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1. Introduksjon og innledende refleksjoner. 

 

”Although Gadamer never attempted to develop an ethics or a politics, his 

hermeneutics is both ethical and political. The basic posture of anyone in the 

hermeneutical situation has profound implications for ethics and politics, 

inasmuch as this posture requires that one always be prepared that the other 

may be right. The ethic of this hermeneutic is an ethic of respect and trust that 

calls for solidarity. Gadamer himself embodies this ethic, not only in his work, 

but also in his life. All those who have encountered him, whether they find 

themselves in agreement with him or not, have found him, like the Socrates he 

so much admired, always ready for conversation.”1  

-   Robert J. Dostal. 

 

 

                        Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer vakte i 1960 til dels 

stor oppmerksomhet med boken Truth and Method. Bokens sentrale tema er 

filosofisk hermeneutikk, og Gadamer er etter dette blitt en av denne 

hermeneutikkens aller fremste representanter. Men selv om bokens tema altså 

er hermeneutikk, så fikk jeg allerede tidlig under min lesning av Gadamer 

sterke assosiasjoner til etikk. Dette er noe jeg finner det kan være interessant å 

se nærmere på. Det viktigste spørsmålet i dette arbeidet skal derfor handle om i 

hvilken grad Gadamers hermeneutikk også impliserer en etikk. Med Gadamers 

sterke vektlegging av fordommer, tradisjon og historie er naturligvis ikke det 

opplagt. Allikevel, jeg har en fordom om at det i Gadamers hermeneutikk også 

befinner seg en etikk, en etikk jeg vil prøve å finne. Veien mot dette eventuelt 

etiske vil inneholde partier der refleksjonene er helt uten etisk karakter. Men 

det sentrale her skal uansett være i hvilken grad Gadamers hermeneutikk kan 

implisere en etikk.  

                        Eventuelle etiske implikasjoner i filosofisk hermeneutikk er et 

emne som i nyere filosofi ikke er blitt drøftet i særlig stor grad. Men jeg er 

naturligvis ikke den eneste som har blitt inspirert til etiske funderinger etter å 

ha lest Gadamer. Et eksempel på det ser vi i det innledende sitatet. Robert J. 

                                                 
1 The Cambridge Companion to Gadamer, s. 32. 
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Dostal er ikke snau i sin hyllest, når han i The Cambridge Companion To 

Gadamer avslutter sin biografiske skisse av Gadamer med disse ordene. Et 

annet eksempel er Matthew Foster. I introduksjonen til sin bok Gadamer and 

Practical Philosophy skriver han følgende: ”The resources of philosophical 

hermeneutics will be brought to bear on our understanding of, and support of, 

confidence in practical deliberation and judgement.”2 Et tredje eksempel er 

Georgia Warnke. Hun innleder sitt essay i The Cambridge Companion to 

Gadamer med disse ordene: ”It is a familiar thought about Gadamer´s 

hermeneutics that its political and ethical implications lead in too conservative 

a direction.”3 Det synes å være en helt naturlig tanke for disse tre at Gadamers 

hermeneutikk impliserer etiske refleksjoner. 

                        Nå innledningsvis kan det være på sin plass med noen generelle 

avgrensninger for dette arbeidet. Til tross for at jeg altså har en fordom om at 

Gadamers beskrivelse av våre møter med tekster kan ha mye å si oss om 

hvordan møter mellom mennesker foregår, og hva det kan medføre av etiske 

perspektiver, så vil jeg dog ikke prøve å skissere opp en selvstendig etisk teori. 

Det vil trolig være noe for ambisiøst innen våre gitte rammer. Og på den annen 

side, i hvilken grad trenger vi enda en mer eller mindre monolittisk etisk teori? 

Slike har gjerne en tendens til å redusere mellommenneskelig samvær og 

samhandling til et eller noen få prinsipper eller regler, og kan derfor fort bli 

noe abstrakte og vanskelige å relatere til hverdagen. Her vil jeg for øvrig 

understreke at jeg i svært liten grad vil komme med kritikk av forskjellige 

etiske teorier. Jeg finner faktisk at de langt fleste, til tross for eventuelle 

svakheter, kan inneholde verdifulle og fruktbare innsikter. Videre, og viktigst 

her, jeg anser det som mer interessant å argumentere for et eventuelt etisk 

potensial i Gadamers hermeneutikk, enn å argumentere mot alskens etiske 

teorier. 

                        Jeg vil kort sagt med et positivt utgangspunkt ta tak i og drøfte 

de sidene ved Gadamers hermeneutikk som opprinnelig vakte min interesse for 

denne hermeneutikkens mulige etiske implikasjoner. Det som vakte denne 

interessen kan oppsummeres i tre punkter. Det første av disse er spenningen og 

samspillet mellom begrepene fordom og foregripelse av fullkommenhet. Det 

                                                 
2 Gadamer and Practical Philosophy, s. 9. 
3 The Cambridge Companion to Gadamer, s. 79. 
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neste punktet er Gadamers syn på erfaring som et essensielt negativt begrep, og 

tanken om enhver tolknings uavsluttbarhet det kan lede til. Det tredje og siste 

punktet er Gadamers holdning til tekstene han møter, nærmere bestemt at han 

vil være åpen mot og lytte til en teksts krav om sannhet. Dette siste punktet kan 

vi her kalle Gadamers hermeneutiske fordring. I dette kan det også ligge en 

fordring av etisk karakter. 

                        Disse tre punktene er altså grunnlaget for de tre hovedkapitlene 

i dette arbeidet. I det første av disse kapitlene vil jeg se nærmere på begrepet 

fordom og Gadamers rehabilitering av det. Er tanken om fordommer forenelig 

med etikk? Jeg vil forsøke å svare på det spørsmålet gjennom å drøfte aspekter 

ved fordomsbegrepet, før jeg med en mer praktisk innfallsvinkel vil søke en 

innledende tilnærming mellom fordommer og etikk. Her vil foregripelse av 

fullkommenhet komme sentralt inn. Men hva kan dette begrepet gi oss i etisk 

kontekst? Det er unektelig en forskjell mellom et møte med en tekst eller et 

verk og et møte med et annet menneske. Jeg vil derfor prøve å se etter et annet 

begrep som kan støtte og underbygge den eventuell etiske dimensjonen ved 

foregripelsen av fullkommenhet. Til slutt i dette kapitelet vil jeg prøve å knytte 

disse redegjørelsene og drøftningene mer konkret til etikk. 

                        I det neste av hovedkapitelene vil jeg gjøre rede for og drøfte 

Gadamers syn på erfaring som et essensielt negativt begrep. Dette leder til at 

for ham er enhver tolkning prinsipielt uavsluttbar. For Gadamer blir det derfor 

viktig å stille spørsmål og å søke dialoger. Hvilke etiske implikasjoner kan 

dette ha? Etter å ha drøftet dette og andre spørsmål som kan reise seg her, vil 

jeg forsøke å plassere Gadamers hermeneutikk etisk. Spørsmålet der vil altså 

bli i hvilket av etikkens områder en eventuell gadamersk etikk kan befinne seg. 

I det tredje hovedkapitelet vil jeg så mer konkret prøve å knytte Gadamers 

hermeneutikk til etikk. Jeg vil der komme inn på hvilket forhold Gadamer kan 

ha både til forskjellige typer etikk og til andre etikere. En viktig del av dette 

kapitelet vil være Gadamers redegjørelse for erfaringen av den andre. Hvorfor 

skal et fordomsfullt menneske være åpen mot og lytte til den andre? Har 

Gadamer et svar her? Kan hans eventuelle svar her være holdbart? Inneholder 

hans hermeneutikk en etisk fordring? Dette arbeidets mål er å finne gode svar 

på disse viktige spørsmålene. Forhåpentlig kan disse svarene være et grunnlag 

for videre gode og interessante spørsmål. 
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                        Jeg vil til slutt i denne innledningen stille enda et lite spørsmål, 

nemlig i hvilken grad Gadamer selv var interessert i å utlede etiske 

synspunkter fra sin hermeneutikk. Som Foster skriver: “While one cannot 

imagine [Gadamer] refusing to share or release his work into the hands of 

others, he clearly does not want to see his work used…, …as a foundation for 

some specific ethics, political philosophy or social policy program.”4 Selv 

skriver Gadamer: “My real concern is and was philosophic: not what we do or 

ought to do, but what happens to us above our wanting and doing.”5 Et annet 

sted skriver han: “However much [the philosopher] may be called to draw 

radical references from everything, the role of prophet, Cassandra, or know-it-

all does not suit him.”6 Det synes altså som om Gadamer ikke ville være en 

slags allviter som trekker etiske standpunkter ut av sin hermeneutikk. Han vil 

kort og godt ikke skrive ut noen resept. Hvorfor var Gadamer så sparsommelig 

med sine utspill på dette området? Han hadde definitivt noe han ville si. I 

introduksjonen til Truth and Method skriver han for eksempel: ”…it is not my 

intention to make prescriptions for the sciences or the conduct of life, but to try 

to correct false thinking about what they are.”7  

                        Kanskje Gadamer av og til kunne være mer normativ enn han 

likte å se seg selv som? Jeg skal ikke prøve å besvare dette spørsmålet her og 

nå. Som alle oss andre hadde også Gadamer sine fordommer. La oss i 

utgangspunktet i alle fall være enige om at han satte disse fordommene i spill 

på en forbilledlig måte, uavhengig av om vi er enige med ham eller ikke. Men i 

likhet med alle andre som setter sine fordommer i spill, har også Gadamer satt 

sine fordommer på spill. Som Foster skriver: ”In short, Gadamer can not hold 

his nose and close his mouth as well. The consequence for us is that the way 

forward is open, but not clear; …we are left (quite appropriately) to our own 

devices.”8 Med en åpen og uklar vei forut er det med dette på høy tid å sette 

mine fordommer i spill, og på spill. 

 

 

                                                 
4 Gadamer and Practical Philosophy, s.228. 
5 Truth and Method, s. xxviii. 
6 Ibid., s. xxxviii.  
7 Ibid., s. xxiii.   
8 Gadamer and Practical Philosophy, s. 228. 
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2. Fordom og foregripelse av fullkommenhet.  

 

                        Det sentrale utgangspunktet for Gadamers hermeneutikk er hans 

rehabilitering av fordomsbegrepet. Jeg skal her gjøre rede for dette, før jeg 

drøfter noen spørsmål angående Gadamers syn på fordommer. Etter å ha 

drøftet dette i forhold til etikk, vil jeg så ta for meg begrepet foregripelse av 

fullkommenhet. Men først altså fordommer. Som Gadamer skriver: ”The 

concept of ”prejudice” is where we can start.”9 I tiden etter at Truth and 

Method kom ut, vakte Gadamers rehabilitering av fordommene til dels stor 

debatt. Gadamer hevder nemlig der at en fordom er å forstå som noe nøytralt, 

og ikke som noe negativt vi nødvendigvis må kvitte oss med. Selv om 

Gadamer ennå har sine motstandere akkurat her, har debatten allikevel 

etterhvert stilnet. Gadamers tanker omkring fordommer har med tiden funnet 

sin plass i vårt vokabular. Vel og merke gjelder dette mest innen akademia. 

                        I vårt hverdagsliv oppfattes fortsatt en fordom gjerne som noe 

negativt. Det regnes som lite smigrende å bli betegnet som fordomsfull. I 

Kunnskapsforlagets ordbok fra 1998 gir listen over ordets synonymer all grunn 

til å unngå å være fordomsfull. Listen lyder nemlig slik: ”bigott, bornert, 

dogmatisk, doktrinær, forutinntatt, intolerant, sneversynt, trangsynt”. Den som 

er fordomsfri er på sin side: ”liberal, objektiv, romslig, tolerant, uavhengig, 

uhildet, udogmatisk, vidsynt”. Og slik vil vi vel gjerne alle se oss selv som. Så 

hva i alle verdens dager skal vi med fordommer? Slikt bør vi vel i størst mulig 

grad etterstrebe å kvitte oss med. Dette er naturligvis riktig, hvis det hadde 

vært hele bildet. Men det er det ikke.                  

                        I vår ordbok defineres ordet fordom som ”forutfattet mening; 

inngrodd vaneforestilling”. Det interessante her er det første uttrykket i 

definisjonen, nemlig ”forutfattet mening”. Det forekommer meg faktisk at 

dette uttrykket kan være helt nøytralt. Har vi en forutfattet mening kan det 

selvfølgelig hende vi er bornerte, sneversynte eller hvilket av synonymene det 

nå skulle være. Men det å ha en forutfattet mening betyr ikke automatisk at vi 

ikke kan revurdere, evaluere eller endog skifte denne meningen. Og det er vel 

noe som kjennetegner en person som for eksempel er romslig, tolerant eller 

                                                 
9  Truth and Method, s. 271. 



 

 6

vidsynt. Dette setter saken i et annet lys. Det synes altså som om uttrykket 

forutfattet mening kan romme så vel fordomsfullhet som fordomsfrihet. Med 

andre ord, det ligger kanskje mer i begrepet fordom enn vi til hverdags tenker 

over. 

                        Nå nærmer vi oss Gadamers av begrepet fordom. La oss bare 

først stoppe opp ved definisjonen av ordet fordom, eller ”prejudice”, i Oxford 

Advanced Learner´s Dictionary fra 1989. Definisjonen lyder slik: ”opinion or 

like/dislike of sb/st, that is not founded on experience or reason”. Det synes 

som om denne definisjonen fanger det nøytrale ved fordomsbegrepet noe bedre 

enn definisjonen i vår norske ordbok. En fordom er altså en mening, sympati 

eller antipati, om eller for noen eller noe, som ennå ikke er blitt bekreftet eller 

avkreftet, hverken mer eller mindre. Jeg har vanskelig for å se at dette i seg 

selv ikke skulle være nøytralt. Hvorvidt Gadamer har påvirket denne 

definisjonen skal være usagt her. Men den kan unektelig minne om hans egen 

definisjon. Gadamer definerer nemlig fordom som: ”a judgement rendered 

before all the elements that determine the situation have been finally 

examined.”10 En fordom kan altså være knyttet til noe nøytralt. Om den skal 

knyttes til noe positivt eller negativt, riktig eller galt, godt eller dårlig, er 

avhengig av konteksten den opptrer i. Som Gadamer skriver: ”Thus 

”prejudice” certainly does not necessarily mean a false judgement, but part of 

the idea is that it can have either a positive or a negative value.”11 

 

Rehabiliteringen av fordommene.  

 

                        Hvorfor er det den negative oppfatningen av begrepet fordom 

som har blitt den rådende? Vel og merke er det kun i hverdagsspråket denne 

holdningen er mer eller mindre enerådende. I vitenskapelig kontekst har faktisk 

en mer nøytral forståelse av ordet vunnet frem de siste tiårene.12 Allikevel, her 

kan nok en viss skepsis til dette ordet fortsatt gjøre seg gjeldende. Hvorfor er 

det blitt slik? Dette er blant spørsmålene Gadamer stiller seg når han skal ta til 

med å analysere og rehabilitere begrepet fordom. Han finner at det var i løpet 

                                                 
10 Truth and Method, s. 270. 
11 Ibid., s. 270.  
12  Dette har naturligvis ikke bare med Gadamer å gjøre.  
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av opplysningstiden fordom ble knyttet til noe negativt. Ifølge Gadamer så 

man ikke noe galt i seg selv med dette før denne epoken. En eventuell negativ 

forståelse av en fordom var kun noe avledet. Som Gadamer skriver: ”The 

negative consequence depends precisely on the positive validity, the value of 

the provisional decision as a prejudgement, like that of any precedent.”13  

                        I opplysningstiden ble det derimot viktig å ta et oppgjør med de 

den gang rådende oppfatninger, kanskje først og fremst kristendommen og 

skolastisk filosofi. I løpet av denne, jeg har nær sagt, sekulariseringsprosessen 

og rasjonaliseringsprosessen, var det altså at fordomsbegrepet fikk sine 

negative konnotasjoner. I opplysningstiden ble det nemlig viktig å knytte sine 

aktiviteter til det nøytrale og objektive. En fordom ble dermed forbundet med 

inngrodde og forstokkede meninger som hørte fortiden til. Men ifølge 

Gadamer utviklet dette seg til enda en fordom, nemlig ”the prejudice against 

prejudice itself”.14 Han anser det altså som viktig å prøve å vinne tilbake en 

nøytral forståelse av fordomsbegrepet, slik at også en positiv betydning av det 

kan få sin betydning for oss. Når Gadamer skal rehabilitere fordommene tar 

han utgangspunkt i den såkalte hermeneutiske vendingen i Martin Heideggers 

Being and Time. Heidegger hevder der at vi mennesker er konstant tolkende 

vesener. Ut fra vårt ståsted tolker vi den omgivende verden. Så revurderer vi 

dette ståstedet, før vi igjen tolker våre omgivelser ut fra dette, på en måte, nye 

ståstedet. Ifølge Heidegger er dette en konstant prosess vi alltid befinner oss i. 

Og grunnen til at vi i det hele tatt kan være aktive i denne prosessen, er at vi til 

enhver tid har en eller annen for-forståelse av situasjonen vi befinner oss i. 

                        Denne for-forståelsen er grunnlagt i våre fortidige erfaringer og 

våre fremtidige forhåpninger og planer. For-forståelsen kan oppfattes som 

delen i en prosessuell sirkelbevegelse, den hermeneutiske sirkelen, der 

helheten utgjøres av vår omverden. Ifølge Heidegger er der vesenstrekk ved 

mennesket at vi ut fra vår for-forståelse tolker vår omverden, og prøver å 

tilpasse oss med våre prosjekter til denne på beste mulige måte. Det er nettopp 

denne for-forståelsen Gadamer tar tak i, og som han utleder sin forståelse av 

fordomsbegrepet ut fra. I lys av dette kan fordommer oppfattes som summen 

av alle våre fortidige erfaringer. De utgjør kort sagt vårt ståsted, eller hva vi 

                                                 
13 Truth and Method, s. 270.  
14  Ibid., s. 270. 
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også kan kalle vår forståelseshorisont. For å komme til sakens kjerne, på 

bakgrunn av alt dette er våre fordommer faktisk en forutsetning for overhodet å 

kunne ta initiativ overfor, oppnå kontakt med eller få utrettet noe i vår 

omverden. Vi må altså ha fordommer for i det hele tatt å komme oss ut i 

verden.  

                        I første omgang kan kanskje denne tanken slå oss som noe 

drastisk. Men la oss stoppe litt og tenke oss om. La oss tenke oss at 

fordommene utgjør alle våre erfaringer, vår forståelseshorisont eller hva vi nå 

her måtte velge å kalle det. At vi trenger våre fordommer når vi prøver å løse 

problemer vi støter på eller når vi prøver å bli kjent med andre menneskers 

meninger og oppfatninger gjennom dialog eller debatt. Kort sagt, vi trenger 

våre fordommer for å komme oss videre i verden. Er det da så farlig at vi har 

fordommer? Jeg tror ikke det. Jeg finner faktisk utgangspunktet for Gadamers 

behandling av fordomsbegrepet plausibel. Som nevnt er da også denne delen 

av hans rehabilitering av fordommene noe de fleste ikke finner de helt store 

problemene med. Allikevel, dette er bare begynnelsen. Det som eventuelt 

skulle være problematisk her er ikke en fordom forstått som for-forståelse. Slik 

sett er våre fordommer kun dommer vi på forhånd feller når vi begynner å 

undersøke et eller annet saksforhold. Denne dommen, som går forut for våre 

vurderinger og handlinger, kan enten være riktig eller feil. Skulle det være noe 

problematisk her måtte det vel være at dette egentlig ikke sier oss noe særlig. 

Men mot avslutningen av sin rehabilitering av fordommene skriver Gadamer 

så følgende: ”The overcoming of all prejudices, this global demand of the 

Enlightenment, will itself prove to be a prejudice, and removing it opens the 

way to an appropriate undestanding of the finitude which dominates not only 

our humanity but also our historical consciousness.”15 

                        Når Gadamer like etterpå på samme side hevder at “Reason 

exists for us only in concrete, historical terms –  i.e., it is not its own master 

but remains constantly dependent on the given circumstances in which it 

operates.”, sier han faktisk ganske mye med noen få setninger. Etter å ha 

hevdet at våre fordommer, forstått som vår for-forståelse, er noe vi må ha for å 

kunne orientere oss i verden, går altså Gadamer videre på denne måten. Ikke 

                                                 
15 Truth and Method, s. 276.  
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nok med at vi faktisk er fordomsfulle. Våre fordommer er også mer eller 

mindre lukket inn i og begrenset av de konkrete historiske sammenhengene vi 

nå enn måtte befinne oss i. Hva kan dette bety? Hva mener Gadamer med 

dette?   

 

Gadamers hermeneutikk – epistemologi eller…?  

 

                        Om ikke fordom som for-forståelse er det mest problematiske 

her, blir nok bildet vanskeligere å godta for atskillig flere når tanken om 

endelighet og begrensethet introduseres. Skulle nå vår menneskelige eksistens 

være begrenset av disse fordommene? Skulle altså alt være overlatt til 

subjektet med sin vilkårlige tilhørighet og tilfeldige erfaringsbakgrunn? Disse 

spørsmålene er gode og langt fra uproblematiske å svare på. Men er det de 

beste spørsmålene? Flere av disse spørsmålene treffer best hvis Gadamers 

ærende er rent epistemologisk, altså spørsmål om hvordan mennesket får sin 

kunnskap og om hvordan kunnskap skal begrunnes. Og med dette mener jeg 

her en epistemologi med røtter hos Descartes, der et av de sentrale aspektene er 

å begrunne sine utsagn så objektivt som mulig. Jeg vil i det følgende kalle dette 

for tradisjonell epistemologi. Men selv om det faktisk finnes ting som kan tyde 

på det, er nå dette Gadamers hovedanliggende? Slik Tom Rockmore ser det 

bruker Gadamer til tider epistemologisk argumentasjon. Som Rockmore 

skriver: ”[Gadamer] is well aware of and not concerned to avoid the history of 

epistemology.”16 Det kan altså synes som om Gadamer tar opp 

epistemologiske problemstillinger. Men i hvilken grad lykkes han med det? 

                        Rockmore finner at Gadamer her ikke helt klarer å gjennomføre 

det han prøver på. Rockmore tar tak tankene omkring fordommer, og 

oppsummerer Gadamers argument slik. Mennesket, og med det dets forståelse, 

er endelig og begrenset. Et endelig vesen er ikke disponert for uendelig eller 

absolutt fornuft. Endelig fornuft er begrenset av fordommer. Men vi må legge 

opplysningstidens ensidig negative syn på fordommer bak oss, fordi sanne 

fordommer kan begrunnes av rasjonell fornuft, selv om dette er en uendelig 

prosess. Ifølge Rockmore klarer ikke Gadamer ”to grasp the epistemological 

                                                 
16 The Specter of Relativism, s. 59. 
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price to pay when reason cannot maintain its pristine character.”17 Det kan se 

ut som om Gadamer antyder at vi kan være klare over våre fordommer, og 

derfor immunisere oss mot dem. Rockmore finner ikke dette holdbart. For det 

første, skulle nå verifikasjonen av forutsetninger være uendelig, så vil 

introduksjonen av fordommene faktisk gjøre selve muligheten til kunnskap 

vanskelig å tenke seg. For det andre, forslaget om at vi kan være klar over og 

teste våre fordommer, lykkes helt tydelig ikke i å ta ideen om en mulig fordom 

alvorlig nok. 

                        Ifølge Rockmore blander Gadamer kortene i sin redegjørelse for 

rehabiliteringen av fordommene. En ting er ”the conception of fore-

understanding, which clearly presents an initial bias in the way in which we 

approach experience”18, en helt annen ting er de ubevisste, og dermed 

udemonstrerbare, forutsetningene som ligger til grunn for enhver posisjon. Det 

ser ikke ut som om Rockmore har problemer med disse to oppfatningene hver 

for seg. Han har ikke åpenlyse problemer med tanken på at mennesket har 

ubevisste og underliggende forutsetninger. Heller ikke har han vanskelig for å 

godta at de han kaller ” an initial bias” kan testes og undersøkes i en dialektikk 

mellom subjekt og objekt. Men å slutte fra dette siste til at vi kan være klar 

over og teste også våre ubevisste og underliggende forutsetninger er ifølge 

Rockmore helt uholdbart. Disse er jo nettopp ubevisste og underliggende, og vi 

kan derfor prinsipielt ikke være klar over dem og teste dem. ”An initial bias” 

kan nok forandres, men den forandringen kan i alle fall gjøres rede for og 

drøftes. Ifølge Rockmore begår altså Gadamer en fatal feil når han ikke skiller 

tydelig mellom disse to oppfatningene av hva fordom er. 

                        Resultatet kan nemlig ifølge Rockmore bli en ny fordom, som 

faktisk må overvinnes hvis kunnskap overhodet skal være mulig. Rockmore ser 

endog en viss likhet mellom denne fordommen og Descartes´ onde demon. 

Slik Rockmore ser det klarer ikke Gadamer her å argumentere helt 

overbevisende. Riktignok tar Gadamer opp epistemologiske problemstillinger, 

men det kan faktisk se ut som om han ender opp med å snu ryggen til dem. Nå 

kan for så vidt Rockmore komme Gadamer noe i møte, og se Gadamers 

hermeneutikk som et forslag til en ny og annerledes vinkling på spørsmål om 

                                                 
17 The Specter of Relativism. s. 66.  
18 Ibid., s. 66.  
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hva viten er. Ifølge Rockmore er dette en viten som tar høyde for en form for 

erfaring som er endelig og historisk situert. For Gadamer gjelder det å være seg 

bevisst denne endelige og historiske karakteren vår erfaring har, en bevissthet 

han kaller hermeneutisk bevissthet.19 Men også her har Rockmore 

innvendinger. 

                        Gadamer fokuserer altså sterkt på den historiske dimensjonen i 

menneskets bevissthet og forståelse. Vi preges i utgangspunktet av historien og 

av vår tradisjon, kort sagt av vårt ståsted og vår situasjon. Allikevel kan vi altså 

ifølge Gadamer skille sanne fra falske fordommer. Men Rockmore finner ikke 

at Gadamer på noen måte viser oss når vi skal vite om en fordom er sann, og 

ikke falsk. Gadamer hevder riktignok at forståelse oppstår i en 

sammensmeltning av horisonter. Denne horisontsammensmeltningen er en 

følge, en følge av historien og tradisjonen. Som Gadamer skriver: …being 

situated within an event of a tradition, a process of handing down, is a prior 

condition of understanding. Understanding proves to be an event”20 Rockmore 

påpeker helt riktig at Gadamer prioriterer historie og tradisjon foran 

systematisk metodikk. Er så dette en systematisk påstand, eller er den historisk 

betinget? Hvis det sistnevnte er riktig, kan vi muligens tenke oss at vi en eller 

annen gang velger å avvise dette utsagnet, og kreve at det må være metodisk 

basert for å være sant. Ikke nok med det, Gadamer kan også få problemer med 

å argumentere for sin posisjon. Hvis det er slik at forståelse er en følge, eller en 

effekt, hvordan kan Gadamer da innrømme at hans forståelse av forståelse er 

en følge, uten samtidig å oppgi muligheten til å argumentere for det? Ifølge 

Rockmore kan han ikke det uten å samtidig insistere på en skarp distinksjon 

mellom historiske og systematiske tilnærmingsmåter, en distinksjon det ellers 

kan virke som om han prøver å oppheve gjennom sitt syn på historien og 

tradisjonen som det fundamentale. 

