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Forord 
 

Slik alle modningsprosesser er krevende, slik har også denne oppgaven krevd mye av 

forfatteren og hans nærmeste. Det er derfor på sin plass at de som har stått rundt meg 

og gitt meg støtte i denne prosessen får sin rettmessige takk her. Først vil jeg få takke 

mine foreldre som har vært en helt uvurderlig hjelp både i form av økonomisk 

sikkerhetsline når arbeidet drøyde ut over det Lånekassen synes er greit, og som evig 

engasjerte samtalepartnere som aldri har tvilt på verdien av prosjektet som sønnen 

deres har valgt å vie så mye av sitt liv til. 

 

Takk til min veileder professor, dr. philos. Trond Berg Eriksen som har vært en kritisk 

og god leser samt en givende kunnskapskilde. Som inspirator og moralsk så vel som 

akademisk støtte har Morgan Fjogstad vært i en klasse for seg. Hans evige optimisme 

på prosjektets vegne har vært til stor hjelp og inspirasjon. Takk til Håkon Johannessen 

og Svale A. Fossåskaret for grundig korrektur og kritikk av oppgaven. Takk til 

Bendik Flomstad for hjelp med forståelsen av teutonsk syntaks. Takk også til mine 

intellektuelle sparringpartnere Ketil Husebø og Knut Van Der Wel for alle 

interessante diskusjoner. Ellers rettes en stor takk til fagmiljøet generelt på Idéhistorie 

som tross kvalitetsreform og dårlige rammebetingelser har blitt et stimulerende forum. 

 

På hedersplassen til sist vil jeg takke min samboer Yasmin Nashat og min sønn Oskar 

for deres overbærenhet med en pappa og samboer som ikke alltid hadde den tiden 

eller det overskuddet de kunne ha ønsket seg. De to har betydd mer for fremdriften, 

dybden, gleden og tematikken i oppgaven enn jeg tror de er klar over selv. Tusen takk 

for det! 

 

 

Blindern, 10.06.2004. 

 

Øyvind Rognerud 
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Innledning 
 

Tittelen på oppgaven henspeiler på overskriften over inngangen til tempelet i Delphi: 

Gnothi Seauthon – Kjenn deg selv. Tempelet var tilegnet visdommens, fornuftens og 

måteholdets gud; Apollon. Det vil komme frem i denne oppgaven at Charles Taylor 

tillegger fornuften en sentral rolle for menneskets selvdefinisjon. At jeg har byttet ut 

det personlige pronomenet med et eiendomspronomen, er for å understreke den 

tendensen til objektivering av selvet som har gått som en rød tråd gjennom vestens 

moderne historie. På et tidspunkt i historien ble det å kjenne seg selv ikke lenger 

synonymt med å være seg selv. Dermed ble det altså en prinsipiell forskjell mellom å 

ha tilgang til informasjon om selvet, og det å faktisk leve ut selvet i det virkelige liv. 

 

Slik åpnet moderniteten for et eierforhold til selvet som var ukjent for grekerne og for 

den middelalderske tenkemåten. Å ha et selv var ikke lenger selv-sagt. Når det er 

mulig å ikke ha et selv, blir det gjerne viktigere å ha et. Under den økte interessen for 

å ha et selv, kom så selvet selv til å bli obskurt. Bildet på forsiden er ment å illustrere 

en vending i vestlig tankegang som startet en gang i andre halvdel av 1800-tallet, og 

som kom til å få store følger for hvordan vi betrakter oss selv; anelsen om at det i 

dypet av menneskehjertet lurte et destruktivt dyr. 

 

Tema 
 

Charles Taylor har i boken The Ethics of Authenticity fremlagt en hypotese om et 

innflytelsesrikt moralsk ideal som han mener gir kraft til moderne former for 

individualisme og relativisme. Han er i denne boken ute etter å avgrense de legitime 

og verdifulle moralske kildene som ligger i dette idealet fra de selvsentrerte og 

forflatede formene det har inntatt i dagens populær- og høykultur. Diagnosen mener 

han er gjeldende for den vestlige kultursfæren, og det er ikke vanskelig å følge ham i 

en del av de ”bekymringene” han refererer til som en del av den rådende 

modernitetskritikken. Denne hovedoppgaven har som mål å undersøke forekomsten 

 1



av det moralske idealet1 Charles Taylor kaller autentisitetsidealet hos fremtredende 

tenkere i Vestens intellektuelle historie fra første halvdel av 1800-tallet til i dag. 

 

Jeg vil sette fokus på Charles Taylors autentisitetsideal slik det kommer til uttrykk i 

hans bok Autentisitetens etikk, med utfyllende kommentarer fra resten av hans 

akademiske produksjon.2 Boken vil underkastes en analyse som skal munne ut i 

konstruksjonen av en idealtype som skal utgjøre fortolkningsnøkkelen for en 

rekonstruksjon av utvalgte tenkeres behandling av fenomenet autentisitet. Kort sagt 

skal jeg identifisere Charles Taylors eventuelle originale bidrag til autentisitetsidealet. 

En direkte følge av et slikt prosjekt er imidlertid at også de utvalgte tenkerne vil 

betraktes i et helt spesielt lys. Det vil opprettes en hermeneutisk sirkel der både 

Taylors versjon av autentisitetsidealet og de andre tenkernes versjoner vil inngå i en 

hermeneutisk sirkel. Hvordan skiller for eksempel Nietzsches filosofi seg fra de 

sentrale ankepunktene Taylor har overfor autentisitetsidealets illegitime sider? Og 

hvordan stiller Taylors tanker seg til Nietzsches voluntarisme? Vi vil altså se Taylors 

tanker i lys av fortiden, og fortiden i lys av Taylors innvendinger mot den. 

 

Metode 
 

Metodisk anlegges en analyse av utvalgte tenkere på bakgrunn av en idealtypus. I 

denne oppgaven vil autentisitetsidealet fungere som et slikt analytisk verktøy. 

Begrepet ekstraheres fra Taylors utlegning av det i Autentisitetens etikk i hovedsak, 

men med korrigerende og utfyllende utdrag fra Sources of The Self  samt fra Lionel 

Trillings behandling av begrepet i sin bok Sincerity and Authenticity, da Taylor 

eksplisitt sier at han bygger sin anvendelse av autentisitetsidealet på denne teksten. 

 

Bakgrunnen for valget av en slik fremstillingsmåte er i all hovedsak at det er akkurat 

dette jeg ønsker å få svar på; hvilke aspekter ved Taylors autentisitetsideal kan sies å 

                                                      
1 Nærmere redegjørelse for hva som i denne sammenheng ligger i begrepet “moralsk ideal” kommer 
under analysen av Autentisitetens etikk. 
2 Man kan forsåvidt stille spørsmål ved riktigheten av å inkorporere Autentisitetens etikk i Taylor 
akademiske produksjon, fordi den er så populær i formen. Den ble først skrevet som et radioforedrag 
for The Canadian Brodcasting Corporation, og har beholdt mye av sin populære form også som bok. 
Jeg vil likevel hevde at den kan sorteres under hans akademiske produksjon, fordi hans andre bøker 
også er relativt didaktiske i sin form. Taylor legger vekt på å være tydelig og lite tilslørt i all sitt 
vitenskapelige arbeid. 
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være genuint originale? Og hva er det som gjør at Taylor fremsetter sin analyse av 

autentisitetsidealets potensialer på den måten han gjør i den historiske situasjonen han 

skriver under? Valget av metode vil alltid forutsette en akademisk intuisjon, eller en 

kvalifisert gjetning om man vil, om hva som vil være fruktbart i forhold til det tema 

man ønsker å belyse. En metodisk innfallsvinkel som skissert vil kunne by på 

etterrettelighet både i beskrivelsen av det analytiske verktøyet; autentisitetsidealet, og 

i analysen av de utvalgte tenkerne, ettersom det alltid vil være klart at idealtypen 

representerer en konstruksjon som man vil kunne ta stilling til relevansen av og 

innholdet i. Det vil også fremgå at rekonstruksjonene av de utvalgte tenkernes bidrag 

til autentisitetsidealets utvikling, vil måtte leses på bakgrunn av at de er foretatt i lys 

av en konstruert betraktningsmåte. 

 

Et problem som kommer spesifikt til uttrykk ved valg av denne metoden er problemet 

med forståelsesrammenes prinsipielt styrende funksjon i forståelse som sådan. Når 

man avgrenser en idealtypus som skal virke som et analyseverktøy, der man definerer 

visse elementer av tenkernes filosofiske produksjon som innenfor idealtypen og andre 

som utenfor, er det lett at idealtypen trer inn som den forståelseshorisonten som alt 

blir forstått i lys av. Sagt på en annen måte; det er lett at rekonstruksjonen blir styrt av 

det idémessige grunnlaget man har lagt i idealtypen slik at man bare ser alt som passer 

inn i den, og ikke får øye på alt det som ikke passer. Noen bedre løsning på dette 

problemet enn å være klar over faren og å etterstrebe størst mulig kreativitet i søken 

etter både anomalier og bekreftelser på hypotesen, har man til dags dato ikke. Dette er 

et generelt vitenskapelig problem og derfor en del av det generelle forbehold man 

alltid må ta i (human)vitenskapelige arbeider. 

 

Empiri 
 

Idéhistorie er som annen humanistisk vitenskap preget av problemet med empiriens 

kvantum og i den sammenheng problemet med utvalg av empiri. Det er ikke mulig i 

nyere historie å ta hensyn til all tilgjengelig empiri, så en hovedoppgave vil bære preg 

av at empirien i stor grad velges ut fra det prosjekt man har satt seg fore. Dette er det 

ikke mulig å komme utenom, men det er heller ikke avgjørende i forhold til 

oppgavens sannhetspretensjon. Den ligger ikke i å gi et sant bilde av helheten, men i å 
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belyse sider av historien slik den taler til oss gjennom skriftlige kilder. På denne 

måten kan en analyse av autentisitetsidealet og dets utbredelse avdekke en 

sammenheng mellom tilsynelatende uforenelige størrelser. Fra et annet perspektiv kan 

disse størrelsene være like uforenelige. Man setter ikke to streker under svaret i 

humanistisk forskning. 

 

På bakgrunn av hva som er sagt om problemene rundt utvalg, vil det være 

formålstjenlig å velge tenkere som for det første ser ut til å passe inn i det perspektivet 

man ønsker å lese dem inn i, og som for det andre ble oppfattet som vesentlige bidrag 

i sin samtid og ettertid ettersom disse kriteriene kan underbygge tekstenes 

idéhistoriske virkningshistorie. Valget faller derfor på Kierkegaard, Nietzsche, 

Heidegger, Sartre og Adorno. Alle ser ut til å ha kommet med viktige bidrag til 

autentisitetsidealets historie spesielt, og de er også vesentlige bidragsytere til den 

vestlige intellektuelle historien generelt. 

 

God lesning! 
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Kapitel I - Grunnleggende betraktninger 
 

Begrepshistorie 
 
Begrepet ”autentisk” stammer fra det greske substantivet authentes som strengt tatt 

betyr morder (!). Veien mot den moderne bruk av ordet kan, opprinnelsen tatt i 

betraktning, synes lang, men den er ikke så søkt som den kan virke. Vi kan kanskje 

heller oversette begrepet med ”den ekte morderen”, altså den som egentlig har gjort 

ugjerningen. I Norsk Riksmålsordbok fra 1937 blir authentes oversatt som 

opphavsmann. En morder er jo på sin måte opphavsmannen til mordet. Dermed 

forstår vi bedre bakgrunnen til adjektivet ”autentisk”; det er snakk om 

opprinneligheten / ektheten av en gjenstand. Begrepet har særlig blitt brukt i 

rettsvitenskapen angående bestemmelse av hvorvidt et dokument virkelig har den 

opprinnelse som oppgis.3 Denne bruken av begrepet har også lenge vært utbredt 

innenfor kunstsamlernes og kunstekspertenes kretser som en betegnelse på et 

kunstverk som virkelig var produsert av den kunstneren det ga seg ut for å være 

produsert av, i motsetning til en reproduksjon. 

 

Å tidfeste nøyaktig når autentisitetsbegrepet først blir brukt som beskrivelse av en 

menneskelig kvalitet viser seg å være mer komplisert enn antatt. I følge Nicola 

Abbagnano’s Dizionario di Filosofia fremgår det at første gang begrepet forekommer 

i en filosofisk tekst med dette meningsinnholdet, er Karl Jaspers Psychologie der 

Weltanschauungen utgitt i 1919: ”Termine adoperato da Jaspers…” (Dizionario di F., 

1971). – Begrep først anvendt av Jaspers. Der figurerer det i følge Abbagnano i sin 

tyske versjon ”Authentisch”. Her gis det også en referanse til Psychologie der 

Weltanschauungen der ”authentisch” blir brukt for første gang: ”« L’A., dice Jaspers, 

è ciò che è più profondo in contrapposizione a ciò che è più superficiale; per es., ciò 

che tocca il fondo di ogni esistenza psichica di contro a ciò che ne sfiora l’epidermie, 

ciò che dura di contro a ciò che è momentaneo, ciò che è cresciuto e si è sviluppato 

con la persona stessa contro a ciò che la persona ha accattato o imitato» (Psychologie 

der Weltanschauungen, 1925, Intr., § 3, 1).” (Dizionario di F., 1971). – Det 

                                                      
3 Norsk Riksmålsordbok 1937 
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autentiske, i følge Jaspers, er det dype/viktige i motsetning til det overfladiske; for 

eksempel det grunnleggende ved den psykiske eksistensen kontra det som bare 

berører huden, det er det varige kontra det flyktige/øyeblikkelige, det er det som har 

vokst fram i kontakt med individets egen natur kontra det som individet har tilegnet 

seg gjennom imitasjon. 

 

I følge Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon anno 1995 er Heidegger den 

første til å ta begrepet i bruk i den forstand vi her er ute etter, altså som betegnelse på 

en menneskelig eksistensform eller livsholdning. Men Heidegger bruker den 

fortyskede versjonen ”Eigentlichkeit”. Man kan dermed tenke seg at Heidegger har 

plukket opp begrepet fra Jaspers og fortysket det for å få det til å passe inn i sin 

nasjonalistisk baserte værensfilosofi der nasjonalspråket har en sentral betydning. 

 

For å få nærmere opplysninger om hvordan Jaspers gjør bruk av begrepet, er det av 

interesse å undersøke hvordan dette blir omtalt i det noe mer omfattende verket 

Historisches Wörterbuch der Philosophie (heretter HWP). I dette verket er 

”Authentisch” og ”Authentizität” viet en drøy side med forklaringer og anmerkninger 

om hvem som brukte begrepene først og i hvilken betydning.4 Det er overraskende å 

notere seg at Jaspers ikke nevnes med et ord her. Spørsmålet blir da; hvem tar feil? 

HWP eller Nicola Abbagnano? For å avgjøre dette spørsmålet var det her nødvendig å 

gå til originalteksten som referansen i Abbagnano’s ordbok viste til. Gjennom 

lesningen av originalteksten ble det klart at Abbagnano tar feil. Jaspers bruker 

hverken ”authentisch” eller ”authentisität” og heller ikke ”eigentlichkeit” i 

Psychologie der Weltanschauungen, slik Abbagnano hevder. 

 

Den mest nærliggende forklaringen kan synes å være at Abbagnano har brukt en 

italiensk oversettelse som kilde til sin påstand, og at oversetteren har brukt 

begrepsparet ”autentico/inautentico” som synonym til ”Echtheit/Unechtheit” som er 

tittelen på et av underkapitlene under paragraf tre i introduksjonen til Psychologie der 

Weltanschauungen. Jaspers er nemlig innom sentrale termer knyttet til det vi i denne 

sammenheng forstår med autentisitet; ”Echtheit und Unechtheit” og ”das Eigentliche” 

                                                      
4 Artikkelen om begrepet “Authentisch” er skrevet av K. Röttgers og R. Fabian. Artikkelen om 
“Authentisität” av E. Krückeberg. 
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gjennom hele boken generelt og introduksjonen spesielt, men han anvender altså ikke 

termen ”authentisch”. 

 

I følge HWP har adjektivet ”Authentisch” en betydelig lengre historie enn 

substantivet ”Authentizität”. ”Authentisch” oppgis å stamme fra αύθέντης som betyr 

”jemand, der etwas mit eigener Hand, dann auch aus eigener Gewalt vollbringt, so 

auch Urheber.” – en som egenhendig og med egen styrke har utført noe, altså en 

opphavsmann. Termen blir tatt i bruk av Romerne i sin latinske form; ”authenticus” 

og brukt om en original håndskrift som motsats til ”exemplarium” som altså var 

datidens (håndskrevne) kopier. Dette legger grunnlaget for termens bruk innenfor den 

filologiske tekstkritikken som blomstret opp under Renessansen. Videre bruker Kant 

begrepet for å beskrive en spesiell type bibelutlegning (hermeneutica sacra). Kant 

skiller mellom ”authentisch” og ”doctrinal” bibel-eksegese der den autentiske 

eksegesen fordrer en bokstavelig (philologisch) forståelse av forfatterens ord, mens 

den doktrinære eksegesen tilbyr en fortolkende (philosophischer) utlegning av 

teksten.5 Den autentiske eksegesen er altså mer filologisk teksttro enn den doktrinære. 

 

Som beskrivelse av en menneskelig egenskap eller refleksjonsmodus knytter begrepet 

seg sterkt til eksistensialismen, men blir dog ikke brukt av Kierkegaard som mange 

regner som eksistensialismens ”grunnlegger”6. Begrepet har på mange måter blitt 

kanonisert av den tidligere nevnte tyske eksistensfilosofen Martin Heidegger i Sein 

und Zeit utgitt i 1927.7 ”Mit der Existenzphilosophie wird ‹authentisch› Synonym für 

Heideggers Terminus ‹eigentlich› (…), nicht nur angewandt auf menschliche Haltung, 

sondern auch auf menschliche Produkte (”das authentische Kunstwerk” bei H. 

Marcuse).” – i og med eksistensialismen blir ”autentisch” synonymt med Heideggers 

begrep ”eigentlich” (…), ikke bare anvendt på en menneskelig holdning, men også på 

                                                      
5 Kant betoner den praktiske verdien av den doktrinære eksegesen når man tiltaler studenter 
(Lehrlings), fordi man da gjør en filosofisk fortolkning av teksten for studentene. Dette er et viktig ledd 
i deres praktisk-moralske oppbygning. Den autentiske eksegesen er altså mer filologisk teksttro enn 
den doktrinære, og dermed mer egnet for lærde, med en allerede utviklet kritisk sans og en omfattende 
generell kunnskap om emnet, enn for studenter. 
6 Blant andre Adorno. “…Kierkegaard, the grandfather of existential philosophy,…” (Adorno, 1973, s. 
128). 
7 Det er ikke uproblematisk å plassere Heidegger i noen gruppe. Å kalle ham “eksistensfilosof” er ikke 
umiddelbart legitimer ut fra hans tenkning. Vi skal komme tilbake til refleksjoner over problemene ved 
å definere “eksistensfilosofene” som en gruppe i det hele tatt. Nå skal vi bare forholde oss til den 
avgrensningen som HWP gjør i forhold til termens begrepshistorie. 
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menneskelige produkter (”det autentiske kunstverk” av H. Marcuse).8 Her ser vi at 

begrepet får dette nye betydningsinnholdet som går parallelt med det tradisjonelle idet 

det kan beskrive en menneskelig holdning såvel som et menneskelig produkt. Det er 

verdt å merke seg at begrepet utvider sin betydning også som adjektiv til et 

menneskelig produkt. På den ene siden beholder det sin tradisjonelle betydning; at 

produktet er det opprinnelige, faktiske, originale produktet det gir seg ut for å være, 

og ikke en reproduksjon. På den annen side blir begrepet knyttet til estetisk teori og 

kommer, for Adorno og Marcuse, til å betegne kunstverk som er arketypiske som 

kunst, i den forstand at de representerer kunstens egentlige potensial, at de er ”ekte” 

kunst i følge Adorno’s og Marcuse’s definisjon av kunst. Autentiske kunstverk er 

dermed de kunstverkene som virkelig fortjener betegnelsen ”kunst”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Parentesen er kun en eksemplifikasjon av en mulig anvendelse av termen og må ikke oppfattes som 
en henvisning til en tekst av Herbert Marcuse. 
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Teoretiske problemstillinger 

Som vi har sett har begrepet som adjektiv til en menneskelig eksistensmodus eller 

modus operandii en relativt kort historie. Det er av denne årsak ikke mulig å lete etter 

selve begrepet hos alle de aktuelle tenkerne som skal danne grunnlaget for den 

historiske traderingen av autentisitetsidealet. 

 

At ikke begrepet brukes eksplisitt betyr ikke at det meningsinnholdet vi legger i det i 

dag ikke kan finnes som idéstrukturer i disse tekstene. Begreper er merkelapper vi 

setter på en gitt mengde informasjon som skal hjelpe oss å gjenkjenne informasjonen. 

