralske intuisjoner 

strider dypt med en slik antagelse. Den guddommelige kommandoteorien hadde for øvrig en 

viktig talsmann i middelalderfilosofen William Ockham, men det ville være synd å si at 

Ockham har hatt noe innflytelse på dette punktet. Tvert i mot er det slik at han omkring dette 

har møtt sterk motstand, også fra teistisk hold Se f.eks. omtalen av Ockhams etikk i det lærde 

verket “A History of Philosophy” av jesuitten Frederick Copleston. Legg dessuten merke til at 

det ville være problematisk å søke og redde den guddommelige kommandoteori ved å anta at 

gudene (Gud) er essensielt god, dvs. god i alle mulige verdener, slik at det ble umulig for 

gudene å ikke elske det som faktisk er godt. For i så fall bygger man inn ting i gudenes essens, 

nemlig godhet, som jo nettopp skulle forklares av gudenes behag. 

Hiorth er ikke uoppmerksom på de relevante drøftelser i dialogen Eutyphro, men det 

synes klart at viktige filosofiske sider av Sokrates’ poeng ikke er absorbert. Etter mitt syn går 

dette klart frem av forhold som tidligere er påpekt, og også bl.a. av det følgende som Hiorth 

på side 19 uttrykker i forbindelse med sin omtale av dialogen Eutyphro: 

 

“Skillet mellom fromme handlinger og handlinger som gudene elsker er uten 

tvil svært subtilt og kunne vært trukket opp på en klarere måte, men vi kan si 

at Sokrates her antyder det som seinere er blitt kalt teorien om etikkens 

autonomi, dvs. at hva som er etiske verdier bestemmes uavhengig av hva 

gudene tenker om dem. 

Fra en ateistisk synsvinkel er det selvsagt at det som er moralsk riktig eller galt, 

eller moralsk godt eller dårlig, ikke bestemmes av noen guder, fordi det ikke 

finnes noen guder. Selv om Sokrates ikke var noen ateist, antydet han likevel 

at hva som er morlaske verdier bestemmes uavhengig av gudene. Moral er 

uavhengig av gudene. Sokrates uttrykker seg på en nølende måte, men åpner 

veien for muligheten av å formulere og begrunne en rent ateistisk etikk. Det er 

først med fremveksten av en bevisst ateisme mange århundrer seinere at 

etikkens begrunnelse på et rent ateistisk grunnlag er blitt tatt virkelig alvorlig.” 

 

Men dette blir helt vindskjevt i forhold til det som en bør lære av Sokrates i denne 

forbindelse. Ettersom hva som er godt ikke kan avgrenses ved å si at det er det som gudene 

elsker, eller sier eller påbyr, så finnes det rett og slett ingen spesifikk teistisk etikk. Like lite 

som Gud, eller gudene, kan gjøre to pluss to lik fem, like lite kan Gud, eller gudene, gjøre noe 

som er ondt til godt, eller vice versa. Men siden det derfor ikke finnes noen teistisk etikk, like 

så lite finnes det noen ateistisk etikk. Spørsmålene om hva som er rett og galt er uavhengig av 

de metafysiske spørsmål med hensyn til hvorvidt verden er gudløs eller ikke. 

Vi finner flere steder evidens for en manglende forståelse på det punkt som nyss er 

beskrevet. På side 15 leser vi f.eks.: 

 

“...i sin analyse av moralske begreper, legger Sokrates gjerne vekk sin 

“fromhet” og opptrer som en god human-etiker. Dette er et trekk som går igjen 

i etikkens historie. I den grad som religiøst troende har bidratt til etisk analyse, 

har de ofte satt til side sine religiøse standpunkter og skrevet som om de var 

human-etikere.” 

 



Men denne tilsidesettelse av religiøst ståsted hos etikere er nok ikke noen tilfeldighet, men 

beror, får vi håpe, i de fleste tilfeller på at etikerne er oppmerksomme på problemene som 

man får om man søker å begrunne etikken med utgangspunkt i Guds vilje eller behag. 