                        En insistering fra Gadamers side om at han overveiende 

forholder seg til teksttolkning hjelper ikke her. Rockmore påpeker at Gadamer 

                                                 
19 Det er dette Gadamer kaller wirkungsgeschictiges Bewusstsein. Dette uttrykket er oversatt på flere forskjellige 
måter opp gjennom årene. Jeg velger altså i dette arbeidet å bruke uttrykket hermeneutisk bevissthet.   
20 Truth and Method, s. 309(Gadamers uthevelser). Det engelske ordet “event” er her noe vanskelig å oversette. 
Det kan bety følge, effekt eller resultat (event of) eller hendelse (event). Gadamer har kanskje begge 
betydningene for øyet. Jeg velger her å oversette event med følge, mest på grunn av at Rockmore i sitt essay (s. 
67) skriver at Gadamer hevder at ”Understanding is an effect”.  En åpenbar begrensning her er naturligvis at jeg 
forholder meg til Gadamer i engelsk oversettelse.     
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hevder at all kognisjon har en historisk komponent, og at det gir Gadamers 

analyse videre konsekvenser. Og slik Rockmore ser det ender Gadamer opp 

med å vikle seg inn i paradokser når han skal løse epistemologiske 

problemstillinger. Det eneste Rockmore får ut av Gadamers analyse er at 

”either there is no knowledge, since epistemology is impossible, and 

accordingly he fails to overcome the epistemological problem; or there is 

knowledge, and he does not provide it since he fails to overcome the 

epistemological problem.”21 Som vi ser får Rockmore svært lite ut av sin 

lesning av Gadamer, i alle fall med en epistemologisk vinkling. Men hvor 

holdbar er egentlig hams kritikk? 

                        Rockmore hevder at Gadamer ikke sier noe om når vi kan vite 

om en fordom er sann eller falsk, eller når vi kan vite at det har funnet sted en 

horisontsammensmeltning. Nettopp dette er et moment ved Gadamer som er 

blitt påpekt en rekke ganger av flere filosofer i årene siden Truth and Method 

kom ut. Noen hevder at Gadamer er helt taus angående disse spørsmålene, 

mens andre finner at han i beste fall er vag og unnvikende. Et annet moment 

som ofte er blitt etterlyst, er hva Gadamer egentlig mener med sannhet. Også 

tilhengere av Gadamer, som for eksempel Richard J. Bernstein, finner at 

Gadamer her er skuffende vag.22 Det er vanskelig å være uenig her. Gadamer 

sier faktisk svært lite konkret om alt dette. Så Rockmore er utvilsomt inne på 

noe når han kritiserer Gadamer for å være uklar her. På Gadamers vegne kan 

det her innvendes at han gjør det klart at dette er spørsmål han ikke stiller. 

Allikevel, hans argumentasjon kan implisere disse spørsmålene, og Gadamer 

må naturligvis finne seg i disse spørsmålstegnene til sin hermeneutikk. 

                   I lys av alt dette ser det dårlig ut for Gadamers hermeneutikk i et 

etisk perspektiv. Gadamer kan altså få problemer med å gjøre rede for hva 

kunnskap og sannhet er. Og en filosofi som kan ha vanskelig for å vise hva 

som er sant og falskt, kan vel neppe si oss mye om hva som er riktig og feil, 

eller hva som er godt og dårlig. En slik filosofi kan altså bli et alt for vagt 

grunnlag for etiske refleksjoner. Må vi ikke da legge bort tanken på Gadamers 

hermeneutikk som etikk? Jeg tror det vil være en forhastet slutning. All den 

ovenstående kritikken av Gadamer rammer hardest hvis han leses med en 

                                                 
21 The Specter of Relativism, s. 67.  
22 Beyond Objectivism and Relativism, s. 150-156.  



 

 13

epistemologisk innfallsvinkel. Men er det den eneste måten å lese Gadamer 

på? Jeg tror ikke det. Jeg tror endog man går glipp av noe hvis man reduserer 

Gadamers hermeneutikk til epistemologi. La meg derfor se litt nærmere på 

Rockmores argumentasjon mot Gadamer. 

                        Jeg har to kommentarer til Rockmore. For det første, han 

opererer altså med to forskjellige måter å forstå fordomsbegrepet på. Jeg finner 

det noe vanskelig å forstå at Gadamer blander disse i så stor grad som 

Rockmore hevder. Det Rockmore kaller ”an initial bias” kan forstås som 

fordommer vi er klare over. Disse fordommene kan være våre forutsetninger, 

faglige som personlige, våre interesser eller våre meninger. Kort sagt alt som 

gjør at vi orienterer oss mot et gitt problem eller saksforhold. Disse 

fordommene kan vi være oss bevisste, og vi kan prøve og teste dem i dialog 

med andre eller oss selv. Det siste kan skje gjennom selvrefleksjon. Men 

hvorfor skal vi prinsipielt ikke kunne få prøvd og testet våre ubevisste og 

underliggende fordommer? Et av Gadamers viktige punkter er nettopp å prøve 

å gi oss en bredere forståelse av begrepet fordom. Sentralt for ham blir da at 

også våre ubevisste fordommer spiller en rolle i våre forsøk på å forstå vår 

omverden. Jeg tror det er dette Gadamer vil ha oss til å være oss bevisste. 

                        Rockmore finner altså at forskjellen mellom fordommene han 

kaller ”an initial bias” og de ubevisste fordommene ligger i at de førstnevnte er 

de eneste som kan prøves og testes. Jeg er ikke sikker på at det er her den 

største forskjellen ligger. Jeg tror heller forskjellen ligger i begrepet 

selvrefleksjon. En åpenbar fordom, det vil si en ”initial bias”, kan vi overveie, 

vurdere og drøfte for oss selv. I tillegg har vi altså også ubevisste og 

underliggende fordommer. Men disse fordommene kan vi ikke bli oss bevisste 

gjennom selvrefleksjon. Disse fordommene er jo nettopp ubevisste. Jeg tror det 

er i dette den største forskjellen mellom Rockmores to oppfatninger av 

fordommer ligger. Jeg tror derfor at også våre ubevisste og underliggende 

fordommer potensielt også kan bli testet og prøvd. Men det kan først skje 

gjennom at vi på en eller annen måte blir konfrontert med for eksempel en 

tekst, en situasjon eller en annen person. Det er at vi har disse ubevisste og 

underliggende fordommene Gadamer vil at vi skal være oss bevisste. Jeg 

finner det noe uklart hvor stor forskjellen er her, og i hvilken grad Gadamer 

egentlig blander kortene. 
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                        Rockmore har altså tydelige problemer med Gadamers brede 

forståelse av fordomsbegrepet, og insisterer på en klarere distinksjon mellom 

forskjellige oppfatninger av dette. Og her kan Rockmore for så vidt være inne 

på noe. Jeg har ovenfor påpekt at Gadamers forståelse av fordommer nok kan 

være for vid i enkelte sammenhenger. Allikevel finner jeg at Rockmore 

kanskje legger for stor vekt på dette når han kritiserer Gadamer. For, som jeg 

har prøvd å vise, forskjellen mellom Rockmores to måter å forstå fordom på er 

ikke nødvendigvis så stor. Den andre kommentaren jeg har til Rockmore 

gjelder forholdet mellom historisk baserte og systematiske tilnærmingsmåter 

eller vurderinger. Også her finner Rockmore at Gadamer blander kortene noe. 

Han prioriterer en historisk tilnærmingsmåte, men det kan allikevel ifølge 

Rockmore synes som om Gadamer trenger systematiske overveielser hvis hans 

argumenter skal ha noen vekt. Ut fra Rockmores epistemologiske synsvinkel 

kan dette være helt riktig. Gadamer kan naturligvis ikke insistere på å være 

historisk orientert i sin analyse, for så å komme med systematisk baserte 

påstander når han finner at han trenger det. Men hvor uklar er egentlig 

Gadamer her? 

                        I forordet til den andre utgaven av Truth and Method skriver 

Gadamer følgende: ”This does not in the slightest prevent the methods of 

modern natural science from being applicable to the social world. Possibly the 

growing rationalization of society and the scientific techniques of 

administering it are more characteristic of our age than the vast progress of 

modern science. The methodical spirit of science permeates everywhere. 

Therefore I did not remotely intend to deny the necessity of methodical work 

within the human sciences.“23 Jeg tror Gadamer her sier mye om hva han vil. 

Han har ingenting imot systematikk og metodikk. Gadamer påpeker til og med 

at dette kan være nødvendig innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Men 

det er ikke dette han vil skrive om: ”hence the methods of the human sciences 

is not at issue here.”24 Det kan tyde på at Gadamers hovedanliggende ikke er å 

drøfte systematiske og metodiske måter å gjøre rede for hva viten og sannhet er 

og hvordan vi oppnår det. Kort sagt, Gadamer er ikke nødvendigvis 

hovedsakelig epistemologisk. Men hva kan da hans hovedanliggende være? 

                                                 
23 Truth and Method, s. xxix (Mine uthevelser). 
24 Ibid., s. xxviii.  
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                        Jeg tror det her kan være oppklarende å se på noe Gadamer 

skriver like etter det lengste sitatet i ovenstående avsnitt. Her skriver han 

nemlig følgende: ”The question I have asked seeks to discover and bring into 

consciousness something which that methodological dispute serves to conceal 

and neglect, something that does not so much confine or limit modern science 

as precede it and make it possible.”25 Spørsmålet Gadamer stiller handler altså 

om noe som går forut for og som muliggjør for eksempel diskusjoner angående 

epistemologi. Spørsmål omkring hva kunnskap eller sannhet er kan naturligvis 

ha ontologiske, eller metafysiske, implikasjoner, i tillegg til de epistemiske. Vi 

kan vel si at tradisjonell epistemologi for det meste har lagt vekten på det 

sistnevnte aspektet her. Kanskje noe av det Gadamer vil er å ta opp de 

ontologiske sidene ved disse spørsmålene. Som han skriver under sin diskusjon 

av Heidegger: ”Before any differentiation of understanding into the various 

directions of pragmatic or theoretical interest, understanding is Dasein´s mode 

of being, insofar as it is potentiality-for-being and “possibility”.”26 Det kan 

altså tyde på at Gadamers hovedanliggende er å si oss noe om hva mennesket 

er, før det begynner å stille spørsmål om hva kunnskap eller sannhet er og 

hvordan det oppnås. Og det er ikke epistemologi. Det er ontologi. 

                        Hvis Gadamers hovedanliggende er ontologisk, setter det for 

eksempel Rockmores kritikk i et annet lys. Riktignok kan det synes som om 

Gadamer har et epistemologisk innlegg. Han har ikke udelt suksess med det, 

slik Rockmore helt riktig påpeker. Men dette er ikke uttømmende i forhold til 

Gadamers hermeneutikk. Ut fra tradisjonelle epistemologiske kriterier kan nok 

som nevnt Gadamer kritiseres for en viss uklarhet. Men avvise Gadamer på det 

grunnlaget er en forhastet slutning. Gadamers hermeneutikk inneholder nemlig 

mer enn akkurat dette. Når Gadamer snakker om det Rockmore kaller 

ubevisste fordommer, mener vel Gadamer de fordommene som går forut for 

alle våre overveielser og diskusjoner, og som vi alle i utgangspunktet bærer 

med oss fordi det er en del av det å være menneske. Gadamer drøfter altså ikke 

hovedsakelig forskjellige metodiske tilnærmingsmåter for å gjøre rede for hva 

viten er, men vil heller si oss noe om hva som ligger forut for slike drøftninger. 

                                                 
25 Truth and Method, s. xxix (mine uthevelser). Disputten det refereres til her er den mellom de såkalte 
Naturwissenschaften og Geisteswissenschaften.  
26 Ibid., s. 259. 
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                        Jeg tror kort sagt vi mister noe hvis vi leser Gadamer med en 

rent epistemologisk innfallsvinkel. Mot denne bakgrunnen kan det straks se 

lysere ut for etiske funderinger med grunnlag i Gadamers hermeneutikk. Jeg er 

altså begrenset av mine fordommer. Jeg er et endelig vesen. Det er et 

vesenstrekk ved meg som menneske. Mine fordommer, bevisste som ubevisste, 

utgjør alle mine erfaringer, hverdagslige sådanne så vel som mer faglige og 

teoretiske. Kort sagt, mine fordommer er det jeg er. Nettopp her er det min 

mulighet til å få vite mer ligger. Den andre er også et menneske med i 

utgangspunktet samme vesenstrekk som meg. I møtet med den andre ligger 

dermed vår mulighet til å få vite mer. Vi er begge begrenset og endelige. Like 

lite som om det er jeg som nødvendigvis har rett, er det den andre som har rett. 

Sammen kan vi derimot få frem våre ubevisste fordommer, få korrigert eller 

fjernet de falske eller uholdbare og, ikke minst, sammen finne ut hvilke 

fordommer vi vil ta med oss videre i vår fortsatt begrensede og endelige 

tilværelse. Vi er alle mennesker som på bakgrunn av våre fordommer tolker 

vår omverden, og ut fra disse tolkningen prøver å tilpasse den til våre løpende 

oppfatninger av den. I denne likhetstanken kan det ligge et fruktbart potensial 

for etiske refleksjoner. Og denne tanken er ikke epistemologisk basert, men 

ontologisk. 

 

Det fordomsfulle mennesket – endelig og begrenset.  

 

                        En populærfremstilling forteller oss om innskriften over 

inngangen til helligdommen i Delfi, der det sto ”Kjenn deg selv”. Athenerne 

tolket gjerne dette til å bety at de skulle kjenne sin plass som athenere, og ikke 

handle eller tenke som om de var noe annet eller noe mer. Sokrates på sin side 

påpekte at dette kunne da like gjerne bety at athenerne skulle kjenne til og 

være seg bevisste sine muligheter som mennesker, til tross for at de altså bare 

var athenere. De langt fleste av oss får negative assosiasjoner ved tanken på at 

mennesket er begrenset og endelig. Selv de dyktigste blant oss kan mislykkes 

med å gjennomføre sine prosjekter. Det er ingen god følelse å bli minnet om 

sin begrensethet og endelighet på en slik måte. Men Sokrates ville altså vise at 

denne negative tanken også har en positiv side. Kanskje Gadamer vil være en 

liten Sokrates når han altså prøver å vise oss mulighetene vi faktisk kan ha til 
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tross for, eller kanskje heller på grunn av, våre fordommer, vår begrensethet og 

vår endelighet. Allikevel, dette kan i denne sammenhengen være problematiske 

begreper for mange av oss. Dessuten står fortsatt noen av spørsmålene som 

innledet forrige del ennå ubesvart. I hvilken grad er våre fordommer 

begrensende? Kan alt være overlatt til fordomsfulle subjekter? 

                        Jeg vil nå, med en noe mer praktisk orientert innfallsvinkel, 

drøfte hva begrensethet og endelighet kan bety for det å være menneske. Jeg 

tror ikke nødvendigvis dette behøver å være så problematisk. Det kan altså i 

stor grad komme an på spørsmålene vi stiller. Hva mener vi med begrensende, 

og hva betyr endelighet her? La meg starte med det første spørsmålet, nemlig 

grad vi er begrenset av våre fordommer. Noe begrensende regner vi gjerne som 

noe som er hemmende og til hindring for oss. Når vi knytter dette til 

fordommer, er det faktisk helt naturlig å kunne se en potensiell trussel mot vår 

utfoldelse, vår rasjonalitet og vår evne til å se saker i et objektivt lys. Denne 

innvendingen synes helt riktig. Men dette er ikke den eneste måten å forstå 

ordet begrensende på i forhold til ordet fordom. En ting er nå at vi snakker om 

begrensningens kunst. Vi har også det velkjente engelske uttrykket ”less is 

more”. Begge uttrykkene forbinder vi faktisk med noe positivt. Noe annet er 

det, og det er det viktige her, at våre fordommer ikke utgjøres kun av det vi 

personlig har erfart. Som Gadamer skriver: ”Long before we understand 

ourselves through the process of self-examination, we understand ourselves in 

a self-evident way in the family, society, and state in which we live.”27 

                        Noen av våre fordommer består altså av ting vi får med oss fra 

vår familie, vårt samfunn, vår kultur og fra hele den historiske tradisjonen vi er 

født inn i. Dette er ting vi lærer i omgang med våre foreldre, våre lærere, våre 

kulturelle forbilder eller hvem det nå skulle være vi på en eller annen måte 

omgås. Disse har på sin side overtatt deler av sine fordommer fra sine 

forgjengere. Som igjen har fått med seg flere av sine fordommer fra sine 

forgjengere, og så videre. Slik bringes fordommer videre fra generasjon til 

generasjon. Men mange av dem endres over tid. Verden forandrer og utvikler 

seg faktisk hele tiden, på godt og på vondt. Dette er et udiskutabelt faktum. Og 

det er vi mennesker som aktivt bidrar til mye av denne forandringen. Bernstein 

                                                 
27 Truth and Method, s. 276.   
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oppsummerer mye av det ovenstående slik: ”We cannot escape the dynamic 

power of effective history, which is always shaping what we are becoming. We 

become fools of history if we think that by an act of will we can escape the 

prejudgements, practices, and traditions that are constitutive of what we are, 

and that in Rorty´s phrase have been ”hammered out” in the course of history. 

But we are also in the process of modifying and shaping what we are 

becoming.”28 La oss stoppe litt opp med den siste setningen her.  

                        Gjennom all forandringen her finnes det faktisk også 

fordommer som forblir mer eller mindre uforandret over lengre tidsrom. Noen 

forandrer seg så lite at det kanskje bare er snakk om gradsforskjeller i måten de 

omtales på. Mange av disse fordommene kan utgjøre det vi gjerne kaller de 

vitenskapelige sannhetene. De kan forstås som for-forståelsen, eller 

fordommene, vitenskapsmennene jobber ut fra. Og mange av disse 

fordommene har faktisk oppnådd en velfortjent objektiv status. Det finnes 

nemlig sannheter som de langt fleste er enige om. Kuhns vitenskapelige 

revolusjoner, eller paradigmeskifter, er forholdsvis sjeldne. Og de skjer heller 

ikke over natten. Vel får vi nye læresetninger å arbeide ut fra. Eller vi får nye 

redskaper å jobbe med. Men vi tar gjerne med oss mer eller mindre betydelige 

deler av det vi allerede hadde. Vårt daglige virke foregår stort sett i de samme 

omgivelsene som før. Vi omgås mange av de samme menneskene. Kort sagt, 

en slik revolusjon behøver ikke nødvendigvis bety så store forandringer i våre 

forståelseshorisonter og vår livsverden. Og ikke minst, vi kan selv være aktive 

deltakere i disse revolusjonene. 

                        Denne korte vitenskapsfilosofiske digresjonen kan kanskje 

synes noe unødvendig. Den er dessuten ført i særs generelle vendinger. Det blir 

naturligvis mye uavklart her. Skal vi for eksempel virkelig kalle vitenskapelige 

lover fordommer? Hva menes det med objektivt her? Men dette får stå sin 

prøve her og nå. Meningen med ovenstående er nemlig her kun å underbygge 

tanken om en i utgangspunktet nøytral forståelse av fordomsbegrepet, der disse 

kan være bevisste eller ubevisste. En forsåelse der disse fordommene er det 

Warnke omtaler som ”the assumptions and expectations that provide our initial 

orientation to that which we are trying to understand.”29 Videre, en forståelse 

                                                 
28 Beyond Objectivism and Relativism, s. 167. 
29 Gadamer´s Century, s. 315.    
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av fordommer der de oppfattes som uttrykt i for eksempel vitenskapelige og 

juridiske lover, i institusjoner og i generell adferd. Og selvfølelig også i våre 

normer og verdier, altså i etikk og moral. Kort sagt, der alle våre fordommer, 

både de som er individuelle og de som er felles, utgjør vår forståelseshorisont. 

Den forståelseshorisonten Gadamer omtaler som ”the one great horizon that 

moves from within”30 Jeg tror viktige deler av hva Gadamer omtaler som 

menneskets endelighet befinner seg innenfor denne store horisonten som 

beveger seg innenfra. 

                        Denne horisonten består av en ufattelig stor mengde kunnskap, 

viten, erkjennelse og erfaring, så vel vitenskapelig og seriøs som mer 

hverdagslig og triviell sådan. Men som enkeltindivider er vi begrensede. Det er 

rett og slett visse grenser for hvor mye kunnskap og erfaring vi kan samle 

gjennom et enkelt livsløp. Dette kan naturligvis høres pessimistisk ut. Men det 

må nødvendigvis ikke være det. Vel er vi begrensede. Allikevel, på grunn av 

fordommene vi får fra tradisjonen vi fødes inn i og lever våre liv i, og av de 

første fordommene vi på dette grunnlaget utvikler selv, har vi muligheten til å 

vinne eller forkaste stadig nye fordommer. Slik utvider og utvikler vi 

kontinuerlig vår erkjennelse og vår erfaring, altså vår forståelseshorisont. 

Denne muligheten er noe vi har hele livet. Det er ikke begrensende. 

                        Allikevel, et subjekt kan ikke ut fra sin vilkårlige og tilfeldige 

bakgrunn og forståelseshorisont ture frem slik det selv vil. Subjektet vil i sin 

gjøren og laden uvilkårlig møte på andre subjekter. I disse møtene må de 

forskjellige subjektenes forståelseshorisonter på en eller annen måte innrette 

seg etter hverandre. Ellers hadde det ikke eksistert noe vi kunne kalt et 

samfunn. Og begrepet samfunn betegner en i høyeste grad reell størrelse. Vi 

lever faktisk alle og enhver i et eller annet samfunn hver dag. Og i disse 

stadige møtene med hverandre er det at en horisontsammensmeltning kan skje. 

Her er det vi sammen prøver å forstå verden. Som Gadamer skriver: ”There is 

no more an isolated horizon of the present in itself than there are historical 

horizons which have to be acquired. Rather, understanding is always the 

fusion of these horizons supposedly existing by themselves.”31 Jeg har et sett 

fordommer som utgjør min forståelseshorisont. Men når jeg setter en eller 

                                                 
30 Truth and Method, s. 304.   
31 Ibid., s. 306 (Gadamers uthevelser).  
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annen av disse fordommene i spill, setter jeg den også på spill. Jeg risikerer 

min forståelseshorisont. Denne horisonten er ikke statisk og uforanderlig. Med 

andre ord, alt er ikke nødvendigvis overlatt til subjektet med dets vilkårlige 

tilhørighet og tilfeldige erfaringsbakgrunn. 

                        Mennesket har altså hver sitt sett fordommer, og er et endelig 

og begrenset vesen. Dette kan selvfølgelig virke hemmende på vår utfoldelse, 

individualitet og kreativitet. Men det må ikke nødvendigvis gjøre det. Våre 

fordommer kan altså like gjerne forstås som vår mulighet til å vinne stadig 

større erkjennelse. De kan faktisk sies å være en forutsetning for at vi skal 

kunne være aktive og handlende aktører i vår omverden. Og dermed 

naturligvis også en forutsetning for å være etiske aktører.  Vi er nemlig ikke 

innkapslet i våre fordommer og våre forståelseshorisonter. I møtet mellom 

fordommer og forståelseshorisonter skjer det noe med våre fordommer og våre 

horisonter. Som Gadamer skriver: ”In fact the horizon of the present is 

continually in the process of being formed because we are continually having 

to test all our prejudices”32 Et individs forståelseshorisont kan så å si smelte 

sammen med et annet individs sådanne. Det er dette Gadamer kaller 

horisontsammensmeltning. Og etter en slik sammensmeltning kan det være en 

mulighet for flere sammensmeltninger, igjen og igjen i en uavsluttbar prosess. 

”The horizon is…something into which we move and that moves with us. 

Horizons change for a person who is moving.”33 

                        Denne forandringen kan illustreres med den hermeneutiske 

sirkelen. Vi er alle som individer mer eller mindre deltakende og aktive aktører 

i vår felles omverden. Hver enkelt av oss er altså en del av en helhet. Denne 

delen prøver vi alle, gjennom tolkning av helheten og vårt forhold til den, på 

best mulig måte å tilpasse denne helheten. Dette er en prosess som foregår hele 

tiden. Del og helhet skal passe sammen så godt det lar seg gjøre. Dette kan som 

nevnt forstås som epistemologi. Men jeg tror altså det er mer fruktbart å forstå 

det som ontologi. Vi er i denne uavsluttbare prosessen nettopp fordi vi er 

mennesker. Dette er uløselig knyttet til vår væren. Vi er altså konstant tolkende 

vesener. Vi er endelige og begrensede. Og vi er uløselig knyttet til vårt ståsted, 

vår tradisjon og vår historie. Allikevel, i denne sirkelbevegelsen kan det 

                                                 
32 Truth and Method, s.306. 
33 Ibid., s. 304. 
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potensielt finnes uendelige og ubegrensede muligheter for oss alle, både på det 

individuelle og det kollektive plan. Selv om ingen av oss naturlig nok i praksis 

kan bli kjent med eller klare alle disse mulighetene, så er de der hele tiden. Det 

å gjøre alle disse mulighetene potensielt tilgjengelige for alle mennesker er en 

etisk fordring til oss alle, spesielt til oss i den bedrestilte delen av verden. 

                        Nå kan det selvfølgelig hende at den hermeneutiske sirkelen 

stivner og bli preget av vanetenkning. Sirkelen kan bli det Heidegger kaller en 

ond sirkel. Men den behøver ikke nødvendigvis bli det, noe Heidegger da også 

påpeker. Gadamer på sin side drøfter i liten grad eksplisitt den hermeneutiske 

sirkelen.34 Allikevel tar han på sett og vis opp tråden fra Heidegger her også. 

Skal våre fordommer forstås i forhold til den hermeneutiske sirkelen, så 

trenger disse fordommene naturligvis ikke å være stivnet i en ond 

sirkelbevegelse. Dette tror jeg vil være en naturlig tanke for Gadamer. Ifølge 

ham kan altså alle våre fordommer testes og prøves, både de mer åpenbare og 

de som er underliggende og ubevisste. Men de sistnevnte kan vi altså kun bli 

oppmerksomme på gjennom å bli konfrontert med for eksempel en tekst, en 

situasjon eller en annen person. Som Gadamer skriver: ”It is impossible to 

make ourselves aware of a prejudice while it is constantly working unnoticed, 

but only when it is, so to speak, provoked.”35 Nå går vel de færreste av oss 

rundt og venter på å bli konfrontert med eller provosert av noe. Skjer dette er 

det i de fleste tilfeller fordi vi har oppsøkt en tekst, en situasjon eller en annen 

person, kanskje med det for øyet å løse et problem, lære mer eller ganske 

enkelt finne ut hva som skjer. Med Gadamers ord kan vi si at vi foregriper en 

fullkommenhet. 