Det er ikke nødvendigvis noen forskjell på informasjonen selv om man bruker 

forskjellige merkelapper på den.9 Idéhistorie går da også i stor grad ut på å bruke vår 

distanserte posisjon i historien for lettere å kunne betrakte og forstå historiske 

tekster.10  

 

De aller fleste merkelappene en idéhistoriker bruker for å gjøre historien forståelig er 

etiketter som er laget i ettertid og som vi klistrer på det historiske materialet; 

renessansen, romantikken, diskurs, episteme, paradigme, nasjonsbyggingsprosjektet, 

det nasjonale gjennombrudd, tysk idealisme, kulturradikalismen, osv. Selv mange av 

disse etikettene er ord som har blitt brukt i den historiske epoken de er satt til å 

beskrive, har de fått et annet innhold for historikere og idéhistorikere i ettertid. Både 

fordi vi automatisk vil befinne oss i en historisk tradisjon som har et gitt forhold til 

resepsjonshistorien til det aktuelle begrepet, fenomenet eller epoken, og fordi vi (mye 

av den grunn) har et helt annet sett med for-dommer som vi konstruerer vår forståelse 

ut fra. I følge Gadamer er dette positivt både fordi man gjennom temporal distanse vil 

ha færre ”negative for-dommer” som kan blokkere forståelse, og fordi man har flere 

”legitime for-dommer” garantert av tradisjonen. ”Often temporal distance can solve 

question of critique in hermeneutics, namely how to distinguish the true prejudices 

                                                      
9 Selv om det selvfølgelig ofte er det. Hovedsakelig består forskjellen av at det inntrer et nytt nivå i 
fortolkningen med en gang begrepet blir brukt eksplisitt av de tenkerne man skal belyse. Med en gang 
de bruker det selv, blir det maktpåliggende å undersøke den refleksiviteten som bruken av begrepet 
avslører. Altså hvilket meningsinnhold som legges i begrepet og hvilke dommer dette 
meningsinnholdet avstedkommer. Således kommer det et diskursivt element inn i bildet dersom 
tekstene selv benytter begrepet. Man får da også en virkningshistorie å forholde seg til. 
10 Se Hans-Georg Gadamers kanoniserte verk om forståelse: Wahrheit und Metode (1960). Part II; II; 1; 
(B), s. 277 – 307 generelt, og avsnitt (iii); “The hermeneutic significance of temporal distance”, s. 291 
– 300, spesielt. Sideanvisningene er fra Sheed & Wards oversatte utgave; Truth and Method (1975). 
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[min utheving], by which we understand, from the false ones, by which we 

misunderstand.” (Gadamer, 1989, s. 298). Det er altså ikke bare slik at distanse i tid 

filtrerer vekk ”false prejudices”, men at tidsavstanden gjør oss i stand til å skille 

mellom disse to kategoriene av for-dommer. 

 

Gadamer nevner den usikkerhet som oppstår i forbindelse med fortolkningen av 

kunstverk i vår egen samtid som eksempel på fordelaktigheten ved temporal distanse i 

forbindelse med forståelse. Ettersom vi er influert av for-dommer som inngår i den 

diskursive konteksten kunstverket selv er en del av, vil det være umulig for oss å se 

hva kunstverket egentlig sier. “Only when all their relations to the present time have 

faded away can their real nature [min utheving] appear, so that the understanding of 

what is said in them can claim to be authoritative and universal.” (Gadamer, 1989, s. 

297).11

 

Mitt ståsted er, i tråd med Gadamer, at man med temporal distanse kan finne 

sammenhenger og fortolkningsnøkler som kan gi en mer fruktbar fortolkning av 

historiske tekster enn disse tekstenes samtid kunne. Ikke fordi vi lever oss inn i en 

annen verden, men fordi vi ved hjelp av tradisjonens overleveringer bedre kan se hva 

tekstene “egentlig” handler om. “Egentlig” står her i anførselstegn for å understreke at 

også denne forståelsen er temporalt determinert. Vår situasjon som idéhistorikere i 

dag er selvsagt historisk preget og våre konklusjoner betinget ut fra historisk relative 

kulturelle komponenter. Det nevner også Gadamer; “Real historical thinking must 

take account of its own historicity.” (Gadamer, 1989, s. 299). Likevel blir det fort lite 

interessant å skrive historie dersom man ikke kan hevde å bidra til en mer givende 

fortolkning, fordi man er for redd for å virke “skråsikker”.12

                                                      
11 Vi kan dermed ikke hevde å ha en autoritativ og universell forståelse av meningsbærende størrelser i 
vår egen tid i følge Gadamer. Det er en viktig del av Gadamers forehavende å føre en polemikk mot 
Schleiermachers romantiske historiserende hermeneutikk som søkte å underminere et historisk verks 
sannhetspretensjon til fordel for å forstå det på bakgrunn av sin historiske kontekst. Historismen 
foreskrev en nærmest transcendent forskyvning av det fortolkende subjektets forståelseshorisont til den 
aktuelle tidsepokens forståelseshorisont for å oppnå objektiv historisk forståelse av et verk. En slik 
trancendens er verken mulig eller ønskelig i følge Gadamer. Han mener tradisjonen og  sedvanen er det 
kriterium som forståelsen presenterer seg gjennom. Dermed blir ikke tidsavstanden noe som må 
overkommes, men noe som gir et nødvendig bidrag til forståelsen. Dette er en debatt som blir for 
omfattende å ta opp her, men den er herved presentert. 
12 Siden enhver idéhistorisk tekst dermed vil være preget av sin egen historisitet, kan den også være et 
viktig bidrag til sin egen tids selvforståelse. Det er dermed ikke sagt at idéhistoriske tekster har en 
absolutt sannhetspretensjon, men de kan hevde å ha en relativ sannhetspretensjon i forhold til sin 
samtids historiske situasjon. 
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Som vi skal se er det også slik Taylor bruker begrepet ”autentisitet”; som en 

merkelapp på et fenomen i vår moderne historie. En merkelapp som de aktuelle 

aktørene han bruker for å belegge sine påstander ikke kjente til som et begrep med det 

meningsinnholdet han legger i det.13 Han ser sogar ut til å mene at det innholdet han 

legger i autentisitetsidealet har vært faktisk eksisterende en eller annen gang i det 

nittende århundret og at det opp gjennom 1900-tallet har forfalt i forhold til sin 

opprinnelige form. I den forstand er Charles Taylor faktisk ute etter å bringe fram det 

autentiske autentisitetsidealet…! 

 

Slike betraktninger bringer oss til et annet teoretisk problem angående muligheten av 

å isolere idéer, moralske idealer, ideologier eller liknende; hvordan kan man betrakte 

tankestrukturers utvikling gjennom historien? For å illustrere dette nærmere skal vi nå 

vende oss mot en annen kanonisert forfatter og et betydelig verk i idéhistorisk 

sammenheng, nemlig Hans Blumenberg og hans bok Nytidens legitimitet.14  

 

Blumenberg anlegger i denne boken en helt spesifikk anskuelsesmåte med hensyn til 

en lenge pågående debatt i idéhistorien; spørsmålet om kontinuitet eller brudd i den 

vestlige kulturens idéhistorie. Innenfor denne debatten har blant andre Arthur O. 

Lovejoy, Karl Löwith, Hans-Georg Gadamer, og Charles Taylor markert seg som 

proponenter for å betrakte idéhistorien som en prosess som er kjennetegnet ved en 

kontinuerlig evolusjonistisk utvikling der idéene enten er singulære størrelser som 

inngår i forskjellige forbindelser med hverandre og slik utgjør en epokes egenart 

(Lovejoy),15 eller der de er et sett med grunnleggende idéer som endrer karakter etter 

de forskjellige epokenes grunnverdier som for eksempel sekularisering (Löwith).16 

Kontinuiteten kan også manifestere seg gjennom vårt forhold til tradisjonen og de 

betingelser den gir for vår forståelse av oss selv og fortiden (Gadamer),17 og den kan 

vise seg gjennom langsomme, langstrakte, diakrone utviklingstendenser som for 

                                                      
13 Den historiske gjennomgangen av forfattere som faktisk bruker begrepet i den betydning som Taylor 
gjør, vil vise at han utelukkende forholder seg til forfattere som ikke bruker begrepet eksplisitt. 
14 Jeg forholder meg her til den amerikanske oversettelsen The Legitimacy of the Modern Age av 
Robert M. Wallace fra 1983. 
15 Se: Lovejoy, Arthur Ogden (1933): The Great Chain of Being; A Study of the History of an Idea. 
Cambridge, Massachusets : Harvard University Press. 
16 Se: Löwith, Karl (1949): Meaning in History. Chicago : The University of Chicago Press. 
17 Se: Gadamer, Hans-Georg (1989): Truth and Method. London : Sheed & Ward. Oversatt fra den 
fjerde revisjonen av teksten slik den inngår i Gesammelte Werke [1986]. 

 11



eksempel en generell vending innover som fokus for menneskets livsorientering 

(Taylor).18

 

På den andre siden av denne debatten befinner seg blant andre Thomas Kuhn og 

Michel Foucault som vektlegger paradigmenes eller epistemenes fundamentale 

inkompabilitet. Når en vitenskapelig virkelighetsoppfatning eller forståelsesramme 

(paradigme) opplever en stadig økende mengde anomalier som krever stadig mer 

avanserte forklaringer, etter hvert som observasjonsteknologien endrer seg, vil denne 

forståelsesrammen til slutt bli erstattet av et nytt paradigme som kan inkorporere 

anomaliene (Kuhn).19 En virkelighetsoppfatning kan også være preget av en språklig 

kode som legger betingelsene for hva som er mulig å tenke. En slik 

virkelighetsoppfatning (episteme) forholder seg ekskluderende til andre epistemer og 

definerer sin egenart nettopp gjennom sin opposisjon til andre epistemer (Foucault).20

 

Blumenberg kommer med sitt bidrag til denne debatten i form av et karakteristisk 

kompromiss: Historien betegnes av kontinuitet i spørsmål og diskontinuitet i svar. 

”…a contiuity of problems rather than solutions, of questions rather than of answers.” 

(Wallace, 1983, s. xviii). Riktignok ikke i den forstand at det eksisterer noen evige 

spørsmål som menneskene alltid stiller og som vi til forskjellige tider etablerer 

forskjellige svar på, men at svarene som gis for eksempel på problemet med gnostisk 

dualisme genererer nye spørsmål som er i kontakt med de forutgående og dermed 

utgjør en kontinuitet.  

 

Det er dette som utgjør hver epokes egenart; konstellasjonen spørsmål og svar der 

svarene er grunnleggende forskjellige, men spørsmålene følger av hverandre. Svaret 

som kirkefedrene ga for å løse problemet med den gnostiske dualismen; at det måtte 

være én skapergud som hadde ansvaret for denne verdens feilbarlighet og ondskap og 

én frelsergud som var skyldfri for denne verdens ondskap, var et svar som ikke var 

                                                      
18 Se: Taylor, Charles (1989): Sources of the Self; The Making of the Modern Identity. Cambridge : 
Cambridge University Press. 
19 Se: Kuhn,Thomas S. (1996): Vitenskapelige Revolusjoners Struktur. Oslo : Spartacus Forlag A/S 
20 Se: Foucault, Michel (1996): Tingenes Orden : En arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om 
mennesket. 
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tilstrekkelig for å løse problemet. ”The modern age is the second overcoming of 

Gnosticism.” (Blumenberg, 1983, s. 126).21  

 

Det som imidlertid er interessant i denne sammenheng er ikke diskusjonen rundt 

kontinuitet eller brudd i seg selv, men det faktum at det kan være fruktbart å betrakte 

historien i lys av en spørsmål – svar konstellasjon. Kan det tenkes at spørsmålet om 

hvordan mennesket skal forholde seg til sin omverden og balansere libidiøse impulser 

mot konformitetskrav er et mer eller mindre evig spørsmål, og at svaret som 

karakteriserer den sene moderniteten er autentisitetsidealet? Altså at det overliggende 

moralske problemet er spørsmålet og det aktuelle moralske idealet er svaret? I så fall 

leter vi etter en svar-formulering, hos de tenkerne som skal behandles, på spørsmålet; 

hvordan skal det individuelle mennesket fungere i et samfunn befolket av andre 

individuelle mennesker? 

 

Oppriktighet og autentisitet 
 

For å klargjøre distinksjonen mellom begrepene ”autentisitet” og ”oppriktighet” som 

er sentral for å forstå analysen av autentisitetsidealets historie, skal vi her ta for oss 

den boken som Taylor selv sier han bygger sin forståelse av begrepet på. Lionel 

Trilling skiller i sin bok mellom det tidligmoderne oppriktighetsidealet og det 

senmoderne autentisitetsidealet. Vårt spørsmål blir: Hva er forskjellen på å være 

autentisk og å være oppriktig? 

 

Skal vi tro Jacob Golomb er det ikke det letteste spørmålet å besvare: ”As Sartre 

pointed out, authenticity does not denote ‘objective qualities’ such as those associated 

with the notions of sincerity and honesty, qualities one predicates of ‘the person’ in 

the same way one asserts, for instace, that ‘the table is round or square’.22” (Golomb, 

                                                      
21 Debatten rundt slike teoretiske standpunkter er ikke ment å bli utførlig diskutert her. Det kunne vært 
mye mer å si om Blumenbergs utlegning av dynamikken i den vestlige kulturhistorien; å forenkle hans 
perspektiv til en skjematisk fremstilling av “kontinuitet i spørsmål og ikke i svar” er selvfølgelig en 
abstraksjon som det kanskje ikke helt er belegg for i og med at utlegningen foregår i så nær kontakt 
med empirien. Det hele kunne ha sett ganske anderledes ut med et annet empirisk fokus. Det er dermed 
ikke sikkert at abstraksonen “kontinuitet i spørsmål og ikke i svar” egentlig er noe absolutt teoretisk 
standpunkt hos Blumenberg og ikke bare en naturlig konsekvens av den aktuelle fremstillingen av 
gnostisismens rolle. 
22 J.-P. Sartre, Being and Nothingness, trans. H. E. Barnes (London: Methuen, 1957) 
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1995, s. 7). Det er en gjennomgående enighet blant alle forfatterne Golomb tar for 

seg, unntatt Heidegger, om at autentisitetsidealet ikke kan underkastes en positivt 

gyldig definisjon. ”All agree in principle that any positive definition of authenticity 

would be self-nullifying.” (Golomb, 1995, s.7). Autentisitetsidealet er best beskrevet i 

negasjon til hva det ikke er.23

 

Slike definisjoner er nødvendigvis ikke mer klargjørende enn de begrepene de 

anvender som motsats, og de igjen er desverre ikke alltid klart avgrensede. ”The 

works of other existentialist writers manifest a similar disproportion between those 

that directly address authenticity itself and those that critique societal values and 

inauthentic modes of living.” (Golomb, 1995, s.7). Hva de aktuelle sosiale verdiene 

egentlig består i, og hva inautentisk væremåte er, er ikke alltid like godt definert. 

Dessuten vil slike antinomier alltid være preget av en subjektiv oppfatning, ettersom 

det prinsipielt er uendelige muligheter utenfor negasjonen. Hvis noen definerer min 

geografiske plassering i øyeblikket som ”ikke innendørs”, er det likevel en tilnærmet 

uendelighet av muligheter for hvor jeg faktisk befinner meg. Sagt på en annen måte; 

det er ikke gitt at vi oppfatter det motsatte av inautentisitet på samme måte. Så 

definisjon gjennom negasjon vil alltid bære et preg av subjektivitet. 

 

Det kan altså være et problem å formulere klart hva autentisitet egentlig er for noe. 

Det beror selvsagt først og fremst på at det i sin essens er så subjektivt derivert. 

Presumptivt kan betydningen av autentisitet være grunnleggende forskjellig fra person 

til person.24 Hvordan skal man dermed klare å overbevise noen om at det er et viktig 

og vesentlig poeng å søke autentisitet? Svaret som nesten alle de aktuelle tenkerne gir, 

igjen med unntak av Heidegger, er ironi og variasjon av litterære genre. Ironien er den 

absolutte løsning for kommunikasjon av det ukommuniserbare, og ved å benytte et 

vell av forskjellige litterære genre; novelle, roman, drama, poesi, essay, pamflett, 

oppnår forfatterne å få en indirekte belysning av problemet fra en mengde vinkler.  

 

                                                      
23 Trilling peker også på at Rousseau beskrev autentisk væren som det motsatte av inautentisitet: “The 
authenticity which the First Discourse ascribes to pre-social man seems to us to consist in his merely 
being not inauthentic; the authenticity which Rousseau ascribes to the boureois republican of Geneva is 
defined by his not being a Parisian,…” (Trilling, 1973, s. 94). 
24 Som Lionel Trilling så utnerket kommenterer problemene med å behandle selvet i en akademisk 
tekst: ”When we attempt to trace the history of the self, we of course know that we are dealing with 
shadows in a dark land.” (Trilling, 1972, s. 54). 
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Golomb mener at årsaken til at eksistensialistenes tekster er utført i mange forskjellige 

litterære genre beror på problemene med å definere autentisitet, og at de ønsker en 

spesiell type resultater hos leseren. ”These reasons can be divided into two main 

groups: some have to do with the problems arising from the very attempt to explicate 

the notion of authenticity, while others have to do with the desire to achieve certain 

effects by writing indirectly.” (Golomb, 1995, s. 19). Men nå foregripes 

begivenhetenes gang. Diskusjonen rundt årsakene til eksistensialistenes bruk av 

varierende litterære virkemidler må vente til gjennomgangen av de enkelte tenkerne. 

Nå skal vi se på et forsøk som har blitt gjort på å definere autentisitetsidealet og skille 

det fra oppriktighetsidealet. 

 

Lionel Trilling : Sincerity and Authenticity 
 

Trilling tar utgangspunkt i Wordsworth’s dikt Michael for å forklare forskjellen 

mellom sincerity og authenticity. Når Michael mister sin sønn til byens 

korrumperende krefter, fortsetter han med byggverket som han og sønnen hadde 

startet på, men naboene rapporterer at han iblandt satt en hel dag ‘And never lifted up 

a single stone’. Trilling sier at det ville overskride det absurde å måle hans sorg på 

oppriktighetens vektskål. Til forskjell fra Hamlet er han fullstendig stum og i ett med 

sorgen. ”There is no within or without: he and his grief are one.” (Trilling, 1972, s. 

93). Autentisitetsbegrepet omfatter hele værenet til det aktuelle mennesket, mens 

oppriktighet omfatter en valgt væremåte der man prinsipielt har muligheten til å velge 

å være oppriktig eller ikke. Man har muligheten til å velge mellom autentisk og 

inautentisk væren også, men den autentiske væremåte karakteriseres av at man hele 

tiden søker sitt sanne jeg. Autentisitet er jakten på en meningsfull selvdefinisjon. Det 

er ikke en ytre form, men en væremåte som griper inn i hele individets eksistens. Å 

være oppriktig er et retorisk virkemiddel som man kan benytte eller ikke benytte, men 

det gir ikke mening å være autentisk i det ene øyeblikket og inautentisk i det andre, 

som om det var noe man kunne slå av og på. En slik innstilling overfor ens egen 

autentisitet ville i utgangspunktet være inautentisk.  

 

Det ligger altså, i følge Trilling, en forståelse av noe enda dypere, en tilstand som vi 

tilskriver en høyere moralsk verdi i det å være autentisk, enn i det å være oppriktig. 
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”…we are impelled to use some word which denotes the nature of this being and 

which accounts for the high value [min utheving] we put upon it. The word we 

employ for this purpose is ‘authenticity’.” (Trilling, 1972, s. 93). Oppriktighetens 

rolle i forbindelse med den franske revolusjonen kan illustrere forskjellen mellom de 

to begrepene. ”What was private and unknown might be presumed to be subversive of 

the public good. From this presumption grew the preoccupation with sincerity, with 

the necessity of expressing and guaranteeing it to the public – sincerity required a 

rhetoric of avowal, the demonstration of single-minded innocence through attitude 

and posture, exactly the role-playing in which Rousseau had found the essence of 

personal, ultimately of social, corruption.” (Trilling, 1972, s.70). Robespierre var 

personifikasjonen av den nye æra som skulle komme, der adelens maskespill og 

dilletantisme skulle ertattes av den oppriktige politiker som talte ”rett fra levra”.25  

 

Robespierre var en bærer av oppriktighetsidealet, fordi i den grad han hadde et ideal 

om å være oppriktig mot seg selv, var det generert av ønsket om å bli oppfattet som 

oppriktig av andre. ”…the reason Polonius gives for being true to one’s own self: that 

if one is, one cannot be false to any man.” (Trilling, 1972, s. 9). Å være oppriktig er 

generert av et ønske om å oppnå en spesiell effekt hos andre. Dermed kan man 

utmerket vel være oppriktig uten å være autentisk. ”In short, we play the role of being 

ourselves, we sincerely act the part of the sincere person, with the result that a 

judgement may be passed upon our sincerity that it is not authentic.” (Trilling, 1972, 

s. 11). Oppriktighet er altså en rolle man kan tre inn i, mens autentisitet er en væren 

man må omfavne med hele sitt selv. Den som lever autentisk vil søke å være oppriktig 

mot seg selv for for sin egen del. Det finnes ingen annen begrunnelse for å være 

autentisk enn individets egen trang til å være det. Forskjellen i begrunnelse er et 

sentralt aspekt som skiller autentisitetsidealet fra oppriktighetsidealet. 

 

Trilling inkorporerer også det opposisjonelle i autentisitetsbegrepet. ”…authenticity is 

implicitly a polemical concept, fulfilling its nature by dealing aggressively with 

received and habitual opinion, aesthetic opinion in the first instacne, social and 

political opinion in the next.” (Trilling, 1972, s. 94). Autentisitetsidealet vil i den 

                                                      
25 Som tildligere LO-leder Yngve Hågensen muligens ville ha uttrykt det… 
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forstand innebære en moralsk verdi av opposisjon mot det overleverte.26 Slik skiller 

det seg også fra oppriktighetsidealet. Å være oppriktig sier ingenting om hvilken 

forankring man har for sine moralske valg. Det kan like gjerne være adopterte 

verdinormer som man ikke har noe mer personlig forhold til enn en automatisert 

verdiforankring. Autentisitetsidealet krever at de moralske valgene gjøres til en 

integrert del av hele sin selvdefinisjon. Innenfor oppriktighetsidealet kan man operere 

med et fiksert selv som man har etablert én gang for alle, mens autentisitetsidealet 

innebærer en stadig utfordring av selvdefinisjonen. Er dette virkelig meg? Er jeg 

virkelig slik jeg ønsker å være? Slike spørsmål genereres av autentisitetsidealet. 