Ytterligere evidens finnes på side 140 i omtalen av Peter Singer: 

 

“Forordet til hans The Expanding Circle (1981) vitner klart om hans skepsis 

m.h.t. religion: “For å si at Gud er god impliserer alt en målestokk på godhet 

som er uavhengig av Guds beslutning. Av denne grunn er mange religiøse 

tenkere nå enige med de ikke-religiøse i at etikkens grunnlag må søkes utenfor 

religion og uavhengig av tro på Gud.”“ 

 

Men dette vitner ikke så klart om skepsis m.h.t. religion som det vitner om det forhold 

at teistiske filosofer ikke ser noen mulighet til å etablere noen genuint teistisk etikk. Av 

samme grunn bør human-etikere se at det å søke etter en ateistisk etikk er meningsløst. 

Hva er det så Hiorth rent konstruktiv legger til grunn som et slags grunnlag for etikk? 

Der er, som allerede påpekt ovenfor, tekstuell evidens for at Hiorth forutsetter en slags 

menneskelig kommandoteori for etikk. Dette er kun antydet i boken, og er ikke uttrykt på 

noen klar måte. Det er imidlertid utfra de fleste tolkninger åpenbart at det som antydes som et 

grunnlag for etikk (“Ateister tror ikke på guder, og for dem har moralregler sin opprinnelse i 

samfunnet og i siste instans i individer.” ) neppe kan gi noe slikt grunnlag. Hva om en i et 

samfunn mener at det er OK å torturere andre dyrearter kun for moro skyld? Er det da 

moralsk riktig, eller tillatt (i det samfunnet) å torturere dyr for moro skyld? Det synes 

åpenbart at om man ønsker å unngå relativistiske problemer, så må man finne moralens 

grunnlag i noe annet enn samfunnet og dets individer. 

Mange av de svakhetere som her er påpekt m.h.t. det grunnperspektivet som Hiorth 

forutsetter, kan naturligvis, med omvendt fortegn, også påpekes hos mange teistiske og 

teologiske etikere. For det finnes nok mange teister og teologer som ureflektert tror på en eller 

annen slags guddommelig kommandoteori i etikken. Det ville være nyttig både for teister, 

teologer og ateister å få høynet refleksjonsnivået, både utfra det forhold at en dermed ville 

nærmet seg sanheten, og  utfra det forhold at det ville skapt et bedre grunnlag for dialog 

mellom ulike livssynsgrupperinger. 

Boken er på 186 sider, derav 20 sider bibliografi. Den inneholder ingen indeks. Et fint 

trekk ved boken er at den drøfter mange etiske tradisjoner som det ikke er vanlig å ta for seg i 

innføringsbøker. Slik sett vil det for mange være mye interessant stoff som kan læres, f.eks. 

om østlig livsvisdom eller om de franske opplysningsfilosofene. Bredden i fremstillingen går 

imidlertid flere ganger utover dybden, og forfatteren er ikke alltid på høyden på det området 

som behandles. Noen ganger synliggjøres dette i fremstillingen ved at det i hovedsak vises til 

oppslagsverk av typen Encyclopedia of Philosophy. Noen ganger finner vi direkte feil, som 

når Hiorth i omtalen av John Stuart Mill på side 126 hevder at Mill “ikke en gang er en 

lunken forsvarer av noen guds eksistens” og at “det neppe (er) særlig misvisende å kalle Mill 

en krypto-ateist, dvs. en hemmelig ateist.” Men det er en kjent sak at Mill i “Three Essays on 

Religion” hevdet at det utfra det vi vet om verden er noe mer sannsynlig at det finnes en gud 

enn at det ikke finnes en gud, og at Mill søker å unngå ondskapens problem ved å anta at en 

slik guddom ikke kan være allmektig. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