                        Det kan kanskje synes som om jeg her kommer inn på begrepet 

foregripelse av fullkommenhet i en noe bredere betydning enn det Gadamer 

mener. Men Gadamer skriver faktisk at ”The fore-conception of 

completeness…guides all our understanding…”36 Allikevel, Gadamers 

utgangspunkt er tolkning av tekster. Foregripelse av fullkommenhet betyr i den 

sammenhengen at når vi tar en tekst for oss, så forventer vi at den skal ha noe å 

lære oss. Nærmere bestemt, når Gadamer vender seg til en tekst venter han seg 
                                                 
34 I emneindeksen til Truth and Method står ”circle, hermeneutic” oppført med kun tre referanser. I alle tre 
tilfellene drøfter Gadamer andre filosofer, nemlig Schleiermacher (to ganger) og Heidegger (en gang). 
35 Truth and Method, s. 299.  
36 Ibid., s. 294. 
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ikke bare at ”[the] text should completely express its meaning – but also that 

what it says should be the complete truth.”37 Her dukker det opp noe som kan 

være vanskelig for Gadamer i etisk perspektiv. For det er unektelig en viss 

forskjell mellom å møte en tekst eller et verk og å møte et annet menneske.  

                        Gadamer forholder seg i tillegg hovedsakelig til det vi gjerne 

kaller eksemplariske tekster. Og det er ikke hvem som helst han foregriper en 

fullkommenhet hos. Et sted skriver han for eksempel følgende: ”It is clear that 

in understanding the texts of [Plato or Aristotle, Leibniz, Kant, or Hegel], a 

truth is known that could not be attained in any other way, even if this 

contradicts the yardstick of research and progress by which science measures 

itself.”38 Her er det neppe vanskelig å tenke seg at filosofiinteresserte med 

glede tar disse tekstene for seg. Men er det nå så enkelt hvis det man har foran 

seg er en annen person? Selv om personen skulle være for eksempel Platon, 

Leibniz eller Hegel? Hvilken fullkommenhet er det som foregripes når det er et 

annet menneske våre fordommer settes i spill og på spill overfor? Et menneske 

som også har sine fordommer det vil artikulere. Dette kan unektelig bringe en 

høyere grad av uforutsigbarhet inn i bildet. 

                        Hvis vi i det hele tatt skal ha mulighet til å oppnå en eventuell 

kontakt eller dialog med en tekst og dens tolkningstradisjon, er det vi selv som 

så å si må ta initiativet overfor den. Slik forholder det seg slett ikke alltid i 

forhold til andre mennesker. Noen ganger kan det være den andre som tar 

initiativet. Hvilken fullkommenhet er det da vi foregriper? Eller er det den 

andre som foregriper en fullkommenhet? Andre ganger kan kanskje den andre i 

utgangspunktet virke heller uinteressant. Kan det være noe å lære da? Hvilken 

plass har en tradisjons mer marginale og stillfarende stemmer her, stemmer 

som til dels kan være svært forskjellige fra det vi er vant med? Hva om den 

andre er, med Levinas’ ord, ”enken, den foreldreløse eller den fremmede”? 

Hva med andre tradisjoners stemmer? Gadamers tanke om en foregripelse av 

fullkommenhet inkluderer neppe heller for eksempel kiosklitteratur eller 

tekster som blir mer eller mindre påtvunget oss. Denne tanken trenger kanskje 

noe støtte hvis den skal få styrket sin mulige etiske relevans? Finnes det et 

begrep som kan være en parallell til foregripelsen av fullkommenhet?   

                                                 
37 Truth and Method, s. 294.  
38  Ibid., s. xxii.  
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Foregripelse av fullkommenhet – et spørsmål om tillit?  

 

                        Gadamer skriver altså at fordommene er der vi kan begynne.  

Jeg er ikke uforbeholdent enig med Gadamer akkurat her. Er det kanskje ikke 

like godt å si at vi begynner i samspillet mellom fordom og foregripelse av 

fullkommenhet? For å kunne foregripe en eller annen fullkommenhet må vi 

riktignok ha fordommer. Men på den annen side, uten å foregripe en eneste 

fullkommenhet blir vi sittende fast i våre fordommer. Vi forblir med andre ord 

på vårt ståsted. Det er ingen begynnelse. Nå kan det altså synes som om 

begrepet foregripelse av fullkommenhet, når det skal knyttes til møtet mellom 

mennesker, kan trenge litt hjelp av noe mer. Gadamer drøfter hva som skjer 

med oss i vårt møte med tekster, og da i all hovedsak såkalte forbilledlige 

tekster. Men hvordan forholder dette seg i møter mellom mennesker? I møter 

med andre der det er utsikter for vennskap eller kjærlighet er det vel opplagt at 

vi foregriper en fullkommenhet. Men, dessverre vil nok de fleste av oss si, det 

er nå en gang slik at de færreste av våre daglige møter med andre mennesker er 

av en slik karakter. De fleste mellommenneskelige møter foregår faktisk 

mellom mer eller mindre grå og kjedelige hverdagsmennesker. Kan vi her 

snakke om en foregripelse av fullkommenhet? 

                        Her kan det kanskje være fruktbart å se etter andre filosofiske 

begreper enn Gadamers hermeneutiske sådanne, da fortrinnsvis et begrep som 

er helt grunnleggende og fundamentalt for oss mennesker. Et begrep som er 

grunnleggende med oss hele tiden, akkurat slik som foregripelsen av 

fullkommenhet ifølge Gadamer er grunnleggende for all vår forståelse. Jeg tror 

den danske filosofen Knut E. Løgstrup kan sette oss på sporet her. Han 

innleder nemlig hoveddelen i sin bok Den etiske fordring slik: ”Det hører til 

vårt menneskeliv at vi normalt møtes med en naturlig tillit til hverandre. Dette 

er ikke bare tilfellet når vi møter et menneske vi kjenner godt, det gjelder også 

når vi møter vilt fremmede. Det skal spesielle omstendigheter til for at vi skal 

møte en fremmed med mistillit.”39 For Løgstrup synes det som om tilliten er 

det som går forut her, altså det som er det fundamentale. Kan altså tillit være 

det mest grunnleggende forholdet mellom mennesker? 

                                                 
39 Den etiske fordring, s. 29. 
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                        Tillit er et begrep jeg vil tro fort kan gi de langt fleste av oss 

hovedsakelig positive assosiasjoner. Som Løgstrup skriver: ”Tilliten er ikke 

opp til oss. Den er gitt. Livet er nå en gang uten vår medvirkning skapt slik at 

dt ikke kan leves på annen måte enn at det ene mennesket utleverer mer eller 

mindre av seg selv i et annet menneskes hånd i vist eller ønsket tillit.”40 Vi kan 

kanskje si at for Løgstrup er ethvert møte mellom mennesker en foregripelse 

av en fullkommenhet. Akkurat slik som et møte med en tekst av for eksempel 

Platon eller Aristoteles er det for Gadamer. Men tillit kan være så mangt. 

Anette Baier har naturligvis helt rett når hun påpeker at: ”Exploitation and 

conspiracy , as much as justice and fellowship, thrive better in an atmosphere 

of trust. There are immoral as well as moral trust relationships, and trust-

busting can be a morally proper goal.”41 Kan da dette sammensatte begrepet 

betegne det mest grunnleggende mellommenneskelige forholdet? Og ikke 

minst her, kan tillitsbegrepet være en støtte for Gadamer, hvis begrepet 

foregripelse av fullkommenhet skal kunne beskrive møter mellom mennesker, 

og ikke bare møtet mellom tekster eller verker? 

                        Tillit har aldri vært et mye drøftet emne i filosofien. Som vi har 

sett bruker Løgstrup noe plass på begrepet, men det er ikke det mest sentrale 

temaet i Den etiske fordring. I den grad tillit har blitt diskutert, har saken mye 

godt dreid seg omkring begreper som for eksempel kontrakt, løfte eller plikt. 

Vi skal ha gjensidig tillit til at den andre har plikt til å overholde et løfte eller 

en kontrakt. Hvordan skal vi gjøre rede for hvordan forholdene kan legges best 

mulig til rette for dette, slik at tillitsbrudd kan unngås? Det er selvfølgelig lett å 

være enig i at dette er viktige diskusjoner. Allikevel finnes det dem som 

etterlyser en dypere og mer fundamental forståelse av tillitsbegrepet. Den som 

kanskje har gjort seg mest bemerket her de siste årene er Baier. I boken Moral 

Prejudices vier hun fire av essayene til nettopp dette. Baier kan naturligvis 

finne verdi i de diskusjonene om tillitsbegrepet som faktisk har forekommet. 

Allikevel, ” we, or at least I, search in vain for any general account of the 

morality in trust relationships.”42 Og det er nettopp det Baier gjør i disse 

essayene.  

                                                 
40 Den etiske fordring, s. 39.  
41 Moral Prejudices, s. 95. 
42 Ibid., s. 96. 
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                        Hva er nå tillit? Før jeg gjør rede for Baiers synspunkter, la oss 

se på noen definisjoner av begrepet. Vår ordbok omtaler ordet som 

”forvissning om (en persons) egenskaper, evner til å mestre noe el. om at 

vedkommende er til å stole på”. Sosiologen Adam B. Seligmann legger 

kanskje vekten mest på det første aspektet her, når han definerer tillit som ”a 

function of the agency of the social actor existing beyond systematically 

defined role expectations”.43 En annen sosiolog, Piotr Sztompka, klarer 

muligens å fange det andre aspektet i ordboksdefinisjonen noe bedre når han 

omtaler tillit som ”a bet about the future contingent actions of others”.44 Men 

den som klarer å fange dette aspektet best er kanskje Baier når hun først 

definerer tillit som ”accepted vulnerability to anothers possible but not 

expected ill will (or lack of good-will) toward one”.45 Men Baier klarer faktisk 

også å fange det første aspektet. Hennes mer utfyllende definisjon lyder nemlig 

som følger: ”Trust, … , is letting other persons (natural or artificial, such as 

firms nations, etc.) take care of something the truster cares about, where such 

”caring for” involves some exercise of discretionary powers.”46 

                        Det synes altså som om Baier har den mest vidtfavnende 

definisjonen. Dette trenger ikke nødvendigvis å være en fordel. En definisjon 

kan faktisk være så bred at den mister mye av sin kraft. Men en for snever 

definisjon kan igjen overse interessante aspekter ved fenomenet som skal 

beskrives. Jeg tror Baier vinner mye gjennom uttrykkene sårbarhet og 

diskresjonær makt. For Seligman og Sztompka er ordene funksjon, rolle og 

veddemål blant de mest sentrale. Baier er naturligvis også til dels opptatt av 

disse begrepene. Allikevel, disse ordene gir unektelig mer instrumentelle 

assosiasjoner enn ordene som for Baier er de sentrale. På denne bakgrunnen 

tror jeg at Baiers definisjoner kan være de mest fruktbare hvis begrepet tillit i 

sin mest mulig grunnleggende betydning skal drøftes. Men la oss nå med dette 

avslutte diskusjonen om hvilken av disse definisjonene som er den beste. For 

hva mener egentlig Baier? Hva legger hun for eksempel i begrepet 

diskresjonær makt? Og hvorfor skulle hennes definisjoner være de mest 

fruktbare? 
                                                 
43 The Problem of Trust, s. 75. 
44 Trust, s. 25. 
45 Moral Prejudices, s. 99. 
46 Ibid., s. 105. 
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                        Baier spør seg altså om det ikke kan finnes en dypere og mer 

grunnleggende forståelse av tillitsbegrepet enn det som til nå ifølge henne har 

vært vanlig. Hun er som nevnt ikke nødvendigvis uenig med tidligere filosofer 

har kommet frem til. Hennes sentrale ankepunkt er at dette på en måte kan 

begrense det moralske domenet. Selv om dette nok kan være viktige 

diskusjoner, så blir det for lett diskusjoner om en avledet form for tillit. Som 

Baier skriver: ”Relations between equals and nonintimates will be the moral 

norm for adult males whose dealings with others are mainly business or 

restrained social dealings with similarly placed males. But for lovers, 

husbands, fathers, the ill, the very young, and the elderly, other relationships, 

with their moral potential and perils, will loom larger.”47 Kort sagt finner altså 

Baier at mange etiske teorier forutsetter moralske aktører som er voksne, 

rasjonelle og likeverdige, og på det grunnlaget inngår forskjellige avtaler med 

hverandre. Med dette kan mange moralske situasjoner og forhold være 

utelukket av diskusjonen. 

                        Baier mener å gå grundigere til verks når hun skriver følgende: 

”It is not a Hobbesian obsession with strike force which dictates the form of 

analysis I have sketched out but, rather, the natural order of consciousness and 

self-consciousness of trust, which progresses from initially unself-conscious 

trust to awareness of risk along with confidence that it is a good risk, on to 

some realization of why we are taking this particular risk, and eventually to 

some evaluation of what we may generally gain and what we may lose from 

the willingness to take such risks. The ultimate point of what we are doing 

when we trust may be the last thing we come to realize.”48 I dette lange sitatet 

kan det synes som om Baier faktisk antyder dyptgående ontologiske 

implikasjoner i sin oppfatning av tillitsbegrepet. Kan det å utvise tillit være noe 

vi får med oss inn i verden i kraft av det at vi er mennesker? Med andre ord, er 

det medfødt å være tillitsfull overfor den andre? 

                        Baier mener faktisk det. Hun finner at det grunnleggende 

tillitsforholdet ligger i et forhold der den som viser tillit er det mest sårbare vi 

kan tenke oss, nemlig et spedbarn. Forholdet hun tenker på er naturligvis det 

mellom mor og barn. Baier viser til barnet, som mer eller mindre uten 

                                                 
47 Moral Prejudices, s. 114 (Baiers uthevelse).   
48 Ibid., s. 100 (mine uthevelser). 
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reservasjoner godtar morens bryst for å ta til seg næring. Dette er faktisk en 

empirisk sannhet som det er svært vanskelig å være uenig i. Det er her vi alle 

begynner. Dette er vårt utgangspunkt, og forut for det kan det ligge tillit. Som 

Baier skriver: ”Even [Hobbes], born a twin of fear, is apparently willing to take 

a mother’s milk on trust. Some degree of innate, if selective, trust seems a 

necessary element in any surviving creature whose first nourishment (if it is 

not exposed) comes from another, and this innate but fragile trust could serve 

as the explanation both of the possibility of other forms of trust and of their 

fragility.”49 Jeg tror et av Baiers sentrale poenger her, kan være at denne 

ontologiske forståelsen av begrepet tillit impliserer at det er dette som er det 

grunnleggende mellommenneskelige forholdet. Med andre ord, tillit kan være 

fundamentet for relasjoner mellom mennesker. Tillit kan altså også forstås som 

noe som går forut for usikkerheten som ligger under alle vurderingene og 

kalkulasjonene vi foretar når vi danner fellesskap. Eller skal vi si foregriper en 

fullkommenhet? 

                        For å vende kort tilbake til de ovenstående definisjonene av 

tillit, en ting har de i alle fall felles, nemlig et moment av usikkerhet. 

Usikkerhet er et svært tilstedeværende fenomen i våre liv. Vi vet ganske enkelt 

ikke hva som kommer til å skje. Allikevel. skal vi klare å leve våre liv, må vi 

ha tillit til andre mennesker, til institusjoner og til livet selv, med alle 

muligheter og begrensninger det innebærer. Vi må altså alltid utlevere mer 

eller mindre av oss selv i den andres hånd. Med andre ord, vår eksistens 

innebærer at vi til enhver tid på en eller annen måte befinner oss i andres 

diskresjonære makt. Dette begrepet er som vi har sett sentralt for Baier når hun 

drøfter tillit. Jeg tror Baier med disse to ordene mener at vi åpner oss og gjør 

oss sårbare overfor den andre, gjennom å overgi til vedkommende en av våre 

eiendeler, en mer eller mindre fortrolig hemmelighet eller et av de praktiske 

forholdene i livet vårt. Den andre må så å si vise sin diskresjon gjennom å 

skjønnsomt behandle det vedkommende har fått overgitt i sin makt. Og dette er 

ikke nødvendigvis noe vi alltid velger. Selv om vi naturligvis er klar over vår 

sårbarhet og den risikoen tilliten vi viser kan medføre, så overgir vi oss gang 

på gang tilsynelatende automatisk til andres diskresjonære makt. 

                                                 
49 Moral Prejudices, s. 107.  
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                        Jeg finner at Baier gjennom dette forsøket klarer å gi oss en god 

utdypning av hva begrepet tillit kan innebære. Hun får oss til å tenke over at 

tillit faktisk kan være noe mer enn avtaler eller løfter av mer eller mindre 

forretningsmessig karakter. Det gjør hun gjennom uttrykkene hun bruker, 

uttrykk som unektelig gir mindre instrumentelle assosiasjoner enn de 

uttrykkene som for det meste er blitt brukt i slike diskusjoner. Men kan 

Gadamer få noe støtte her når han skal foregripe en fullkommenhet i forhold til 

et annet menneske? Tillit kan som nevnt faktisk være så mangt. Jeg tror de 

langt fleste kan være enige i at tillit er et fenomen som forefinnes i vår verden. 

Men mistillit er også i aller høyeste grad også en reell størrelse. Her kan det 

reise seg flere spørsmål. Kan det ikke like gjerne være mistilliten som er 

grunnleggende? Er det ikke på grunn av at vi har et velordnet og organisert 

samfunn at vi i det hele tatt kan ha tillit til hverandre? Og hvorfor legger Baier 

så stor vekt på forholdet mellom barn og mor? Er ikke dette biologisk betinget 

adferd fra barnet, det vil si noe det gjør rent instinktivt?  

                        For å ta det siste først, dette er et punkt hvor Baier er blitt møtt 

med noe kritikk. Forholdet mellom mor og barn er faktisk blitt kalt Baiers 

paradigmeeksempel på tillit. Jeg er ikke sikker på at denne kritikken rammer 

Baier helt. Jeg tror forholdet mellom mor og barn heller kan forstås som 

utgangspunktet for tillit. Baier vil kanskje illustrere hvor grunnleggende dette 

begrepet egentlig er for oss mennesker. Baier vet naturligvis like godt som alle 

andre at mistillit også er til stede i våre liv Etterhvert opplever vi alle 

skuffelser, og vi lærer oss at det kan være nødvendig å holde igjen sin tillit i 

enkelte situasjoner. Baier skriver også en god del om alt dette, faktisk allerede 

når hun er inne på moren og barnet. Der skriver hun nemlig at ” infant trust 

normally does not need to be won but is there unless and until it is 

destroyed…”.50 Her får Baier støtte fra Løgstrup når denne skriver: ”Dette 

kommer ikke minst av at barnet, til forskjell fra den voksne, ikke er i stand til å 

vise en forbeholden tillit. For å kunne nøye seg med det må man nemlig ha lært 

å reservere seg. Men å reservere seg bevisst og med selvbeherskelse er nettopp 

noe barnet ikke lært.”51 Kort sagt, jeg finner det mest fruktbart å forstå tillit 

som det grunnleggende, altså med en mer ontologisk innfallsvinkel. 

                                                 
50 Moral Prejudices, s. 107.  
51 Den etiske fordring, s. 36. 
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                        La oss nå tenke oss at mistillit er det fundamentale, og at den 

eneste grunnen til at vi har tillit til hverandre er at vi lever i et samfunn som er 

styrt og organisert med lover og forordninger. Det kan naturligvis tenkes at det 

er slik. Men på den annen side, kanskje årsaken til at vi kan styre og organisere 

et samfunn med lover og forordninger, er nettopp at vi har tillit til hverandre. 

Jeg har vanskelig for å se at det ikke like gjerne kan være slik det forholder 

seg. Det kan synes som om dette argumentet mot tillit som det fundamentale 

ikke har noen særlig vekt. Både innvendingen og motinnvendingen kan fort 

havne i en sirkel, og det er lite interessant for begge partene i denne 

diskusjonen. Vi kan altså fortsatt tenke oss at mistillit er det grunnleggende. La 

oss derfor prøve dette utsagnet mot kontradiksjonsprinsippet. Hvis vi spør om 

man vil at mistillit skal være det fundamentale, tror jeg de færreste ville svart 

ja på det. Hvis vi derimot negerer spørsmålet, er jeg ganske sikker på at de 

langt fleste ville svart ja. Jeg tror det er uproblematisk å hevde at vi alle gjerne 

ser tillit som det grunnleggende forholdet mellom oss mennesker. Men dette 

sier vel igjen lite om hva tillit er.  

                        Det er et empirisk faktum at vi alle lever i mer eller mindre 

velordnete samfunn. Og samfunn er i aller høyeste grad en størrelse på godt og 

vondt. Jeg har til nå for det meste knyttet tillit til ting de fleste av oss finner 

gode og positive. Men tillit opptrer langt fra nødvendigvis entydig i slike 

sammenhenger. Ulike forbryterorganisasjoner opererer gjerne med en slags 

tillit til forskjellige former for æreskodekser. Mer eller mindre totalitære stater 

og regimer må vel bygge på en viss tillit innen i alle fall en liten gruppe 

individer. Dette er forhold de langt fleste av oss ikke ser noen goder i. 

Heldigvis utgjør de unntakstilfeller. De fleste tilfeller der tillit har negative 

konsekvenser, er tross alt når vist tillit faktisk blir misbrukt i mer eller mindre 

hverdagslige situasjoner. Vi har vel alle opplevd at vår tillit er blitt utnyttet, og 

det med resultater som har rammet oss i praktisk forstand eller som har vært 

sårende for oss. Går det fortsatt an å godtgjøre for tillit etter dette?  

                        Det kan være vanskelig, men jeg tror det er mulig. De langt 

fleste av oss får fortsatt positive assosiasjoner fra ordet tillit. Vi forbinder det 

for det meste med noe godt. Her kan vi få støtte fra Baiers ontologiske 

forståelse av begrepet. Det vi kan tenke oss her er at det er mistillit som er 

parasittært til tillit. Som Baier skriver: “The postponement of the onset of 
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distrust is a lot more explicable than hypothetical Hobbesian conversions from 

total distrust to limited trust.”52 Her tror jeg Baier er inne på noe. Jeg tror 

nemlig ikke det vil by på store problemer å gjøre rede for mistillit ut fra tillit. 

Skulle vi derimot prøve å gjøre rede for tillit ut fra mistillit, tror jeg det vil by 

på atskillig større problemer. Hvis det nå i det hele tatt er mulig. Mistillit kan 

altså heller sies å være parasittært til tillit enn omvendt. Og det er altså tillit vi 

gjerne knytter noe godt til. Sammen med Baiers ontologiske forståelse av 

begrepet, tror jeg det kan gi grunnlag for å hevde at tillit kan være det kanskje 

mest grunnleggende og fundamentale forholdet mellom mennesker. 

                        Det bør kanskje understrekes at det her ikke er snakk om et 

menneskelig forhold, men altså et mellommenneskelig. Det er altså i streng 

ontologisk forstand noe avledet. Skulle det være et fundamentalt menneskelig 

forhold tillit er avledet fra, må vel det være at mennesket ikke er 

selvtilstrekkelig. Mennesket er med andre ord endelig og begrenset. Dermed er 

vi tilbake hos Gadamer, etter å ha forlatt ham helt en stund. Spørsmålet gjaldt 

altså hvordan Gadamer ut fra sine fordommer kan foregripe en fullkommenhet 

i forhold til et annet menneske og ikke en forbilledlig tekst eller et verk. Jeg 

finner altså at Gadamer i etisk forstand kanskje kan trenge noe støtte her. Jeg 

har tidligere prøvd å lese Gadamer med en mer ontologisk innfallsvinkel. 

Derfor tror jeg vi trenger et helt grunnleggende begrep for å støtte Gadamer 

her. Dette begrepet kan altså være tillit. La oss med en litt praktisk vinkling se 

hvilken støtte Gadamer kan få her. Hvordan foregår møter mellom mer eller 

mindre grå og kjedelig hverdagsmennesker? Kan vi her snakke om en 

foregripelse av fullkommenhet?  

                        Jeg tror faktisk det kan la seg gjøre. Men jeg tror altså også at 

etiske refleksjoner omkring begrepet tillit kan være nyttige her, kanskje endog 

nødvendige. De neste utsagnene kan kanskje være noe trivielle og ufilosofiske. 

Men vi lever faktisk sammen i verden. Vi må ha tillit til våre nærmeste og våre 

venner. Vi må ha tillit til vår kolleger og arbeidsgivere, til våre institusjoner og 

våre myndigheter. Vi må, i en stadig mer globalisert verden, ha tillit til andre 

stater, nasjoner og kulturer. Naturligvis går det stadig vekk galt. Men vi har 

allikevel denne tilliten. Vi prøver igjen og igjen. Som Baier skriver: ”We take 
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many appearances on trust, and we would go mad if we did not and could not. 

We trust uniforms, badges, and framed certificates on professionals´ walls, all 

of them fairly easily faked.”53 Jeg vil tro de fleste av oss gjerne vil gjøre dette 

bildet så oversiktlig og så godt som mulig å leve i for oss mennesker. Og her 

kan vi kanskje nærme oss noe av den fullkommenheten vi kan foregripe hos 

den andre. Vi vet at vi ikke kan klare dette alene. 

                        Gjennom vår tillit til den andre griper vi sjansen vi har til 

sammen å gjøre ting lettere og bedre. Denne tilliten innebærer kanskje også at 

vi faktisk tror den andre også forholder seg på denne måten oss. Og den kan 

også innebære at vi tror vi selv har noe å bidra med her. Vi må altså kanskje 

også ha tillit til våre egne fordommer. Som Baier påpeker, vi oppdrar faktisk 

våre barn innen vår tradisjon og ut fra vår forståelseshorisont, og vi overlater 

tillitsfullt roret til dem når det er på tide å trekke seg tilbake. Vi har tillit til oss 

selv, vi har tillit til den andre og vi har tillit til at vi faktisk klarer å få til noe 

sammen. Kanskje mye av årsaken til at vi mennesker stadig søker mot 

hverandre ligger i akkurat dette? Ut fra våre fordommer, altså vårt ståsted og 

situasjon, foregriper vi en fullkommenhet.  

                         

Fordommene – grunnlaget for vår livsverden.                           

 

                        Våre fordommer, og i videre forstand vår forståelseshorisont, 

kan altså være åpningen og muligheten for vår bevegelse ut i vår omverden. De 

kan endog forstås som en forutsetning for denne bevegelsen. Som vi har sett 

ovenfor er kanskje tillit den mest grunnleggende og fundamentale relasjonen 

mellom oss mennesker. Kan tillit være en av våre dypeste og mest rotfaste 

fordommer? En fordom som, uten at vi egentlig tenker over det, hele tiden er i 

spill og på spill i våre liv. Hvis dette stemmer, kan det i aller høyeste grad være 

tankevekkende. Fordommene kan nemlig også forstås som grunnlaget for vår 

livsverden, altså den verdenen der vi til daglig beveger oss omkring og utfører 

våre gjøremål, både de mer hverdagslige og de mer seriøse sådanne. Det er 

altså denne livsverdenen vi beveger oss ut i som subjektet, for så å møte andre 

subjekter. Når et subjekt så aktivt retter seg utover, gjøres dette med grunnlag i 
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dets fordommer, eller dets forståelseshorisont. Disse fordommene vil i og med 

denne handlingen komme i kontakt med andre fordommer, eller 

forståelseshorisonter. Det er kanskje i møtepunktene og i grenseområdene 

mellom disse livsverdenene den sosiale verdenen oppstår, eller vår livsverden. 

Her blir samfunn til, og her utvikler det seg det vi kaller kulturer. Her tolker vi 

våre omgivelser og hverandre som best vi kan. Her finner vi dynamikken i 

denne store horisonten som beveger seg innenfra. Og her er det at hver og en 

av oss ut fra sin ”lille” horisont faktisk kan yte et aldri så lite bidrag til den 

”store” horisonten. 