Oppriktighetsidealet krever bare at man er ærlig når man snakker. En autentisk 

væremåte forlanger også at man er ærlig med seg selv til enhver tid. Og det innebærer 

å stille seg selv på prøve kontinuerlig. 

 

Trilling ettersporer autentisitetsidealets utvikling og historiske adskillelse fra 

oppriktighetsidealet fra en litteraturhistorisk innfallsvinkel som ikke skal parafraseres 

her, fordi utlegningen ikke har stor innvirkning på de kvalitative skillelinjene mellom 

idealene. Her skal vi bare ta for oss ett lite aspekt ved utviklingen som kan være 

illustrerende. 

 

Oscar Wildes maskerte autentisitet 
 

Trilling setter opp Joseph Conrads Heart of Darkness som et paradigmantisk 

eksempel på den moderne formen for artikulasjon rundt autentisitet. ”What I take to 

be the paradigmatic literary expression of the modern concern with authenticity is 

Joseph Conrads short novel Heart of Darkness, which appeared, with some 

appropriateness, in the next to the last year of the nineteenth century.” (Trilling, 1972, 

s. 106). Romanen innebærer et definitivt brudd med den romantiske forestillingen om 

”den edle ville”. Kurtz har ikke renset seg selv for de lastene som i følge Rousseau 

skulle kunne tilskrives sivilisasjonens korrumperende virkning på det, i 

utgangspunktet, så edle individ.27  

                                                      
26 Ikke i den fortand at det nødvendigvis krever negasjon av allment aksepterte verdier og idealer. Det 
er bare begrunnelsen som må være forankret i noe annet enn vane og konformitet. 
27 Trilling redegjør ikke for de endringene i autentisitetsidealet som Conrads ekspedisjon til menneskets 
“heart of darkness” avstedkom. Conrads menneskesyn skilte seg grunnleggende fra det Rousseau 
forfektet, som var basert på bildet av “den edle ville”. For vår del kan vi bemerke oss at det er et skille 
mellom de to verdensoppfatningene og at det får konsekvenser for autentisitetsidealets historie. 
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Vi ser her en dreining fra idéen om kontakt med det autentiske selvet som kilde til en 

altruistisk menneskekjærlig væren, til idéen om det mørke, obskure og uforutsigbare 

som menneskets innerste vesen. I og med Conrads roman, har vi fått en artikulasjon 

av en dreining i den generelle underliggende antropologien.28 Kurtz har ”…reached as 

far down beneath the constructs of civilization as it was possible to go, to the 

irreducible truth of man, the innermost core of his nature, his heart of darkness.” 

(Trilling, 1972, s. 108). Menneskehjertet har blitt et mørkt og obskurt sted som ikke 

garanterer noen solskinnshistorie selv om man skulle komme til bunns i dets 

mysterier.29 Hvilke konsekvenser en slik endring i menneskesyn avstedkom, skal vi 

nå se nærmere på. 

 

André Gide og Thomas Mann påpeker likhetspunktene mellom Wilde og Nietzsche; 

begge uttrykker en prinsipiell motstand mot oppriktigheten som ideal, begge 

fremhever verdien av masken som middel til å kunne meddele sannheter. Det ligger i 

autentisitetens natur å være i opposisjon til de tradisjonelle former for moralske goder. 

Både Trilling og Taylor sier det. Men Trilling mener at det også ligger noe dypere i 

Wildes kritikk av oppriktigheten; oppriktigheten er for Wilde en del av den 

spissborgerlige (inautentiske) moralkodeks som han naturligvis forakter, men 

viktigere er det at den endimensjonale opplevelsen av verden og den direkte offentlige 

ytringen av den fort kan komme til å pervertere sannheten. Sannheten er at verden 

ikke er så enkel som de oppriktige artikulasjonene gir uttrykk for. Og det er sannheten 

som skal frem! Dét er idealet. Det er snakk om et maskespill som er en dyd av 

nødvendighet for å få frem sannheten.30 ”The first duty in life is to be as artificial as 

possible. What the second duty is no one has yet discovered.” (Wilde, 1970, s. 433). 

                                                      
28 Jeg hevder ikke at denne vendingen var altomfattende generert av Conrad. Nathaniel Hawthorne var 
en av de litt tidligere forfatterne som var inne på tanken om at mennesket hadde en destruktiv kjerne. 
”Nathaniel Hawthorne spoke for the more ambitious in his calling when he described himself as 
«burrowing, to his utmost ability, into the depths of our common nature, for the purposes of 
psycological romance,» thus hoping to «reach the terrible core of man’s being.» [min utheving].” 
(Peter Gay: The Burgoise Experience; Victoria to Freud, Vol. IV; The Naked Heart. New York : Knopf 
1995) Side:  223. Også andre kristne tradisjonalister hadde lenge hatt et slikt menneskebilde. 
Forskjellen er at dette nå også trenger inn i den ”sekulære” litteraturen. 
29 Hvilket skulle bevise at hvilke uttrykksformer som blir betraktet som autentiske kan være en 
motesak. I den forstand kan Adorno ha rett i sin kritikk av at autentisitetssjargongen har blitt 
mainstream og derfor mistet sin kredibilitet, men han har ikke rett i at det ligger et immanent 
konformitetskrav i dette idealet. Men slike betraktninger skal vi komme tilbake til. 
30 Det er ikke her snakk om den enfoldige oppriktige sannheten. Det er den fulle og hele, gjerne 
avskyelige, grunnleggende destruktive eller absurde sannheten om hvert enkelt individ som skal frem. 
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Disse ordene settes i et litt annet perspektiv når man setter dem inn i en kontekst der 

det borgerlige idealet var en type oppriktighet som ikke kunne forsvares ut fra det 

endrede synet på menneskets natur og universets mening. 31

 

Nettopp på grunn av den vendingen, som blir klarest artikulert noe senere hos Conrad, 

men som allerede er tydelig tilstede i Wildes eneste roman; Bildet av Dorian Grey, 

der det obskure, mystiske, farefulle blir det som kan vise seg å være menneskets sanne 

natur,32 vil det være en underliggende implikasjon at når en person snakker med seg 

selv som referanse vil det forekomme ham vanskeligere å være totalt ærlig enn hvis 

han gjemte seg bak en maske. Når bildet av den ”noble ville” faller, når troen på Gud 

og universets mening kollapser og dermed ikke garanterer noen kjerne av moralske 

dygder i hvert individ, står spørsmålet om menneskets dypeste natur åpent for et helt 

spekter av forklaringer. 

 

Etter bortfallet av verdens teleologi, blir det å hevde å være oppriktig en absurditet. 

Idet man hevder å fremlegge sine beveggrunner, kan man ikke være komplett ærlig 

med seg selv, fordi man alltid styres av krefter man ikke kan være fullstendig klar 

over. Dermed kan man heller ikke hevde å være oppriktig overfor andre. Dette 

kollapset gjør den rousseauske utopi til en utopi i egentlig forstand; et uoppnåelig 

ideal. Bunnen faller dermed ut av den romantiske formen for autentisitetsidealet, men 

idealet ligger fortsatt som en drivkraft bak filosofi og kunst. Forskjellen er 

hovedsakelig at den ironiske distanse nå blir et viktig virkemiddel i retorikken.33

 

                                                      
31 Man får lett et feilaktig inntrykk av Trillings fortelling om autentisitetsidealets historie når man leser 
hans beskrivelse av Wildes kritikk av den borgerlige oppriktigheten. Det virker som om den borgerlige 
oppriktigheten er et produkt av Rousseaus bilde av menneskets “naturtilstand”. I så fall ville Wilde og 
Nietzsche på den ene siden og Rousseau og Wordswoth på den andre stå for to kvalitativt forskjellige 
former for autentisitetsidealet. Men det er ikke tilfellet i følge Trilling: “The human autonomy which is 
envisioned by Schiller, Wilde, and Nietzsche is, we perceive, in essential accord with the conception of 
the moral life proposed by Rousseau and Wordsworth when they assigned so high a significance to the 
sentiment of being.” (Trilling, 1972, s. 122). Det er altså en kontinuitet mellom de to uttrykkene for 
autentisitetsidealet. 
32 Årsaken til at Dorian fortsetter med sitt fordervede liv er først og frems at det ikke får noen fysiske 
konsekvenser for ham. Dersom vi altså ser bort fra de fysiske konsekvensene av våre moralsk dårlige 
handlinger (at de preger vårt ansikt og skriver seg inn i vår fremtreden), vil vi ikke ha noen grunn til å 
unnlate å gjøre dem. Det er, for Wilde, ingenting i vår indre natur som hindrer oss! 
33 Trilling har åpenbare problemer med å forklare endringen i autentisitetens fremtredelsesformer som 
uttrykk for noe annet enn en estetisk preferanse, og ser ikke endringen i sammenheng med endringen i 
underliggende menneskesyn. 
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Å skape en distanse mellom taler og tilskuer, mellom taler og det uttalte og mellom 

taleren og ham selv, tjener til å fri aktøren fra det uutholdelige ansvaret det er å skulle 

være autentisk. Det er neppe ikke noe uutholdelig i å være autentisk dersom 

forestillingsverdenen bygger på en overbevisning om at det dypest i et hvert individ 

eksisterer en kjerne av ufordervede moralske prinsipper og følelser som man bare må 

være autentisk nok for å oppdage. Når forestillingsverdenen derimot bygger på det 

motsatte prinsippet, eller en prinsipiell tvil om hva som ligger i dypet av 

menneskehjertet, ens eget hjerte, blir autentisiteten en umulighet uten en buffer som 

kan tjene som redningsflåte. En slik buffer kan den ironiske distansen utgjøre.  

 

Selvironiens legende kraft for den opprivende erkjennelsen det er å se sine mindre 

vellykkede eller destruktive sider kan være helt nødvendig for å kunne være et 

autentisk menneske i et slikt verdensbilde. Den drivende kraften er allikevel 

autentisitetsidealet. Det er nettopp behovet for å unngå å leve et inautentisk liv ved å 

hevde å være oppriktig, altså å hevde å fremlegge sine beveggrunner, som blir 

drivkraften bak den ironiske distansens intellektuelle kvaliteter. Er det noe Wilde ville 

protestert mer mot enn å se seg selv forfekte spissborgerens endimensjonale 

oppriktighet? Neppe, men hvorfor det? Fordi han hadde et ideal om å være mer 

autentisk enn som så. Det ligger i logikken i hans egne utsagn; ”The first duty in life 

is to be as artificial as possible.”, men hvorfor det? Jo fordi: ”Man is least himself 

[min utheving] when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you 

the truht.” (Wilde, 1970, s. 389). Så gjennom ironiens distanse, med ironien som 

maske, kan sannheten komme fram. ”The ethos of honesty and sincerity is 

diametrically opposed to irony.” (Golomb, 1995, s. 28). Men det er ingen motsetning 

mellom ironi og autentisitet. Ofte kan det være slik at den virkelige sannheten, den 

autentiske sannheten om individet, først kan komme frem gjennom ironiens distanse. 

 

For å summere; å hevde å være oppriktig blir en absurditet når dypet i mennesket blir 

obskurt, å hevde å være oppriktig faller på sin egen urimelighet når kunsten er 

garantist for det autentiske og kunstens sannheter er kontradiktoriske. Likevel vil jeg 

hevde at det ligger et autentisitetsideal i bunnen for denne livsanskuelsen; den 

ultimate forstillelsen Wilde kunne ha levd ut ville vært å agere oppriktighet ned til den 

minste detalj. Det gjorde han ikke og vi må derfor anta at han var ute i autentisitetens 

ærend, men agerte forstillelse. Han opplevde den borgerlige konformiteten som det 
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virkelig inautentiske; de vedkjente seg ikke de mørkere lag av menneskesinnet. 

Dermed kan vi si at også Wilde ble beveget av et autentisitetsideal i sitt opprør mot de 

sosiale konvensjonene som gav skinn av autentisitet, men som ikke var det. ”… just 

so, Wilde says, ‘over the portal of the new world ”Be thyself” shall be written’.” 

(Trilling, 1972, s.125). 

 

Formålet med den lille ekskursen ut i litteraturens verden på slutten av 1800-tallet, var 

først og fremst å vise hvordan autentisitetsidealet kan skifte fremteredelsesformer, 

men allikevel være der som motiverende ideal. For Rousseau var masken en 

vederstyggelighet som ikke hadde noen plass i hans bilde av den optimale 

republikken. Selve den dramatiske kunstform var å betrakte som korrumperende på 

borgernes evne til å være autentiske, men når forestillingsverdenen skifter, så må også 

forholdet til selvet underkastes forandring ut fra de nye premissene. For Rousseau var 

det fortsatt en teleologi i universet som garanterte menneskets plass i den store planen. 

For Wilde, og spesielt for Nietzsche, var verden absolutt kontingent, og mennesket et 

uløst mysterium som man utelukkende kunne få kunnskap om dersom man kastet 

Rousseaus autentisitetsideal på båten. Idealet var fortsatt å være tro mot seg selv, men 

selvet var blitt betraktelig mer komplekst og utilgjengelig enn det var i andre halvdel 

av 1700-tallet. 

 

Avslutningsvis kan vi fremheve de tre viktigste forkjellene mellom oppriktighet og 

autentisitet: (1) Autentisitet omfatter hele menneskets væren, (2) Autetisitet kan ikke 

begrunnes instrumentelt, (3) Autentisitet innebærer opposisjon mot allmenne normer 

og verdier. 
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Kapitel II – Idealtypus 
 
 

Taylors autentisitetsbegrep 
 

Hvorfor akkurat Taylor? Vel, for det første er han den eneste filosofiske skribenten 

som evaluerer verdien av de moralske potensialene i autentisitetsidealet. Med dette 

mener jeg at han er så godt som den eneste som tar de moralske implikasjonene som 

ligger i idealet på alvor.34

 

For det andre tar han opp problemet med autentisitet på en slik måte at den tilbyr et 

alternativ både til den ensidige fordømmelsen og den ensidige omfavnelsen av 

autentisitetsidealet. Dette er noe man etter mitt skjønn trenger i dagens moraldebatt 

der alle forsøk på å etablere verdivalg på bakgrunn av størrelser som går ut over selvet 

blir mistenkeliggjort og latterliggjort med henvisninger til en type relativisme som 

søker å tolerere og ha forståelse for alle kulturer, standpunkter og meninger, 

uavhengig av hva disse måtte være.35 Denne relativismen bygger på en form for 

autentisitetsidealet som sier at alle skal ha rett til å følge sin egen vei og mene hva de 

vil uten å begrunne disse valgene med henvisning til noe annet en valget i seg selv.  

 

Som vi senere skal se er ikke det en riktig forståelse av hva autentisitetsidealet 

egentlig impliserer, i følge Taylor. På den annen side blir relativismen latterliggjort og 

sett ned på av de som står i mot denne ”selvrealiseringskulturen”. De oppfatter det 

ofte som en form for moralsk slapphet og en tilbøyelighet til å gi etter for sine 

impulser uten å måtte ta hensyn til omverdenens eventuelle krav. Andre igjen 

oppfatter retorikken rundt autentisitet; å følge sin egen vei, opptre og snakke 

autentisk, finne ”seg sjæl” osv. som noe som virker undergravende for den offentlige 

debatten.36 Taylor mener det er en lite fruktbar diskusjon å argumentere for og imot 

                                                      
34 En annen forfatter som også tangerer de moralske kravene i autentisitetsidealet er Allessandro 
Ferrara i sin bok Reflective Authenticity : Rethinking the project of modernity (1998). 
35 Her må man huske å betrakte mitt prosjekt i lys av de historiske forutsetningene jeg skriver under 
som hovedfagsstudent på idéhistorie anno 2004. Det at jeg fremhever behovet for en mer nyansert 
debatt om autentisitetsidealet, er et uttrykk for min egen historisitet, og ikke et uttrykk for en absolutt 
sannhet. 
36 Vi kan i denne sammenheng nevne Richard Sennett og hans bok The Fall of Public Man (1977) samt 
Theodor Adornos kritikk av Heidegger værensfilosofi i Autentisitetssjargongen (1964). 
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autentisitet på denne måten. Dels fordi vår kultur synes å være så innvevd i denne 

tenkemåten at det vil være en umulighet å utrydde den,37 men hovedsakelig fordi en 

slik debatt tar fokus vekk fra de moralske kildene idealet innebærer. Han skisserer en 

alternativ forståelse av idealet og hvordan debatten rundt dette kunne foregå på en 

fruktbar måte. ”The struggle ought not to be over authenticity, for or against, but 

about it, defining its proper meaning.” (Taylor, 1991, s. 73). 

 

For å få svar på noen av disse spørsmålene vil jeg først gjøre en analyse av den 

teksten der Taylor eksplisitt gjør rede for sin forståelse av autentisitetsidealet og for 

sin skisse til løsning av de problemer idealet avstedkommer moralfilosofisk. Analysen 

vil bli utfylt og kommentert i forhold til hans omtale av idealet i andre 

sammenhenger. 

 

Autentisitetens etikk 

Kap. I : Tre sykdomstegn 
 

Taylor innleder boken med å skissere tre innvendinger som har blitt rettet mot 

moderniteten. Disse innvendingene skal ikke utgjøre noen helhetlig gjengivelse av all 

modernitetskritikk som har blitt framlagt, men han ser på disse tre “sykdomstegnene” 

som gode eksempler på hovedtrekk ved modernitetskritikken. 

 

1. Individualisme. ”Modern freedom was won by our breaking loose from older 

moral horizons.” (Taylor, 1991, s. 3). Bruddet med et hierarkisk ordnet samfunn 

der sosiale posisjoner var arvegods, og ikke noe man skulle gjøre seg fortjent til, 

la grunnlaget for den moderne friheten. Det var en samfunnsstruktur som var 

legitimert av ideen om at alt værende hadde sin rette plass i en kosmisk orden. 

Den radikale individuelle friheten som bruddet med forståelsen av verden som en 

guddommelig orden innebar, har blitt omtalt som en ”avmystifisering” av 

verden.38 Dette har i følge kritikerne ført til meningstap og trangsyn og ”…a 

                                                      
37 Vel å merke er dette et sekundært argument, som han sier er “ad hominem”, altså et argument som 
ikke står i logisk sammenheng med resten av argumentasjonen, men bare er en tilleggsopplysning eller 
et apropos. 
38 “The discrediting of these orders has been called the “disenchantment” of the world.” (Taylor, 1991, 
s. 3).  

 23



centring on the self which both flattens and narrows our lives.” (Taylor, 1991, s. 

4). Innvendingen er at når vi ensidig fokuserer på våre egne individuelle mål, 

mister vi noe av den heroiske dimensjonen ved livet som kan gi mening til våre liv 

ved at noe større enn, og utenfor selvet antar avgjørende betydning. Alexis de 

Tocqueville, Kierkegaard og Nietzsche nevnes som eksempler på kritikere av 

denne formen for individualisme.39 ”The sense that lives have been flattened and 

narrowed, and that this is connected to an abnormal and regrettable self-

absorption, has returned in forms specific to contemporary culture. This defines 

the first theme I want to deal with.” (Taylor, 1991, s. 4). Taylor vil altså ta for seg 

hvordan denne kritikken har vendt tilbake som en viktig del av samfunns- og 

moraldebatten i vår egen tid på en spesifikt ny måte. 

2. Den instrumentelle fornuftens primat. Bekymringene omkring avmystifiseringen 

av verden er også forbundet med den hegemoniske rollen den instrumentelle 

fornuften har fått. Det viser seg tydeligst i den grad cost-benefit analyser anvendes 

som målestokken for suksess. Dette oppfattes av modernitetskritikere som 

problematisk i forhold til den generelle samfunnsstyringen når politikken blir 

bedriftsøkonomi og ikke tar hensyn til de etiske vurderingene som burde vært 

grunnlaget.40 Den instrumentelle fornuften gjør oss også ufølsomme overfor 

økologiske problemer mener Taylor. Strukturelt sosialt er vi fanget inn i denne 

tenkemåten ved at vi er styrt og bundet av systemets innretning på 

maksimeringstankegangen. Taylor tror ikke vi er hjelpeløse i forhold til systemet, 

men poengterer at sannheten i de analysene som fremstiller det på den måten, er at 

endringen også må skje på institusjonelt nivå, ikke bare på individplan. 

3. De politiske konsekvenser av individualisme og instrumentell fornuft som 

retningsgivende moralske verdier. Konsekvensene manifesterer seg som to typer 

frihetstap: i) Frihetstap på grunn av det industrielt-teknologiske samfunnets 

                                                      
39 Her kunne man forventet at Adornos bok Autentisitetssjargongen ble nevnt. Den tar nettopp opp 
autentisitetsidealets problematiske sider som fundament for en offentlig debatt og som moralsk 
standpunkt. Imidlertid ser det ikke ut til at Taylor har lest denne teksten av Adorno. Det er ikke referert 
til den i noen av bøkene jeg har tatt for meg. Ettersom jeg har sett på alle bøkene fra Taylors hånd som 
omhandler autentisitetsidealet, finner jeg det noe merkelig at et verk som spesifikt omhandler den 
samme tematikken som Taylor tar opp, skrevet av en såvidt prominent størrelse som Adorno, ikke blir 
nevnt en eneste gang der det skulle være ventelig å finne det. Boken ble oversatt til engelsk i 1973 og 
burde dermed være kjent i den engelskspråklige verden. Adornos kritikk av autentisitetsidealet eller, 
autentisitetssjargongen som han kaller den, og hvordan denne skiller seg fra Taylors 
restitueringsforsøk, skal vi komme tilbake til under Kapitel V – polemikk mot autentisitetsidealet. 
40 Bellah, Patricia Brenner, Karl Marx, Max Weber, Albert Borgmann og Hannah Arendt nevnes som 
kritikere av forskjellige plan ved denne utviklingen (Taylor 1991 ss. 6-8). 
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institusjoners begrensninger på våre valg. Altså det strukturelle tyranniets iboende 

eksklusjon av alternative verdinormer. ii) Frihetstap i den forstand som 

Tocqueville beskriver som ”myk despotisme” der deltagelsen i det politiske liv 

pulveriseres på grunn av borgernes tilfredshet med de goder som den 

instrumentelle fornuften gir og den avsondretheten som en selvsentrert 

individualisme tilbyr. Dette fører i følge Tocqueville til oppløsning av de forbund 

som skulle sikre borgernes interesser i overfor staten. Slik står til slutt individet 

alene overfor en gigantisk byråkratstat som han med rette føler seg maktesløs 

overfor. 

 

På grunn av plassmangel forfølger Taylor kun den første aksen rimelig nøye. Han gjør 

dette for å vise på hvilken måte disse temaene kan behandles med basis i 

autentisitetsidealet. 

 

Kap. II : Den utydelige diskusjonen 
 

Taylor tar her utgangspunkt i Allan Blooms kritiske bok The Closing of the American 

Mind og nevner Daniel Bell, Christopher Lasch og Gilles Lipovetsky som eksempler 

på andre bekymrede forfattere av samtidskritiske verker. Han skriver at bekymringen i 

disse bøkene stort sett går langs de samme linjer som han selv har skissert under det 

første av de tre sykdomstegnene; den selvsentrerte individualismens oppløsning av 

meningshorisonter. Men i motsetning til disse kritikerne, og spesielt Bloom, hevder 

Taylor at det er ”…a powerful moral ideal at work here, however debased and 

travestied its expression might be.” (Taylor, 1991, s. 15). Det moralske idealet bak 

selvrealisering er prinsippet om å være ”…true to oneself, in a specifically modern 

understanding of the term.” (Taylor, 1991, s. 15). Taylor viser her til Lionel Trillings 

bok Sincerity and Authenticity der Trilling avgrenser det spesifikt moderne ved 

autentisitetsidealet og skiller det fra tidligere former. 
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”The moral ideal behind self-fulfillment is that of being true to oneself, in a 
specifically modern understanding of that term. A couple of decades ago, this 
was brilliantly defined by Lionel Trilling in an influential book, in which he 
encapsulated that modern form and distinguished it from earlier ones. The 
distinction is expressed in the title of the book, Sincerity and Authenticity 
[mine understrekninger], and following him I am going to use the term 
”authenticity” for the contemporary ideal” (Taylor, 1991, s. 15-16). 

 

Her ser vi for det første at det er noe spesifikt moderne i en gitt forståelse av 

idealet om å være seg selv. Det er noe innholdsmessig nytt i den moderne 

forståelsen av å være sann mot seg selv. For det andre ser vi at når Taylor sier 

”samtidsideal”, så betyr det for ham et ideal som har eksistert siden romantikken, 

ettersom det er da Trilling setter skillet mellom autentisitetsidealet og 

oppriktighetsidealet. 

 

Det kan allikevel anføres som en innsigelse at Taylor muligens bare ønsker å bruke 

samme begrep som Trilling og konsentrere seg om autentisitetsidealets funksjon 

utelukkende i vår samtid. Men dette blir gjendrevet når han noen sider senere 

presiserer at: ”The picture I am offering is rather that of an ideal that has degraded …” 

(Taylor, 1991, s. 23). Dette idealet er autentisitetsidealet. Dermed kan ikke Taylors 

versjon av autentisitetsidealet være avgrenset til et ”moralsk samtidsideal” i snever 

forstand. Idealet må ha en historie der det på et gitt tidspunkt eksisterte i sin egentlige 

og riktige (autentiske!) form. Hvis dette ikke er tilfelle er det vanskelig å snakke om et 

forfall. 

 

Diskusjonen rundt autentisitetsidealet blir i følge Taylor utydelig av flere grunner: 

1. Kritikerne av autentisitetskulturen erkjenner ikke at det ligger moralske idealer 

bak denne kulturen. Dette fører til at kritikken blir en endimensjonal fordømmelse 

av kulturen som et resultat av moralsk slapphet og dermed ikke en artikulasjon av 

innsigelser som kan gi grunnlag for en diskusjon av idealets verdi. Heller ikke de 

som aksepterer idealet klarer å forholde seg til dets moralske kvaliteter på en slik 

måte at det er mulig å artikulere idealets innhold som basis for en kvalitativ 

diskusjon. ”That the espousal of authenticity takes the form of a kind of soft 

relativism means that the vigorous defence of any moral ideal is somehow off 

limits.” (Taylor, 1991, s. 17) Dermed forblir kritikken ubesvart, både fordi den er 

av en karakter som neglisjerer de eventuelle moralske potensialene som kan ligge 
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i idealet, og fordi forsvarerne ikke har til hensikt å foreta kvalitative moralske valg 

annet enn på egne vegne. 

2. Den moralske subjektivismen41 trekker i tvil alle andre instanser enn individuelle 

preferanser som basis for moralske standpunkter. Fornuften eller tingenes natur 

kan altså fra dette ståstedet ikke brukes som argument i moralske spørsmål. Denne 

holdningen har i følge Taylor et så sterkt grep om kulturen vår at den 

vanskeliggjør den moralske debatten omkring autentisitet. Taylor hevder at ”The 

grounds for this view are complex and go far beyond the moral reasons for soft 

relativism, although subjectivism clearly provides an important backing for this 

relativism.” (Taylor, 1991, s. 18). Dette begrunner han med at den subjektivistiske 

holdning til fornuften ikke bare blir forsvart av autentisitetsidealets tilhengere, 

men også av mange av dets motstandere. 

3. Samfunnsvitenskapenes forklaringsmodeller tar ikke hensyn til de moralske 

beveggrunnene for en gitt utvikling. Det settes opp forklaringsnøkler som bygger 

på antatt allmenngyldige beveggrunner som begjær etter større rikdom, makt, 

overlevelsesbehov eller ønske om dominans over andre, og så utledes 

forklaringsmodellene fra disse i forhold til de faktisk foreliggende realiteter. Slike 

forklaringsmodeller fører til at fokus for debatten omkring autentisitetsidealet tas 

vekk fra idealets moralske potensial. Utviklingen av vår samtidige form for 

individualisme skal i følge sosialvitenskapene forstås i lys av endrede 

konsummønstre, overflod, den sosio-politiske virkelighet og/eller liknende 

materielle størrelser.  

 

Disse tre faktorene gjør det, i følge Taylor, vanskelig å diskutere autentisitetsidealet 

på konstruktivt vis. Taylor ønsker seg ut av denne tåkeleggingen for å si noe om 

hvilke former for autentisitet som er legitime og hvilke som ikke er det. Det vil si 

hvilke forståelser av idealet som kan danne grunnlag for dets realisering. Taylors 

poenget med redegjørelsen for hvordan debatten rundt autentisitet blir tåkelagt, er at 

                                                      
41 Jeg vil gjennomgående bruke termen “subjektivisme” synonymt med non-kognitivisme og moralsk 
subjektivisme. Man må altså ikke forstå begrepet “subjektivisme” først og fremst som et 
erkjennelsesfilosofisk begrep i cartesiansk forstand. Det inneholder også et erkjennelsesfilosofisk 
aspekt ved at det betegner et filosofisk ståsted som umuliggjør absolutte moralske forankringer, men 
det skal ikke oppfattes så kategorisk som den cartesianske subjektivismen. Jeg vil forholde meg til 
definisjon 2. og 3. i Forsythias Filosofileksikon: “Subjektivisme. 2. Det samme som relativisme. 3. 
Subjektivisme vedrørende(…) moralske vurderinger (jf. kognitivisme/non-kognitivisme) indebærer, at 
påstande, som tilsynelatende handler om bevidstheds-u-afhængige forhold, til syvende og sidst blot 
udtrykker subjektets følelser eller holdninger overfor et givet emne.” 
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kritikerne egentlig ikke kritiserer autentisitetsidealet. De kritiserer misforståtte 

trivialiserte former for den individualismen som bygger på autentisitetsidealet. Som 

eksempler på disse trivialiserte formene nevner han ”soft relativism” og ”…those 

appeals to authenticity that justify ignoring whatever trancendes the self… ” (Taylor, 

1991, s. 22). 

 

Det er disse formene som fanger kritikernes blikk forkledd som autentisitet. 

Autentisitetsidealet blir dermed satt i samme bås som denne antroposentriske 

individualismen, (1) fordi kritikerne ikke ser det moralske potensialet i idealet, (2) 

fordi den moralske subjektivismen underminerer fornuftens rolle og, (3) fordi det 

sosialvitenskapelige fokus er rettet mot andre typer forklaringsformer. Men Taylor 

mener denne sammenblandingen representerer en misforståelse. Den myke 

relativismen er et forvrengt bilde av hva autentisitetsidealet egentlig innebærer.  

”…far from being a reason to reject the moral ideal of authenticity, it [den myke 

relativismen] should itself be rejected in its name.” (Taylor, 1991, s. 22) Han ser det 

altså som en viktig del av sitt forehavende å løfte en forståelse av autentisitetsidealets 

moralske kvalitet fram i lyset, så innholdet og verdien av det kan diskuteres.42

 

Hittil har han mer beveget seg på en vei mot en negativ definisjon av begrepet enn 

mot å spesifikt avgrense idealet; autentisitetsidealet er ikke myk relativisme, det 

innebærer ikke likegyldighet overfor alt som overskrider selvet; historien, 

borgerrettslige krav, solidaritetsplikter eller miljøkrav, det står i motsetning til en 

instrumentell holdning til sosiale relasjoner. 43

 

Taylor baserer hele sin beskrivelse av autentisitetsidealets moralske potensialer på tre 

postulater som han ber leseren godta som premisser for analysen: ” (1) that autenticity 

is a valid ideal; (2) that you can argue in reason about ideals and about the conformity 

                                                      
42 Dette må sees i sammenheng med hans uttalte vektlegging av artikulasjon som erkjennelsesmessig 
redskap. 
43 Denne typen negativ definisjon har en morsom parallel i mystikernes negative teologi. (Se f.eks: 
Andersen, 2001, s. 167). Kanskje eksistensialistene kan betraktes som vår tids mystikere og 
autentisitetsidealet som deres guddom? Selv om ikke Taylor opererer med noe slags unio mystica, men 
tvert imot med en meget rasjonell disseksjon av idealet for å avdekke dets implikasjoner, er det noe 
påfallende ved at definisjonen av begrepet bare gjøres ved negasjoner. Se også: David R. Law : 
Kierkegaard as Negative Theologian. 
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of practices to these ideals; and (3) that these arguments can make a difference.” 

(Taylor, 1991, s. 23).  

Kap. III : Autentisitetens kilder 
 

Taylor skisserer i dette kapitelet kort (ekstremt kort) de idéhistoriske kildene til 

utviklingen av autentisitetsidealet; Descartes’ ikke-involverte rasjonalitet, Lockes 

politiske individualisme der individets vilje får forrang foran det sosiale, videre den 

romantiske bakgrunnen for idealet som stilte seg kritisk både til Descartes og Locke. 

Han trekker startstreken ved overgangen fra utilitarisme til “moral sentiment”, men 

sier at dette bare er én måte å gjøre det på. “The notion was that understanding right 

and wrong was not a matter of dry calculation, but was anchored in our feelings.” 

(Taylor, 1991, s. 26). 

 

Først får altså autentisitetsidealet betydning som en vei til erkjennelse av rett og galt, 

men ved “the displacement of the moral accent” (Taylor, 1991, s. 26) som finner sted, 

tillegges autentisitetsidealet selv en viktig moralsk betydning i form av at det blir et 

mål i seg selv å være i kontakt med sine følelser. Taylor viser til Rousseau som “…the 

most important philosophical writer who helped to bring about this change,…” 

(Taylor, 1991, s. 40). Ikke fordi han sto bak forandringen, men fordi han var den som 

artikulerte “…something that was already happening in the culture.” (Taylor, 1991, 

s.27). Rousseaus begrep om kontakt med selvet brukes som eksempel på den nye 

moralske betydningen den subjektive vendingen har fått. “Rousseau even gives a 

name to the intimate contact with oneself, more fundamental than any moral view, 

that is a source of joy and contentment: “le sentiment de l’existence”.44” (Taylor, 

1991, s. 27) 

 

Men Rousseau er også den som artikulerer forestillingen som Taylor kaller “self-

dertemining freedom” (Taylor, 1991, s. 27). Det en idé som Taylor mener skiller seg 

skarpt fra autentisitetsidealets legitime sider fordi den legger slik vekt på brudd med 

alle ytre påtrykk og dermed henfaller til narsissisme og myk relativisme. Han 

argumenterer senere for hvorfor han betrakter den ”selvbestemmende friheten” som 

en ”illegitim” form for autentisitetsidealet. I Rousseaus versjon får forestillingen om 

                                                      
44 Rosseau, Les Rêveries du Promeneur Solitaire. Oevre Complétes, vol. 1 Paris 1959, s. 1047. 
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selvbestemmende frihet et totalitært tilsnitt fordi den kobles opp mot 

samfunnskontrakten der alle overdrar sin selvbestemte frihet til allmennviljen. 

 

Idéen om selvbestemmende frihet, der idealet er en slags fullstendig autonomi, får i 

følge Taylor avgjørende betydning på grunn av Herders artikulering av idéen om 

hvert enkelt menneskes kall til å leve sitt liv i overensstemmelse med sin helt unike 

natur. ”Jeder Mensch hat ein eignes Mass, gleichsam eine eigne Stimmung aller seiner 

sinnlichen Gefühle zu einander (Each human being has his own measure, as it were an 

accord peculiar to him of all his feelings to each other)”45. Mennesket skal altså se 

bort fra allmenne standarder som rang, stand og/eller kapital i sin definisjon av 

personlig identitet. ”Each person is to be measured by a different yardstick, one which 

is properly his or her own” (Taylor, 1989, s. 375). 

 

Siden et hvert menneske innehar en slik unik betydning, radikaliseres kravet om 

selvbestemmende frihet ettersom det å være tro mot seg selv i dette perspektivet er det 

som fyller livet med mening. “… this gives a new importance to being true to myself. 

If I am not, I miss the point of my life, I miss what being human is for me.” (Taylor, 

1991, s. 29). Det er altså grunnleggende forskjeller på hva det vil si å være menneske 

fra individ til individ. Vi ser hvor radikalt et slikt bilde bryter med forsøk på å 

definere menneskenaturen som prinsipielt uniform46; jeg definerer meg selv utfra 

mine særegenheter, ikke ut fra en fellesmenneskelig ferdighet som for eksempel evne 

til rasjonell tenkning.47

 

“Not only should I not fit my life to the demands of external conformity; I can’t even 

find the model to live by outside myself.” (Taylor, 1991, s. 29) Der Rousseau finner 

det maktpåliggende å lytte til sin indre stemme for å føle “le sentiment de 

l’existence”, tilføyer Herder at den indre stemmen er fullstendig unik for hvert 

menneske, og at å være tro mot seg selv er å være tro mot sin egen originalitet. Denne 

originaliteten er det opp til hvert individ å oppdage og artikulere. Ingen andre kan 

gjøre det for en. Taylor hevder det er en intim sammenheng mellom å artikulere sin 

                                                      
45 Johann Gottfried Herder: Ideen, vii.I, i Sämtliche Werke, XIII, s. 291. Sitert fra Charles Taylor: 
Sources of the Self s.375. 
46 En av forutsetningene for Opplysningstidens rasjonalistiske forståelse av mennesket. 
47 Den romantiske antropologien får et kraftig skudd for baugen etter 1848 revolusjonenes nederlag. Se: 
Palmer&Colton: A History of the Modern World: “The New Thoughness of  Mind” s. 519 – 527. 
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originalitet og å definere den: “In articulating it, I am also defining myself.” (Taylor, 

1991, s. 29). 

 

“This is the background understanding to the modern ideal of authenticity, and to the 

goals of self-fulfilment or self-realization in which it is usually couched.” (Taylor, 

1991, s. 29). Hva forskjellen mellom den historiske bakgrunnen og selve det moderne 

idealet er, sier han imidlertid ingenting om. Kanskje han mener at det moderne 

autentisitetsidealet er ekvivalent med de “selvoppfyllelses- eller 

selvrealiseringsmålene” som idealet antar? Nei, for: “This is the background that 

gives moral force to the culture of authenticity, including [min utheving] its most 

degraded, absurd, or trivialized forms.” (Taylor, 1991, s. 29). Den historiske 

bakgrunnen gir moralsk kraft til autentisitetskulturen, inkludert de mest forfalte, 

absurde og trivialiserte formene. Dermed må man forutsette at den historiske 

bekgrunnen også gir kraft til legitime former som også eksisterer i vår samtid. Man 

må altså forstå autentisitetskulturen i dag som en kultur med interne motsetninger 

mellom de utartede, absurde og trivialiserte uttrykkene som idealet antar, og de 

moralske kravene idealet setter. Forskjellene mellom de ”legitime” de ”illegitime” 

formene for idealet kommer han tilbake til under neste kapitel Inescapable Horizons.  

 

Det er altså i det hele tatt ikke umiddelbart enkelt å se hva som er Taylors 

konstruksjon, hva som er eksplisitt og implisitt i den historiske utviklingen han 

skisserer, hva som er “bakgrunn” og hva som er foreliggende, hva idealet innebærer 

på hvilken tid. Er det noe kvalitativt skille mellom idealet nå, i vår samtid, og på 

1800-tallet, annet enn ”the deviate forms” (Taylor, 1991, s. 66), de avvikende 

formene for autentisitetsidealet, som Taylor mener representerer en misforståelse av 

idealets moralske potensial? Eller er idealet det samme, faktisk eksisterende, men 

”besmittet” av de avvikende formene, altså de selvsentrerte forståelsene av idealet? 

Hele begrepet blir ganske løselig behandlet lest i et slikt perspektiv, men det ser ut til 

at det siste representerer den beste forståelsen av Taylors syn på autentisitetsidealet. 

Det er et ideal som har forfalt og blitt tilsmusset av egoisme gjennom historiens gang, 

men i seg selv, dersom man tar det på alvor, representerer et verdifullt moralsk ideal 

som det er mulig å diskutere gyldigheten og verdien av. 
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Kap. IV : Uomgjengelige horisonter 
 

Mennesket er dialogisk av natur. Vi definerer oss selv gjennom et språk som vi ikke 

har tilgang til uten gjennom andre. Derfor blir den dialogiske dimensjonen ved 

mennesket en sentral del av både identitetens genese og fortløpende definisjon. 

“…this central fact has been recognized by the growing culture of authenticity.” 

(Taylor, 1991, s. 35). Hva mener han med den voksende autentisitetskulturen? har den 

vært voksende i to hundreår, eller etter krigen, eller de siste to tiår, eller bare på 1800-

tallet? 

 

Taylor setter opp to typer krav som han mener er iboende i autentisitetsidealet og som 

danner bakgrunn for hans avvisning av de selvsentrerte og narsissistiske formene for 

autentisitet, fordi de er inadekvate i forhold til idealets realisering: 

a) “…the demands of our ties to others,…” (Taylor, 1991, s. 35) 

b) “… demands of any kind emanating from something more or other than human 

desires or aspirations …” (Taylor, 1991, s. 35) 

Han starter med b) for å argumentere ut fra autentisiteten selv som et ideal: 

1. For å kunne definere oss selv,48 må vi henvise til et sett med verdier som kan 

gjøres forståelig for andre. På grunn av menneskets dialogiske natur i sin 

definering av egen identitet, blir det maktpåliggende å artikulere sin originalitet i 

forhold til en meningshorisont som skal kunne være tilgjengelig for andre. Dette 

går i strupen på den myke relativismens betoning av følelsenes primat. ”Your 

feeling a certain way can never be sufficient grounds for respecting your position, 

because your feeling can’t determine what is significant.” (Taylor, 1991, s. 37).  

Ved at valget i seg selv gjøres til det viktigste, devalueres de ulike alternativenes 

betydning som emblemer for ulike verdier. Som emblemer for verdier som 

eksisterer forut for valgene. Selve valget av det ene eller det andre vil antyde at 

det ene er viktigere enn det andre, men når “…anything we choose is all right.” 

(Taylor, 1991, s. 38) blir innholdet i den valgte retningen fratatt sin 

sannhetspretensjon og kollapser som meningsbærende størrelse. Dermed blir den 

valgte retningen fratatt sin mulighet til å bli brukt i et selvdefineringsprosjekt, 

                                                      
48 Og det er jo nettopp kjernen i autentisitetsidealet; å artikulere vår originalitet for å oppdage den; ”If 
our access to nature is through an inner voice or impulse, then we can only fully know this nature 
through articulating [min utheving] what we find within us.” (Taylor, 1989, s. 374.). 
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fordi den stiller på linje med valget av biff eller fisk til middag. Men hvor går 

grensen mellom valg som kan brukes i et selvdefineringsprosjekt og valg som ikke 

kan det, eller mellom sterke og svake vurderinger som Taylor kaller det?49 Jo, ved 

om valget settes i forbindelse med betydningshorisonter som går ut over og forut 

for valget. F.eks. om det å velge biff settes i forbindelse med at man er 

animalianer og mener den beste måten å leve på er å spise kjøtt, fordi det 

samsvarer med et av mine moralske idealer. 