                        Jeg tror det er her vi finner etikkens område. Kan det ikke være 

nettopp i disse grenseområdene mellom forståelseshorisonter vi spør oss selv 

og hverandre om hva som er rett og galt? Det kan være her vi undrer oss på 

hva som er godt og ondt. På hva som har verdi og hva som ikke har det. Og på 

hvordan vi på best mulig måte kan leve riktig i forhold til hverandre. Hit er det 

hver og en av oss bringer hvert sitt sett fordommer som blir satt i spill og på 

spill igjen og igjen. Det er i denne livsverdenen det til stadighet kan 

forekomme horisontsammensmeltninger. Og at horisontsammensmeltninger 

forekommer tror jeg er hevet over enhver tvil. Hvordan skulle vi ellers kunne 

snakket om samfunn og kulturer? Eller om vår livsverden? Denne vår 

livsverden hvor hver og en av oss beveger seg fremover, samtidig med at også 

denne livsverdenen også beveger seg fremover. Verden har faktisk utviklet seg 

på godt og vondt siden den gang vi mennesker levde av jakt og av å sanke 

spiselige ting fra naturen. Som Gadamer uttrykker det et sted: ”the horizon of 

the present is continually in the process of being formed because we are 

continually having to test all our prejudices.”54  Det handler altså her om våre 

fordommer. Men kan nå alt dette ha noen betydning for etikk og moralfilosofi? 

Kan virkelig våre fordommer skal ha relevans for disse områdene? 

                        Naturligvis er ikke dette innlysende. Men jeg tror altså allikevel 

det kan forholde seg slik. Og det hovedsakelig av to årsaker. Den første 

årsaken dreier seg om det jeg har prøvd å vise så langt i dette kapittelet. Det 

bør naturligvis ikke være nødvendig å gjenta for mye av dette nå, men en kort 

oppsummering kan allikevel være på sin plass. Våre bevisste og ubevisste 
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fordommer, altså en bred og i utgangspunktet mer nøytral forståelse av 

fordomsbegrepet, kan være en forutsetning for at vi overhodet skal kunne være 

handlende aktører i vår livsverden. Dermed naturligvis også for at vi skal være 

moralske aktører. Hvis det så er riktig at en av våre dypeste og mest 

grunnleggende fordommer er tillit, så kan det kanskje allerede ligge noe etisk 

forut for våre samhandlinger i livsverdenen. Hvis det altså er slik det forholder 

seg, og hvis vi kan forstå en fordom også som noe positivt, så tror jeg det kan 

sette fordomsbegrepet i et mer positivt lys i forhold til etikk. Fordommer 

trenger ikke være uforenelig med etiske refleksjoner. 

                        Den andre årsaken til at jeg tror fordommene kan ha relevans 

for etikk handler om respekt for den andre. Dette kan rent filosofisk være et 

vanskelig tema å drøfte noe særlig utfyllende. Jeg vil derfor her støtte meg på 

en generell psykologisk antagelse, nemlig at det er godt for ethvert individs 

selvfølelse å bli sett og å bli hørt i så stor grad som mulig. Jeg vil tro det er 

overveiende enighet om akkurat dette. Det handler altså om respekt for den 

andre. Jeg viser ikke respekt overfor den andre hvis jeg setter til side eller 

holder tilbake større eller mindre deler av mine fordommer. Jeg viser derimot 

den andre respekt hvis jeg fremstår overfor vedkommende som et, på godt og 

ondt, mest mulig helhetlig individ. Når jeg altså står åpent frem med min 

karakter, og viser at jeg faktisk stiller krav til mine omgivelser. Jeg tror den 

andre da vil føle seg mer godtatt som et subjekt med egne meninger, 

intensjoner og behov. Det kan kanskje inspirere den andre til å rette seg utover 

i sin omverden og stille krav til sine omgivelser, blant annet også til meg. Den 

andre vil kort og godt føle seg sett og tatt på alvor. Og nettopp det er viktig for 

ethvert individs gode selvfølelse. Skulle jeg på den annen side holde igjen eller 

skjule deler av mine fordommer, vil den andre lettere kunne føle seg redusert 

til et barnlig, uselvstendig eller mindreverdig individ som ikke er helt i stand til 

å ta vare på seg selv. Og det er trolig ikke det mest fruktbare utgangspunktet 

for det mellommenneskelige samværet, samholdet og samarbeidet. 

                        Det finnes trolig bedre utgangspunkter enn dette for å foregripe 

fullkommenheter hos hverandre. Nå kan det nok her innvendes at dette 

begynner å ligne på en etikk for selvstendige individer som fritt kan foreta sine 

valg, en etikk jeg i det ovenstående har stilt meg noe skeptisk overfor. Denne 

skepsisen fastholder jeg. Men min noe kritiske holdning her bunner ikke i at 
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denne formen for etikk nødvendigvis er feil eller dårlig i seg selv. Jeg er 

skeptisk en slik etikk fordi jeg finner at den kan bli noe for snever. Den sier 

enkelt og greit ikke nok om hva etikk faktisk kan innebære. Siste ord om 

forholdet mellom mine fordommer og respekten overfor den andre ble altså 

ikke sagt i forrige avsnitt. Av og til kan det nemlig være nødvendig å sette en 

del av sine fordommer til side i møtet med den andre. Jeg tenker på situasjoner 

der den andre er for eksempel et barn, en syk person, en som av forskjellige 

årsaker faller utenfor eller en som ganske enkelt behøver en eller annen form 

for hjelp. I slike situasjoner bør jeg sette noen av mine fordommer til side, 

lempe på kravene overfor den andre og gi vedkommende større spillerom å 

utfolde seg i enn i mer hverdagslige omstendigheter. Jeg står med andre ord 

overfor en etisk fordring. I slike situasjoner er det jeg virkelig merker at jeg, 

slik Løgstrup uttrykker det, har den andres liv i mine hender. 

                        Jeg kan selvfølgelig ikke sette for mange av mine fordommer ut 

av spill. Det vil gjøre meg til en person dårlig skikket for handling. Jeg bør 

også være meg bevisst hvilke av mine fordommer jeg skal sette til side, slik at 

for-forståelsen og forutsetningene jeg går inn i situasjonen med, gjør meg best 

mulig i stand til å hjelpe den andre. Forhåpentligvis vil den andre da etterhvert   

fremstå som et mer og mer helhetlig og selvstendig individ, som til slutt krever 

at jeg møter det med alle mine fordommer i og på spill. Men hvilke av mine 

fordommer bør jeg holde tilbake for å være en så god som mulig hjelper eller 

veileder? Hvordan kan jeg vite at det er ut fra de riktige fordommene jeg 

prøver å være den andres støtte? Og i litt større perspektiv, hvilke av mine 

fordommer er det som er riktige, gode eller verdifulle, og hvilke av dem er det 

som er lite holdbare? Når er det den andre skal nå frem til meg med sine krav 

og fordommer, og når er det vedkommende behøver korreksjon? Hvordan kan 

jeg altså vite om mine fordommer er de riktige? Eller som Gadamer spør seg: 

”…what is the ground of the legitimacy of prejudices? What distinguishes 

legitimate prejudices from the countless others which it is the undeniable task 

of critical reason to overcome?”55 Som vi har sett ovenfor kan dette for 

Gadamer være vanskelige spørsmål å svare epistemologisk på. Vi prøver av 

den grunn å stille ham andre spørsmål. 
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                        Derfor kan det allikevel kanskje la seg gjøre å besvare disse 

spørsmålene. Men da må vi altså prøve å skifte fokuset fra epistemologi til 

ontologi. Mennesket er altså et konstant tolkende vesen. Det beveger seg ut i 

sin omverden på grunnlag av et sett bevisste og ubevisste fordommer, der 

kanskje tillit er en svært fundamental fordom. Vi lever alle i samme verden, 

vår livsverden. I denne livsverdenen er det ustanselig et ufattelig antall 

fordommer i spill og på spill. Her er det hver enkelt av oss til enhver tid 

befinner seg i en eller annen situasjon. En situasjon representerer ifølge 

Gadamers definisjon: “a standpoint that limits the possibility of vision.”56 

Videre, slik Gadamer ser det er begrepet horisont essensielt for begrepet 

situasjon. Horisonten utgjør ”the range of vision that includes everything that 

can be seen from a particular vantage point.”57 

                        Jeg lever altså innenfor en horisont som er mitt liv. Den 

horisonten utgjøres av alle mine fordommer, riktige så vel som gale. Innenfor 

denne horisonten, eller skal man si situasjonen, finner jeg naturligvis mye 

familiært, nemlig alt det som utgjør min hverdagslige eksistens. Men jeg finner 

også noe som umiddelbart er meg fremmed. I de fjernere delene av min 

horisont finnes det ting jeg slett ikke er helt sikker på. Og ikke minst, hva 

befinner det seg bak horisonten? Alt dette er det faktisk mulig for meg å finne 

ut av. Horisonten min er nemlig ikke lukket. Når jeg setter mine fordommer i 

spill og på spill, støter disse uvilkårlig på andre fordommer. Og skal jeg være 

et mer eller mindre velfungerende medlem av mitt samfunn, er jeg simpelthen 

nødt til stadig å evaluere og revurdere mine fordommer i forhold til alle de 

andre fordommene jeg støter på. Dette kan naturligvis være begrensende, og 

dermed virke frustrerende. Men da legger jeg kanskje ikke nok vekt på 

mulighetene dette faktisk også innebærer. Jeg glemmer kanskje at jeg 

foregriper en fullkommenhet. 

                        Her, og ingen andre steder, er det nemlig jeg kan bli bedre kjent 

med så vel det som befinner seg i vår hverdagslige delene av vår livsverden 

som i de mer perifere delene av den. Gadamer oppsummerer mye av det 

ovenstående på følgende måte: ”Just as the individual is never simply an 

individual because he is always in understanding with others, so too the closed 
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horizon that is supposed to enclose a culture is an abstraction. The historical 

movement of human life consists in that it is never absolutely bound to any one 

standpoint, and hence can never have a truly closed horizon.”58 Gadamer 

understreker som vi ser her at denne bevegelige og tøyelige horisonten ikke 

bare gjelder alle individuelle horisonter, men også de kulturelle. I dagens 

såkalte globale landsby kan dette være en viktig ting å tenke over. 

                        Vi ser stadig vekk at kulturelle fordommer støter mot 

hverandre. I de fleste tilfellene løser faktisk spørsmålet seg på et relativt 

fredelig vis. Men dessverre fører disse til tider svært forskjellige fordommene 

noen ganger til mer eller mindre voldelige sammenstøt når de er i spill mot 

hverandre. Vi glemmer kanskje at fordommer i spill også er fordommer på 

spill. Vi glemmer videre kanskje også mulighetene som kan finnes i møtet med 

fremmedartete fordommer. Hvorfor skulle vi ikke her kunne foregripe en 

fullkommenhet som er like sann og helhetlig som den vi foregriper i vår nære 

livsverden. Er det ikke her vi kan finne ut hva som er på den andre siden av 

horisonten? Jeg tror ikke jeg er den eneste som undrer på hva det kan være. Vi 

er faktisk alle i bevegelse hele tiden. Vi rører på oss. Vi sitter ikke stille i 

livene våre. 

                        Jeg tror mulighetene møter mellom fremmede kulturer kan åpne 

er både interessante og spennende. Vår livsverden kan være stor. Som den 

amerikanske sangerinnen Anette Peacock synger: ”We all live at the same 

adress, c/o Earth.” Men vår verdens historie inneholder mange eksempler på at 

slike møter har gått galt. Det kunne nok vært interessant å drøfte hva Gadamers 

hermeneutikk eventuelt kunne ha bidratt med i slike møter. Allikevel skal jeg 

la dette temaet ligge her. Det faller vel strengt tatt noe utenfor rammene for 

dette arbeidet. For her er fortsatt temaet å drøfte muligheten for at Gadamers 

hermeneutikk også kan implisere en etikk. Og i dette kapittelet har jeg prøvd å 

drøfte hvilken rolle våre fordommer eventuelt kan ha i etisk tenkning 

                        . Det har jeg gjort gjennom først å gjøre rede for det Gadamer 

kaller sin rehabilitering av fordomsbegrepet. Med utgangspunkt i Heideggers 

tanker omkring mennesket som et konstant tolkende vesen og om 

forutsetningen av en viss for-forståelse for overhodet å komme noen vei i 
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verden, utleder Gadamer en i utgangspunktet nøytral forståelse av en fordom. 

Har vi en fordom kan vi nok være både dogmatiske og trangsynte. Men vi kan 

også være romslige og vidsynte. Om en fordom er positiv eller negativ 

kommer helt an på konteksten. Men hvordan kan vi finne ut hvilke fordommer 

som er riktige og hvilke som er gale? Stiller vi dette som et rent epistemologisk 

spørsmål til Gadamer, kan han få problemer med å svare. Men dette er kanskje 

ikke de beste spørsmålene å stille i denne sammenhengen. Jeg finner nemlig at 

vi går glipp av mye hos Gadamer hvis vi stopper her. 

                        Jeg tror det her er mer fruktbart å stille Gadamer ontologiske 

spørsmål. Ting kan tyde på at det like gjerne er dette Gadamer selv har i 

tankene. Fordommene kan i lys av slike spørsmål forstås som grunnlaget eller 

fundamentet for våre handlinger, altså for der vi til enhver tid er. Vi revurderer, 

evaluerer eller skifter ut fordommer i den velkjente og endeløse hermeneutiske 

sirkelbevegelsen. For å komme i gang med dette må vi foregripe en 

fullkommenhet. Men Gadamers utgangspunkt er tolkning av tekster. Og det er 

unektelig en viss forskjell mellom å foregripe fullkommenheten i et verk eller 

en bok enn hos et annet menneske. Jeg tror Gadamer her kan trenge støtte hvis 

dette skal ha etisk relevans. Siden vi prøver å lese Gadamer med en ontologisk 

innfallsvinkel, må denne støtten ligge i en svært grunnleggende 

mellommenneskelig relasjon. Jeg tror denne relasjonen kan være tillit. Kanskje 

tillit kan være vår mest grunnleggende og fundamentale fordom? 

                        Hvis det stemmer, kan tanken på en fordom allerede i sitt 

utgangspunkt inneholde en etisk dimensjon. Vi kan kanskje si at det er på 

grunnlag av våre fordommer vi tillitsfullt danner våre samfunn og vår 

livsverden. Men en fordom kan være så mangt. Den kan være riktig eller feil, 

eller den kan være god eller dårlig. Dette kan vi finne ut av. Våre fordommer 

kan gjøre oss i stand til å bevege oss ut i vår omverden. Da setter vi altså våre 

fordommer i spill. Men vi setter dem samtidig også på spill, nærmere bestemt 

mot alle andres fordommer, som vi ubønnhørlig vil støte på før eller senere, 

mest sannsynlig før. Her er det vi tillitsfullt kan foregripe en fullkommenhet. 

Her er det vi kan oppnå enighet og forståelse med den og de andre. Her er det 

forståelseshorisonter kan smelte sammen. Og her er det vi sammen tillitsfullt 

kan utvikle forholdene i vår livsverden på best mulig måte. Det kan vi ha tillit 

til. 
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                        Dette forutsetter samhandling og samarbeide. Av den grunn har 

jeg påpekt at det kan være viktig å vedkjenne seg sine fordommer overfor den 

andre. Jeg tror det kan få oss alle til å føle oss godtatt og tatt på alvor som 

aktive subjekter, og vi kan dermed få underbygget vår gode selvfølelse. Vi kan 

kanskje da få bedre forståelse for hvilke fordommer vi skal ta med oss inn i en 

situasjon der den andre virkelig trenger en eller annen form for hjelp, altså når 

vi står overfor en etisk fordring. Kanskje vi også lettere kan forstå når det er vi 

står overfor en slik fordring? Våre fordommer kan altså være vårt fundament 

som moralske vesener. Allikevel, på dette grunnlaget vil det nok være noe 

forhastet å konkludere med at Gadamers hermeneutikk faktisk impliserer en 

etikk. Og det av flere årsaker. Jeg skal i det følgende konsentrere meg om tre 

av dem. 

                        For det første, vel og merke kan det nok sies at vi tillitsfullt 

gang etter gang søker horisontsammensmeltninger. Men at vi virkelig 

inkluderer den andre i vår forståelseshorisont følger ikke nødvendigvis naturlig 

fra det. Vil vi ikke så godt det lar seg gjøre mer eller mindre automatisk prøve 

å tilpasse andres fordommer til våre egne? Kan det ikke fort bli mye ”først meg 

selv, og så meg selv” her, som for eksempel når Warnke oppsummerer en av 

sine redegjørelser for Gadamers fordomsbegrep på følgende måte: ”We project 

our prejudices back on our history from the point of wiev of how that history 

has developed and how we anticipate that it will continue to unfold.”59 Dette 

synes å være helt i tråd med Gadamer. Men det synes ikke å være i tråd med 

det vi vanligvis forbinder med etikk. Jeg tror jeg har klart å vise mulighetene vi 

har til å komme oss videre med våre fordommer. Men det er altså slett ingen 

selvfølge at vi til enhver tid klarer det, eller vil det. 

                        Den andre årsaken til at vi ikke kan konkludere med at det er 

våre fordommer som er etikkens grunnlag ligger kort og godt i at det så langt 

er sagt svært lite om hva det eventuelt er som er godt og riktig. Her strekker 

kanskje ikke begrepet fordom til alene. Vel og merke har vi vært inne på at 

tillit er noe de langt fleste av oss kan regne som et gode. Men dette kan være 

både et for vidtfavnende og et for snevert utgangspunkt. Det kan nok være 

behov for noe mer utfyllende. Det samme gjelder den tredje årsaken. For sist, 

                                                 
59 The Cambridge Companion to Gadamer, s. 90 (mine uthevelser). 
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men ikke minst, kanskje den andre har blitt noe borte oppe i alt dette. Et jeg 

eller et selv, altså fordommene og forståelseshorisonten, er kanskje en 

forutsetning for å være en etisk eller moralsk aktør. Men en etikk kan vi vel 

egentlig ikke snakke om før også den andre har en like viktig rolle. Jeg prøver 

altså å undersøke om Gadamers hermeneutikk kan implisere en etikk. Men det 

virker altså som om det er flere punkter som må begrunnes bedre hvis så er 

tilfelle. Jeg vil ta til med dette i neste kapittel, som skal handle om den andre 

årsaken til at min interesse for Gadamer i etisk perspektiv ble vakt, nemlig 

hans syn på erfaring som er essensielt negativt begrep.  
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3. Den negative erfaringen – om det å ta feil. 

 

                        Jeg har satt et lite spørsmålstegn ved om det er slik at vi alltid 

vil inkludere den andre i vår forståelseshorisont. Et opplagt svar her er at det 

vil vi vel neppe. Men som vi har sett ovenfor, så finnes det andre inkludert i 

vår forståelseshorisont allerede i utgangspunktet. Det betyr selvfølgelig ikke at 

vi, når vi etter hvert begynner å utvikle oss, må fortsette å inkludere den andre. 

Allikevel, det finnes ting som kan tyde på at det ikke er et spørsmål om vi vil 

eller ikke, men at vi faktisk må inkludere den andre i vår forståelseshorisont. 

Jeg tenker nærmere bestemt på Gadamers syn på erfaring som et essensielt 

negativt begrep. Jeg vil bruke dette kapittelet til å gjøre rede for og drøfte 

nettopp det. Siden jeg leser Gadamer med en ontologisk vinkling, vil jeg også 

se om dette kan ha slike implikasjoner. Jeg skal naturligvis også forsøke å 

knytte dette til etikk. I den siste delen av kapittelet vil jeg med denne 

ontologiske bakgrunnen prøve å plassere Gadamer epistemologisk. Dette skal 

være et grunnlag for et innledende forsøk på å plassere en eventuell gadamersk 

etikk, noe som skal avslutte dette kapittelet. 

                        Et sted skriver Gadamer følgende: ” It is part of our historical 

finitude that we are aware that others after us will understand in a different 

way.”60 En tolkning er altså ifølge Gadamer uavsluttbar. For ham er det altså 

en selvfølge at de som kommer etter vil forstå annerledes. Også i vår samtid 

kan det finnes andre mennesker som forstår på en litt annerledes og forskjellig 

måte fra vår. Dette er kanskje en naturlig følge av Gadamers syn på mennesket 

som endelig og begrenset, at han erkjenner at hans forståelse alene ikke klarer 

å uttømme et objekt for mening og betydning. Våre tolkninger er altså 

uavsluttbare. Men som vi så i forrige kapittel betyr ikke denne begrensningen 

og endeligheten at det er begrenset med muligheter i livene våre. Vi er alle 

deltakere i tradisjonen og historien. Til denne prosessen kan vi alle potensielt 

bidra på svært mange og svært forskjellige måter. Vi har alle en plass i vår 

livsverden. Allikevel inneholder altså våre liv en begrenset og endelig 

dimensjon. Det er ganske enkelt en grense for hvor mange erfaringer et 

enkeltindivid kan gjøre seg i løpet av et livsløp. Og vi kan alle ta feil. 

                                                 
60 Truth and Method, s. 373. 
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Den negative erfaringen – et produktivt begrep.  

 

                        Det er altså begrepet erfaring som kan være det mest fruktbare å 

ta utgangspunkt i her. For Gadamer er erfaring en prosess. Og det er essensielt 

et negativt begrep. Erfaring oppstår når vi oppdager at “what was typical is 

shown not to be.”61 Vi kan med andre ord si vi får en erfaring i ordets egentlige 

betydning når vi oppdager at noe ikke er slik vi trodde det var. Allikevel er 

erfaring et produktivt begrep.  ”It is not only that we see through a deception 

and hence make a correction, but we acquire a comprehensive knowledge.”62 

Gjennom å oppdage at vi tar feil, får vi altså mer kunnskap. Selvfølgelig er det 

en del av begrepet erfaring at ting blir kontinuerlig bekreftet. Allikevel, strengt 

tatt kan vi ikke ha den samme erfaringen to ganger. ”When we have had an 

experience, this means that we posess it.”63 Vi kan få styrket vår erfaring 

gjennom bekreftelser. Men, virkelig erfaring består altså i å erkjenne at vi tok 

feil og må revurdere en sak. Virkelig erfaring er å vite at vi til enhver tid kan 

bli overrasket av at ting viser seg å ikke være helt slik som vi trodde. 

                        Det kan altså synes som om Gadamer skiller mellom å ha en 

erfaring og å få en erfaring. Når vi har en erfaring kan vi selvfølgelig si vi har 

kunnskap og viten om noe. Allikevel, vi lærer ikke noe nytt gjennom kun å ha 

en erfaring. Med andre ord, har vi erfaringer står vi på en måte fast i våre 

fordommer. Dessuten kan en erfaring over tid gradvis forandre seg gjennom 

nye saksforhold som dukker opp, altså gjennom nye erfaringer vi får. Her kan 

det konstante i det å få en erfaring ligge. Når vi får en erfaring kan det gi oss 

ny og bedre innsikt. Som Gadamer skriver: ”Insight is more than the 

knowledge of this or that situation. It always involves an escape from 

something that had deceived us and held us captive.”64 Det å være erfaren vil 

altså si at man erkjenner at enhver erfaring man har potensielt kan bli motsagt 

av en erfaring man får. Dette er ifølge Gadamer nært knyttet til det å være 

menneske. ”This experience is always to be acquired, and from it no one can 

be exempt. Experience in this sense belongs to the historical nature of man.”65 

                                                 
61 Truth and Method, s. 353. 
62 Ibid., s. 353.   
63 Ibid., s. 353. 
64 Ibid., s. 356.      
65 Ibid., s. 356.    
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                        Det virker som om erfaring kort og godt også kan implisere en 

erkjennelse av at vi noen ganger rett og slett tar feil. Ifølge Gadamer er ikke 

det å ”være erfaren” kjennetegnet av ”the fact that somebody already knows 

everything and knows better than anyone else.”66 Tvert imot, en erfaren person 

er en person som erkjenner at vedkommende har tatt feil og kommer til å ta feil 

flere ganger i fremtiden. Videre erkjenner den erfarne personen at alle 

skuffelsene vedkommende har opplevd når tolkninger svikter også kan 

inneholde nye muligheter. Alt dette medvirker ifølge Gadamer til at en erfaren 

person får økt sin kritiske sans, samtidig som at vedkommende utvikler større 

åpenhet mot det som er nytt. En erfaren person er altså: ”someone who is 

radically undogmatic; who, because of the many experiences he has had and 

the knowledge he has drawn from them, is particularly well equipped to have 

new experiences and learn from them.”67 En erfaren person erkjenner med 

andre ord at en tolkning prinsipielt er uavsluttbar.  

                        Kort oppsummert, erfaring i sin mest grunnleggende form er 

“initially always experience of negation: something is not what we supposed it 

to be”68 Gadamer understreker at dette ikke er et pessimistisk syn, selv om vi 

altså får nye erfaringer kun gjennom negative forekomster av fenomener og 

saksforhold. Det er nemlig dette som gir oss muligheten til å komme oss ut av 

forestillinger vi på sett og vis sitter fast i, og dermed oppnå ny, annerledes og 

kanskje bedre viten. Kort sagt, det er her vi øker vår innsikt, til tross for at 

denne formen for erfaring også kan sies å være en erkjennelse av endeligheten 

og begrensningen ved det å være menneske. Vi møter altså stadig skuffelser. 

Vi erfarer at ingenting kommer tilbake. En viktig del av det å være erfaren 

består i erkjennelsen av ”the limited degree to which the future is still open to 

expectations and planning or, even more fundamentally, to have the insight 

that all the expectation and planning of finite beings is finite and limited.”69 

Men en like så viktig del av denne erfaringen består altså i vissheten om at 

skuffelser også kan innebære nye muligheter for horisontsammensmeltninger, 

muligheter som kan medføre en utvidelse av vår forståelseshorisont, altså en 

utvidelse av så vel vår viten som vår tilværelse. 
                                                 
66 Truth and Method, s. 355.  
67 Ibid., s. 355.  
68 Ibid., s. 354. 
69 Ibid., s. 357.   
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                        Hvorvidt Gadamers erfarne person faktisk eksisterer eller kun er 

å anse som et ideelt forbilde må nok forbli et åpent spørsmål her. For hvilke 

etiske implikasjoner kan det ha, hvis det er riktig at erfaring er et essensielt 

negativt begrep? Jeg tror faktisk Gadamer kan ha rett i akkurat det. Dette 

stemmer faktisk til forveksling med både en metodisk vitenskapelig og en mer 

intuitiv og hverdagslig oppfatning av erfaringsbegrepet. Den kanskje mest 

forbilledlige vitenskapelige metoden er den hypotetisk-deduktive metoden. Der 

har vi i utgangspunktet en hypotese, som vi så tester gjennom en observasjon i 

naturen eller et eksperiment. Hypotesen bygger gjerne på noe vi vet fra før. 

Når så hypotesen er blitt bekreftet noen ganger, regner vi den gjerne som 

verifisert. Vi har altså på en måte fått bekreftet våre erfaringer. Men ny 

erfaring i streng forstand får vi kun når vår hypotese ikke strekker til, med 

andre ord når vi kan observere at ting ikke var akkurat slik vi trodde. Også her 

er altså erfaring i sin mest fundamentale form et essensielt negativt begrep.70  

                        I mer hverdagslige sammenhenger tror jeg også det er relativt 

uproblematisk å hevde at vi også der kan oppfatte erfaring som et essensielt 

negativt begrep. Det er menneskelig å feile. Dette er vel et utsagn de langt 

fleste av oss intuitivt vil slutte oss til. Vi har alle tatt feil for mange ganger til 

at vi vil benekte akkurat det. Dette er faktisk gammel visdom. Vi har også de 

gamle munnhellene som sier at man lærer av sine feil, og at man lærer så lenge 

man lever. Derfor tror jeg vi alle kan slutte oss til at begrepet erfaring har en 

fremtredende negativ dimensjon. Og at det faktisk også kan være produktivt å 

ta feil. Som nevnt finner Gadamer at det negative aspektet ved erfaring hører 

til ”menneskets historiske natur”. Denne erfaringen ”refers chiefly to painful 

and disagreeable experiences…”71, som Gadamer skriver et sted. Alt dette kan 

bety at den negative erfaringen, altså det å ta feil, kanskje har en ontologisk 

side. I ontologisk perspektiv kan nemlig erfaring som et essensielt negativt 

begrep bety at muligheten til å ta feil ligger forut for selve erfaringsbegrepet. 

                                                 
70 I bakgrunnen her lurer det et tema det nok ikke er rom for å komme nærmere inn på i dette arbeidet. I sin 
analyse av erfaringsbegrepet hevder nemlig Gadamer at den metodiske vitenskapen har et for ensidig syn på 
begrepet erfaring. Dette er neppe helt riktig. Hvis vi nå holder oss til den hypotetisk-deduktive metoden, så får 
man altså der bekreftet erfaringene man har når for eksempel et eksperiment lykkes. Gadamer finner at dette 
riktignok fanger inn en del av begrepet, men at erfaring i sin reneste form får vi kun når vi oppdager at ting ikke 
er slik vi trodde de var. For eksempel når et eksperiment mislykkes, hvilket i henhold til den hypotetisk-
deduktive metoden er nettopp det som gjør at vi kan få nye erfaringer. Da må vi nemlig revurdere situasjonen og 
prøve og finne ut hva som gikk galt. Jeg klarer ikke å se den store forskjellen her.     
71 Truth and Method, s. 356.    



 

 44

                        Dette kan altså være et vesenstrekk ved det å være menneske. 

La oss vende tilbake til Baier et øyeblikk. En dag når barnet søker næring er 

det ikke morens bryst det finner. Barnet tar altså feil. Allikevel søker det seg 

tillitsfull mot tåteflasken eller skjeen. Det får også samtidig en ny erfaring. 

Helt til denne også slår feil og næringen kommer i en kopp og på en tallerken, 

som barnet fortsatt tillitsfullt griper etter. Slik fortsetter vi alle uten unntak å ta 

feil og å prøve på nytt. Slik får vi flere og flere fordommer. Vi får mer viten, vi 

utvider vår forståelseshorisont og vi får flere muligheter. Her står vi i 

utgangspunktet likt alle sammen. Vi kan alle med tiden bli det Gadamer kaller 

erfarne personer med en hermeneutisk bevissthet. Men kan nå denne erfarne 

personen være et etisk forbilde eller ideal for oss? Eller mer nøyaktig, hvilke 

etiske implikasjoner kan det ovenstående ha?  

 

Det erfarne mennesket – spørsmålet og dialogen. 

 

                        Hvis det er riktig at det er et vesenstrekk ved mennesket at vi 

kan ta feil og at en tolkning er uavsluttbar, tror jeg faktisk dette kan ha etisk 

interesse. Dette kan nemlig medføre at jeg når som helst kan få en ny erfaring, 

som gjør at jeg må revurdere og reformulere den erfaringen jeg har. 

Fordommer i spill er fordommer på spill. Kan dette også være en av våre mest 

fundamentale fordommer? Vi vet jo at vi har tatt feil, og at vi helt sikkert 

kommer til å gjøre det igjen. Når vi ut fra våre fordommer foregriper en 

fullkommenhet finner vi slett ikke alltid denne. Allikevel prøver vi igjen og 

igjen å foregripe en enda en fullkommenhet. Hvis dette er riktig, kan det ha 

etiske implikasjoner. Vi er endelige og begrensede vesener, og vi søker 

tillitsfullt ut i vår omverden. Jeg vet kanskje innerst inne at når jeg møter den 

andre er det ikke nødvendigvis jeg som har rett. Det er ikke alltid den andre 

som skal omvendes til mitt syn. Dette er et gjensidig forhold, som kan være 

fundamentalt og grunnleggende i møtet mellom mennesker. Her står vi alle og 

enhver i utgangspunktet likt. Jeg tror dette kan være et etisk utgangspunkt. 

                        Gadamer vil altså gjøre oss bevisste om at også de ubevisste 

fordommene kan spille en rolle i livene våre. Våre vurderinger, refleksjoner, 

avgjørelser og dommer skjer ikke helt upåvirket av vårt historisk situerte 

ståsted. Vi kan ikke sette våre fordommer helt i parentes. Dette er Gadamers 
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erfarne person seg bevisst, og det er denne bevisstheten Gadamer kaller 

hermeneutisk bevissthet. Ifølge ham karakteriseres denne bevisstheten av ”the 

logical structure of openness”72. Dette leder oss rett til begrepet spørsmål. Når 

vi har tatt feil enda en gang, retter vi oss ut mot vår omverden. Vi spør for 

eksempel hvorfor vi tok feil, og hva vi kan gjøre for ikke å ta feil neste gang. 

Vi kan kort og godt ikke få erfaringer uten å stille spørsmål. Vi vet at det bare 

er et tidsspørsmål før vi kan ta feil igjen. Et spørsmål forutsetter altså at et 

objekt eller et saksforhold kan være enten det ene eller det andre. “From a 

logical point of view, the openness essential to experience is precisely the 

openness of being either this or that. It has the structure of a question.”73 

Gadamer anser erfaring for å være dialektisk begrep. Han finner videre at det 

er Hegel som har grepet dette aspektet ved erfaringen best. Allikevel er det 

ikke den hegelske dialektikken Gadamer griper tak i akkurat på dette punktet. 

For Hegel gjelder det som kjent å oppnå den perfekte erfaringen. Gjennom det 

oppheves på en måte hele erfaringsbegrepet. For Hegel finnes så å si ”the end 

of history”. Det gjør det ikke for Gadamer. 

                        Derfor er det den platonske dialektikken Gadamer her finner 

mest fruktbar for sin hermeneutikk, nærmere bestemt i den sokratiske docta 

ignorantia, eller ”the knowledge of not knowing.”74 Som kjent var det Sokrates 

som hadde mest visdom, siden han visste at han ikke visste. Men Sokrates 

visste å stille spørsmål. Han kunne gi sine spørsmål mening og retning. 

Gjennom samtalene han engasjerte seg i, søkte han høyere innsikt. Og det 

forutsetter at det som diskuteres kommer frem i et så klart lys som mulig. Nå er 

det ikke nødvendigvis alltid enkelt å stille et spørsmål. En av tingene Platon 

prøver å vise oss er nettopp at det kan være vanskeligere å stille spørsmål enn å 

svare på dem. Platon beskriver ifølge Gadamer en komisk forvirring mellom 

spørsmål og svar, viten og uvitenhet, og der finner Gadamer ”a profound 

recognition of the priority of the question.”75 Vi husker vel alle Platons 

beskrivelse av Sokrates, som i dialogene hadde en rolle det han skulle prøve å 

lede spørsmålene i mest mulig fruktbar retning. Sokrates ville ha mer 

kunnskap. Han ville vite hva som er sant. I de platonske dialogene finner man 
                                                 
72 Truth and Method, s. 362 (Gadamers uthevelse). 
73 Ibid., s. 362.    
74 Ibid., s. 362. 
75 Ibid., s. 363 (Gadamers uthevelse). 
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ikke alltid ut av det man diskuterer. Men Sokrates mister aldri motet av den 

grunn. Når man befinner seg der vet man i alle fall hva som ikke er gode svar 

på spørsmålene man har stilt. Dermed kan man gi sine spørsmål bedre retning 

neste gang.76 Det utgjør kanskje ikke nødvendigvis noen fare for vår 

selvstendighet og vår utfoldelse at vi noen ganger må gi opp noen av våre 

oppfatninger på grunn av et bedre argument. Kort sagt, det er ikke farlig at 

livet også består av skuffelser, og ikke bare fri og individuell selvhevdelse. 

”The art of questioning is the art of questioning ever further – i. e., the art of 

thinking.”77 Vekten skal altså ligge på mulighetene, ikke skuffelsene. 

                        I dette positive elementet ved erfaringens negativitet ligger det 

kanskje en etisk fordring om en mer ydmyk holdning overfor vår omverden. 

Vel og merke har vi erfaring. Men vil vi utvikle oss, og det vil vi, må vi også få 

nye erfaringer. Da må vi altså stille spørsmål. For eksempel når vi konfronteres 

med ting og fenomener vi ikke umiddelbart ut fra våre fordommer er fortrolige 

med. Noe av det vi konfronteres med vil stadig vekk være den andre. Her kan 

vi tillitsfullt foregripe en fullkommenhet. Kanskje et spørsmål til den andre kan 

klargjøre gjeldende sak. Da er det altså ikke nødvendigvis vi som skal få 

fremmet våre synspunkter. Skulle nå på den annen side den andre ikke 

overbevise oss om at vedkommende vet bedre, så har vi i alle fall sammen 

kommet til at vi ikke vet. Det gir oss faktisk en høyere innsikt. Da kan vi 

sammen begynne å stille andre og bedre spørsmål. Dette kan legge forholdene 

til rette for vårt videre samarbeide og samhold. Dette kan kanskje gagne hver 

og en av oss både som individer og som medmennesker. Vi bør kanskje heller 

legge vekten på å stille spørsmål, enn å prøve å få fremmet våre standpunkter 

ved enhver anledning. Denne muligheten har vi til enhver tid i dialogen.  

                        Jeg tror de aller fleste langt på vei kan være enige i alle disse 

ganske vidtfavnende formuleringene, også en filosof som Gemma Corradi 

Fiumara. Men ser vi litt nærmere på alt dette kan det reise seg nye spørsmål, 

noe som kanskje er naturlig ut fra det Gadamer kaller spørsmålets prioritet. Så 

når Corradi Fiumara stopper opp ved dette, blir hun svært kritisk til Gadamer. 

Hun finner at Gadamer gjennom denne sterke vekten på spørsmålet ikke 

kommer frem til den åpne, frie og uavsluttbare dialogen. Tvert imot, Gadamer 

                                                 
76 Et flott eksempel på det finner vi i Theaitetos, 210 b-c. 
77 Truth and Method, s. 367.  
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lukker heller igjen for muligheten for en ekte og inkluderende dialog. Corradi 

Fiumara påpeker helt riktig at en ekte dialog i tillegg til å stille spørsmål også 

medfører det å lytte. Det er nettopp her hun finner at Gadamer svikter. Kort og 

godt, ”why listen and pay heed when involved in the superior, ”sublime” 

activity of posing questions?”78 Corradi Fiumara finner at Gadamers teori 

“seems to ignore the questioning resources of the interrogated object.”79 Det 

kan synes som om Gadamer mangler “a willingness to be questioned on our 

own claim to pose questions.”80 

                        Corradi Fiumara er enig i at vi ofte bruker spørsmål som en 

slags “initial access to a problem”.81 Det er helt vanlig. Men ”Why theorize it, 

recommend it, proclaim its primacy?”82 Ifølge Corradi Fiumara er ikke dette 

ideelt for hermeneutiske formål. Det kan faktisk virke som om hun finner at 

det ikke egentlig er hermeneutikk Gadamer bedriver, men derimot helt 

tradisjonell epistemologi. Hun påpeker at for Gadamer er det en forutsetning 

for spørsmålet at en ting kan være enten det ene eller det andre, altså enten slik 

eller slik og ingenting annet. Men vil det ikke da fort bli vinnerens eller det 

tradisjonelle slik som vinner frem igjen og igjen? Er det noen plass her for 

annerledes spørsmål, svake stemmers spørsmål eller for ”creative messages 

from beyond the intended conceptual scope of the question”?83 Slik Corradi 

Fiumara ser det driver Gadamer i for stor grad med ”variegated recombinations 

of homogeneous elements.”84 Det er ikke dette hun forbinder med 

hermeneutikk.  

                        Corradi Fiumara vil ha en hermeneutikk med så å si større 

takhøyde enn det hun mener å finne hos Gadamer. For henne er hermeneutikk 

”especially intended to explore ulterior dimensions, facets, and features; it tries 

to break away from binary oppositions of the either/or type.”85 Corradi 

Fiumara vil kort sagt inkludere elementer og perspektiver som tradisjonelt for     

en stor del har blitt lagt til side i filosofien, som for eksempel følelser, fantasi 

og menneskets situerthet. Utgangspunktet hennes er feministisk, men hun 
                                                 
78 Feminist Interpretations of Hans-Georg Gadamer, s. 134. 
79 Ibid., s. 135. 
80 Ibid., s. 138-139. 
81 Ibid., s. 137. 
82 Ibid., s. 137. 
83 Ibid., s. 137 (Corradi Fiumaras uthevelse).  
84 Ibid., s. 144. 
85 Ibid., s. 139. 
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understreker at det hun hovedsakelig savner hos Gadamer er en varhet for 

stemmer som rett og slett er annerledes, forskjellige, svake, marginale og 

lignende. For Corradi Fiumara blir det derfor vel så viktig å lytte etter disse 

stemmene, istedenfor å komme med spørsmål etter spørsmål, slik hun altså 

mener Gadamer gjør. Corradi Fiumara er altså til dels svært sterk i sin kritikk 

av Gadamer. I forrige kapittel så vi at Gadamer også fikk kritikk fra mer 

tradisjonelt epistemologisk hold, for eksempel fra Rockmore. Men her blir 

altså Gadamer fra den motsatte siden sendt rett tilbake til den tradisjonelle 

epistemologien. Som nevnt kan mye av kritikken Gadamer får fra tradisjonell 

epistemologi til dels være berettiget, da fortsatt forutsatt at man leser Gadamer 

med en rent epistemologisk innfallsvinkel. Men hvor berettiget er så Corradi 

Fiumaras kritikk av Gadamer? 

                        Corradi Fiumara stiller gode og utfordrende spørsmål til 

Gadamer. Men det spørs om hun ikke allikevel blir noe skarp i sin kritikk. 

Gadamer befinner seg kanskje nærmere henne enn det hun tror, til tross for at 

hans røtter i den filosofiske kanon naturligvis er sterkere enn hennes. For vårt 

tema berører i alle fall Corradi Fiumara et viktig punkt. Hun nevner ikke etikk 

eksplisitt i sitt essay. Men skal Gadamers hermeneutikk implisere en etikk, må 

den faktisk ha rom for den andres stemme selv om den skulle være forskjellig, 

annerledes eller svak. Så langt Corradi Fiumara kan forstås etisk, har hun 

naturligvis rett i det. Dette skal vi da også komme tilbake til. Akkurat nå skal 

vi stoppe opp ved et par andre punkter i Corradi Fiumaras kritikk av Gadamer. 

Først skal vi se litt nærmere på det at Gadamer tilsynelatende skal sitte fast i en 

enten/eller tankegang, for deretter å sette et spørsmålstegn ved hva Corradi 

Fiumara egentlig mener når hun skriver at ”mature cognitive attitudes tend to 

require recognition of epistemic agency and an appreciation of the 

situadedness of knowledge claims.”86 

                        Gadamer er altså ifølge Corradi Fiumara ennå fanget i en slags 

tradisjonell enten/eller dikotomi. Dette uttrykket kan bety at enten må det 

finnes et eller annet arkimedisk punkt som gir sikker viten, eller så er vi prisgitt 

en mer eller mindre kaotisk relativisme.87 Men er nå dette Gadamers posisjon? 

Det er riktig at for Gadamer forutsetter et spørsmål at en ting er enten det ene 
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eller det andre. Det er naturligvis også riktig at Gadamer har dype røtter i den 

vestlige filosofiske tradisjonen. Men jeg har vanskelig for å se at dette skulle 

låse Gadamer i denne enten/eller tankegangen. For er det nødvendigvis denne 

tradisjonen som alltid er dette ene som vinner frem foran det andre? Det er vel 

ingenting i veien for at det også er dette andre som enkelte ganger kan vise seg 

å være det beste eller riktige synet. Her kommer det negative ved erfaringen 

inn. Det hender faktisk at vi tar feil, slik at vi må revurdere synspunktene våre. 

For Gadamer refererer erfaringens negative side til ”smertefulle og 

ubehagelige” erfaringer. Dette er noe ingen av oss slipper unna. Som Gadamer 

skriver: ”Although in bringing up children, for example, parents may try to 

spare them certain experiences, experience as a whole is not something anyone 

can be spared.”88 

                        Jeg finner at dette ikke kan stemme helt med den enten/eller 

holdningen Corradi Fiumara vil tillegge Gadamer. En ting er nå at et spørsmål 

forutsetter at en sak kan være det ene eller det andre. Men at det i seg selv 

skulle medføre at det alltid er en tradisjon som vinner frem, slik at dette andre 

blir skyflet til side gang etter gang, har jeg vanskelig for å forstå. Den såkalte 

vestlige filosofitradisjonen har vært nevnt her. Men denne tradisjonen både har 

forandret og utviklet seg og er under forandring og utvikling. Også innen 

denne tradisjonen har man fått og fortsetter å få nye erfaringer. Corradi 

Fiumara har naturligvis rett i at enten/eller holdningen hun er motstander av 

faktisk forefinnes i dag. Men jeg tror ikke Gadamer er en representant for dette 

synet. Til det legger han altfor stor vekt på erfaringens negative side, og på det 

at vi alltid må være forberedt på å ta feil. For Gadamer medfører dette at 

”experience in this sense inevitably involves many disappointments of one’s 

expectations”.89 Dette er fundamentalt for Gadamer. 

                        Det synes altså som om Corradi Fiumaras kritikk av Gadamer 

kan være noe forhastet. Og det gjelder kanskje i enda større grad det andre 

punktet av hennes kritikk jeg skal kommentere her, nemlig utsagnet om at en 

moden kognitiv holdning må inneholde erkjennelsen av at enhver påstand om 

kunnskap er situert et sted. Ifølge Corradi Fiumara overser Gadamer dette, på 

grunn av sitt syn på spørsmålets prioritet. Spørsmålet kan fort bli for ledende, 
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slik at alternative svar så å si er utelukket på forhånd. Som Corradi Fiumara 

skriver et sted: ”The approach [of the question] seems tantamount to 

suggesting that since this is the custom, then it must be the rule. …This is the 

habitual logic of inquiry, but it does not seem ideal for hermeneutic 

purposes.”90 Disse utsagnene fortjener noen kommentarer. La oss nå først anta 

at det faktisk er en regel at spørsmålet har prioritet. Hvis det er slik, er det vel 

ikke noe i seg selv som skulle tilsi at svaret på noen måte må være gitt på 

forhånd. Dette kan naturligvis være tilfelle. Gadamer skiller da også mellom 

gode og dårlige spørsmål. Her kan Corradi Fiumara naturligvis innvende at det 

ikke er uvesentlig hvem som da bestemmer hva som er gode og produktive 

eller dårlige og ufruktbare spørsmål. Men det utelukker vel ikke at et spørsmål 

kan åpne for nye og uventede forhold i en sak, eller endog snu et saksforhold 

på hodet. 

                        Regel eller ikke, ser vi enda litt nærmere på Corradi Fiumaras 

utsagn, så spørs det om hun ikke her i beste fall trekker noen svært forhastede 

konklusjoner. Hun finner altså at enhver påstand om kunnskap er situert et 

sted, og at Gadamer overser det. Men gjør han nå det? Er ikke et av de sentrale 

punktene i Gadamers hermeneutikk nettopp at enhver påstand om kunnskap er 

situert et sted? Det er faktisk akkurat en av tingene jeg har prøvd å vise til nå i 

dette arbeidet. De viktige punktene her er Gadamers vekt på våre fordommer, 

vår tradisjon og vår historie, kort sagt av vårt ståsted. Jeg skal ikke repetere 

dette nå. Men for å imøtegå Corradi Fiumara noe, la meg allikevel stoppe litt 

opp ved Gadamers kritikk av tidligere hermeneutiske retninger. Gadamer er 

kritisk til den romantiske epokens hermeneutikk, for eksempel Schleiermacher, 

for å søke å reprodusere en teksts opprinnelige mening. Han er videre også 

kritisk til historisismens hermeneutikk, for eksempel Dilthey, som ville søke en 

metode for og finne den ene og objektivt riktige betydningen av en tekst. 

                          Gadamer finner altså begge disse innfallsvinklene lite 

fruktbare. Ifølge ham bærer det galt av gårde hvis man prøver å finne en teksts 

opprinnelige mening. Dette kommer av at enhver epoke alltid tolker og prøver 

å forstå en tekst på bakgrunn av sitt historiske ståsted. En teksts mening er ikke 

avhengig av og identisk med forfatterens og det opprinnelige publikummets 
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ståsted. ”Every age has to understand a transmitted text in its own way, for the 

text belongs to the whole of tradition whose content interests the age and in 

which it seeks to understand itself.”91 Forståelse er altså i like stor grad en 

produktiv aktivitet som en reproduktiv. Men dette produktive elementet betyr 

ikke at vi forstår teksten bedre enn forfatteren, slik Schleiermacher synes å 

hevde at vi gjør. For Gadamer er ikke denne forståelsen å forstå bedre. “It is 

enough to say that we understand in a different way, if we understand at all.”92 

Slik Gadamer ser det forstår altså enhver epoke en tekst på en mer eller mindre 

forskjellig måte. Ifølge ham medfører det at det ikke finnes noen enhetlig 

metode for å finne en teksts riktige mening. 

                        Tvert imot, ”the discovery of the true meaning in a text or a 

work of art is never finished; it is in fact an infinite process.”93 Vi tar feil og vi 

får nye erfaringer, slik at “fresh sources of error [are] constantly excluded, so 

that all kinds of things are filtered out that obscures the true meaning”.94 Dette 

medfører at “new sources of understanding are continually emerging that 

reveal unsuspected elements of meaning.”95 Enhver tolkning er altså i 

prinsippet uavsluttbar. Men dette betyr ikke at det er fritt frem for enhver 

tolkning og enhver form for forståelse. Våre tolkninger og vår forståelse har 

altså bakgrunn i våre fordommer, bevisste som ubevisste. Men når vi setter en 

fordom i spill i vår livsverden, setter vi den også under risiko. ”Only by being 

given full play is [our own prejudice] able to experience the other’s claim to 

truth and make it possible for him to have full play himself.”96 Det er altså i 

like stor grad et vi som skal søke forståelse som et jeg. Derfor risikerer vi alle 

og enhver alltid å miste en fordom. Vi tar med andre ord feil, og vi får nye 

erfaringer.  

                        I lys av de to ovenstående avsnittene har jeg vanskelig for å 

forstå at Gadamer skulle overse at enhver påstand om en sannhet er situert et 

sted. Riktignok bruker han eksplisitt uttrykket den sanne meningen. Men i 

denne sammenhengen kan ikke dette bety den ene sanne meningen og den 

alene. Det må bety den sanne meningen for ham i hans situasjon. Gadamer 
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utelukker ikke med dette at han kanskje må revurdere sitt syn, eller at andre 

kan komme til å forstå noe annet med denne meningen. Han søker heller ikke 

nødvendigvis å forstå bedre enn den andre. Og til slutt, det synes faktisk som 

om Gadamer er villig til å risikere sine standpunkter. Jeg finner derfor fortsatt 

at Corradi Fiumaras kritikk av Gadamer på dette punktet i beste fall er svært 

forhastet. Jeg tror mye av årsaken til hennes kritiske holdning kan være at hun 

tillegger Gadamer en tradisjonell epistemologisk innfallsvinkel, en 

innfallsvinkel hun naturligvis selv er svært kritisk til. Jeg har vanskelig for å se 

at Gadamer tilhører denne tradisjonen i så sterk grad som Corradi Fiumara 

mener han gjør det. 

                        Corradi Fiumaras kritikk kan faktisk, uten sammenligning for 

øvrig, minne om noe av kritikken Gadamer har møtt fra postmodernistisk hold. 

Flere i den posisjonen finner nemlig at Gadamer er for bundet opp i den gamle 

og tradisjonelle epistemologien. Men jeg tror altså ikke det nødvendigvis 

forholder seg slik. Som vi så i forrige kapittel kan Gadamer få problemer i 

forhold til tradisjonell epistemologi. Han deler neppe posisjon med for 

eksempel Rockmore. På den annen side befinner Gadamer seg heller ikke i det 

samme terrenget som Corradi Fiumara eller postmodernismen. Hvor er det da 

Gadamer befinner seg? Et sted midt i mellom disse to motsetningene, eller 

hinsides dem? Begge disse svarene kan være holdbare. Men kanskje det første 

svaret er det beste. Et sted skriver nemlig Gadamer følgende: ”[The tension] is 

in the play between the traditionary text’s strangeness and familiarity to us, 

between being a historically intended, distanciated object and belonging to a 

tradition. The true locus of hermeneutics is this in-between.”97 

                        Jeg antydet i forrige kapittel at det kan være mer fruktbart å lese 

Gadamer med en ontologisk enn en epistemologisk innfallsvinkel. Som vi så 

kan han ha svakheter hvis vi velger den epistemologiske vinklingen. Men jeg 

tror altså vi mister noe hvis vi på denne bakgrunnen legger Gadamer til side. 

Jeg tror videre noe av det ontologiske aspektet hos Gadamer kan befinne seg i 

det siste sitatet jeg ovenfor referer til. Her hevder altså Gadamer at det foregår 

et spill mellom noe fremmed og noe familiært, og at hermeneutikkens sanne 

plass i dette spillet er midt-i-mellom. Han fortsetter på følgende måte: ”Given 
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the intermediate position in which hermeneutics operates, it follows that its 

work is not to develop a procedure of understanding, but to clarify the 

conditions in which understanding takes place.”98 Og hva er så betingelsene 

hvor forståelsen kan ta sin plass? Utgangspunktet er våre fordommer og vår 

forståelseshorisont, altså på en måte at vi er et sted. Disse fordommene og 

denne horisonten er mer noe eller mindre familiært for oss. Men vi blir stadig 

vekk utfordret av andres fordommer og forståelseshorisonter. I tillegg støter vi 

på fenomener i verden eller naturen som er uavhengige av oss. Vi møter altså 

hele tiden noe mer eller mindre fremmed for oss. I dette spillet mellom 

fordommer og forståelseshorisonter, og mellom oss mennesker og verden, er 

det at forståelse kan oppnås.  Det viktige for oss her er at denne forståelsen er 

situert et sted, nemlig der vi er. 