“What do I mean by a moral ideal? I mean a picture of what a better or higher 

mode of life would be, where ”better” and ”higher” are defined not in terms of 

what we happen to desire or need, but offer a standard of what we ought to 

desire.” (Taylor, 1991, s. 16). Så moralske idealer skiller seg altså fra svake 

vurderinger ved at de sier noe om hvordan vi ønsker å være. På denne måten kan 

valget av biff fremfor fisk være en sterk vurdering, men bare dersom dette valget 

settes i forbindelse med betydningshorisonter som leverer mening til valget. Om 

begrunnelsen på den annen side bare er at jeg “følte” for biff i dag, vil det være en 

svak vurdering, altså sortere under den type valg som ikke er relevant for 

defineringen av min identitet.50

Idéen om selvbestemmende frihet gjør i følge Taylor vektleggingen av valget 

framfor det kvalitative innholdet i det som velges lettere fordi alle skal ha lik rett 

til å ta sine egne valg. Men dermed fratas valget av det ene eller det andre 

betydning for selvdefinisjonen. “Which issues are significant, I do not determine. 

If I did, no issues would be significant. But then the very ideal of self-choosing as 

a moral ideal would be impossible.” (Taylor, 1991, s. 39).  

                                                      
49 Begrepene “strong evaluation” og “weak evaluation” blir ikke brukt i Autentisitetens etikk, antakelig 
fordi denne teksten opprinnelig var et radioforedrag. Det kan dermed tenkes at disse termene ble utelatt 
av hensyn til den populære form foredraget var ment å skulle ha. Det er imidlertid klart at det er 
distinksjonen mellom nettopp disse typene valg han sikter til her, og jeg har dermed funnet det rimelig 
å benytte begrepene i denne sammenheng. For videre studier av disse begrepene se: Taylor, Charles 
(1989): Sources of the Self; The Making of the Modern Identity. Cambridge : Cambridge University 
Press. s. 4 – 20. Og: Taylor, Charles (1985): “What Is Human Agency?” i Human Agency and 
Language. Cambridge : Cambridge University Press. 
50 Her kan selvfølgelig anføres at en insistering på å blindt følge sine drifter også kan være et moralsk 
ideal innenfor den definisjonen Taylor her gir. Dandyistene ville kanskje hevdet noe slikt; at det var 
slik de ønsket å være; å være komplett overgitt sine libidiøse impulser og innskytelser, fordi den 
almenne moral var falsk uansett, og det var en dyd å være “as artificial as possible”. Men da ser vi med 
en gang hvordan man i utgangspuktet har gitt opp en aktuell selv-definisjon. Man definerer ikke noe 
annet enn en innstilling overfor fluktuasjoner i sitt eget følelsesliv. Med en slik innstilling er selv-
definisjon et relativt betydningsløst prosjekt; min identitet vil dermed være ekvivalent med det humøret 
jeg er i på det aktuelle tidspunktet. 
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Individet kan altså ikke definere hva som er betydningsfullt i-og-for-seg. “So the 

ideal of self-choice supposes that there are other issues of significance beyond 

self-choice.” (Taylor, 1991, s. 39). Det betydningsfulle definerer på mange måter 

selvet. Sagt på en annen måte; Selvet kan bare defineres meningsfullt i forhold til 

en horisont av meningsfulle  spørsmål.51

“Authenticity is not the enemy of demands that emanate from beyond the self; it 

supposes such demands” (Taylor, 1991, s. 41). Uten slike krav ville det for det 

første være umulig å definere seg selv fordi selvdefinering er dialogisk av 

karakter, for det andre være uinteressant eller meningsløst å gjøre det fordi alle 

valg blir like viktige og personligheten dermed fullstendig kontingent og 

uforutsigbar, og for det tredje ville ikke selv-valget kunne ha noen kraft som 

moralsk ideal, fordi uten referanser til på hvilken måte eller hvorfor man skal 

foreta selv-valget (og dét forutsetter betydninger ut over selve valget), faller 

idealet sammen. 

Det er altså i følge Taylor ingenting ved autentisitetsidealet som foreskriver en 

delegitimering av ytre meningshorisonter eller en tilbaketrekning til en 

subjektivistisk moralfilosofi som hindrer artikulasjon og debatt rundt våre 

moralske vurderinger. 

 

Kap. V : Behovet for anerkjennelse 

 
2. Det andre iboende kravet i autentisitetsidealet er de samlede kravene som stilles 

gjennom våre bånd til andre. ”In a sence we can say that the discovery and 

articulation of this fact in its modern form came about in close connection with the 

developing ideal of authenticity.” (Taylor, 1991, s. 46) I denne sammenheng 

skisserer han to endringer som sammen har gjort den moderne beskjeftigelsen 

med identitet og anerkjennelse uunngåelig: 

i) Sammenbruddet av sosiale hierarkier som tidligere utgjorde en basis 

for ære og dermed en basis for identitet. Autentisitetsidealet underminerer 

sosialt avledede identifikasjoner. ”As this emerges, for instance with Herder, it 

calls on me to discover my own original way of being. By definition, this 

                                                      
51 Se behandlingen av Kierkegaards “Religiøsiteten A” og “religiøsiteten B” under Kapitel III nedenfor 
for en presisering av selvets definisjon i forhold til det betydningsfulle. 
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cannot be socially derived, but must be inwardly generated.” (Taylor, 1991, s. 

47). En slik ”indre generert” oppdagelse av ens egen originale eksistensform 

mener Taylor ikke er mulig i monologisk forstand, den må vokse fram gjennom 

artikulasjon og dialog med andre. Det Taylor kaller “equal recognition” 

(Taylor, 1991, s. 46), og som jeg vil oversette med “den like anerkjennelsens 

politikk”,52 ble aktuell da de gamle hierarkiske samfunnssystemene kollapset og 

selvdefineringen i den forstand ble mer avhengig av andres verifikasjon, fordi 

identiteten ikke lenger var så inkorporert i samfunnsstrukturen man tilhørte at 

den fremsto som uproblematisk. Oppkomsten av det moderne begrepet om 

verdighet brukt i en universialistisk og egalitær betydning fører til en idé og et 

krav om anerkjennelse av alle mennesker uansett rang, stand, rase og kultur. 

Dette menneskesynet er kompatibelt med demokratiet, det gamle ikke. 

ii) Skiftet fra ytre determinert til indre generert identitet gjorde at behovet 

for anerkjennelse økte i takt med radikaliseringen av individets krav om å bli 

tatt alvorlig for det det var. Poenget er selvfølgelig ikke at individet var 

uavhengig av andre i sin forståelse av egen identitet så lenge det hierarkiske 

sosiale systemet definerte identiteten ut fra sosiale konvensjoner, men at den 

radikale fristillingen av individet setter identitetsdannelsen på spill; man kan 

mislykkes i forsøket på å oppnå anerkjennelse. ”What has come about with the 

modern age is not the need for recognition but the conditions in which these can 

fail.” (Taylor, 1991, s. 48). Det er derfor identitet og anerkjennelse blir et tema 

som vi i dag trenger å forholde oss til på en eller annen måte. I den førmoderne 

forståelsen av identitet var det ingen muligheten for å mislykkes i å få 

anerkjennelse fra samfunnet for den man var, rett og slett fordi det var den 

sosiale rolle man hadde i samfunnet som definerte i hvilken grad man hadde 

krav på anerkjennelse. ”In premodern times, people didn’t speak of ”identity” 

and ”recognition,” not because people didn’t have (what we call) identities or 

because these didn’t depend on recognition, but rather because these were then 

too unproblematic to be thematized as such.” (Taylor, 1991, s. 48). 

 

                                                      
52 Det er  et sentralt poeng for Taylor at den like anerkjennelsen har grepet inn i det politiske bildet i 
vestlige samfunn. Jeg legitimerer derfor min bruk av formuleringen “den like anerkjennelsens politikk” 
gjennom at Taylor ser ut til å legge til nettopp en slik politisk forståelse av begrepet. (Se: Taylor, 1991, 
s. 41-42). 
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Behovet for anerkjennelse manifesterer seg dermed både på individplan og på politisk 

plan. Sammenbruddet av sosiale hierarkier gjør den like anerkjennelsens politikk til 

en viktig garantist for alles like rettigheter til å utforme sin egen identitet. På 

individplan er vår omgang med ”signifikante andre” helt sentral i vår stadige 

artikulering og redefinering av vår identitet, fordi menneskets grunnleggende 

dialogiske karakter krever at vi forholder oss til disse.53 I tillegg får dette helt 

avgjørende betydning ettersom vi faktisk står overfor muligheten av at vi  kan miste 

denne anerkjennelsen. 

 

Slik skisserer altså Taylor hvordan kritikken mot autentisitetsidealet kan imøtegås 

med basis i idealet selv. Med utgangspunkt i hva som kreves for realiseringen av 

idealet, går argumentet langs linjer frem mot en motsetning til subjektivismen og til 

en kritikk av den instrumentelle holdningen til våre omgivelser. Den moderne 

autentisitetskulturens instrumentelle holdning til sosiale relasjoner og fundamentale 

meningshorisonter underminerer betingelsene for realisering av idealet selv. Hvordan 

Taylor mener dette idealet har kommet til å bli så sterkt knyttet til subjektivismen skal 

vi se mer på nå. 

 

                                                      
53 Taylor henter termen “significant others”, som jeg har valgt å oversette direkte til “signifikante 
andre”, fra Georg Herbert Mead’s bok Mind, Self and Society og bruker den ettersom jeg forstår i 
samme betydning. Signifikante andre er de personene vi tillegger vekt som dommere av våre moralske 
vurderinger. De er personer som på en grunnleggende måte tillegges vekt og kraft til å stå som våre 
dialogiske partnere i utformingen av artikulasjonen av vår identitet. 
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Kap. VI : Glidningen mot subjektivisme 
 

Taylor mener det er en spenning innenfor autentisitetskulturen fordi den lever ut et 

ideal som den ikke forstår fullt ut. Dermed skyter kritikken av idealet bom fordi den 

forutsetter at det er samstemmighet mellom ideal og praksis. I følge Taylor forholder 

det seg ikke slik fordi idealet inneholder en etisk dimensjon som ikke kommer fram i 

praksis. Hvorfor? På grunn av sosiale forskansningsprosesser der hverdagspraksisen 

er forankret i lettvinte tilbøyeligheter som ser bort fra at idealet inneholder en moralsk 

streben. Dette resulterer i sosial atomisme der individets bånd til andre blir rent 

instrumentelle, og i en radikal antroposentrisme der hverken tradisjon, historie, 

samfunn, natur eller Gud får legitime normative funksjoner. Dermed fører den 

manglende innsikten i idealets moralske potensial også til en moralsk subjektivisme. 

 

To glidninger: 

 

(1) Den nevnte ”slide towards self-centred modes of the ideal of self-fulfillment in the 

popular culture of our time.” (Taylor, 1991, s. 60) begrunnes av Taylor med de 

sosio/kulturelle betingelsene som styrer hverdagslivet i  moderne vestlige samfunn 

generelt og moderne metropoler spesielt. Taylor opererer her på et 

strukturelt/historisk plan for å vise at denne utviklingen ikke bare er intellektuelt 

motivert, men også kommer som et resultat av en materiell/sosial utvikling: Mobilitet 

(både sosialt og fysisk), individualisme og instrumentell fornuft har virket sammen 

som forutsetninger for det moderne kapitalistiske industrisamfunnet, men etterhvert 

som dette samfunnet har utviklet seg, har disse forutsetningene antatt et preg av 

uomgjengelighet og blitt enerådende som livsholdning. ”This kind of entrenchment 

process can help explain the slide in the culture of authenticity.” (Taylor, 1991, s. 58). 

Situasjonen i moderne metropoler der man møter nye mennesker hele tiden bidrar til å 

forskanse den sosiale atomismen. 

Vektleggingen av den instrumentelle fornuften i det moderne teknokratiske og 

byråkratiske samfunn styrker også den sosiale atomismen, fordi individet betrakter 

samfunnet i et instrumentelt lys. Den instrumentelle fornuften avler dessuten 

antroposentrisme fordi historie, natur og sosiale ordninger ikke får verdi i og for seg, 

men bare som middel til individets, og samfunnets, instrumentelle nytte. ”…part of 

the explanation for the deviancy in the culture of authenticity is to be traced to the fact 
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that this is being lived in an industrial-technological-bureaucratic society.” (Taylor, 

1991, s. 59). Så den ene årsaken til glidningen mot subjektivismen ligger i den 

moderne samfunnsstrukturen. 

(2) ”Høykulturens” tiltagende nihilisme og angrep på tradisjonelle, nei, alle 

betydningshorisonter. Taylor trekker inn Foucault og Derrida som eksempler på 

moderne teoretikere som fremfører en kritikk mot autentisitetsidealet og begrepet om 

et selv som etter Taylors mening stammer nettopp fra de samme kilder som 

autentisitetsidealet. Hvordan? Idet estetikken løsrives fra moralen som en egen telos, 

legges grunnlaget for motsetningen mellom dem. Her ligger kilden til teoriene om 

”…the constructive, creative nature of our expressive languages,…” (Taylor, 1991, s. 

67) som søker å underminere og avlegitimere betydningshorisontene. Når estetikken 

antar betydning i seg selv, åpnes det også for muligheten av at alle våre verdier er 

skapt av oss selv. ”The understanding of value as something created gives a sense of 

freedom and power.” (Taylor, 1991, s. 67).  

 

Utviklingen av forestillingen om autentisitetens autoteliske verdi, der sannhet mot 

selvet ikke lenger er et middel til moralsk innsikt, men et mål i seg selv, skisseres som 

en parallell utvikling med Kants forståelse av estetikken som sitt eget formål. ”For 

Kant, following Shaftesbury, beauty involves a sense of satisfaction, but one that is 

distinct from the fulfillment of any desire, or even from the satisfaction accruing to 

moral exellence. It is a satisfaction for itself, as it were.” (Taylor, 1991, s. 64).  

 

Fra idéen om kunstneren som den menneskelige eksistensforms arketyp, som den 

formen for selvdefinering som er mest menneskelig, går veien til dekonstruksjon og 

verdirelativisme via den språklige vending som fremstiller vår erkjennelse som 

grunnleggende språklig basert. Når innhold og uttrykk er to sider av samme sak er det 

lett å se hvordan de språklige rammene vi lever under kan sees som determinerende 

for våre moralske preferanser og dermed føre til en avlegitimering av disse. Verdier er 

et produkt av vår skapende kreativitet og dermed underlagt estetikkens domene, og 

står dermed i fare for å degraderes til personlige preferanser som alle må ha lik rett til 

å forfekte på sin måte.  
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Kunst og selvdefinering blir knyttet sammen: 

i) Fordi: ”Self-discovery requires poiēsis, making.” (Taylor, 1991, s. 62). Vi kan 

ikke oppdage vår særegne måte å være menneske på ved å konsultere allerede 

eksisterende modeller, da ville vi ikke kunne si at vi artikulerte noe originalt, 

og altså umuligvis oss selv dersom vi godtar at ethvert individ er unikt. 

Dermed innebærer en artikulasjon av selvet en nyskapning av det språket 

artikulasjonen skal skje innenfor. 

ii) Fordi: ”…self-definition comes early to be contrasted to morality.” (Taylor, 

1991, s. 63). På samme måte som estetikken for Kant og Schiller representerer 

et gode hinsides motsetningen mellom begjær og moral, fordrer selve idéen 

om originalitet et skille og en motsetning mellom Selv og omverden. Både 

estetikk og selvdefinering står altså i kontrast til moralens krav om 

konformitet. 

 

På samme måte som kunsten blir forstått som sitt eget formål, i særlig grad etter Kant, 

blir autentisitet forstått som en autotelisk størrelse som har krav på verdi i seg selv. 

”…authenticity too comes to be understood in a parallel fashion, as its own goal.” 

(Taylor, 1991, s. 64). Dette skyldes i følge Taylor en forskyvning i det moralske 

trykkpunktet der ”…self-truth and self-wholeness are seen more and more not as 

means to be moral, as independently defined, but as something valuable for their own 

sake.” (Taylor, 1991, s. 64). Det er dermed gjort klart for motsetningsforholdet 

mellom autentisitet og estetikk på den ene siden, og moralens krav på den andre. Både 

det innebygde kravet om originalitet og det etablerte kravet om autotelos; verdi-i-seg-

selv, forbereder grunnen for en forståelse av autentisitetsidealet som står i sterk 

opposisjon til moralen. Denne forståelsen av idealet har fostret flere kulter der 

fremhevelsen av de dyptliggende instinkter har vært hovedagenda. Taylor fremhever i 

denne sammenheng: ”Nietzsche, who seeks a kind of self-making in the register of the 

aesthetic, sees this as quite incompatible with the traditional Christian-inspired ethic 

of benevolence. And he was followed and exceeded by various attempts to champion 

the instinctual dephts, even violence, against the ”bourgeois” ethic of order. (…) 

Marinetti and the futurists, Antonin Artaud and his Theatre of Cruelty, and Georges 

Bataille. The cult of violence was also one of the roots of Fascism.” (Taylor, 1991, s. 

65-66). 
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Taylor vil ikke si at disse ”apostles of evil” rett og slett tar feil. Han åpner for at det 

kan være noe innenfor autentisitetsidealet som også drar oss i den retningen, men han 

mener at de postmoderne variantene som forsøker å delegitimere meningshorisontene 

er illegitime avarter. ”…I think that the popular ‘postmodern’ variants of our day, 

which have attempted to delegitimate horizons of significance, as we see with 

Derrida, Foucault, and their followers, are indeed proposing deviant forms.” (Taylor, 

1991, s. 66). Avviket bygger, i følge Taylor, på en uvilje mot å se det sett av krav som 

han har skissert i de foregående kapitlene, og som er innebygget i autentisitetsidealet, 

nemlig kravene som stilles av vårt forhold til andre mennesker og kravene som stilles 

av vårt forhold til omverdenen.  

 

”Briefly, we can say that authenticity (A) involves (i) creation and construction 
as well as discovery, (ii) originality, and frequently (iii) opposition to the rules 
of society and even potentially to what we recognize as morality. But it is also 
true, as we saw, that it (B) requires (i) openness to horizons of significance (for 
otherwise the creation loses the backgruond that can save it from insignificance) 
and (ii) a self-definition in dialogue.” (Taylor, 1991, s. 66) 

 

Taylor fortsetter så med å si at det må godtas at det er en spenning mellom disse 

kravene. Det vil alltid være en spenning mellom selvdefinering og omverdenens krav 

og forventninger. Men det vil være fullstendig galt å gjøre den ene gruppen krav 

privilegert over den andre. Han mener det er det som er involvert i dagens ”trendy 

doctrines of deconstruction” (Taylor, 1991, s. 67); at (A) blir tillagt en 

altoverskyggende vekt på bekostning av (B). Mer spesifikt at (A.i); vårt ekspressive 

språks konstruktive og kreative natur, blir vektlagt så mye at man helt glemmer (B.i); 

at alt må konstrueres i forhold til meningshorisonter for å unngå insignifikans. Også at 

(A.iii); opposisjonen mot samfunnets normer og regler blir overdrevet på bekostning 

av (B.ii); selvdefinisjonens fundamentalt dialogiske karakter. 

 

Den radikale frihet som kan oppleves når man overdriver autentisitetsidealets 

betoning av (A) fremfor (B) minner om ideen om selvbestemmende frihet. Likevel vil 

Taylor minne oss på at ”…authenticity can’t, shouldn’t go all the way with self-

determining freedom.” (Taylor, 1991, s. 68). Rett og slett fordi dette ville ende i den 

totale antroposentrisme. Som vi har sett kan ikke antroposentrismen forsvares i lys av 

autentisitetsidealet slik Taylor forstår dette, fordi den er vilkårlig og underkjenner alle 

betydningshorisonter ut over menneskets instrumentelle relasjon til sine omgivelser. 
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Dette kan ikke være grunnlaget for selvdefinering fordi ”…anthroposentrism, by 

abolishing all horizons of significance, threatens us with a loss of meaning and hence 

a trivialization of our predicament.” (Taylor, 1991, s. 68). Selvdefinering ville dermed 

være en absurditet. 

 

Det er altså to aspekter som trekker autentisitetsidealet mot subjektivistiske 

holdninger; den materielt/sosiale utviklingen i de vestlige landene og den 

idéhistoriske bakgrunnen som idealet må leses inn i. 

 

Kap. VII : La Lotta Continua 
 

Taylor skisserer i dette kapitelet hvordan han ser for seg at debatten om 

autentisitetsidealet kunne bli fruktbar. Det fører galt avgårde både å blindt fordømme 

og å ensidig forfekte idealet. Det Taylor mener vi trenger er en debatt om autentisitet, 

ikke for og imot. Hans skisse til løsning foreslår at ”…we undertake a work of 

retrieval, that we identify and articulate the higher ideal behind the more or less 

debased practices, and then criticize these practices from the standpoint of their own 

motivating ideal.” (Taylor, 1991, s. 72). Vi skal altså ikke ta for god fisk at 

subjektivistisk selvrealisering er autentisitetsidealets sanne natur. Taylor ønsker en 

debatt rundt hva dette idealet egentlig impliserer; hvilke muligheter tilbyr det og 

hvilke begrensninger av vår frihet fordrer en eventuell realisering av det? En slik 

holdning til debatten om autentisitetsidealet bygger på de tre forutsetningene som han 

satte på slutten av kapitel II; at (1) at autentisiteten virkelig er et ideal som det er verdt 

å forsvare, (2) at man kan argumentere fornuftig for hva dette idealet innebærer, og 

(3) at disse argumentene også har betydning i praksis.  

 

Når det gjelder (1), argumenterer han for at autentisitetsidealet, forstått i sin legitime 

form som tar dets moralske implikasjoner på alvor, kan aktivere en av de viktigste 

potensialene i menneskelivet. ”…authenticity points us towards a more self-

responsible form of life. (…) at its best authenticity allows a richer mode of 

existence.” (Taylor, 1991, s. 74). Derfor mener Taylor at idealet ikke bør forkastes. 

Det forlanger at vi forholder oss refleksivt til våre etiske vurderinger. Hvilket ikke er 

mulig i et hierarkisk ordnet verdensbilde der moralen er sementert i sine dogmer, og 
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individets selvforståelse er irrelevant for dets etiske vurderinger.54 I et samfunn der 

det ikke er snakk om moralsk refleksjon, men adopsjon, åpnes det ikke for den 

ansvarliggjøringen av individet som kan prege et fritt samfunn. Han anfører så et ”ad 

hominem point” (Taylor, 1991, s. 74); det er vanskelig å finne noen i den vestlige 

verden som ikke kan kjenne igjen selvrealisering, selvutvikling, virkeliggjøring av 

sine potensialer eller noe annet som kan beskrives med betegnelser hentet fra 

vokabularet rundt autentisitetsidealet som konstituerende begreper for deres egne 

livsvalg. Dette er ikke noe argument for idealets verdi, men ville det egentlig gi 

mening å forsøke å utrydde det? 

 

Med hensyn til (2), anfører han den foregående argumentasjonen rundt 

autentisitetsidealets implikasjoner og realiseringsmuligheter som en antydning om at 

det skulle kunne være mulig å argumentere fornuftig på dette området. Taylor tar 

selvsagt det forbehold at han ikke har trukket opp en ugjendrivelig argumentasjon, 

men at han mener å ha skissert hvordan en utførlig argumentasjon kunne struktureres 

og at det dermed er mulig å argumentere rasjonelt om innholdet i og verdien av 

idealet. 

 

Punkt (3) forutsetter at man ikke tror at mennesket er så innelåst i strukturelt/sosiale 

forutsetninger at de er totalt ute av stand til å forandre seg ”no matter how persuasive 

you were.” (Taylor, 1991, s. 73). Her anfører han bare at ”…those views that portray 

us as totally locked in and unable to change our behaviour short of smashing the 

whole ”system” have always seemed to me wildly exaggerated.” (Taylor, 1991, s. 73), 

men sier han vil komme tilbake til dette under neste kapitel. Vi skal se litt på hans 

argumentasjon omkring menneskets valgfrihet i konklusjonskapitelet. 

 

Dersom man godtar disse forutsetningene, er det en nærliggende konsekvens å 

forsøke å restituere dette idealet, slik at man får en debatt om hva det egentlig 

impliserer og hvordan man skal forholde seg til det. Taylor mener at et slikt 

perspektiv på autentisitetsidealet ikke vil tilby en endelig løsning. Man vil ikke kunne 

                                                      
54 Vel å merke i den forstand at selvforståelsen er irrelevant som moralsk retningsgiver. I 
føydalsamfunnet kunne selvforståelsen være sentral for etiske vurderinger, fordi den plasserte individet 
innenfor den sosiale orden som var basis for enhver etisk vurdering. I denne sosiale ordenen berodde 
alle etiske vurderinger på hviklen rolle de aktuelle aktørene hadde i dette samfunnet. Dermed kunne 
selvforståelsen være relevant for etiske vurderinger, men ikke som moralsk retningsgiver. 
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komme dit hen at alle inntar den ansvarlige, reflekterte holdningen til seg selv og sine 

omgivelser. ”On one side are all the factors, social and internal, that drag the culture 

of authenticity down to its most self-centred forms; on the other are the inherent thrust 

and requirements of this ideal.” (Taylor, 1991, s. 77). Det vil alltid være en kamp 

mellom de høyverdige og de nedrige former for idealet, men de nedrige formene vil 

dermed kunne bli trukket frem og kritisert med bakgrunn i idealet selv. ”Like all 

forms of individualism and freedom, authenticity opens an age of responsibilization, 

if I can use this term.” (Taylor, 1991, s. 77). Vi kan kanskje oversette det med ”en 

ansvarliggjøringens tidsalder”. 

 

Men denne ansvarliggjøringen kan ikke finne sted dersom man betrakter 

autentisitetsidealet ut fra de kriterier som de nevnte motstanderne har gjort; altså som 

et uttrykk for selvgodhet, narsissisme eller selvbestemmende frihet. Taylor mener at 

sementeringen av en slik forståelsen av idealet fører til en identifikasjon av idealet 

med de laveste former for praksis. Både forkjemperne for og motstanderne av 

autentisitetsidealet vegrer seg for å gå inn i idealets potensial og trekke frem de 

mulighetene for ansvarlig livsførsel som ligger i det. ”Both in a sense conspire to 

identify it with its lowest, most self-centred expressions.” (Taylor, 1991, s. 80). 

 

Kap. VIII : Et mer subtilt språk 
 

Den typen skyttergravsvirksomhet som foregår mellom tilhengere og motstandere 

tilslører i følge Taylor også en viktig distinksjon i utviklingen av den moderne 

tankeverdens dreining mot subjektet. ”Along with the ideal, a very important 

distinction gets fudged over in this polarized debate, one that is essential for 

understanding modern culture.” (Taylor, 1991, s. 81). Det er distinksjonen mellom 

måten handlinger utføres på og innholdet i handlingene. Med henblikk på 

autentisitetsidealet kan vi trekke linjen mellom at selv-definering må forholde seg 

selvrefererende til måten artikuleringen av individualiteten utføres, men at innholdet i 

en slik artikulasjon ikke nødvendigvis må avskrive det som befinner seg hinsides rent 

personlige ønsker og begjær. ”Indeed, the argument above suggests that we will find 

genuine fulfilment only in something like this, which has significance independent of 

us or our desires.” (Taylor, 1991, s. 82). Sammenblandingen av disse to typene 
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selvreferanse er i følge Taylor katastrofal fordi den legitimerer de verste formene for 

subjektivisme som, som vi har sett, bidrar til å delegitimere meningshorisontene vi er 

nødt til å foreta våre selv-valg på bakgrunn av. 

 

Taylor følger utviklingen av moderne kunst for å eksemplifisere hvor forskjellige de 

to formene for subjektivisme er, og hvor lett det er å blande dem sammen. På grunn 

av overgangen fra mimesis – etterlikning, til et mer kreativt vinklet kunstideal der 

referanserammene for hva som skulle uttrykkes ble forandret, har det funnet sted en 

viktig subjektivering innenfor den post-romantiske kunsten. ”We could describe the 

change in this way: where formerly poetic language could rely on certain publicly 

available orders of meaning, it now has to consist in a language of articulated 

sensibility.” (Taylor, 1991, s. 84). Når den type overensstemmelser som ligger i den 

pre-romatiske kunstoppfatningen forsvinner som allment aksepterte referansepunkter, 

må det kunstneriske språket nødvendigvis ta en subjektivistisk vending der det skapes 

nye referansepunkter i et nytt språk, individuelt fra kunstner til kunstner. 

 

Det er altså dette som er det Taylor kaller selvreferanse med hensyn til måte. Det sett 

av symboler og tegn som kunstneren har til sin disposisjon, er ikke lenger en del av en 

hierarkisk verdensorden der disse har en kanonisert felles og utvetydig mening. Det 

interne forholdet mellom tegn og symboler må gis sin egen originale mening ut fra 

hver kunstners prosjekt. Symbolenes mening er ikke lenger gitt. Derfor må også 

symbolspråket forholde seg selvrefererende til kunstverket. 

 

Taylor gjør det imidlertid tydelig at det her er snakk om at en subjektivering av måten 

ikke har noe som helst å gjøre med en subjektivering av innholdet. ”It by no means 

follows that there has to be a subjectivation of matter, that is, that the post-Romantic 

poetry must be in some sense exclusively an expression of the self.” (Taylor, 1991, s. 

88). Det er i følge Taylor imidlertid en vanlig oppfatning at den er det. Han viser her 

til Wordsworth og Rilke for å vise at det ikke nødvendigvis forholder seg slik. Også 

Eliot, Pound, Joyce og Mann har kunstneriske programmer som forsøker å artikulere 

noe bortenfor selvet. ”Their example shows that the inescapable rooting of poetic 

language in personal sensibility doesn’t have to mean that the poet no longer explores 

an order beyond the self.” (Taylor, 1991, s. 89). At det poetiske språket er henvist til 
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selvreferanse i skapingen av et symbolunivers trenger altså ikke å bety at fokus for 

kunsten ligger i en utforskning av det egne selvet. 

 

I denne sammenblandingen av selvreferanse i forhold til måte og innhold ligger altså 

en grunnleggende misforståelse av den moderne kunstens siktemål, i følge Taylor. 

Selv om en kunstner må formidle sin opplevelse eller visjon gjennom et 

subjektivistisk fundamentert språksystem, er det ikke gitt at opplevelsen eller visjonen 

skal vurderes utelukkende som et  uttrykk for selvet. ”Perhaps the loss of a sense of 

belonging through a publicly defined order needs to be compensated by a stronger, 

more inner sense of linkage.” (Taylor, 1991, s. 91). En slik tolkning rimer godt med 

den utforskningen av autentisitetsidealet som han har gjort ovenfor. For å kunne være 

oss selv må vi definere oss i forhold til meningshorisonter som skal være forståelige 

for andre, og vi må vedgå at det finnes andre ting av betydning ut over selvet for at 

selv-valget skal kunne være et ideal. ”Perhaps this is what a great deal of modern 

poetry has been trying to articulate…” (Taylor, 1991, s. 91). 

 

De to avsluttende kapitlene bruker Taylor til å ta opp de to typene bekymringer som 

gjenstår; den instrumentelle fornuftens primat og de politiske konsekvensene av 

individualisme og instrumentell fornuft som retningsgivende moralske verdier. Med 

hensyn til det foreliggende målet med denne analysen; å isolere og analysere Taylors 

forståelse av autentisitetsidealet er ikke disse kapitlene av samme interesse. 
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Konklusjon 
 

Oppsummering 
 

Vi har altså sett at Taylor ønsker å restituere autentisitetsidealet som moralsk kilde og 

at hans forståelse av idealet bærer preg av dette. Prinsippet om å være tro mot seg selv 

er for Taylor for det første et ideal som bærer i seg muligheten for en høyere og mer 

ansvarlig menneskelig eksistens. For det andre mener han det virker vanskelig å bli 

kvitt dette idealet i vår moderne verden, rett og slett fordi det har festet grepet om vår 

virkelighetsoppfatning og våre moralske horisont. 

 

Forskjellen mellom oppriktighet og autentisitet, er også viktig i Taylors anvendelse av 

autentisitetsbegrepet. Han legger her til grunn Trillings distinksjon mellom de to 

idealene. Som vi så under kapitel I, består den i at oppriktighetsidealet er en retorisk 

figur som kan velges, mens autentisitetsidealet forutsetter at man lytter til sin indre 

stemme og godtar den som moralsk retningsgiver. Man konsulterer sin samvittighet, 

ikke som fortolker av på forhånd gitte etiske prinsipper, men som primærkilden til 

moralske vurderinger overhodet. 

 

Taylor fremhever tre aspekter som gjør diskusjonen rundt autentisitet uklar: 

1. Kritikerne av autentisitetsidealet ser ikke at det ligger sterke moralske idealer bak 

autentisitetskulturen. Kritikken av idealet blir dermed mer en endimensjonal 

fordømmelse av den forflatede narsissismen som bruker autentisitetsidealet til å 

legitimere sin egen egosentrisme, enn en kritikk av de moralske kildene som 

ligger i idealet. 

2. Den moralske subjektivismen blir knyttet til autentisitetsidealet via den myke 

relativismen der alle må ha rett til å forfekte sine egne standpunkter uten 

innblanding eller spørsmål fra andre. Dette avskjærer tilhengerne fra å forsvare 

autentisitetsidealet, fordi kvalitative diskusjoner rundt moralske vurderinger blir 

umulig når man bare må godta hverandres synspunkter. Som vi har sett skiller 

denne subjektivismen seg sterkt fra Taylors forståelse av autentisitetsidealet. 

3. Samfunnsvitenskapens forklaringsmodeller opererer ikke med moralske 

beveggrunner som avgjørende. Dette bygger på en snever form for rasjonalitet 
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som reduserer forklaringen av menneskelige handlinger til et sett statistisk 

målbare parametere. 

 

Vi møter en type forfallstanke eller forfallsteori i Taylors beskrivelse av 

autentisitetsidealets historie. For Taylor er autentisitetsidealet et ideal som har forfalt i 

forhold til sin originale form. På hvilket tidspunkt det skulle ha eksistert i sin 

”uforfalte” form og hva denne da utgjorde er det vanskelig å lese ut fra hans 

behandling av temaet. 

 

For å tilbakevise nødvendigheten av den moralske subjektivismens grep om 

autentisitetsidealet, viser Taylor til at selvdefinisjonens grunnleggende dialogiske 

karakter. Den fundamentalt dialogiske situasjonen stiller krav om at man artikulerer 

sine moralske vurderinger i forhold til meningshorisonter som skal være forståelige 

for andre. Dermed fordrer autentisitetsidealet at man stiller sine vurderinger åpne for 

diskusjon. Idealet skiller seg dermed fra den moralske subjektivismen. 

 

I sin fremstilling av autentisitetsidealets implisitte krav og ideelle virkeliggjørelse, 

legger Taylor vekt på at idealet trenger andre referansepunkter enn seg selv for å 

kunne fremstå som et moralsk ideal. Autentisitetsidealet fordrer med andre ord at 

selvdefinisjonen for det første foregår med en referanseramme som skal være 

tilgjengelig for andre, for det andre at disse referanserammene oppleves som 

essensielt betydningsfulle i seg selv.  

 

I følge Taylor krever også autentisitetsidealet at man skiller mellom valg som er 

vesentlige for identitetsdannelsen og valg som ikke er det. Dersom alle valg sees på 

som avgjørende for identiteten, fratas autentisitetsidealet sin kraft som moralsk ideal. 

At alle valg er like vesentlige for definisjonen av identiteten betraktes som libidiøs 

selvtilfredsstillelse, og ikke som en aktuell kilde til moralske vurderinger. Å gjøre 

valgfriheten til det styrende prinsipp hevder Taylor minner mer om idéen om 

”selvbestemmende frihet” enn om autentisitet. 

 

En av de viktigste og stadig tilbakevendende aspektene ved Taylors forsvar av 

autentisitetsidealet er at det ikke på noen måte delegitimerer krav utenfor selvet. Det å 

være tro mot seg selv, sin indre stemme, sin bestemmelse, sin originalitet kan ikke gi 
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grunnlag for en avvisning av historie, tradisjon, natur, religion og liknende som 

irrelevant. Skal valget om å følge sin indre stemme ha noen verdi som moralsk ideal, 

må det settes i sammenheng med nettopp en slik type referanserammer for å unngå 

meningsløshet. 

 

Slik autentisitetsidealet har utviklet seg har det i seg selv lagt grunnlaget for en 

avhengighet av andre. Dette har skjedd på to måter: (1) Autentisitetsidealet 

underminerer sosialt avledede identifikasjoner og stiller krav om at vi selv finner vår 

originale måte å være på. Det er som tidligere poengtert umulig å gjøre det uten 

kontakt med andre. Kontakten må dessuten være av en slik karakter at man tar den 

alvorlig, ellers kan den vanskelig brukes som ledd i en identitetsutvikling. (2) Når det 

er opp til hver enkelt å finne og artikulere sin egen identitet, impliseres også at det 

prinsipielt er mulig å mislykkes i å oppnå anerkjennelse for seg selv som den man er, 

eller bedre; for den man har kommet fram til at man er. Dermed har idealet om å være 

seg selv skapt et behov for anerkjennelse fra andre som ikke var like viktig før dette 

idealet kom på banen. 

 

Taylor er også innom to forklaringer på hvorfor autentisitet blir koblet sammen med 

moralsk subjektivisme: (1) Glidningen mot subjektivismen skyldes den moderne 

samfunnsutviklingen. Livet i moderne metropoler gjør oss tilbøyelige til å betrakte 

samfunnet og omgivelsene våre i et instrumentelt lys. Den instrumentelle fornuften 

avler antroposentrisme, og antroposentrismen besegler subjektivismen. Det hele antar 

et preg av uomgjengelighet på grunn av sosiale forskansningsprosesser. (2) 

Glidningen mot subjektivismen skyldes også iboende tendenser i selve 

autentisitetsidealets historiske bakgrunn. Kunst og selvdefinering blir knyttet sammen 

og antar et opposisjonelt forhold til moralen. Kunstnerens kreative form for 

selvdefinering blir et ideal, og selvdefineringen knyttes til en form for kreativ 

skapelsesprosess. Her dannes grunnlaget for at selvdefinering blir sett på som en 

subjektivistisk konstruksjon der eventuelle verdier utenfor selvet blir betraktet som 

vilkårlig valgt av subjektet. 

 

Siden autentisitetsidealet, i følge Taylor, muliggjør en mer ansvarlig livsholdning, vil 

det per definisjon, i et fritt samfunn, også åpne for trivialiserte former for 

frihetsutøvelse. Dette er for Taylor den prisen man må betale for å ha et fritt samfunn 
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i våre dager. I en tid der mennesket har slike valgmuligheter som det har i dag, vil det 

alltid være en spenning mellom høyverdige og lavere livsholdninger. Det vil gjelde 

både individer imellom og internt i individene selv. 

 

Distinksjonen mellom selvreferanse med hensyn til måte og innhold er også viktig for 

å forstå Taylors syn på autentisitetsidealet. Språket som artikulasjonen av identiteten 

skal foregå gjennom, vil nødvendigvis være selvrefererende. Dersom man godtar at 

ethvert individ er unikt og at språket definerer rammene for vår selvdefinisjon, må det 

også følge at det språket selvdefinisjonen gjøres gjennom, må ha karakter av å være 

selvrefererende. Ellers kan det ikke romme den aktuelle originaliteten. Taylor tar 

kunsten som eksempel og viser til at det kunstneriske språket er selvrefererende, men 

ikke nødvendigvis de kunstneriske prosjekter, eller kunstens tema. 

 

Idealtypus 
 

På grunn av de nevnte vanskelighetene med å avgrense hva som er Taylors normative 

tilføyelser, hva han mener er faktisk foreliggende historisk, og i hvilken grad idealets 

genese påvirker hans forståelse av idealet, vil ikke de historiske traderingene av 

idealet legges til grunn i idealtypen. Dette beror mer på en praktisk avgrensning enn 

på en faktisk avgrensning. Det er liten tvil om at fortellingene om autentisitetsidealets 

genese og utvikling er viktige kilder til Taylors forståelse av dette, men 

kausalitetssammenhengene synes for utydelig formulert i teksten til at disse 

sammenhengene er mulige å behandle i det perspektivet som er anlagt her. 

 

Idealtypen vil heller konsentrere seg om den forståelsen av autentisitetsidealet som 

kommer fram gjennom Taylors analyse av idealets implisitte krav. Altså de kravene 

som han mener fremkommer dersom man tar idealet på alvor som moralsk kilde; 

autentisitetsidealets iboende krav, om man vil. 

 

Taylors hypotese er at autentisitetsidealet har vært et virksomt ideal i den vestlige 

kultursfære siden romantikken. Det har vært primærkilde til mange av våre moralske 

valg og vedtatte verdier. At denne utviklingen har ført til relativisme, 

antroposentrisme, narsissisme og subjektivisme er ikke en iboende nødvendighet i 
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autentisitetsidealet selv, men snarere en tilbøyelighet ved forskjellige aspekter av vår 

moderne historiske utvikling. Men det er vel å merke avarter av idealet som har vært 

virksomme i denne utviklingen. Autentisitetsidealet har altså ligget til grunn som 

drivkraft, men blitt misforstått og gjennom historien. Vi kan altså trekke den 

konklusjon at Taylor hevder at dette idealet har vært et formativt ideal i utviklingen av 

moderne samfunn i den vestlige verden.55

 

1. Autentisitetsidealet har vært et formativt moralsk ideal i den vestlige kultursfære 

siden Romantikken. En eller annen gang i dets historie har det eksistert i sin 

uforfalte form, og har siden ”degraded” via en glidning mot subjektivismen. 

2. Autentisitetsidealet knytter primærkilden for moralske vurderinger til hvert 

individs indre stemme. Et slikt ideal står i opposisjon til en ytre determinert etikk, 

det gjør ikke oppriktighetsidealet. 

3. Autentisitetsidealet krever at man definerer seg selv. Definisjonen må foregå i 

kontakt med andre. Realiseringen av en autentisk livsform forutsetter at man 

definerer sin identitet innenfor et meningsunivers som skal være forståelig for 

andre. Autentisitetsidealet står altså i motsetning til moralsk subjektivisme. 

4. Autentisitetsidealet forutsetter at ikke alle valg er vesentlige for 

identitetsdannelsen. Valgene må settes i forbindelse med et moralsk ideal for å 

anta en slik verdi. 

5. Autentisitetsidealet forutsetter at det finnes viktige spørsmål utenfor selvet. 

Selvreferanse er uungåelig med hensyn til måte, men ikke med hensyn til 

innhold. Autentisitetsidealet står altså i opposisjon til antroposentrismen. 