                        Susan Hekman oppsummerer mye av det ovenstående avsnittet 

når hun skriver at ”For Gadamer, understanding nececessitates ontology: to be 

situated, to have a horizon, is to be somewhere.”99 Forståelse og mening 

uttrykkes altså i den situasjonen vi til enhver tid er i. Men ”that somewhere is 

always changing, it is never fixed.”100 Horisonter forandrer seg, de smelter 

sammen, nye situasjoner oppstår og fordommer må stadig vekk revurderes 

fordi vi for eksempel tar feil. Allikevel, vi er alltid et sted. Som Hekman 

uttrykker det: ”there must always be a place from which meaning is possible; 

we must always be somewhere to have a horizon.”101 Hekman sammenligner 

for øvrig dette med Wittgensteins elvebredd, der han sammenligner språklig 

forståelse med steinene i kanten av en elv. På grunn av vannet som strømmer 

forbi forandres måten disse steinene ligger på hele tiden litt. Allikevel er ikke 

forandringen større enn at et samfunn har en løpende mulighet for forståelse og 

mening. Jeg finner at Hekmans er både interessant og plausibel. Men hvor er 

dette? Er dette Gadamers midt-i-mellom? 

                        Jeg tror Linda Martin Alcoff kan være inne på noe, når hun 

forsøker å skissere en posisjon hun kaller immanent realisme. Vi finner en 

mulig definisjon av hva det kan være når Alcoff skriver følgende: ”Gadamer 

poses an interaction between knower and known out of which truth is 
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immanent to the domain of lived reality rather than completely transcendental 

to any human practice or context.”102 Men hva som er sant er allikevel ikke 

helt under aktørens eller ”viterens” kontroll. Årsaken er at det finnes en 

menneskeuavhengig virkelighet som setter begrensninger for nettopp det. Men 

hvis vi skal kunne forstå denne menneskeuavhengige virkeligheten må den, så 

langt det lar seg gjøre, uttrykkes i menneskets mer hverdagslige kontekst. Så 

det interessante her er ifølge Alcoff  ”the mediated reality of the human context 

within which truth is an event.”103 Som hun spør seg, er ikke alle utsagn mer 

eller mindre er formidlinger? 

                        For Alcoff er svaret her ja. Selv et tilsynelatende enkelt utsagn 

som ”Bordet er to meter langt” er en slags formidling. Dette er ikke 

nødvendigvis et intrinsisk faktum ved bordet. Utsagnet er altså på sett og vis en 

tolkning. Våre måleenheter er nemlig skapt av oss mennesker. For noen utsagn 

er det derimot opplagt at de er formidlinger, eller tolkninger. Alcoffs 

eksempler er blant andre ”Sorte hull eksisterer”, ”Elektroner har ingen masse” 

og ”Kapitalisme forårsaker sultkatastrofer”. Slik sett er altså alle våre utsagn 

om virkeligheten tolkninger. Det viktige her er Gadamers påstand om at disse 

tolkningene alltid vil være betydelig forbundet til vårt historiske ståsted, altså 

der vi er. Alcoff tenker seg at en mulig måte å forstå Gadamer på her, er å 

tenke seg kunnskap som et kontinuum, med en menneskeuavhengig virkelighet 

på den ene siden og menneskelige kontekster på den andre. Noen utsagn vil 

falle nærmere den ene siden, mens andre utsagn igjen vil havne nærmere den 

andre siden. Utsagn fra grensene til naturvitenskapen og kanskje alle utsagn fra 

samfunnsvitenskapen, altså både de mest interessante og de mest omdiskuterte 

utsagnene, vil ifølge Alcoff havne et sted midt på dette kontinuumet. Disse 

utsagnene er formidlinger eller tolkninger som er et resultat av interaksjon 

mellom mennesker og verden.  

                        Slik Alcoff ser det medfører dette at ”all knowledge is 

contextual to some degree and the truth of a proposition is never simply a 

matter of correspondence to human-independent reality.”104 Alcoff spør seg 

om vi faktisk er nødt til å prøve å tvinge alle våre utsagn om kunnskap mot den 
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menneskeuavhengige siden av kontinuumet. Hun ber oss om heller å akseptere 

at de fleste av våre utsagn og oppfatninger er tolkninger eller formidlinger et 

eller annet sted ikke så langt fra midten av dette kontinuumet. Her er det også 

hun plasserer Gadamer, altså på en måte midt i mellom det fremmede og det 

familiære. Her er det vi som best vi kan prøver å tolke og formidle verden slik 

vi ut fra vårt ståsted oppfatter den. Hvis dette er riktig betyr det allikevel ikke 

at vi fritt kan velge hva som er sant, riktig eller godt. Vi åpner ikke, slik Alcoff 

uttrykker det, en Pandoras eske full av subjektivisme. 

                        Vi møter nemlig motstand fra den menneskeuavhengige delen 

av verden. Denne delen av verden lever så å si sitt eget liv, og setter dermed 

begrensninger for hva vi kan si om den. Også på andre deler av Alcoffs 

kontinuum vil det være begrensninger. Som vi var inne på i forrige kapittel er 

vi på en måte hverandres begrensninger. Ethvert subjekt kan ikke ture frem slik 

det selv vil. De fleste av våre tolkninger og formidlinger oppstår nemlig i 

dialog og samhandling mellom individer. Dette er i seg selv begrensende. 

Hadde det ikke vært det hadde neppe begrepet samfunn eksistert. Og det gjør 

det. Selv om det for Gadamer kan være forskjellige måter å forstå på, betyr 

altså ikke det at det finnes et ubegrenset antall forståelsesmåter. Vi møter alle 

på alt for mange hindringer til at vi kan komme med ethvert tilfeldig uttrykk og 

hevde at det er en sannhet. Sannhet finner vi sammen, i interaksjon med 

hverandre og med verden. Som Alcoff skriver: ”We can still devise criteria, 

standards, and methods for correctly generating these propositions, though 

these methods may be historically bound, and the propositions that result will 

still be eligible for the honorific title of truth.”105 

                        Jeg finner alt dette, som Alcoff for øvrig også kaller sannhetens 

ontologi, tankevekkende. Og ikke minst finner jeg denne plasseringen av 

Gadamer veldig interessant. Dette midt-i-mellom som Gadamer nevner kan 

være godt beskrevet som omtrent midt på Alcoffs kontinuum av kunnskap. Det 

kan være her i spenningen mellom den menneskeuavhengige virkeligheten, 

eller det fremmede, og den sosiale hverdagsverdenen, eller det mer familiære, 

vi kan oppnå forståelse, mening og sannhet. Her oppstår det videre spenninger 

når forskjellige forståelseshorisonter er i spill og på spill overfor hverandre. 
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Resultatet er ofte horisontsammensmeltninger. Vi forstår ting, vi finner 

sannheter og ting har mening for oss. Og det til tross for at andre kanskje kan 

komme til å forstå en ting noe annerledes enn oss. La oss med dette nå vende 

mer eksplisitt tilbake til etikken. Hvis det ovenstående er riktig, kan det nå 

være interessant å spørre om hvor dette plasserer Gadamer som eventuell 

etiker. Kort sagt, hvor i det etiske landskapet kan en eventuell gadamersk etikk 

befinne seg? 

                        Gadamer er opplagt ikke en etiker av en eller annen form for 

postmodernistisk legning, med mer eller mindre relativistiske resultater som 

følge. Til det er han alt for opptatt av å søke forståelse og sannhet, forståelse og 

sannhet som skal være riktig og god for flere enn bare ham. Men Gadamer er 

allikevel neppe en representant for etikk som vil prøve å redusere forhold 

mellom mennesker til et eller noen få grunnleggende prinsipper. Til det synes 

han å ha for sterke innvendinger mot at metodiske prinsipper i denne 

konteksten så å si skal kunne reservere sannheter. Trolig befinner altså 

Gadamer seg ikke i en eller annen posisjon som kan passe disse to 

beskrivelsene. Hvor kan da Gadamer befinne seg? La oss her stoppe opp ved 

John Rawls og hans tanker omkring det han kaller reflektiv likevekt. Rawls 

tenker seg et øvre nivå med bakgrunnsteorier, som skal gi mer dyptgående 

begrunnelser av normer. Videre tenker han seg et lavere nivå, som igjen består 

av standpunkter som skal begrunne enkeltsaker. Den reflektive likevekten 

forsøker Rawls å oppnå på et nivå mellom disse to. Der gjelder det å prøve og 

formulere generelle rettferdighetsprinsipper som er mest mulig i likevekt 

mellom de dypere bakgrunnsteoriene og begrunnelser av enkeltsituasjoner som 

løpende kan dukke opp. Men som Rawls skriver: ”…this equilibrium is not 

necessarily stable. It is liable to be upset by further examination of the 

conditions which should be imposed on the contractual situation and by 

particular cases which may lead us to revise our judgements.”106 

                        Dette kan unektelig minne om Gadamer når han må revurdere 

og evaluere fordommer han har satt i spill og på spill. Det kan når som helst 

dukke opp partikulære situasjoner som gjør at han finner at en fordom han 

hadde ikke er helt holdbar. Forståelsen kan bli annerledes og sannheten kan 
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komme til å fremstå i et nytt lys. En etikk på denne bakgrunnen vil trolig være 

en etikk der vekten ligger på de partikulære situasjonene. Rawls nevner da 

også eksplisitt partikulære saker. Som han også skriver et sted: ”The moral 

assesment of equilibrium situations depends upon the background 

circumstances which determine them.”107 Nærmer vi oss her en sammenheng 

mellom Gadamer og en etikk? Et ja til det spørsmålet vil nok være et noe 

forhastet svar. For Rawls er naturligvis ikke partikularist. Han er fortsatt en 

deontologisk etiker. Han har noen grunnleggende prinsipper han bygger sin 

etikk ut fra, der det kanskje viktigste er den opprinnelige posisjonen bak 

uvitenhetens slør. Og Gadamer vil neppe helt uten videre tilslutte seg etiske 

teorier som vil bygge på noen få fundamentale enkeltprinsipper. Allikevel, 

Gadamer legger stor vekt på søken etter forståelse og sannhet. På sett og vis 

kan dette forstås som et prinsipp for ham. Er dette et deontologisk trekk ved 

Gadamer? Jeg vil nok tro Gadamer heller i en mer partikularistisk retning. 

Allikevel, vi slipper ikke helt unna denne lille spenningen mellom 

partikularistisk og deontologisk etikk her. Kanskje er det slik det må være? 

Gadamers hermeneutikk har jo ifølge ham selv sin rette plass midt-i-mellom. 

                        Kan så dette midt-i-mellom implisere en etikk? I det minste tror 

jeg vi nå kan være nærmere eventuelle etiske implikasjoner hos Gadamer enn 

vi var ved slutten av forrige kapittel. I dette kapittelet har jeg sett nærmere på 

begrepet erfaring. For Gadamer, som for de fleste andre, er erfaring et 

essensielt negativt begrep. Det at vi kan ta feil betyr at vi kan oppdage at ting 

ikke var slik vi trodde de var. Dermed kan vi komme oss videre og utvikle oss i 

livene våre. Dette kan endog ha en ontologisk dimensjon. Muligheten til å ta 

feil ligger kanskje allerede forut for selve erfaringsbegrepet. Vi kan altså ta 

feil. Kanskje det derfor ikke alltid er våre oppfatninger som må være de beste. 

Vi må stille spørsmål, og svarene skal vi søke sammen en dialog. Vi må altså 

også lytte. Vi står som mennesker likt i det at vi kan ta feil. Dette er et 

utgangspunkt vi alle har felles. Dette kan altså være et etisk utgangspunkt. Nå 

finnes det dem som mener at Gadamers sterke vekt på spørsmålet gjør at det å 

lytte havner i bakgrunnen. Men vi så at denne kritikken rammer sterkest hvis 

man leser Gadamer med en tradisjonell epistemologisk innfallsvinkel. Men 

                                                 
107 A Theory of Justice, s. 120.  
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samtidig som denne kritikken altså avviser Gadamer, avviser den også 

tradisjonell epistemologi. I forrige kapittel så vi at Gadamer får sterk kritikk fra 

tradisjonelt epistemologisk hold, og at denne kritikken sannsynligvis også 

rammer hardest med den samme epistemologiens innfallsvinkel. Gadamer får 

altså sterk kritikk fra begge sider her. Men hans hermeneutikk kan være mest 

fruktbar hvis man heller leser den med ontologisk innfallsvinkel.  

                        For Gadamer er det nemlig slik at enhver påstand om sannhet 

kommer fra et sted, nærmere bestemt et ståsted basert på fordommer, tradisjon 

og historie. Det er altså en forutsetning for å kunne fremme et krav om sannhet 

at man er et sted. Gadamer hevder også at hermeneutikkens sanne plass er et 

sted midt-i-mellom det fremmede og det familiære. Det stedet kan kanskje 

være midt i mellom en menneskeuavhengig virkelighet som vi prøver å 

beskrive med ”harde” objektive fakta, altså det fremmede og ukjente, og vår 

”mykere” og mer hverdagslige og trivielle livsverden, altså det familiære og 

kjente. Dette midt i mellom kan være stedet vi er når vi søker forståelse og 

sannhet. Det gjør vi gjennom å prøve å tolke og formidle alle våre inntrykk på 

best mulig måte fra situasjon til situasjon. Selv om vi stadig tar feil, så prøver 

vi tillitsfullt igjen og igjen, både overfor verden og overfor hverandre. Og vi 

oppnår både forståelse, sannhet og mening. Ut fra denne ”sannhetens 

ontologi”, der vi altså befinner oss midt-i-mellom, kan vi kanskje knytte 

Gadamer etisk til Rawls’ reflektive likevekt. Men Rawls er en deontologisk 

etiker, og denne vekten på situasjoner kan tyde på at en gadamersk etikk vil 

være av mer partikularistisk karakter. Men det kan her være en spenning 

mellom disse to formene for etikk. Befinner Gadamer seg midt i mellom her 

også? 

                        Jeg skal i neste kapittel prøve å knytte Gadamer mer konkret til 

etikk. Til tross for den påpekte spenningen, jeg tror det mest naturlige 

utgangspunktet her vil være en etikk av partikularistisk karakter. Jeg tror det 

mest nærliggende her kan være å se nærmere på Gadamers forhold til 

Aristoteles, en filosof som i sin etikk har de partikulære situasjonene som noe 

av det mest sentrale. Forhåpentlig vil vi da finne ut i hvilken grad Gadamers 

hermeneutikk kan implisere en etikk. For det er naturligvis ennå noe tidlig å slå 

fast at den faktisk gjør det. Som på slutten av forrige kapittel, vil jeg fortsatt 

fokusere på tre årsaker til dette. Den første dreier seg altså om å inkludere den 
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andre sin forståelseshorisont. Vi har sett at Gadamer kan være åpen for å la 

sine oppfatninger og meninger reguleres og påvirkes av andre. Men det kan 

fortsatt være noe uklart hvor inkluderende dette er i forhold til den andre. Det å 

forandre mening fordi man tar feil er nå en ting. Det å lytte inkluderende er 

ikke nødvendigvis akkurat det samme. 

                        Den andre årsaken til at vi ikke er helt ferdige ennå, er at det 

fortsatt ikke er sagt tilstrekkelig om hva som er godt og riktig. Vel og merke 

har vi vært inne på dialogen og muligheten den gir oss til sammen å finne ut av 

ting. Dette kan utvilsomt være et gode. Men det vi finner ut av sammen 

behøver ikke i seg selv å være godt eller riktig. Her kan det trenges noe mer. 

Og sist, men fortsatt ikke minst, vi må se mer konkret på hvilken rolle den 

andre kan ha her. Dette er nettopp den tredje årsaken til at min interesse for 

Gadamer og etikk ble vakt. Vi skal i den forbindelse se nærmere på hvordan 

Gadamer gjør rede for møtet med den andre. Men først i neste kapittel gjelder 

det altså hans forhold til Aristoteles. 
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4. Gadamer, etikk og den andre.  

 

                        Vi kan altså nærme oss etiske implikasjoner ved Gadamers 

hermeneutikk. Men vi har ennå ikke knyttet Gadamers hermeneutikk konkret 

opp til noen former for etikk, til tross for at vi altså så en viss parallell til 

Rawls’ reflektive likevekt mot slutten av forrige kapittel. Det mest konkrete 

som kom ut av det, var at en gadamersk etikk sannsynligvis vil være 

partikularistisk preget. Til tross for at vi altså kunne ane en liten spenning 

mellom partikularistisk og deontologisk etikk her. Dette er noe av det jeg skal 

se på i dette kapittelet. Men først skal det altså dreie seg om Gadamers forhold 

til de partikularistiske sidene ved Aristoteles’ etikk. Deretter skal jeg se kort på 

Gadamer i forhold til en mer moderne form for partikularisme. En sentral del 

av dette kapittelet vil være redegjørelsen for hvordan Gadamer opplever møtet 

med den andre, eller møtet mellom ”the I and the Thou”. Forhåpentlig vil det 

medføre at vi til slutt kan komme til en konklusjon angående Gadamers 

hermeneutikk og etikk. Men først altså Gadamer og Aristoteles. 

                        Det er nettopp Aristoteles’ etikk Gadamer fremhever som 

særdeles relevant for sin hermeneutikk.108 Det kan innledningsvis være på sin 

plass å si noe om Aristoteles og partikularisme. Det er nemlig nødvendig med 

visse reservasjoner her. Aristoteles er naturligvis ikke entydig partikularist. Til 

det er universelle trekk ved hans filosofi for fremtredende. Han gjør godt rede 

for akkurat dette i Den nikomakiske etikk. Men deler av dette verket handler 

også om partikulære situasjoner. Hvis man ikke glemmer det universelle, tror 

jeg derfor ikke det er noe i veien for å forstå Aristoteles’ etikk også 

partikularistisk. Det er da også vanlig blant mange av ny-aristotelikerne. Det 

kan være fordi Aristoteles er opptatt av det universelle i forhold til partikulære 

situasjoner, eller motsatt, som gjør at Gadamer finner relevans der for sin 

hermeneutikk. Kanskje Gadamer her ser paralleller til sine forsøk på å forstå 

tekster, historien og den andre. Gadamer er altså så opptatt av å søke forståelse, 

mening og sannhet at dette kan forstås som noe universelt for ham. Men denne 

forståelsen og sannheten søker han ut fra partikulære situasjoner, altså ut fra 

der han er. 

                                                 
108 Truth and Method, s. 312. 
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Gadamer og Aristoteles. 

 

                        Gadamer tar utgangspunkt i Aristoteles´ kritikk av Platons tanke 

om det godes ide. Istedenfor å se det gode som en intellektuell ide, spør 

Aristoteles om hva som er ”humanly good, what is good in human action.”109 

For Aristoteles er ikke moralsk viten entydig å regne som objektiv viten. 

Aktøren står ikke foran ”a situation that he merely observes; he is directly 

confronted by what he sees. It is something that he has to do.”110 Objektiv 

viten strekker kanskje ikke alltid til her. Mennesket kjenner nemlig seg selv, 

slik Gadamer utlegger Aristoteles, som “an acting being and that kind of 

knowledge does not seek to establish what is. An active being, rather, is 

concerned with what is not always the same but can also be different. In it he 

can discover the point at which he has to act. The purpose of his knowledge is 

to govern his action.”111 Som vi ser, for Aristoteles er moralsk viten også å 

anse som viten, nemlig den formen for viten som kalles phronesis. En annen 

form for viten er av mer teknisk karakter, noe grekerne omtalte som techne. 

Denne kan kanskje best forstås som håndverkerens kunnskap om tilvirkning av 

ting fra et gitt materiale. 

                        Det er måten Aristoteles behandler denne forskjellen Gadamer 

finner særlig relevant for sin hermeneutikk, og det hovedsakelig av tre årsaker. 

For det første, det finnes former for instruksjon både for moralsk og for teknisk 

viten, henholdsvis de aristoteliske dydene og for eksempel modeller eller 

arbeidstegninger. Men disse instruksjonene er av helt forskjellig karakter. 

Sistnevnte forklarer blant annet hvilket materiale som skal brukes, og hvordan 

tingen skal settes sammen. Når arbeidet er utført, kan håndverkeren legge 

instruksjonen fra seg, for så å ta den frem igjen når den trenges. Slik forholder 

det seg ikke med dydene. Disse er kun å anse som skissemessige 

tommelfingerregler for riktig handling. De læres ikke på samme måte som et 

håndverksfag, og de kan ikke glemmes på samme måte som håndverkeren 

faktisk kan glemme hvis faget ikke praktiseres en tid. Dydene er på sett og vis 

med oss hele tiden, og de kommer kontinuerlig til uttrykk i partikulære 

                                                 
109 Truth and Method, s. 312.   
110 Ibid., s. 314. 
111 Ibid., s. 314 (Gadamers uthevelse). 
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situasjoner. Som Gadamer skriver: ”[Aristotle] does not himself regard the 

guiding principles that he describes as knowledge that can be taught. They are 

valid only as schemata. They are concretized only in the concrete situation of 

the person acting.”112 Vi konfronteres stadig vekk av situasjoner der det kreves 

moralsk viten, og vi kan ikke velge når disse kommer, eller velge dem bort.  

                        Den andre årsaken til at Gadamer viser til Aristoteles´ etikk, har 

å gjøre med forholdet mellom mål og middel. Ifølge Aristoteles er det i de to 

kunnskapsformene ikke mulig å skille mellom mål og middel på samme måte. 

En tømrer, for eksempel, lærer seg å bygge hus. Han blir dyktigere og mer 

erfaren gjennom praksis, og anvender sine kunnskaper på en mer eller mindre 

konsistent måte. Idealet om den gode tømrer og hans sluttprodukt forblir 

allikevel uforandret. Målet et det samme, selv om midlene kan variere. Dette 

skillet finnes ikke i moralsk viten. Der smelter på en måte målet og midlene 

sammen. Moralsk viten krever nemlig selvoverveielse. Skulle teknisk viten 

være tilgjengelig, ville ikke denne overveielsen være nødvendig. ”Where there 

is a techne, we must learn it and then we are able to find the right means”113 

Moralsk kunnskap kan ikke læres på samme måte. Det er heller ikke mulig på 

forhånd å forutsi akkurat når denne kunnskapen kreves. I enkelte tilfeller er 

kunnskapen mest relatert til midlene, i andre tilfeller mest til målet. Moralsk 

kunnskap som er orientert mot dydene er den samme kunnskapen som må 

forholde seg til øyeblikket, eller situasjonen. Vi kan si at målet og midlene 

smelter sammen, når “the consideration of the means is itself a moral 

consideration and it is this that concretizes the moral rightness of the end.”114 

                        Det tredje aspektet Gadamer finner interessant med Aristoteles´ 

etikk, dreier seg om etisk rådgivning, nærmere bestemt forholdet mellom 

rådgiveren og den som mottar råd. Når det skal gis råd i et teknisk spørsmål, 

holder det at rådgiveren har god kunnskap og erfaring i det aktuelle faget. I 

etiske spørsmål derimot, kreves det at rådgiveren føler et personlig 

engasjement i forhold til den som mottar rådet. Og det forefinnes bare ”if he 

satisfies one requirement, namely that he too is seeking what is right”.115 Slik 

kan den som gir og den som mottar råd føle seg knyttet sammen med et 
                                                 
112 Truth and Method, s. 320.     
113 Ibid., s. 321. 
114 Ibid., s. 322.       
115 Ibid., s. 323.  
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spesielt bånd. Mye av dette kan ifølge Gadamer videre knyttes til begreper som 

innsikt og medfølelse. En innsiktsfull person er ”prepared to consider the 

particular situation of the other person, and hence he is also most inclined to be 

forbearing or to forgive.”116 

                        Hvorfor er Aristoteles´ distinksjon mellom teknisk kunnskap og 

moralsk kunnskap så viktig for Gadamer? Jeg tror en årsak kan ha å gjøre med 

Gadamers syn på vitenskap og metode, to fenomener han til tider synes å stille 

seg noe skeptisk til. Gadamer er ingen motstander av hverken vitenskap eller 

metode, et poeng som ikke kan understrekes sterkt nok. Som han skriver: ”The 

methodical spirit of science permeates everywhere. Therefore I did not 

remotely intend to deny the necessity of methodical work within the human 

sciences.”117 Saken gjelder vel heller Gadamers mistro til en alt for blind eller 

dogmatisk tro på den vitenskapelige metode som den eneste måten å oppnå 

sannhet på. Slik jeg forstår Gadamer skal ingen ha patent på sannhet og 

forståelse, ikke engang han selv. Sannhet og forståelse er noe vi skal søke 

sammen, igjen og igjen, enten nå dette skjer sammen med en tekst eller 

sammen med en annen person. Og her strekker altså ikke alltid teknisk 

kunnskap til.  

                        Vi kan for eksempel tenke oss en person som kan bruke moralsk 

viten på samme måte som teknisk viten. Denne personen kunne nok være et 

moralsk og godt menneske. Men denne personen kunne også være i stand til å 

utnytte alle situasjoner til sin egen fordel. Vedkommende vil ved hjelp av 

beregning og kalkulasjon, kunne beherske enhver mellommenneskelig 

relasjon. Vi har altså å gjøre med et menneske som fort kan fremstå som en 

kynisk manipulator. Et slikt menneske kaller Aristoteles en deinos. Og ifølge 

Gadamer er det ikke tilfeldig at dette ordet også betyr grusom. For ”Nothing is 

so terrible, so uncanny, so appalling, as the brilliant talents for evil.”118 Ikke 

det at det er noe galt i seg selv med teknisk kunnskap. Vi kan vel tenke oss 

situasjoner der en slik form for innsikt kan supplere moralsk viten. Allikevel, 

Gadamer finner altså stor relevans for sin hermeneutikk i denne aristoteliske 

distinksjonen. Kan vi her ane en moralsk dimensjon hos Gadamer? 

                                                 
116Truth and Method, s. 323.  
117 Ibid., s. xxix (min uthevelse). 
118 Ibid., s. 324.         
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                        Hva så med den andre mulige årsaken til at Gadamer finner slik 

relevans i Aristoteles’ etikk, nemlig Aristoteles syn på det universelle i forhold 

til partikulære situasjoner? La oss vende tilbake til Aristoteles igjen. Hans 

etikk hviler som kjent fundamentalt på et metafysisk premiss, nemlig det 

såkalte ergon-argumentet.119 Der hevder Aristoteles at enhver ting har sitt 

ergon, eller slik vi gjerne omtaler det, sin funksjon. Menneskets ergon, eller 

særpreg, er å være et rasjonelt og tenkende vesen. Videre er det slik at alle ting 

har sitt mål, sitt telos, nemlig å kunne fungere på best mulig måte. Menneskets 

telos er et liv i virke som aktivt tenkende og rasjonelt vesen under best mulige 

forutsetninger. Da kan det leve i henhold til din dyd. Nå er det slik at alle 

levende vesener kan nå sitt mål uavhengig av andre, unntatt ett, nemlig 

mennesket. Ifølge Aristoteles er mennesket et sosialt vesen.120 Slik han ser det 

må et menneskeliv i henhold til sitt høyeste gode være et fullstendig liv. Og for 

Aristoteles er et liv uten å være omgitt av et fellesskap et ufullstendig liv.121 

Det vil altså si at mennesket, som det eneste levende vesenet, må søke sitt 

høyeste gode sammen i et fellesskap. 

                        Samspillet mellom det universelle og det partikulære kan altså 

som nevnt være et moment Gadamer finner interessant hos Aristoteles. Det er i 

dette samspillet målet og midlene står i så sterk sammenheng med hverandre. 

Jeg har altså forsøkt å skissere opp de metafysiske aspektene ved Aristoteles´ 

etikk. Og det forekommer meg at vi her kan se en parallell til Gadamers søken 

etter sannhet og forståelse. Mennesket er altså et konstant tolkende vesen, som 

søker å forstå og å finne sannheten i fenomenene det konfronteres med. La oss 

tenke oss at dette er den universelle siden ved Gadamers hermeneutikk. Det 

dreier seg allikevel ikke om å finne et slags ”Guds øye” eller et arkimedisk 

punkt. Gadamers hermeneutikk har naturligvis også en partikulær side, nemlig 

ethvert enkeltindivids unike ståsted og posisjon i verden, dets fordommer. I 

tillegg møter også ethvert individ tekster eller andre individer i situasjoner som 

hver for seg er unike og partikulære. Men dette skjer altså i lys av noe 

universelt, nemlig ethvert individs forsøk på å forstå og å finne den best mulige 

sannheten. Eller i ethvert individs streben etter sitt ergon. 

                                                 
119 Den nikomakiske etikk, bok I, 7. 
120 Ibid., for eksempel 1130a3-6 og 1154a4-6. 
121 Ibid., 1097b8-11.  
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                        Gadamer var som nevnt lite villig til å trekke etiske og moralske 

slutninger ut fra sin tenkning. Det er derfor interessant at han finner noe av det 

mest relevante for sin hermeneutikk nettopp i en etikk. Men hvor holdbar er 

sammenhengen jeg antydet i ovenstående avsnitt? Den forutsetter naturligvis at 

Gadamer leser Aristoteles´etikk med et åpent øye for dennes metafysiske 

aspekter. Og det gjør ikke Gadamer. Han skriver nemlig klart og tydelig at 

”Aristotle became the founder of ethics as a discipline independent of 

metaphysics.”122 Allikevel hevder jeg altså at hans lesning av Aristoteles´ etikk 

kan forstås metafysisk. Er jeg nå i ferd med å forstå Gadamer bedre enn han 

selv? Jeg tror ikke det er det som er saken her. For hvorfor skulle vi nå uten 

videre godta det Gadamer hevder angående Aristoteles’ etikk? Det er vel ikke 

Gadamer som har patent på hva som er sant her. Det kan faktisk komme andre 

som forstår dette annerledes enn han. Vel og merke har flere av de mest 

fremtredende ny-aristotelikerne også vært negative til alt det metafysiske i 

forbindelse med Aristoteles’ etikk. Men på den annen side finnes det flere ny-

aristotelikere som ikke stiller seg negative til dette. Spesielt i senere år er det 

stadig flere som uten videre problemer aksepterer at denne etikken også er en 

metafysikk. Det kan altså være støtte å hente fra flere hold til tanken om det 

metafysiske ved Aristoteles’ etikk. 

                        Allikevel, derfra til at parallellen jeg har prøvd å vise mellom 

det metafysiske premisset i Aristoteles’ etikk og Gadamers søken etter 

forståelse og sannhet kan være riktig, er det selvfølgelig ingen opplagt vei. 

Men hvis dette stemmer, kan det synes som om vi har funnet enda en 

forbindelse mellom Gadamers hermeneutikk og ontologi, eller som her 

metafysikk. Mennesket er altså ifølge dette et vesen som gjennom best mulig 

tolkning hele tiden søker mot forståelse og sannhet. Det synes som om dette 

kan sammenlignes med Aristoteles’ ergon. Mennesket er alltid et sted. Det 

beveger seg ut fra dette stedet mot et mål. Men dette er et mål som alltid er 

uløselig knyttet til der mennesket til enhver er. Dette er noe som ligger forut 

for våre tekniske og metodiske kalkuleringer, vurderinger og prinsipper. Det er 

ut fra den partikulære situasjonen vi er i, at vi må finne ut hvilke tekniske 

hjelpemidler eller metoder som eventuelt er best egnet der og da. 

                                                 
122 Truth and Method, s. 312.           
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                        Det kan altså synes som om Gadamers ontologiske aspekter 

også innebærer et mål, selv om dette er et mål som er tett knyttet til den til 

enhver tid foreliggende partikulere situasjonen. Målet er forståelse og sannhet. 

Og dette er noe vi skal søke sammen i et fellesskap. Her kan det ligge noe 

etisk. I dette kan det nemlig ligge et potensielt gode. Vi søker altså i fellesskap 

den best mulige forståelsen og sannheten, slik at vi kan leve sammen så godt 

og riktig det lar seg gjøre. Hvis dette stemmer, har vi funnet et mer konkret 

tilknytningspunkt mellom Gadamers hermeneutikk og en etikk. Og dette er en 

partikularistisk preget etikk. Men det er også en etikk med universelle, for ikke 

å si prinsipielle, trekk. Spenningen mot deontologisk etikk er altså ennå her. 

Hvordan står så Gadamer seg mot en mer moderne form for partikularisme? 

 

Gadamer og partikularisme. 

 

                        Det virker altså som om en eventuell gadamersk etikk vil være 

en etikk med et partikularistisk utgangspunkt. Men er dette en moderne form 

for partikularisme, som for eksempel den vi finner hos Jonathan Dancy. Han 

beskriver sin partikularisme som ” the thought that the behaviour of a reason 

(or of a consideration that can function as a reason) in a new case cannot be 

predicted from its behaviour elsewhere.”?123 Gadamer og Aristoteles er jo i 

tillegg til det partikulære også opptatt av det universelle, henholdsvis som en 

søken etter forståelse og sannhet og en streben etter å oppfylle sin funksjon 

som rasjonelt og tenkende vesen. Dancy på sin side skriver at ”there is no 

ground for the hope that we can find out here how that consideration functions 

in general”.124 Allikevel er kanskje ikke forskjellene nødvendigvis så store. 

                        Gadamers skepsis til å redusere saker til metodiske prinsipper 

man så skal utlede svar på har vi vært inne på. Som han for eksempel skriver 

under sin drøfting av tradisjonens autoritet skriver at: ”The real force of morals 

is based on tradition. They are freely taken over but by no means created by 

free insight or grounded on reasons.”125  De partikulære situasjonene er 

dessuten svært viktige for både Gadamer og Aristoteles. Et av Gadamers 

                                                 
123 Moral Reasons, s. 60. 
124 Ibid., s. 60. 
125 Truth and Method, s. 280.   
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sentrale poenger ved fordommene og tradisjonen er vel nettopp at enhver 

tolkning har sitt utgangspunkt i ens partikulære situasjon. Aristoteles uttrykker 

også viktigheten av de partikulære situasjonene når han skriver at ”Siden 

redegjørelsen ikke faller inn under noen kunnen eller noen enkel rettesnor, må 

de som handler hver gang selv ha øye for hva som passer til situasjonen, slik 

det også er tilfelle i legekunsten og i kunsten å styre et skip.”126 Aristoteles’ 

henvisning til det myke målebåndet man brukte ved husbygging på Lesbos er 

også et kjent eksempel på at ting må tilpasses til partikulære situasjoner.127 

Mye av dette kan stemme med Dancy når denne skriver at ”The primary focus 

og particularism is the particular case, not suprisingly. This means that one’s 

main duty, in moral judgement is to look really close at the case before one. 

Our first question is not ‘Which other cases does this one best resemble?`, but 

‘What is the nature of the case before us?`”128 

                        Nå finnes det altså for Dancy ikke noen generelle begrunnelser 

av moral, mens det for Gadamer og Aristoteles fortsatt på en måte gjelder å 

tilpasse de partikulære situasjonene noe mer universelt, en tilpasning som for 

eksempel kan forsøkes uttrykt gjennom forskjellige tommelfingerregler. Men 

dette er ikke en helt ukjent tanke for Dancy heller. Han skriver faktisk at ”a 

comparison with other cases may help us decide how things are here, just as a 

long experience with car engines may help us to diagnose the fault this 

time.”129 Allikevel, “this decision or diagnosis is still essentially particular.”130 

Her finnes altså ingen generelle begrunnelser, eller noe universelt. Til tross for 

likheter, her er det altså også en forskjell. Hva kan være forklaringen på denne 

forskjellen? Er kanskje ikke Gadamers etiske utgangspunkt allikevel 

partikularistisk?  

                        Jeg tror noe av forklaringen kan ligge i forholdet mellom mål og 

middel, altså den andre årsaken til at Gadamer finner relevans for sin 

hermeneutikk i Aristoteles’ etikk. Dancy har kanskje ikke noe mål som er likt 

de målene Gadamer og Aristoteles har. For ham er midlene det sentrale, altså 

det som må gjøres i de partikulære situasjonene. Gadamer og Aristoteles på sin 

                                                 
126 Den nikomakiske etikk, 1104a7-10. 
127 Ibid., 1137b30-33. Et annet eksempel finnes i linjene 1098a26-29.   
128 Moral Reasons, s. 63. 
129 Ibid., s. 63. 
130 Ibid., s. 63. 



 

 68

side streber etter forståelse og sannhet og etter å realisere sin funksjon på best 

mulig måte. Men som vi så, hos Aristoteles smelter mål og midler så å si 

sammen, noe Gadamer altså finner svært interessant. Det kan medføre at 

midlene bli like sentrale som målet. Eller for å uttrykke det på en annen måte, 

det er kanskje veien som er målet, like mye som at målet er et mål i seg selv. 

Hvis dette er riktig kan vekten fort havne på midlene vi må bruke langs veien, 

med andre ord på de partikulære situasjonene. De partikulære situasjonene kan 

faktisk bli svært viktige. For Aristoteles er som nevnt overveielsen av midlene 

en moralsk overveielse, og det er her moralen i målet finner sitt konkrete 

uttrykk.131 Selv om det altså finnes et mål, moralen læres og uttrykkes i 

partikulære situasjoner. Eller som Dancy uttrykker det: ”Moral principles are 

learnt in and from particular situations.”132 Forskjellen er fortsatt der, men er 

det kanskje ikke en like stor likhet her?133 

                        Hvis dette er riktig kan Gadamers etiske utgangspunkt være av 

partikularistisk karakter. Vi skal i fortsettelsen allikevel la vekten ligge sterkest 

på Aristoteles’ partikularisme, heller enn en mer moderne form for 

partikularisme, som for eksempel Dancys. Gadamer finner altså mye i en etikk 

der et viktig aspekt er å være våken og mottagelig for det forskjellige og unike 

ved enhver situasjon man befinner seg i. Hva Aristoteles forstår ved en god og 

rettferdig handling, kan variere med hva som kreves av oss i hver enkelt 

situasjon. Nancy Sherman oppsummerer mye av dette når hun skriver: ”Any 

just action will be contextually defined and will vary considerably, in terms of 

judgement, emotions, and behaviour, from other just actions.”134 Det er 

følgelig interessant at en mann som er så lite villig til å innta etiske standpunkt 

med grunnlag i sin hermeneutikk, faktisk finner den kanskje største relevansen 

for denne hermeneutikken nettopp i en etikk som kan beskrives med disse 

ordene. For det første, dette handler uten tvil om etikk og moral. Og for det 

andre, for en mann som er så opptatt av fordommer og eget ståsted, finner vi 

her en påfallende åpning mot det spesielle og særegne ved alle situasjoner vi nå 
                                                 
131 Se note 115. 
132 Moral Reasons, s. 68.  
133 Her bør det bemerkes at Dancy har en egen og grundig gjennomarbedet partikularistisk etikk, som er helt 
uavhengig av så vel Gadamer som Aristoteles. Dancy kunne nok fortjent å bli drøftet mer inngående, siden han 
er en av dagens mest fremtredende partikularistiske etikere. Jeg har her nøyd meg med å fokusere på noen av 
hans mest sentrale definisjoner. Dette har jeg gjort for å se nærmere på partikularistiske trekk ved Gadamer.  
Forhåpentlig har jeg ikke ytt Dancy alt for stor urett i løpet av denne korte drøftingen.  
134 Aristotele´s Ethics, s.247.  
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enn måtte befinne oss i. Det synes faktisk som om vi nå er i ferd med å nærme 

oss en gadamersk etikk, en etikk som kan ha klare partikularistiske trekk. 

Allikevel, vi kan altså fortsatt ane en viss spenning mellom denne 

partikularismen og deontologisk etikk. 

 

Gadamer og den andre.  

 

                        Hvis vi nå nærmer oss en gadamersk etikk, gjenstår det allikevel 

visse problemer. Her finnes faktisk ennå spørsmål som bør besvares. En ting er 

nå at Aristoteles’ etikk forutsetter hans metafysikk. Aristoteles’ metafysikk kan 

være forenelig med både etikk og Gadamers hermeneutikk. Noe helt annet er at 

en annen viktig forutsetning for denne etikken er et velordnet polis. Dette er 

altså en etikk som i dag kan forstås som temmelig lokal. Til det tredje punktet 

hvor Gadamer finner relevans i Aristoteles´ etikk, henter han mye av sin 

begrunnelse i Aristoteles berømte beskrivelse av vennskap. Og det er vel lett å 

tenke seg at man i et mer eller mindre homogent samfunn lytter til og lar seg 

korrigere av venner og likemenn. Men dette holder vel ikke helt for oss i 

dagens mildt sagt uoversiktlige verden. Det er ikke nødvendigvis like opplagt 

at man lytter og lar seg korrigere av den andre i enhver situasjon der man 

kanskje burde ha gjort det. Hva mener Gadamer egentlig når han for eksempel 

skriver: ”Historical knowledge can be gained only by seeing the past in 

continuity with the present…”?135 

                        Et annet sted skriver han følgende: ”If we transpose ourselves in 

someone else´s shoes, for example, then we will understand him – i.e. become 

aware of the otherness, the indissoluble individuality of the other person – by 

putting ourselves in his position.”136 Gadamer snakker her om å være 

oppmerksom på den andres annerledeshet og uoppløselige individualitet. Men 

samtidig uthever han altså at det er vi selv som skal puttes i den andres 

posisjon. Gadamer skriver riktignok om å åpne seg for en teksts sannhetskrav, 

om å foregripe en fullkommenhet og om horisontsammensmeltninger. Men 

han er altså ikke alltid riktig like entydig angående dette. Er det slik at 

Gadamers hermeneutikk kan ha vanskelig for å lytte, slik Corradi Fiumara 

                                                 
135 Truth and Method, s. 327. 
136 Ibid., s. 312 (Gadamers uthevelse). 
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hevder? Det forefinnes også et annet problem her, nemlig at Aristoteles sier 

svært lite om hva som faktisk er en god og riktig handling, noe som klart 

gjenspeiler seg i det ovenfor siterte utsagnet til Sherman. I et relativt enhetlig 

og oversiktlig samfunn kan nok for eksempel de aristoteliske dydene være 

holdbare tommelfingerregler for god og riktig oppførsel. Slik forholder det seg 

ikke nødvendigvis for oss i dag. Den enes mot, kan fort fortone seg som 

feighet for den andre. Den enes frihetskjemper, kan like gjerne være den 

andres terrorist. 

                        Kort sagt, den etiske dimensjonen vi har funnet hos Gadamer 

trenger kanskje noe mer enn denne parallellen til de partikularistiske trekkene 

ved Aristoteles’ etikk. Finnes det en bedre åpning mot den andre? For å søke 

svar på disse spørsmålene skal vi nå se litt nærmere på en passasje der 

Gadamer sammenligner møtet med tradisjonen med møtet med den andre, eller 

møtet med ”the Thou”. Gadamer innleder denne passasjen slik: 

”Hermeneutical experience is concerned with tradition. But tradition is not 

simply a process that experience teaches us to know and govern; it is language 

– i.e., it expresses itself like a Thou.”137 Tradisjonen uttrykker seg altså ifølge 

Gadamer som en person. Tekster, historien og lignende, står ikke til vår frie 

disposisjon, uansett hvor bundet vi er til våre fordommer og ståsteder for å 

kunne forstå dem. De henvender seg til oss som den andre gjør det, og våre 

forsøk på å forstå dem er dermed underlagt en fordring av etisk karakter. 

Denne formen for erfaring er å sammenligne med et moralsk fenomen, akkurat 

det forståelsen av den andre er. Gadamer understreker at ”It is clear that the 

experience of the Thou must be special because the Thou is not an object but is 

in relationship with us.”138 Dette stiller visse krav til måten vi erfarer den andre 

på, en erfaring som ifølge Gadamer kan anta tre forskjellige former. 

                        Den første måten å erfare den andre på, skjer gjennom at vi 

observerer typisk og regelmessig oppførsel hos våre medmennesker. Ut fra 

dette prøver vi så gjerne å forutsi hva den eller de andre vil gjøre. Denne 

nærmest behavioristiske erfaringen av den andre er ifølge Gadamer intet annet 

enn ren selvopptatthet. Og ikke minst, den motsier den moralske definisjonen 

                                                 
137 Truth and Method, s. 358 (Gadamers uthevelser). 
138 Ibid., s. 358 (Gadamers uthevelse. Hans utstrakte bruk av uthevelser i dette korte partiet, kan kanskje tyde på 
at dette er svært sentralt for ham.) 
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av mennesket. For som vi vet, “ …in interpreting the categorical imperative 

Kant said, inter alia, that the other should never be used as a means but always 

as an end in himself.”139 Men erfarer vi den andre på denne observerende 

måten, blir vedkommende fort kun et middel for å fremme “the ends of our 

own or our society.”140 Gadamer sammenligner dette med ”the…naive faith in 

method and the objectivity that can be attained through it.”141 Gjennom å 

metodisk ekskludere alt subjektivt, fratar man på en måte den andre sitt 

subjekt. Og Gadamer uttrykker som vi har sett klart at den andre ikke er et 

objekt. Den andres individualitet er uoppløselig, og skal ikke brukes som 

middel for å nå egne mål. 

                        Den andre måten å erfare den andre på er ifølge Gadamer noe 

bedre. Men selv om den andre her blir ansett som en person, så vil også denne 

erfaringen gjerne anta en form for selvrelasjon. Denne selvrelasjonen oppstår 

fra ”the dialectical appearance that the dialectic of the I-Thou relationship 

brings with it.”142, en relasjon som ikke er umiddelbar, men reflektiv. Demed 

kan ethvert utsagn møtes med et motutsagn. ”This is why it is possible for each 

of the partners in the relationship to reflectively outdo the other.”143 Det som 

kan bli det viktige her, er å finne et motargument mot den andres utsagn, 

istedenfor å prøve å forstå. Jeg kan endog komme til å hevde at jeg forstår den 

andre bedre enn han eller hun selv gjør det. Dermed mister den andres utsagn 

umiddelbarheten som kunne fått meg til å lytte til hva vedkommende faktisk 

har å si meg. Istedenfor kan det oppstå ”a constant struggle for mutual 

recognition.”144  

                        Gadamer sammenligner dette med 1800-tallets historisisme, der 

man forsøkte å sette sine historiske forutsetninger til side, for så å prøve og 

forstå andre historiske epoker ut fra disses egne forutsetninger. Som vi har sett 

finner altså Gadamer at dette rett og slett ikke lar seg gjøre. Til det er våre 

ubevisste fordommer for fremtredende. Den som skulle prøve på det 

”experiences the power of the prejudices that unconciously dominate him”.145 

                                                 
139 Truth and Method, s. 358. 
140 The Cambridge Companion to Gadamer, s. 91 (fra Warnkes essay). 
141 Truth and Method,  s. 358.  
142 Ibid., s. 359.   
143 Ibid., s. 359. 
144 Ibid., s. 359. 
145 Ibid., s. 360. 
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Ifølge Gadamer oppstår det da “a false dialectical appearance, since [the 

interpreter] is actually trying to master the past, as it were.”146 Man vil forstå 

det andre subjektet ut fra dets egne forutsetninger. Men resultatet kan altså like 

gjerne bli at man så å si invaderer deler av det andre subjektet, og dermed ikke 

lar det komme ut i fullt spill. Ønsket om objektiv forståelse medfører med 

andre ord at den andres subjekt kan bli krenket på bekostning av ens eget 

subjekt. Den andre oppleves fortsatt ikke helt som et subjekt, men snarere som 

et objekt, Og den andre er fortsatt ikke et objekt, men altså en uoppløselig 

individualitet.. To personer som møtes er gjensidige subjekter overfor 

hverandre. ”A person who reflects himself out of the mutuality of such a 

relation changes this relationship and destroys its moral bond.”147 Etter å ha 

ledet tankene våre mot Kants kategoriske imperativ, skriver altså Gadamer her 

eksplisitt om moralske forhold mellom mennesker. Og dette dukker enda 

tydeligere opp i det som skal være den tredje måten å erfare den andre på.  

                        Gjensidigheten i det mellommenneskelige moralske båndet må 

nemlig ikke bli brutt. Den beste og riktige måten å erfare den andre på er 

nemlig ifølge Gadamer ”to experience the Thou truly as a Thou – i. e., not to 

overlook his claim but to let him really say something to us. Here is where 

openness belongs.”148 Denne åpenheten tilhører ikke eksklusivt en av partene 

når vedkommende taler. Den tilhører derimot begge sidene i dialogen, 

nærmere bestemt når disse lytter til hverandre. ”Without such openness to one 

another there is no genuine human bond. Belonging together always also 

means being able to listen to one another.”149 Den beste formen for 

mellommenneskelig relasjon består altså ifølge Gadamer av at begge sider taler 

til hverandre ut fra egne forutsetninger, samtidig som de faktisk lytter til hva 

den andre virkelig har å si. Vel har jeg mine fordommer, men disse kan jeg bli 

nødt til å revurdere og forandre. Mange ganger, som når jeg opplagt har tatt 

feil og blir korrigert av den andre, skjer denne forandringen ganske lett. Men 

det kan også hende at jeg motvillig må innse at min fordom var feil. Andre 

ganger er det kanskje den andre som må korrigeres. Dette må vi altså finne ut 

av gjennom å lytte til hverandre i en dialog, gang etter gang. 
                                                 
146 Truth and Method, s. 360. 
147 Ibid., s. 360.  
148 Ibid., s. 361. 
149 Ibid., s. 361. 
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                        Gadamer skal selv få oppsummere mye av det ovenstående 

avsnittet slik: ”Openness to the other, then, involves recognizing that I myself 

must accept things that are against me, though no one else forces me to do 

so.”150 Dette kan være enda en parallell til det Gadamer kaller hermeneutisk 

bevissthet. Med andre ord, bevisstheten om at vi kan ta feil. Allikevel 

innebærer ikke dette at man ikke lar seg begrense av sitt eget ståsted og sin 

egen tradisjon, men derimot er seg bevisst at muligheten for forståelse og 

sannhet ligger nettopp her. Dette kaller Gadamer en fundamental form for 

åpenhet. Denne åpenheten kjennetegnes gjennom å ”letting itself experience 

tradition and by keeping itself open to the truth claim encountered in it.”151 

Men å forstå dette kravet om sannhet betyr ikke at “one person “understands” 

the other.”152 Denne forståelsen deles av to subjekter. Man må noen ganger 

godta noe som kanskje ikke umiddelbart passer en. Allikevel, ” ”to hear and 

obey someone” does not mean simply that we do blindly what the other 

desires.”153 I den beste formen for mellommenneskelig forståelse er ingen av 

partene i utgangspunktet objekter. Ingen skal bruke hverandre som middel. 

Bevisstheten om dette kan kanskje være noe av det mest sentrale ved 

Gadamers hermeneutikk.  

                        Gadamer snakker som vi så om å putte seg selv i den andres 

sko. Men han vil faktisk ikke presse sine egne sko på den andre. I dette er det 

en vesentlig forskjell. Det virker dessuten som om Gadamer åpner for å iføre 

seg den andres sko, selv om disse ikke skulle passe ham helt. Men la nå ikke 

dette utarte til en diskusjon omkring fottøy. Det viktige her er at Gadamer til 

tross for at han må ha seg selv med, også er åpen for å oppgi noe av dette 

selvet. Som han skriver: ”To reach an understanding in a dialogue is not 

merely a matter of putting oneself forward and successfully asserting one’s 

own point of view, but being transformed into a communion in which we do 

not remain what we were.”154 Det synes som om Gadamers hermeneutikk kan 

lytte i tillegg til å stille spørsmål, også til annerledes, forskjellige og svake 

stemmer. For disse skal vel heller ikke brukes som midler.  

                                                 
150 Truth and Method, s. 361.  
151 Ibid., s. 361-362.  
152 Ibid., s. 361.   
153 Ibid., s. 361. 
154 Ibid., s. 379. 
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                        Corradi Fiumara konkluderer altså kanskje noe forhastet når 

hun hevder at Gadamers hermeneutikk er sterkt preget av det motsatte av en 

lyttende åpenhet. På bakgrunn av Gadamers redegjørelse for det å erfare den 

andre har jeg vanskelig for å forstå akkurat det. Hun har for så vidt rett i at 

Gadamer ikke skriver så mye eksplisitt om dette. Men når hun skriver at ”The 

fact that there is a form of openness that is fundamental (and perhaps even 

more so than the question) seems to be touched upon glancingly – mentioned 

simply en passant – in the hundreds of pages that is Truth and Method.”155, så 

overdriver hun kanskje noe. Gadamer er faktisk litt mer inne på dette enn hun 

hevder. Og som vi har sett, i alle fall en av gangene han er inn på dette, er det i 

en tilsynelatende svært sentral del av Truth and Method. Vi skal her la Warnke 

oppsummere de ovenstående avsnittene på følgende måte: ”In avoiding a 

reduction of others or our tradition to either instruments or ourselves, we 

respect their autonomy and presume them to possess an independence and 

voice that we must address and by which we ourselves are addressed.”156 

 

Gadamer og etikk.  

 

                        Hvis alt dette er riktig, kan det nå synes som om jeg er kommet 

til et punkt der jeg kan hevde at Gadamers hermeneutikk faktisk kan implisere 

en etikk. Dette er en etikk som har et partikularistisk utgangspunkt, kanskje 

best forstått som en aristotelisk preget partikularisme. Der må aktøren bruke 

sine moralske viten i fortløpende partikulære situasjoner, altså der hvor aktøren 

er. Denne moralske vitenen er basert i aktørens forståelseshorisont og ståsted, 

med andre ord det aktøren, ubevisst og bevisst, har lært eller fått internalisert 

fra sin tradisjon og sin historie. Men denne forståelseshorisonten er ikke å 

forstå som noe statisk. I enkelte situasjoner vil møtet med den andre gjøre at 

aktøren må revurdere og evaluere sin moralske viten. Noen ganger må endog 

denne vitenen endres. Allikevel foretar vi tillitsfullt moralske vurderinger i 

situasjon etter situasjon. Dette bildet kan sammenlignes med den 

hermeneutiske sirkelen, der enhver aktørs moralske viten er delen og vår felles 

moralske livsverden helheten.  

                                                 
155 Feminist Interpretations of Hans-Georg Gadamer, s. 138. 
156 The Cambridge Companion to Gadamer, s. 93.    
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                        Warnke oppsummerer denne siden ved en gadamersk erikk slik: 

“[the] Aristotelian dimension emphasizes the circular temporality in ethical 

action and understanding. We consider and decide how to act from a 

participatory perspective, as agents who must apply the ethical knowledge they 

already possess in a way that modifies both the knowledge and the ethical 

character they take forward to apply in the future.”157 Noe av vår etiske viten 

kan altså over tid forandre seg litt. Vi kan ta feil. Men vi kan også hele tiden 

korrigere og rettlede hverandre. Vi har tillit til at dette er en mulighet vi har, og 

vi har tillit til hverandre. Allikevel, denne siden av en gadamersk etikk kan ha 

et problem. Dette kan nemlig utvikle seg til en for lokal etikk, der man kan 

komme til å overse bjelken i sitt eget øye. Det trenges kanskje noe av en mer 

universell eller prinsipiell karakter her, eller i alle fall klare og tydelige 

tommelfingerregler. 