 
 
 

                                                      
55 Nå er spørsmålet om hvorvidt dette idealet har vært toneangivende i den form som Taylor  viser til; 
altså i sin legitime (uforfalte?) form? Har Taylors utlegning av autentisitetsidealet vært en avdekning av 
hvordan idealet en gang var før det forfalt? Eller er hans forståelse av idealet en ny og riktigere 
forståelse av det? Det er som sagt vanskelig å trekke klare svar på dette ut fra teksten, men vi kan 
forholde oss til den antagelsen han gjør på slutten av kapitel VIII: ”Perhaps this is what a great deal of 
modern poetry has been trying to articulate…” (Taylor, 1991, s. 91). På bakgrunn av en slik 
formulering kan det være grunn til å hevde at den foreliggende forståelsen av autentisitetsidealet skal 
betraktes som idealets opprinnelige form, og ikke som Taylors egen versjon. Ellers ville det ha vært 
vanskelig for ”modern poetry” å artikulere denne innsikten. Taylors fremstilling av idealet skaper 
således et inntrykk av å være en avdekking  og ikke en konstruksjon. 
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Kapitel III – Autentisitetens forvandlinger : den 
personlige autentisiteten 
 

Gjennom  analysen av Autentisitetens etikk har vi oppnådd en viss innsikt i hvilket felt 

Taylor beveger seg innenfor, hvordan han avgrenser sitt restituerte autentisitetsideal, 

og hva som er hans prosjekt med restitusjonen. Vi har imidlertid fått vite lite om 

hvilke historiske kilder det autentiske autentisitetsidealet har; hos hvilke(n) tenker(e), 

eventuelt i hvilken periode skulle dette idealet ha eksistert i sin ideale form? Vi har 

dessuten fått lite informasjon om det forfallet som idealet angivelig har gjennomgått, 

bortsett fra at Nietzsche, Marinetti, Antonin Artaud og Georges Bataille blir nevnt 

som representanter for ”…a branch of the search for authenticity that pits against the 

moral.” (Taylor, 1991, s. 65).56 Taylor går ikke nærmere inn på autentisitetsidealets 

utvikling fra Kierkegaard til Adorno der man skulle kunne forvente at det forfallet han 

snakker om fant sted. Dermed forblir det uklart hvilke spesifikke former 

autentisitetsidealets forfall har antatt og hvordan Taylor forholder seg til dem. 

 

Det er her denne historiske delen av denne oppgaven skal begynne; der Taylor gjør et 

elegant hopp fra Herder til Foucault. Jacob Golombs utmerkede bok om temaet In 

Search of Authenticity : From Kierkegaard to Camus kommer til å fungere som en 

viktig inspirasjoneskilde for behandlingen av de aktuelle tenkerne. Boken tar for seg 

mange av de filosofiske skribentene som det er ønskelig å involvere i denne delen. Vi 

kommer imidlertid til å stille andre spørsmål enn Golomb gjør i sin bok. For vårt 

forehavende er det Taylors forsøk på å redde autentisitetsidealet fra subjektivismen og 

relativismen som er hovedanliggende. På hvlike punkter skiller Taylors restituerte 

autentisitetsideal seg fra for eksempel Kierkegaards ideal om det religiøst engasjerte 

menneske? Hva, om noe, er genuint nytt i det bilde Taylor skisserer? Taylor sier han 

skisserer et bilde av et ideal som har forfalt. Kan vi etterspore forfallshistorien? Hva 

kan hans forslag til løsning si om den historiske situasjonen boken er skrevet i – 

begynnelsen av 1990-tallet? 

 

                                                      
56 Henvisningen til at estetikk og autentisitet blir knyttet sammen og at dette aspektet blir overdrevet av 
”the trendy doctrines of deconstruction” er også beskrevet som en del av forfallshistorien, men det er 
nærmest samtidige oppfatninger for Taylor. De kan i seg selv ikke betegne forfallshistorien slik Taylor 
utlegger det i sin bok. 
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Når det gjelder utvalg av aktuelle tenkere, har jeg holdt meg nært opp til Golombs 

utvalg. Med ett unntak og en tilføyelse. Det er ikke lett å forsvare noen form for 

utvalg i forbindelse med et ideal som ser ut til å ha grepet så sterkt inn i vår 

kulturhistorie på et så bredt grunnlag som autentisitetsidealet. Imidlertid dreier det seg 

i stor grad om et moralsk ideal som har en sterk forankring i eksistensialistisk filosofi. 

Autentisitetsidealets historie må betraktes i sammenheng med den eksistensialistiske 

filosofiens historie. Det er derfor innenfor den eksistensielle filosofien at det er 

naturlig å lete etter det forfallet som Taylor snakker om. Både fordi den 

eksistensialistiske filosofien har blitt kritisert for å fokusere for mye på individet, men 

også fordi det er her eksplisitte formuleringer av etiske og erkjennelsesfilosofiske 

tanker kommer til uttrykk. 

 

Det er derfor lettere å etterspore utviklingen i autentisitetsidealet hos de 

eksistensialistiske filosofiske skribentene enn hos skjønnlitterære forfattere som for 

eksempel Wilde, Conrad, Ibsen eller Hesse. Dessuten er det også en type vilkårlig 

valg som, som tidligere påpekt, er gjort ut fra en akademisk intuisjon om hvilke typer 

tekster som er mest interessante for det aktuelle prosjektet. Den historiske 

rekonstruksjonen blir derfor en type diakron filosofihistorie der stjernerekka blir de 

mest fremtredende ”eksistensfilosofene”57 de siste drøyt 120 årene, pluss Adorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 Det er selvsagt problematisk å anføre slike samlebetegnelser på filosofer generelt, men kanskje 
ekstra problematisk overfor “eksistensfilosofer” generelt, fordi de i utgangspunktet har et fokus som i 
stor grad går ut på å skille seg fra andre. 
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Kierkegaards ironiske maievtikk 58

Søren Aabye Kierkegaard (1813 – 1855) 

 

Som vi ser av begrepshistorien anvendes ikke begrepet autentisk eller autentisitet om 

en menneskelig eksistensmodus før Heidegger etablerer sin værensfilosofi rundt 

termen ”Eigentlichkeit”. Likevel er det liten tvil om at selve idéen er betydelig eldre. 

Som vi har sett, trekker både Trilling og Taylor ettersporingen av det moralske 

idealets røtter tilbake til Rousseau, Herder, Kant og Schiller. Vi skal forsøke en 

rekonstruksjon av de nevnte eksistensfilosofenes tilnærming til ideen om det 

autentiske mennesket, for å historisere Taylors bidrag i sin bok. Disse tenkerne vil 

utgjøre fokus for den historiske redegjørelsen for autentisitetsidealets utvikling, da 

Taylor selv har skissert bidragene fra de andre nevnte tenkerne. 

 

Kierkegaard som absolutt startpunkt 
 

Jacob Golomb foreleser i filosofihistorie ved University of Jerusalem, og har ikke den 

samme idéhistoriske distansen til tenkerne som vi gjerne etterstreber i idéhistoriske 

tekster på Universitetet i Oslo. For eksempel sier han om overgangen fra 1800-tallets 

personlig baserte autentisitet til 1900-tallets ontologisering av autentisiteten, at denne 

vendingen representerte et forræderi av idealets sanne ånd. ”…they betrayed the true 

spirit of this ideal.” (Golomb, 1995, s. 88).59 Golombs fremstilling bærer mer preg av 

normative vurderinger enn vår rekonstruksjon av tenkernes forhold til autentisitet vil 

gjøre. 

 

I og med at Golomb har visse normative hensikter med sin tradering av den vestlige 

filosofihistoriens ”søken etter autentisitet”, bærer også fremstillingen preg av liten 

følsomhet overfor de terminologiske forskjellene mellom tenkerne han behandler. Det 

virker som alle snakker samme språk, og er opptatt av én ting; autentisitet. For vår del 

i denne sammenheng, vil det ikke hevdes at autentisitet sto i sentrum av de utvalgte 

tenkernes filosofiske prosjekter. Ideen om autentisitet var nok et viktig aspekt ved 

                                                      
58 Autorisert skrivemåte i følge Kunnskapsforlagets fremmedordbok, og Aschehoug & Gyldendals 
Store Norske Leksikon. 
59 Vi skal komme tilbake til årsakene til at han mener det er et forræderi. Her skal vi bare nevne noen 
generelle ankepunkter mot Golombs fremstilling som idéhistorie betraktet. 
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mye av deres tenkning, men denne filosofiske ideen hadde forskjellig trykkpunkt hos 

de forskjellige forfatterne. Den inngikk i forskjellige terminologiske og filosofiske 

sammenhenger, som også må betraktes i lys av deres samtid og hvilke filosofiske 

tekster de faktisk leste og forholdt seg til. Hvem polemiserte de mot, og hvem ble de 

ble inspirert av? Dersom man skal få et riktig bilde av deres filosofi, må også slike 

spørsmål besvares. 

 

Årsaken til at det heller ikke i vår sammenheng vil bli tatt ekstensivt hensyn til de 

terminologiske kontekstene som tankene om autentisitet blir fremsatt under, beror 

dels på prosjektets omfang, men i hovedsak på at vi ikke skal se etter et fullstendig 

bilde. Vi skal bare fokusere på hvilke fremtredelsesformer idealet har hatt som kan 

sammenliknes med det vi har sett fremkommer hos Taylor.60 Et slikt prosjekt vil stille 

de aktuelle tenkerne under et helt spesifikt lys som ikke må oppfattes som noen 

uttømmende analyse av deres filosofi. Det hele blir som sagt utført gjennom en 

konstruert betraktningsmåte der det i utgangspunktet er helt bestemte føringer på hva 

som kan fremtre. Det er i utgangspunktet ikke Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, 

Sartre og Adorno som skal kontekstualiseres og historiseres, det er Taylors restituerte 

autentisitetsideal som skal historiseres på bakgrunn av disse tenkernes tanker! 

 

Det er også et annet aspekt som må nevnes når det gjelder Golombs beskrivelse av 

”jakten på autentisitet”. På grunn av sin manglende idéhistoriske bakgrunn, anfører 

han et absolutt startpunkt for ”jakten på autentisiteten” i Vestens intellektuelle 

historie. ”The search for authenticity in modern Western thought begins with a 

desperate journal entry, dated 1 August, 1835, of a 22-year-old Dane: ‘the thing is to 

find a truth which is true for me, to find the idea for which I can live and die’.” 

(Golomb, 1995, s. 33). Jakten på autentisitet startet altså nøyaktig den første august 

1835! Golomb sier i fotnoten at: ”Following Kierkegaard, I use ‘individual’, 

‘subjectivity’, ‘spirit’, ‘inwardness’ and ‘authenticity’ interchangeably in this 

chapter.” (Golomb, 1995, s. 64). Når vi vet at Kierkegaard ikke anvendte termen 

”autentisitet”, 61 virker det litt pussig. 

 
                                                      
60 Dermed må vi også se etter hvilke måter de skiller seg fra Taylors beskrivelse av autentisitetsidealet.  
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Kierkegaard bruker begrepet ”authentisk”, men som vi så av begrepshistorien har 

dette begrepet vært i bruk mer eller mindre kontinuerlig siden antikken som 

betegnelse for en korrekt oppfatning av et saksforhold, ektheten av en gjenstand ol. 

Det er også nettopp slik Kierkegaard bruker denne termen, eksempelvis: ”…, fordi jeg 

ikke havde sikkret mig en authentisk Fortolkning [min utheving] af, hvad der skal 

forstaaes ved…” (Kierkegaard, 1994, Bd 19, s. 22).62 Åpenbart benytter A. Dru’s 

engelske oversettelse, som Golomb leser, begrepet ”authenticity” som oversettelse for 

ett eller annet dansk ord. Det må forundre oss at han ikke har undersøkt 

originaltekstens bruk, eller ikke-bruk, av det uten sammenlikning mest sentrale 

begrepet i boka.63 Den heter tross alt ”In Search of Authenticity”. 

 

Vi ser også her at Golomb setter startstreken for ”the search for authenticity” mye 

senere enn Taylor. Det har sammenheng med hans definisjon av autentisitet som 

knytter seg sterkt til den ironiske eksistensialistiske litteraturen.64 Det virker som om 

Golomb mener Rousseau opererte innenfor oppriktighetsidealet snarere enn 

autentisitetsidealet. Et slikt avvik fra Trilling, som han forholder seg relativt mye til, 

kunne ha vært bedre begrunnet.65

 

Direkte etterfølgende den ovenfor siterte påstanden om at det finnes en fiksert dato for 

den moderne vestlige verdens søken etter autentisitet, kommer en passasje som skal 

legitimere påstanden; ”Kierkegaard was not talking about objective cognitive truth; 

nor was he referring to the intellectual act of rationally explicating some kind of 

philosophy.” (Golomb, 1995, s. 33). Vi manipuleres til å tenke; til forskjell fra alle 

                                                                                                                                                        
61 Jmf. The Kierkegaard Indices. Aliatair McKinnon (red.). Volume II: “Fundamental Polyglot : 
Konkordans til Kierkegaards Samlede værker” Leiden : E. J. Brill 1971. Og Volume III: “Index 
Verborum : Til Kierkegaards Samlede Værker”. Leiden : E. J. Brill 1973. 
62 Det er flere eksempler: “…, bliver det nødvendig at sikkre mig en paalidelig og authentisk Opfattelse 
[min utheving] af Socrates’ historisk-virkelige, phænomenologiske Existens,…” (Kierkegaard, 1994, 
Bd 1, s. 69), “…at en authentisk Opfattelse [min utheving] af mitt Forhold…” (Kierkegaard, 1994, Bd 
8, s. 103). Kierkegaard anvender termen noen andre steder også, men i nøyaktig samme betydning. Her 
kan ikke anføres absolutt alle referansene, men der er tydelig at han ikke bruker termen om noen form 
for menneskelig selvoppfattelse eller menneskelig væremåte. 
63 Man kan tydeligvis få utgitt akademiske verker på Routledge med mildere krav til kildebehandling 
enn på idéhistorie hovedfag ved Universitetet i Oslo. 
64 Det er et hovedpoeng for Golomb at autentisitet ikke kan bli beskrevet positivt. Det er heller ingen 
direkte formidling som kan “lokke” (“entice”) leseren til å søke en autentisk livsførsel. Derfor legger 
han stor vekt på at de virkelige proponentene for autentisitetsidealet hadde felles stilistiske trekk. Alle 
brukte de ironi for å få til den ønskede effekten overforr leseren. Det er også slik han skiller mellom 
oppriktighetsidealet og autentisitetsidealet. (Se: Golomb, 1995, s. 29 – 30.) 
65 “The ideal of authentic personal being stands at the very centre [min utheving]  of Rousseau’s 
thought.” (Trilling, 1972, s. 93). 
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foregående filosofer, inkludert Rousseau. Således fortsetter han med en ny påstand; 

”Kierkegaard was the first thinker in modern times to insist on making the process of 

philosophizing a relevant and formative force in his own life,…” (Golomb, 1995, s. 

33). Det er er liten grunn til å hevde at Rousseau søkte å formidle en objektiv kognitiv 

sannhet, eller at han ikke ville gjøre filosoferingen relevant for sitt eget liv.66

 

Årsaken til at Golomb trekker startstreken ved Kierkegaard skulle man dermed vente 

å finne i hans tilgrunnliggende definisjon av ”modern times” ettersom det neppe kan 

være Kierkegaards originalitet han sikter til som det vesentlig nye. Det må være det 

at; ”Kierkegaard was the first thinker in modern times [min utheving] to insist…”. 

Med det vi vet om Rousseau og hans program, må vi slutte at Rousseau ikke levde 

innenfor det Golomb kaller ”modern times” og av den grunn ikke regnes som den 

første i denne sammenheng. 

 

Men selv om dette skulle være forklaringen på hvorfor Rousseau er utelatt fra 

fremstillingen, er det en forklaring som ikke kommer til uttrykk i teksten. Ettersom 

det er mer vanlig å regne Rousseau og romantikken med til moderniteten, enn det er å 

datere starten for ”modern times” 1. august 1835, skulle man kunne forutsette at et 

slikt valg skulle ha blitt utstyrt med en forklaring. Men det fremkommer ingen 

begrunnelse for dette valget i teksten, hvilket får oss til å tvile på at det ligger et 

kvalifisert valg til grunn i det hele tatt. 

 

Det er altså liten grunn til å godta Golombs forsøk på å tidfeste nøyaktig når ”the 

search for authenticity” startet. Hva er det han ønsker å gjøre med et slikt forsøk? 

Ønsker han å ironisere over slike former for historieskriving, eller er det et ønske om 

å polemisere mot en for relativistisk og holdningsløs historieskriving?67

 

Man må alltid være på utkikk etter formuleringer som kan minne om slike 

illokusjonære talehandlinger i en tekst. Det er nok likevel mer sannsynlig at det bare 

er en form for personopphøyelse basert på et vilkårlig valg. Golomb har sans for 

                                                      
66 Se for eksempel Ellen Kreftings hovedoppgave ”I det indre og under huden” : en idéhistorisk 
undersøkelse av Bekjennelsene til Rousseau i forhold til utviklingen av individualitetstenkning på 1700 
– tallet.  
67 Ironiens forløsende vesen bygger nettopp på at den reflekterer en holdning, i følge Golomb. Den står 
av den grunn i motsetning til kynismen og nihilismen. Se: Golomb, 1995, s. 29 – 30. 
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Kierkegaard. Rousseau passer ikke inn i bildet av en intellektuellt og litterært 

homogen eksistensialistisk tradisjon for ironisk-maievtiske artikuleringer av 

autentisitetsidealet. Derfor ønsker Golomb å holde Rousseau utenfor. Det kunne han 

også fint ha greid dersom han utviklet premissene sine litt bedre og dermed kvalitativt 

skilte ut den typen autentisitet som han ønsker å behandle, nemlig den ironiske, fra 

andre typer. Slik ville han automatisk ha legitimert et skille mellom Kierkegaard og 

Rousseau. Nå ser det bare ut som Golomb ikke kan sin filosofihistorie.68

 

Når vi tross disse innvendingene skal benytte Golomb som autoritet og forholde oss 

relativt mye til boken hans, er det fordi det ligger et godt filosofisk arbeid til grunn for 

boka. Han har bukt mye tid på å lese tekster om og av de aktuelle tenkerne, og 

presenterer deres tanker om autentisitet i destillert form. Det vi imidlertid skal 

reservere oss mot, er det inntrykket han gis av at autentisitet er det eneste 

grunnleggende elementet i deres tenkning. At alt handlet om autentisitet, og at for 

eksempel Heideggers tidsfilosofi bare er en avledning av hans prosjekt om å beskrive 

Daseins autentiske væren. For vår del passer imidlertid boken godt som primær 

sekundærkilde. Nesten alle tenkerne er omhandlet der, og fokus er i all hovedsak det 

samme som vi er ute etter. 

 

Vi vil i likhet med Golomb starte analysen av autentisitetsidealets historie med 

Kierkegaard, men det er ikke dermed sagt at det faktiske startpunktet for jakten på 

autentisitet i den vestlige kulturkrets kan dateres til 1. august 1835. Den har nok røtter 

betraktelig lenger tilbake i tid, slik Taylor og Trilling viser. Årsaken til å ta 

Kierkegaard som utgangspunkt er gitt ved at Taylor ikke skriver om ham i sin bok, og 

at det virker som om mange av de mest sentrale poengene til Taylor kan finnes i sin 

originale form hos ham. 

 

 

 

                                                      
68 Hvilket for øvrig ikke er tilfelle, men intrykket av dette forsterkes bare når man vet at han i 
utgangspunktet forholder seg nært til Trillings avgrensning av begrepene, og av at man på side 203 ser 
at han faktisk har lest Taylors The Ethics of Authenticity. Han er med andre ord klar over at hans egen 
fortelling skiller seg fra Trilling og Taylors, men finner likevel ingen grunn til å begrunne valget om å 
se bort fra Rousseau som “a writer of authenticity” nærmere.  
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Kierkegaards prosjekt 
 

”…; det gjælder om at finde en Sandhed, som er Sandhed for mig69, at finde den Idee, 

for hvilken jeg vil leve og døe.” (Kierkegaard, 2000, [1835], s. 24). Selv om Golombs 

påstand om at denne nedtegnelsen definerer den absolutte starten for jakten på 

autentisitet i den vestlige idéhistorien er høyst tvilsom, ser man tydelig et moderne 

radikalisert krav om indre forankring av selvet og sannheten. Verdensåndens 

oppvåkning og dialektiske utvikling mot å komme til seg selv er, slik Hegel tegner 

den, er noe som overhodet ikke vedkommer Kierkegaard. Logikken i denne typen 

systemer kan være så holdbar den bare vil, men den gir ingen reelle retningslinjer som 

Kierkegaard kan rette sine handlinger etter på en slik måte at de manifesterer hans 

genuine selv. Han føler et akutt behov for en filosofi som ikke vektlegger rasjonell 

holdbarhet og universell gyldighet, men som fokuserer på personens emosjonelle og 

irrasjonelle opplevelse av hva det vil si å være et individuelt menneske. ”Kierkegaard 

protesterer, dels mod en anskuelse, der identificerer tilværelsen som sådan med den 

givne kulturelle orden, dels mod en anskuelse der vil reducere mennesket til blot at 

være et led i denne orden.” (Sløk, 1978, s. 60).  Hvorfor er det så viktig for 

Kierkegaard at hans handlinger skal være uttrykk for hans selv? Hvorfor er det så 

viktig å ”leve og døe” for en idé som skal springe ut fra dette selvet? 

 

Betydningen av et selv 
 
”When people are confused as to their self-identity, a serious quest for genuine self 

can begin.” (Golomb, 1995, s. 34). Søken etter autentisitet blir bare aktuell når 

identiteten oppfattes som problematisk. Sosialt avledede identifikasjoner70 må først 

miste sin legitimitet for at spørsmålet om autentisitet skal komme opp. Det opplever 

Kierkegaard i sin samtid; det å være kjøpmannssønn og tilhøre borgerskapet med en 

dertil hørende identitet knyttet til sin sosiale klasse er ikke nok til å tilfredsstille hans 

krav til selvdefinisjon. Ikke for å antyde at hans samtid var preget av fullstendig 

statiske sosiale rammer; det var en utpreget streben oppover i systemet. Borgersønner 

kunne stige i gradene ved for eksempel å studere. Og da i særlig grad teologi som 

                                                      
69 “Da først faaer Mennesket en indre Erfaring; men hos hvor Mange er ikke Livets forskjellige Indtryk 
lig de Figurer, Havet tegner i Sandet for strax at udslette dem sporløst igjen.” (Kierkegaard, 2000, 
[1835], s. 24). 
70 Som vi har sett er dette også et viktig punkt i Taylors beskrivelse av autentisitetsidealets genese. 
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åpnet dørene til geistlighetens krets. Noe Kierkegaard også gjorde på ”anbefaling” av 

sin far. Så problemet var ikke at han hadde havnet på feil hylle, det var ideen om at 

hyllen i det hele tatt skulle ha noe med hans selv, eller selvdefinisjon å gjøre, som bød 

ham imot. Han opplever et behov for en mer personlig forankring av sin identitet. 