                        Vi finner da også en universell side ved Aristoteles’ etikk, 

nærmere bestemt denne etikkens metafysiske premiss. Denne kommer til 

uttrykk i tanken om at mennesket streber etter å oppfylle sin funksjon, eller sitt 

ergon. Denne strebenen foregår i et fellesskap. Her kan det være en parallell til 

Gadamers streben etter å oppnå forståelse og sannhet, en streben som også 

foregår i en felles livsverden. Dette kan godt være riktig. Men dette kan være 

et både for spissformulert og et for vagt grunnlag for en etikk. På den ene siden 

er det muligens noe dristig og vidløftig å anta at dette er et vesenstrekk som til 

enhver tid er like fremtredende hos absolutt alle mennesker, og på den andre 

siden kan denne strebenen naturligvis anta mange forskjellige former. Skal vi 

bygge en etikk på dette, må det mer grundige og utdypende begrunnelser til. Vi 

bor ikke i polis alle sammen. Skal den gadamerske etikken på en noe enklere 

måte få ytterligere støtte, bør vi henvende oss til noe som er mer entydig 

formulert og som samtidig kan forstås universelt.  

                        Dette finner vi da også når Gadamer gjør rede for sin forståelse 

av erfaringen av den andre. Der appellerer Gadamer til Kants kategoriske 

imperativ. Han viser faktisk eksplisitt til dette imperativets kanskje mest 

fremtredende formulering, nemlig den som sier oss at vi ikke skal bruke et 

                                                 
157 The Cambridge Companion to Gadamer, s. 98. Det var for øvrig Warnke som i dette essayet introduserte meg 
for denne tanken (som hun også deler med Michael Kelly) om en aristotelisk dimensjon og en kantiansk 
dimensjon i en gadamersk etikk. Dette fortjener hun en takk for.   
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annet menneske som middel, fordi ethvert menneske er et mål i seg selv. Med 

dette bringer altså Gadamer enda en etisk dimensjon til sin hermeneutikk, en 

kantiansk sådan. Dermed introduseres tanken om ethvert individ unike 

egenverdi, en verdi som er uavhengig av enhver verdi vi nå enn måtte tillegge 

vedkommende. Dette kan på en måte understreke at vi setter våre fordommer i 

spill og på spill overfor noe som virkelig er annerledes og forskjellig fra oss. 

Enhver stemme inneholder et potensielt sannhetskrav. Dette fordrer respekt. Vi 

skal lytte, selv om den andre stemmen er svak eller annerledes og forskjellig. 

Bak stemmen ligger det en egenverdi. Det er i dette bildet vi utvikler vår 

moralske viten i fortløpende partikulære situasjoner, altså der vi er. 

                        Vi skal la Warnke få oppsummere også denne siden ved en 

gadamersk etikk: ”The kantian dimension of Gadamer’s hermeneutics thus 

looks to a respect for difference and otherness as a foil against which to check 

our own form of life and its trajectory. This respect for difference is rooted in 

an awareness of the limitations and partialities of that form of life, in a 

recognition that our ethical knowledge rests on interpretive understandings of 

human life and of values, norms, and actions that others can understand 

differently.”158 Her finnes det en tanke om menneskets begrensning og 

endelighet og om den hermeneutiske bevisstheten. Her finnes videre en tanke 

om mulighetene vi har i møtet med den andre. Her finnes det en tanke om et 

mellommenneskelig og tillitsbasert fellesskap. Og ikke minst, her finnes den 

grunnleggende tanken om respekt for ethvert annet medmenneske. Jeg tror det 

er uproblematisk å hevde at mye av dette er godt og riktig for oss mennesker.  

Ut fra alt dette synes det som om den aristoteliske og kantianske dimensjonen 

ved en gadamersk etikk kan være gjensidig supplerende og berikende i forhold 

til hverandre. 

                        Da jeg mot slutten av forrige kapittel gjorde de innledende 

forsøkene på å knytte Gadamer mer konkret til etikk, dukket det opp en viss 

spenning mellom partikularistisk og deontologisk etikk hos ham. Hvis dette er 

riktig, er denne spenningen kanskje nå kommet klarere frem. Og dette er en 

spenning som kanskje kan virke berikende på en gadamersk etikk. På den ene 

siden har vi altså en partikularistisk dimensjon, der moral blir konkretisert og 

                                                 
158 The Cambridge Companion to Gadamer, s. 98.   
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læres i fortløpende partikulære situasjoner. Dette medfører at moral til ulke 

tider og på ulike steder kan komme til uttrykk på noe forskjellige måter. Men 

på den andre siden har altså noe universelt, nemlig det kategoriske imperativ. 

Dette er et gode og en verdi for alle mennesker, uansett i hvilken tid og på 

hvilket sted de måtte befinne seg. Her kan kanskje også menneskets streben 

etter sitt ergon, her forstått som en streben etter forståelse og sannhet, være et 

supplement. Dermed blir en av våre oppgaver å prøve å opprettholde så god 

reflektiv likevekt som mulig mellom disse to elementene, slik at vi ikke bruker 

den andre som middel i vår streben. Vi er hverandres muligheter. 

                        Allikevel, den mest tidkrevende og hele tiden pågående 

oppgaven er en kontinuerlig streben etter å vedlikeholde en best mulig reflektiv 

likevekt i normene, verdiene og de moralske reglene i vår livsverden. Denne 

likevekten skal opprettholdes mellom de overliggende prinsippene eller 

fordringene og de fortløpende partikulære situasjonene der det kreves moralsk 

viten. Våre normer, verdier og moralske regler blir slik sett ikke å anse som 

statiske. De kan gradvis gjennomgå små forandringer. Noen ganger begrunnes 

forandringene ovenfra, mens de andre ganger begrunnes nedenfra. Slik prøver 

vi igjen og igjen å tilpasse delene, det vil si våre normer, verdier og moralske 

regler, til helheten, altså til vår livsverden. Dette er noe vi gjør sammen. Her er 

vi alle i utgangspunktet like. Vi er ikke selvtilstrekkelige. Vi kan alle ta feil. 

Men allikevel møter vi hverandre med en grunnleggende tillit fra begynnelse 

til slutt. Og vi har alle en verdi i seg selv. 

                        Kan det til slutt være tillat å kalle moralfilosofen Gadamer en 

deontologisk aristoteliker og en partikularistisk kantianer, uten at det blir en alt 

for stor selvmotsigelse? Kan ikke disse begrepene like gjerne være berikende 

for hverandre? En aristotelisk praktisk fornuft som fortløpende forholder seg til 

partikulære situasjoner trenger vel ikke av den grunn å bestride det kategoriske 

imperativ. Som Gadamer selv uttrykker det: ”[Practical reason] does not 

contest the validity of the moral law but, rather, tries to underscore the 

exceptional nature in which the agent finds himself – in the sense that whatever 

the validity of the law, exceptions are nevertheless justified under certain 

circumstances.”159 Kant blir fra enkelte hold kritisert for at hans universelle 

                                                 
159 Hermeneutics, Religion and Ethics, s. 25. 
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maksimer er for formalistiske og abstrakte. Denne kritikken er noe urettmessig, 

noe det ovenstående utsagnet fra Gadamer et godt stykke på vei kan illustrere. 

Hvis vi tenker oss at en av maksimene sier oss at vi ikke skal lyve, betyr ikke 

det nødvendigvis at vi må fortelle sannheten i absolutt alle situasjoner. Men 

finner vi en eller annen gang ved hjelp av vår praktiske fornuft ut at vi må lyve, 

så må dette naturligvis begrunnes i den partikulære situasjonen vi da er i. Vår 

praktiske fornuft er betinget av sitt ståsted, altså av sin situasjon, når den 

forholder seg til det kategoriske imperativ. Jeg tror ikke nødvendigvis det 

medfører at dette imperativet også er betinget. ”Indeed, recognizing human 

conditionedness (in a charitable judgement) is quite compatible with the 

sublime unconditionality of the moral law.”160  

                        Gadamer får altså her understreket at det er noe som er betinget 

forholder seg til noe som er ubetinget. Vår praktiske fornuft forholder seg til 

moralloven ut fra fortløpende partikulære situasjoner, altså fra hvor den til 

enhver tid er. Jeg har vanskelig for å se at dette skulle være for abstrakt, eller at 

det nødvendigvis må lede til rigid formalisme. På den annen side forholder vår 

praktiske fornuft seg til partikulære situasjoner i en konkret livsverden. Der må 

den unektelig fortløpende forholde seg til følelser, affekter, innfall og fristelser 

av alle mulige slag. Det kan i etisk forstand her være godt å ha noe og forholde 

seg til som for oss er litt klarere og tydeligere formulert enn tanken om en 

streben etter et ergon eller etter forståelse og sannhet. Da er tanken om at ingen 

mennesker skal brukes som et middel, fordi alle mennesker er et mål i seg selv, 

ubetinget en klarere og tydeligere formulering. Den kan fremstå som et ideal 

som vi alle må prøve å leve opp til, uansett hvilken partikulær situasjon vi er i. 

Kanskje forskjellene mellom Aristoteles’ etikk og Kants etikk ikke må være 

riktig så store som enkelte vil ha det til?161 

                        Hvis dette er riktig, kan disse to formene for etikk ha et mulig 

møtepunkt i nettopp Gadamers hermeneutikk. Michael Kelly oppsummerer 

mye av det ovenstående slik: “Thus, whereas Kant makes us aware of the 

limitations of an empirically conditioned practical reason, Aristotle 

                                                 
160 Hermeneutics, Religion and Ethics, s. 27.  
161 Her bør det understrekes at det naturligvis fortsatt er forskjeller mellom disse to formene for etikk. Meningen 
med alt dette er nemlig ikke et forsøk på å lage en syntese av Aristoteles og Kant, men heller prøve å illustrere i 
hvilken grad disse to filosofenes etikk kan belyse og berike hverandre. Og hva de eventuelt kan gi Gadamer, 
hver for seg og sammen. 
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demonstrates how we best can develop and utilize this, our only type of 

practical reason, whose purity is relative to its conditionedness.”162 Her kan vi 

finne en slags syntese mellom noe ubetinget og noe betinget, og mellom plikt 

på den ene siden og tendenser, innfall og tilbøyeligheter på den andre. Vi er 

fortsatt betinget av det stedet vi er, det vil si av våre fordommer, vår tradisjon 

og vår historie. Det er ut fra dette våre moralske tolkninger blir artikulert. Men 

disse tolkningene har et ideal eller et prinsipp de skal leve opp til. Dette er et 

gode for hver enkelt oss. Og det er et gode vi bør gjøre til et felles gode.   

                        I hvilken grad gjør nå egentlig alt dette Gadamer til etiker eller 

moralfilosof? Jeg spurte innledningsvis om kanskje Gadamer ikke er mer 

moralsk enn han selv ville anse seg som. Gadamers hermeneutikk inneholder 

altså en aristotelisk dimensjon, i form av en appell til Aristoteles vekt på de 

partikulære situasjonene der moralsk viten konkretiserer seg, og der teknisk 

kunnskap, på grunn av enhver situasjons unike karakter, ikke alltid strekker til. 

Men denne hermeneutikken inneholder i tillegg en kantiansk dimensjon, 

nemlig en appell til det kategoriske imperativ. Gadamer introduserer denne 

siste dimensjonen når han gjør rede for sin forståelse av erfaringen av den 

andre. Der bruker han tilsynelatende uanstrengt uttrykket ”moral/human bond” 

i forbindelse med relasjonen mellom et jeg og den andre. Det engelske ordet 

”bond” kan ganske enkelt bety bånd, i vår sammenheng forstått som at vi som 

medmennesker er knyttet til hverandre på forskjellige måter. Men dette 

engelske ordet kan også bety forpliktelse. Nå synes det som om Gadamer helst 

vil forstås deskriptivt.163 I vår sammenheng kan dette være interessant. Vi er 

altså knyttet sammen gjennom å lytte til og å være åpne overfor hverandre. Og 

ikke minst, vi er forpliktet til dette. Hvis dette er en beskrivelse, er Gadamer 

moralfilosof så god som noen. Selv om dette naturligvis ikke er hans 

hovedanliggende. Eller er det det? 

 

 

 

 

 

                                                 
162 The Specter of Relativism, s. 230. 
163  Se for eksempel note 5.  
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5. Avsluttende refleksjoner. 

 

                        Det begynner nå å nærme seg avslutningen av dette arbeidet. 

Hvis det ovenstående er riktig, kan jeg nå hevde at Gadamers hermeneutikk 

også kan forstås som en etikk. Og hvorfor skulle den ikke det? Et sted skriver 

Gadamer følgende: ”The phenomenon of understanding, then, shows the 

universality of human linguisticality as a limitless medium that carries 

everything within it – not only the ”culture” that has been handed down to us 

through language, but absolutely everything – because everything (in the world 

and out of it) is included in the realm of ”understandings” and 

understandability in which we move.”164 Ifølge Gadamer bærer altså 

menneskelig språklighet med seg alt, absolutt alt. I denne menneskelige 

språkligheten uttrykker forståelse seg. Som vi har sett hermeneutikkens 

oppgave å klargjøre betingelsene der forståelse foregår.165 Ut fra dette må vel 

hermeneutikken klargjøre betingelsene der absolutt all forståelse foregår, også 

etisk og moralsk forståelse. Hvis dette stemmer, impliserer denne 

hermeneutikken en etikk. 

                        Jeg har da også i dette arbeidet prøvd å søke etter både skjulte 

og mer konkrete uttrykk for etisk tenkning i Gadamers hermeneutikk. Og det 

kan synes som om jeg har funnet dette. Av de mer skjulte uttrykkene for slik 

tenkning kan her spesielt tre fremheves. For det første og for det andre, de 

etiske undertonene som kan ligge i begrepet foregripelse av fullkommenhet og 

i tanken om erfaringen som et essensielt negativt begrep. For det tredje, 

Gadamers åpne holdning til en teksts sannhetskrav. La meg nå mot slutten 

komme med en kort og oppsummerende kommentar til hvert av disse fire 

punktene. Selv om foregripelse av fullkommenhet kan ha etiske undertoner, er 

dette neppe i seg selv et etisk begrep. Men jeg tror vi kan finne en parallell til 

dette begrepet i et annet begrep, nemlig tillit. Hvis det er riktig at tillit er det 

fundamentale mellommenneskelige forholdet, er dette noe som ligger forut for 

alt menneskelig fellesskap. Slik sett kan tillit være en av våre mest 

grunnleggende fordommer, en fordom vi sjelden egentlig tenker over. Og den 

kan være av etisk karakter.   

                                                 
164 Philosophical Hermeneutics, s. 25 (Gadamers uthevelse). 
165 Se note 98. 
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                        Selv om tillit ikke ubetinget er et gode, vil jeg tro de langt fleste 

av oss i utgangspunktet oppfatter dette begrepet som noe positivt, altså et 

potensielt gode. Kort sagt, jeg tror det vi gjør når vi av en eller annen grunn 

tillitsfullt henveder oss til den andre, kan kalles å foregripe en fullkommenhet. 

Akkurat som Gadamer når han foregriper en fullkommenhet i en tekst, har tillit 

til at den kan gi ham bedre forståelse eller formidle ham en sannhet. Dette kan 

altså bety at noe som ligger forut for vår samværen, samhandling og 

samarbeide allerede er av etisk karakter. Det finnes også noe annet som kan 

ligge forut for det vi gjør, og som kan ha etiske implikasjoner, nemlig den 

negative erfaringen. Forut for enhver erfaring ligger muligheten til at vi kan ta 

feil. Dette vet vi innerst inne, selv om vi sjelden tenker over det. Dette kan 

kanskje også være en av våre dypeste fordommer. Nå inneholder begrepet 

negativ erfaring naturligvis ikke i seg selv noe etisk. Men hvis vi tenker oss at 

dette faktisk rett og slett betyr at vi alle kan ta feil, kan det sette saken i et 

annet lys. En bevissthet om dette kan medføre at vi i en dialog med den andre 

er mer åpne for det vedkommende sier. Det er ikke alltid vi som har rett. Troll 

er ikke seg selv nok. Vi er alle begrensede, og vi kan alle ta feil. Dette er altså 

også noe som kan ligge forut for vår samværen, samhandling og samarbeide.  

                        Dette leder til det jeg har kalt Gadamers hermeneutiske 

fordring. Ifølge Gadamer må vi nemlig være åpne til en teksts sannhetskrav. 

Hvis vi ikke er det, kan vi vanskelig lære noe av den. Forstått deskriptivt er det 

vanskelig å være uenig i akkurat det. La oss så tenke oss at vi alle er ute etter 

en viss samværen, samhandling og samarbeide med den andre. Jeg tror faktisk 

det er slik. Men skal vi ha noen som helst forhåpning om slik samværen, 

samhandling og samarbeide, må vi faktisk lytte til hva den andre kan ha å si. 

Dette er fortsatt forstått deskriptivt. Men tenker vi oss at dette er noe som 

ligger forut for vår menneskelige eksistens, så kan det ha etiske implikasjoner. 

Forut for alt vi gjør ligger det nemlig da som en nødvendighet at vi faktisk må 

være åpne og lytte til den andre. Kanskje dette også er noe som sitter dypt i 

oss, altså enda en fordom. Hvis dette stemmer, kan vi altså ha fordommer som 

har mulige etiske implikasjoner. Betyr dette at våre liv i utgangspunktet 

inneholder etiske dimensjoner? Hvis det er slik, finner jeg at Gadamer på en 

måte klarer å beskrive dette godt. Jeg tror altså det er etiske dimensjoner i 

dette, selv om det neppe er Gadamers sentrale intensjoner. 
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                        Jeg har i dette arbeidet prøvd å lese Gadamer med en ontologisk 

innfallsvinkel. Det vil si at Gadamer prøver å gjøre rede for forutsetningene og 

betingelsene for at vi kan oppnå forståelse og finne sannhet. Det sentrale her er 

at vi alltid er et sted når vi prøver på dette. Vi befinner oss alltid i vår tradisjon 

og vår historie. Vi har vår forståelseshorisont, som igjen består av våre 

fordommer. Dette ligger forut for all forståelse vi forsøker å oppnå. Sentrale 

premisser i Gadamers hermeneutikk er at vi mennesker er endelige og 

begrensede. I det lange løp klarer vi ikke å tilegne oss all vår forståelse på 

egenhånd hver for oss. Slik sett er vi uløselig knyttet til et fellesskap. Hvis det 

nå er slik at noen av våre sentrale fordommer kan ha etiske implikasjoner, 

betyr det at etikk er noe som ligger forut for dette fellesskapet? Kan det altså 

bety at etikk er noe vi allerede i utgangspunktet må forholde oss til, noe som så 

å si er påtvunget oss?  

                        På sett og vis kan nok det stemme. Men hvis vi entydig skulle 

forstå etikk slik, tror jeg det ville være at alt for snever forståelse av dette 

begrepet, kanskje endog en potensielt farlig forståelse. Vi har naturligvis et 

valg. Vi har vår frie vilje. Skal vi snakke om etikk, må vi også snakke om en 

etisk fordring. Om nå tillit, erkjennelse av sin egen begrensethet og det å lytte 

er sentrale fordommer, betyr ikke det at vi ikke kan velge dem bort. Mistillit, 

selvgodhet og påståelighet er også høyst reelle begreper. Men det synes altså 

som om det ikke er disse begrepene som er de mest fundamentale og 

grunnleggende. Her kan etikken komme inn. Sammen kan vi gjennom våre 

etiske drøftninger og dialoger, prøve å legge forholdene så godt som mulig til 

rette for at tillit, erkjennelse av egen begrensethet og det å lytte skal kunne 

komme klarere frem i lyset, naturligvis sammen med andre begreper vi også 

forbinder med etikk. Hvis etikk er noe vi må forholde oss til, er ikke det etikk 

forstått som fordommer som ligger forut for vår samværen, vår samhandling 

og vårt samarbeide, men heller den etiske fordringen vi på den bakgrunnen 

sammen formulerer. 

                        Et eksempel på en slik formulering finner hos Løgstrup, når han 

hevder at vi har den andres liv i våre hender. Et annet eksempel kan altså være 

Gadamers hermeneutiske fordring. Det kan med andre ord synes som om det i 

Gadamers hermeneutikk kan ligge skjult fordommer som kan gi et rikt 

grunnlag for videre etiske refleksjoner. Men denne hermeneutikken inneholder 
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også mer konkrete uttrykk for etisk tenkning. Gadamer forholder seg nemlig til 

både Aristoteles’ og Kants etikk. Hos Aristoteles finner Gadamer en 

beskrivelse av hvordan vår praktiske fornuft fortløpende må forholde seg som 

best den kan til den ene partikulære situasjonen etter den andre. Det Gadamer 

finner her er høyst sannsynlig en parallell til den hermeneutiske bevisstheten, 

som ut fra sitt ståsted må forholde seg til enhver tolknings partikulære og 

egenartede situasjon. Her er det vi skal stille gode spørsmål, gå inn i dialoger 

og være åpne og lyttende overfor hverandre. Men for Aristoteles er de 

partikulære situasjonene en konkretisering av noe som ligger forut for det å 

være menneske, nemlig ethvert menneskes streben etter å oppfylle sin funksjon 

som rasjonelt og tenkende vesen. 

                        Gadamers partikulære situasjoner kan ha en parallell i dette. 

Hvis det er riktig, er disse situasjonene en konkretisering av menneskets 

streben etter forståelse, mening og sannhet. Nå nærmer Gadamer seg 

naturligvis ikke Aristoteles med etikk i tankene. I lys av det ovenstående velger 

jeg allikevel å tolke hans vekt på Aristoteles’ etikk som et uttrykk for etisk 

tenkning. Allikevel, eksplisitt etisk blir ikke Gadamer før i den korte og 

sentrale passasjen der han gjør rede for sin forståelse av møtet mellom et jeg 

og den andre. Her refererer Gadamer til Kants kategoriske imperativ, nærmere 

bestemt formuleringen som sier at vi ikke skal bruke den andre som middel. På 

disse sidene samles mange av trådene jeg har forsøkt å nøste opp i dette 

arbeidet. For Gadamers appell til Aristoteles’ etikk er kanskje ikke helt 

tilstrekkelig for å hevde at Gadamers hermeneutikk impliserer en etikk. Denne 

etikken kan bli for lokal. I lys av det kan tanken om menneskets streben etter 

sitt ergon, eller etter forståelse, mening og sannhet, være noe vag. 

                        Da fremstår det kategoriske imperativ unektelig som et klarere 

prinsipp vi i enhver partikulær situasjon må forholde oss til. Det er også en 

usedvanlig klart formulert etisk fordring. Det er på denne bakgrunnen jeg har 

dristet meg til å kalle etikeren Gadamer en deontologisk aristoteliker og en 

partikularistisk kantianer. Skal Gadamers hermeneutikk implisere en etikk, tror 

jeg den trenger begge disse dimensjonene. Men hvor skal vekten ligge her? På 

den aristoteliske partikularismen eller det kantianske prinsippet? Et gammelt 

munnhell sier at den som har begge beina på bakken står stille. En slik person 

kan sies å sitte fast i sine fordommer. Denne personen må sannsynligvis 
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tilpasse prinsipper til sin situasjon eller sitt ståsted. Dette kan unektelig på sikt 

uttynne ethvert prinsipp. På den annen side slipper vi ikke helt unna oss selv. 

Vi må holde en viss bakkekontakt. Et prinsipp er i utgangspunktet noe abstrakt. 

Det må konkretiseres i en situasjon for å få mening for oss. Så hvorfor skal nå 

egentlig hovedvekten ligge på den aristoteliske eller den kantianske 

dimensjonen? Kanskje vekten skal ligge på hver sin dimensjon etter tur, her 

forstått som det beinet som til enhver tid er på bakken når vi går fremover. 

Dette er ikke et enten/eller spørsmål. Det er et samspill. Og det er en etisk 

fordring til oss alle å holde best mulig balanse her. 

                        Gadamers hermeneutikk kan med andre ord i aller høyeste grad 

inneholde en etisk fordring. La meg allikevel stoppe kort opp ved et lite 

spørsmål til slutt. Gadamer kritiseres av enkelte for å være for konservativ, og 

at hans hermeneutikk mangler kritisk potensial. Det er riktig at Gadamer er 

konservativ. Han har faktisk dype røtter i en veletablert tradisjon. Men betyr 

dette entydig at Gadamers hermeneutikk ikke kan være kritisk? Et sted skriver 

han faktisk: ”Without an inner tension between our anticipations of meaning 

and the all-pervasive opinions and without a critical interest in the generally 

prevailing opinions, there would be no questions at all.”166 Etter å ha slått fast 

at enhver forståelse av en sak ikke er mulig, skriver han et annet sted dette: 

“The hermeneutical task becomes of itself a questioning of things and is always 

in part so defined.”167 Selv om dette neppe gjør Gadamers hermeneutikk til den 

raske forandringens filosofi, så har jeg vanskelig for å forstå at Gadamers 

hermeneutikk skulle være helt uten kritisk potensial. 

                        En ting Gadamers hermeneutikk i alle fall ikke er, er en filosofi 

som kan gi grunnlag for fundamentalistiske holdninger. Med sin sterke vekt på 

den negative erfaringen, spørsmålets prioritet og dialogen synes akkurat det 

opplagt. Gadamer er blitt kritisert for relativisme. Men er kanskje ikke 

fundamentalisme relativisme i sin ytterste konsekvens? Hvis 

fundamentalistiske synspunkter vinner frem, er det ikke da den som tilfeldigvis 

er den skarpeste retorikeren som forvalter sannheten? Eller i ytterste 

konsekvens, den som svinger sverdet best, eller har det største sverdet? Da vil 

det i alle fall være slutt på spørsmålene og dialogen. 

                                                 
166 Reason in the Age of Science, s. 107. 
167 Truth and Method, s. 269 (Gadamers uthevelse). 
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                        Jeg vil kort og godt konkludere med at Gadamers hermeneutikk 

kan inneholde et rikt og fruktbart grunnlag for etiske refleksjoner av flere 

former, selv om dette arbeidet vel bare er å anse som en innledende 

redegjørelse for og beskrivelse av de etiske mulighetene som altså kan ligge 

her. Det innledende sitatet av Dostal beskriver faktisk den gadamerske etikken 

på en treffende måte. Nå skriver Gadamer et sted: ”So when I speak about 

hermeneutics here, it is theory. There are no practical situations of 

understanding that i am trying to resolve by so speaking.”168 Og naturligvis har 

jeg tatt meg visse friheter i forhold til hans hermeneutikk. Hva Gadamer ville 

sagt til disse frihetene kan vi naturligvis ikke vite. Forhåpentlig kan de siste 

ordene i etterordet til den andre reviderte utgaven av Truth and Method være 

en indikasjon på hva han kanskje kunne ha sagt. Og en fordring til oss alle. Der 

skriver nemlig Gadamer følgende: ”But I will stop here. The ongoing dialogue 

permits no final conclusion. It would be a poor hermeneuticist who thought he 

could have, or had to have, the last word.”169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168 Reason in the Age of Science, s. 112. 
169 Truth and Method, s. 579. 
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