 

Kierkegaards hovedprosjekt er å finne en indre forankring som har resonans i hans 

eget genuine selv. Derfor har det også vært en tendens til å psykologisere 

fortolkningene av hans tekster, siden de i så stor grad er knyttet til hans eget liv og 

hans egen søken etter sitt autentiske selv.71  Golomb mener imidlertid at slike 

fortolkninger er misvisende i forhold til hva Kierkegaard ønsket å gjøre med sine 

tekster. ”To reduce Kierkegaard’s thought to his life deprives the readers of the 

‘corrective’ he seeks to give them.” (Golomb, 1995, s. 36).72 Og dessuten: ”I believe, 

however, that it is Kierkegaard’s writing, rather, that defines his life, crystallizing and 

forming it by bringing forth the personal authenticity he so desired.” (Golomb, 1995, 

s. 35).73 Slik kan vi se det doble målet Kierkegaard har for sin skriving; den er et 

middel til introspeksjon, men den er også et manifestert ønske om å forandre sine 

leseres virkelighet og selvoppfatning. ”Otherwise, Kierkegaard would have been quite 

content to leave his philosophical meditations in the form of personal journals and 

would not have bothered with tiresome and costly publications for the general 

public.” (Golomb, 1995, s. 36). 

 

Prosjektet er todelt; å skrive for å oppnå selvinnsikt, og å skrive for å påvirke andre. 

Enda så forbannet Kierkegaard kunne være på den ”Hegelske valsetakt”, som han 

kalte Hegels Geistesgeschichte, antok den første delen av prosjektet en dialektisk 

                                                      
71 Denne tendensen i Kierkegaard-forskningen er godt beskrevet i : Henriksen, 1951, s. 66 – 128. Her 
følges den psykologiske forskningshistorien fra P. A. Heiberg (1864 – 1926) til Hjalmar Helweg (1886 
– 1960). “These contributions to literary history all belong to the pathographical [min utheving] kind, 
which practically, though not etymologically, consists in psychiatrical interpretations of the mind and 
fate of historical men of merit.” (Henriksen, 1951, s. 115). Henning Fenger er en av de litt senere 
Kierkegaard-forskere som har latt seg fascinere av mulighetene psykoanalysen gir til inngang i 
Kierkegaards forfatterskap. “Opdragerens [farens] nedkæmpning af barnets naturlige drifter har gjort 
drængen til en impotent voksen, feminin i sin stræben og håpløst deprimeret. Derfor hader Kierkegaard 
ubevisst den fader, der tvang ham til at forsage, til at opgive og til at afdø fra livet. Dette af afmakt og 
fortvivlelse sammensatte had gør ham aggressiv, og da hans aggressioner hemmes, myrder han løs med 
sin ironi uden at ane, at det er faderens over-jeg, han vil til livs.” (Fenger, 1976, s. 62).  
72 Vi ser at Golomb har lest Gadamer. En slik lesning som Golomb her gjør av Kierkegaard, ligner mye 
på Gadamers betoning av viktigheten av å ta et historisk verks sannhetspretensjon på alvor.  
73 Her ser vi tydelig, igjen, Golombs fokus på det estetiske aspektet ved autentisitetsidealet; det er 
gjennom skrivingen, gjennom den estetiske bearbeidelsen av sin egen søken etter autentisitet at 
definisjonen fremtrer. 
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form.74 ”The problematic relation between Kierkegaard’s life and his writings can be 

described as an existential dialectic of authenticity. (…) By dealing with the question 

of ‘how to become what one is’, Kierkegaard gradually became what he was – an 

individual with a strong religious pathos.”75 (Golomb, 1995, s. 36). Fokus for 

dialektikken er totalt forskjellig fra Hegels. Ved å knytte fokus an til individets 

realisering av sitt indre potensiale, søker Kierkegaard å reaktualisere den dialektiske 

bevegelsen mot erkjennelse. David R. Law har påpekt den internaliseringen av Hegels 

dialektikk som er å finne hos Kierkegaard i sin bok Kierkegaard as Negative 

Theologian: ”…, the Hegelian dialectic is transposed from the sphere of essence to 

that of individual human existence.” (Law, 1993, s. 35). 

 

Tross det sterke fokuset på ”the solitary ‘inwardness’ of the individual” (Golomb, 

1995, s. 36), er det viktig å se at dette fokuset ikke nødvendigvis preger det 

perlokusjonære nivået i hans litterære produksjon. Hans tekster er ikke bare skrevet 

med en dialektisk introspeksjon som beveggrunn. De er både skrevet for å studere 

hans eget selv og for å påvirke leseren. ”The existential dialectic of authenticity 

Kierkegaard used, and perhaps also lived by, shaped his life and gave it a definite 

direction, but it is presented to us for our own use, as it was presented to his own 

generation.” (Golomb, 1995, s. 38). Golomb trekker igjen implisitt på Gadamers 

betoning av viktigheten av å ta tekstens sannhetspretensjon med i fortolkningen av 

teksten. Vi går glipp av et sentralt poeng med teksten dersom vi utelukkende ser på 

den som et symptom på biografiske forhold, eller som et uttrykk for forfatterens liv. 

 

Betydningen av Lidenskap. 
 
Kierkegaard anklager sin egen tid for å være lidenskapsløs. ”Our age is essentially 

one of understanding and reflection, without passion.” (Kierkegaard sitert fra 

Golomb, 1995, s. 38). Den er for analytisk og rasjonelt kalkulerende. Dette fører til 

handlingslammelse. Det er av en viss betydning å påpeke her at den lidenskapen 

                                                      
74 Stephen N. Dunning har påpekt den generelle dialektiske strukturen også internt i Kierkegaards 
tekster. Både de som er skrevet under pseudonym, og de som ble signert i eget navn. Han argumenterer 
også for at stadiene må betraktes i lys av en dialektisk progressiv bevegelse fra det estetiske via det 
etiske til det religiøse stadium. Se: Dunning, Stephen N. (1985): Kierkegaard’s Dialectic Inwardness : 
A Structural Analysis of the Theory of Stages. Princeton : Princeton University Press. 
75 Slik trer Golombs overskrift også tydeligere fram for oss; Kierkegaard’s ladder to authentic faith. 
Det er snakk om en dialektisk bevegelse “oppover” mot en autentisk forankret kristendom. 
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Kierkegaard ønsker som alternativ, ikke er en hvilken som helst emosjon eller affekt 

som måtte komme over oss. Han sikter til lidenskapen i det genuine opprinnelige 

kristne budskapet. Den akutte eksistensielle erkjennelsen av hva den kristne 

religionen innebærer. Han ville bort fra vanekristendom og ureflektert knefall for den 

allmenne moral. ”He [Kierkegaard] wanted to infuse his age with passion, contending 

that passion together with sincerity of intention produces authenticity.” (Golomb, 

1995, s. 39).  

 

Det er bare lidenskapen som kan generere ønsket om å eksistere autentisk. Dersom 

man skal generere og skape sitt eget selv, nytter det ikke bare å være ærlig og redelig. 

Lidenskap må også til for at identiteten skal bli noe annet enn en utvannet kopi av en 

type eller en karakter utledet fra allment vedtatte normer for oppførsel. ”To become 

existentially commited and to act decisively, Kierkegaard holds, one must feel 

passionately about the object of one’s commitment.” (Golomb, 1995, s. 39). Som vi 

skal se senere, foregår det en utvikling gjennom Kierkegaards forfatterskap angående 

dette objektets beskaffenhet og natur. Foreløpig holder det med en fremhevelse av 

Kierkegaards preging av jakten på autentisitet; viktigheten av et lidenskapelig forhold 

til sine omgivelser. ”This addition of pathos to the ethos of sincerity (…) is 

Kierkegaard’s main contribution to the emergence of authenticity.” (Golomb, 1995, s. 

39).  

 

Betydningen av ironi 
 

Golomb avgrenser tre paradigmatiske trekk ved litteraturen som omhandler 

autentisitetsidealet: ”…three main themes dominating the litterature on authenticity: 

(1) the existential, as opposed to purely theoretical, aim of changing the reader’s life; 

(2) the poetic-litterary means employed by the philosopher to achieve this aim; (3) the 

indirect tactics used to incite and entice the reader to seek authenticity.” (Golomb, 

1995, s. 34). Punkt nummer en har vi sett på allerede og funnet at det i Kierkegaards 

tilfelle ikke bare dreier seg om et eksistensielt program for å forandre lesernes liv, 

men også for å forandre forfatterens eget liv. 
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Når vi nå skal se på ironiens rolle i Kierkegaards forfatterskap og prosjekt, er det 

punkt to og tre vi skal konsentrere oss om. Punkt tre er egentlig en spesifisering av 

punkt to; de ”poetisk-litterære” grepene som brukes for å få leserne til å endre sine liv, 

er i seg selv en indirekte taktikk for å ”drive og lokke” leseren til å søke autentisitet.76 

Disse punktene henger altså tett sammen. For å få en nærmere forståelse av hvorfor 

slike litterære grep og indirekte taktikker er så viktige faktorer i 

autentisitetslitteraturen, må vi tenke tilbake på en av Golombs generelle betraktninger 

om autentisitet; umuligheten av en positiv definisjon av begrepet. Ettersom både 

begrepet og fenomenet ikke kan defineres positivt, kan man heller ikke argumentere 

for viktigheten av å søke autentisitet. Dermed må man bruke indirekte taktikker for å 

vekke dette ønsket. 

 

Som vi var inne på, er det en forutsetning for selve ønsket om å søke en autentisk 

fundamentert selvdefinisjon, at de tradisjonelle forankringene av identiteten oppfattes 

som problematiske. Derfor må følelsen av at den rådende etikken mangler noe 

vesentlig, vekkes hos leseren. Den ironiske forstillelsen er et godt litterært 

virkemiddel for å få til en slik effekt. ”As regards authenticity, the effect of a 

particular type of irony is especially important. I refer to the irony that indirectly casts 

doubt on the validity of prevailing values and thereby arrests or lessens the reader’s 

motivation to continue upholding them.” (Golomb, 1995, s. 27). Kierkegaard søker 

gjennom sine ironiske forstillelser å parodiere den rådende (dobbelt)moralen og slik 

inspirere leseren til å starte sitt søk etter en mer personlig og mer dyptgripende 

levemåte. 

 

”Den, der slet ikke forstaaer ironi, der ikke har Gehør for dens Hvidsken, han mangler 

eo ipso, hvad man kan kalle det personlige Livs absolute Begyndelse,…, han mangler 

det Fornyelsens og Foryngelsens Bad, den Ironiens Renselses Daab, der frelser Sjælen 

fra at have sit Liv i Endeligheten,…” (Kierkegaard, 1997, s. 355). Her ser vi hvordan 

ironien, den beherskede ironien vel å merke, fungerer som en katalysator for en evig 

gjenskapelse av seg selv for å slippe unna en sementert personlighet. Den sementerte 

personligheten tilhører oppriktighetsidealet og den alminnelige moralkodeks der det 

skal være koherens mellom liv og lære. En slik selvoppfatning er ikke tilstrekkelig for 

                                                      
76 Golomb bruker hyppig begrepet “entice” – å lokke, om den ironiske maievtikken som han ser på som 
et vesentlig uttrykk for “jakten på autentisitet”. 
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Kierkegaards ideal om å etterstrebe en personlig sannhet. Man må stadig vurdere og 

revurdere sin personlighet for å leve autentisk, ellers havner man i stivnede mønstre 

som ikke lenger representerer en selv. Å leve autentisk er en kontinuerlig prosess 

fordi mennesket ikke har en evig gitt personlighet. Kierkegaard har således ikke et 

essensialistisk menneskesyn. 

 

Kierkegaards bruk av pseudonymer er, i følge Golomb, en meget sentral del av hans 

prosjekt å bli en autentisk kristen. De er en måte å prøve ut forskjellige livsholdninger 

uten å måtte stå for dem direkte. Her ser vi også opposisjonen mot 

oppriktighetsidealets krav om koherens og konsekvens i liv og lære.77 Ved å frigjøre 

seg fra den rasjonelle og direkte argumentasjonen for et standpunkt, kan Kierkegaard 

forholde seg tentativ og utprøvende i forhold til sine pseudonymers livsanskuelser.  

 

”…, the use of pseudonyms has to do with Kierkegaard’s own dialectics of 

authenticity. Being the author of the pseudonymous ‘authors’, each representing a 

certain view of life in as ideal form as possible, Kierkegaard maintains poetic distance 

from his creations.” (Golomb, 1995, s. 42). Kierkegaard kan ikke beskrive 

autentisiteten direkte og bruker derfor ironi. Ironien gjennomføres ved at han tar 

forskjellige aspekter ved den allmenne rasjonelle etikken på alvor som pseudonym 

forfatter. Han fører sine pseudonymer ut i et uføre av inkonsistent allmenn moral og 

klarer gjennom dette å oppnå tilstrekkelig kreativ lekenhet via den distansen som 

grepet gir ham. ”Kierkegaard, like God, wants to create his own authentic self by 

indirect communication.” (Golomb, 1995, s. 43). Skal ”the dialectics of authenticity” 

fungere, kan ikke Kierkegaard skride direkte til verket og polemisk-rasjonelt 

argumentere for det ene eller det andre standpunkt, rett og slett fordi han ikke har 

noen klar og entydig oppfatning av hva det eventuelt skulle være. Den litterære modus 

han opererer innenfor er ikke bare en ironisk maievtikk overfor leseren, men også 

overfor ham selv. Den er et utslag av den refleksivitet som autentisitetsidealet 

ansporer hos ham som søkende individ. 

 

                                                      
77 Ikke i den forstand at Kierkegaard ikke ønsker at hans filosofi skal gripe inn i hans liv. Det var som 
sagt et hovedpoeng, men den filosofiske gjerningen skulle bære mer preg av prosess. Sannheten var 
ikke gitt, og kunne dermed ikke formidles direkte og konsekvent. Hele filosofien rundt “indirekte 
meddelelse” kan leses inn i dette perspektivet. Sannheten som kan forandre et menneskes liv, finnes 
ikke som noen absolutt størrelse, og kan derfor ikke kommuniseres direkte. 
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Betydningen av et objekt 
 

I sin magisteravhandling Om Begrebet Ironi 78 beskriver Kierkegaard den sokratiske 

ironiens subjektivitet i heroiske vendinger. Sokrates’ opposisjon mot den allmenne 

moral er et sterkt forbilde for Kierkegaard. ”In Socrates, Kierkegaard depicted 

himself. He saw himself as a Christianized analogue of Socrates, as a ‘gadfly’ of the 

‘present age’ who used irony to sting people into perceiving the inauthenticity of their 

Christianity.” (Golomb, 1995, s. 48). Som vi har vært inne på, gjorde han det ved å 

operere med forskjellige litterære sjangre og bevisst forstillelse gjennom bruk av 

pseudonymer og ironi. Det er imidlertid et svært sentralt punkt som skiller den 

sokratiske ironien fra den kierkegaardske: prinsippet om et ytre objekt som 

lidenskapen skal rettes mot. 

 

Ironien i seg selv er nihilistisk og kan ikke danne noe fundament å basere våre liv, 

valg og handlinger på. ”Kierkegaard here emphasizes that irony is ‘a negative 

concept’: it ‘establishes nothing, for that which is to be etablished lies behind it’…” 

(Golomb, 1995, s. 49). Ironien er, for Kierkegaard, bare et virkemiddel, et verktøy for 

å oppnå noe annet, både for å oppnå autentisitet og for å inspirere lesere til å søke en 

autentisk væremåte. I følge Kierkegaard mangler Sokrates den bakenforliggende 

agendaen, eller en alternativ etikk som ironien hans kan lede fram mot. ”It [ironi som 

mål i seg selv] drives us to a reflective regression ad infinitum, without repose or 

stable commitment, until it paralyses our will to live. This is exactly what happened in 

the case of Socrates, who, according to Kierkegaard, lacked the stabilizing content of 

passionate faith.” (Golomb, 1995, s. 51). Sokrates’ maievtikk, slik den er formidlet til 

oss gjennom Platon, bygger på forutsetningen om muligheten for erindring av ideene. 

Sokrates skal gjennom sin ironiske jordmorkunst forsøke å hjelpe mennesker til å 

erindre de tilgrunnliggende ideene og dermed komme i kontakt med en sannere 

væren.79 ”Having none of Kierkegaard’s notions of the pathos of passionate 

                                                      
78 Som forøvrig selvfølgelig ikke er gitt ut under pseudonym! 
79 Slik sett kan vi godt si at Sokrates tvert imot hadde et stabiliserende prinsipp utenom sitt eget 
subjekt, nemlig idéene. Kierkegaard velger å se bort fra disse ettersom han betrakter dem som falske. 
Det faller desverre utenfor rammene for denne oppgaven å følge dette lenger, men det viktige her er å 
se at Kierkegaard opererer med et sterkt behov for en forankring utenfor selvet og utenfor den litterære 
“autentisitetsdialektikken” som han benytter seg av i sin skriving. 
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commitment to faith, he [Sokrates] could not become the thinker of authenticity.” 

(Golomb, 1995, s. 49).80

 

Slik knytter altså Kierkegaard sitt fokus på det subjektive an til en sterk forankring i et 

objekt; ”det Absolute” eller Gud. Det er imidlertid et sentralt poeng at det finnes to 

typer religiøsitet; ”Religiøsiteten A” og ”Religiøsiteten B”. Den første betraktes av 

Kierkegaard som nok en manifestasjon av et overfladisk forhold til verden. Et 

menneske som lever under eksistensformen ”Religiøsiteten A” søker noe 

meningsbærende utenfor seg selv som en manifestasjon av det egne selvet. ”Den 

enkelte religiøse kender ”det sande” fra sig selv og af sig selv (immanent) – uden 

hjælp fra noget guddommeligt (fra noget kvalitativt andet, udefra-kommende, 

trancendent).” (Bertung, 1996, s. 39). Hva vi etablerer som av sentral betydning for 

våre liv, defineres altså ut fra et på forhånd gitt indre selv. Dette selvet gir 

betingelsene for hva hver enkelt velger å definere som betydningsfullt i sitt liv. Et 

slikt syn kan sammenliknes med en form for essensialisme. Mennesket har en på 

forhånd gitt personlighet som dirigerer de valg man tar. Rousseau vil kunne 

klassifiseres under en slik rubrikk. 

 

Motsatt forholder et individ som lever under eksistensformen ”Religiøsiteten B” seg 

til det meningsbærende som på forhånd gitt. I dette tilfellet er det det betydningsfulle 

som definerer selvet. I følge Kierkegaard-forsker Jane Rubin81 mener Kierkegaard det 

spiller liten rolle akkurat hva man har som det betydningsfulle objektet i sitt liv: ”…it 

doesn’t matter to him [Kierkegaard] whether it’s a political cause, or a kind of work. 

But his view is whether I’m being an auto mechanic or a professor or whatever, if 

that’s my defining commitment that’s who I really am, and everything else in my life 

gets its significance or insignificance in relationship to that.” (Rubin, 1998, s. 6). Det 

kan være naturen, jobben, Gud eller en politisk sak. 

 

Men er det nå så åpent som Rubin vil fremstille her? Det er da tross alt kristendom det 

er snakk om, og det må da være av sentral betydning at det betydningsfulle er i noen 
                                                      
80 Det er litt vanskelig å se nøyaktig hvorfor Golomb mener dette er av så avgjørende betydning for om 
det kan kalles autentisitet eller ikke, men det har sammenheng med Golombs egen fremhevelse av 
viktigheten av at ironien reflekterer en holdning dersom den skal være et uttrykk for autentisitet. (Se: 
Golomb, 1995, s. 30). 
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kontakt med det guddommelige? Ja, men i følge Golomb er det kun en gradering der 

det religiøse er den mest intense formen for autentisitet. ”Though the ‘maximum’ 

passion is to be found in religious faith, sincerity is an ethical category. The concept 

of authenticity thus does not belong exclusively to the religious realm.” (Golomb, 

1995, s. 51). Og videre: ”Kierkegaard strives to adopt religious faith, but for him this 

concrete appropriation is not the ‘absolute truth’ but only his own passionate 

commitment.” (Golomb, 1995, s. 52). Men litt senere sier han; ”An act either is or is 

not authentic.” (Golomb, 1995, s. 54). Dette virker selvmotsigende. Dersom man kan 

gradere ”the passion of authenticity”, skulle man kunne forutsette at det var en 

gradering i ”acts of authenticity” også. ”One cannot stipulate degrees of authenticity 

and progressive levels of its so-called realization.” (Golomb, 1995, s. 54). Dersom det 

ikke er mulig å gradere handlingenes autentisitet, har det liten eller ingen betydning at 

det kan finnes et snev av autentisk ”passion” på det etiske og det estetiske staduim. 

”…in Kierkegaard authenticity is possible in the sphere of faith alone. Thus here we 

have internal stages but an external dichotomy between the spheres.” Golomb, 1995, 

s. 55). Vi kan altså ha større eller mindre grad av autentisk ”passion” ettersom vi er på 

det ene eller det andre stadium, men bare i den religiøse ”sphere” kan vi begå 

autentiske handlinger. 

 

”Its that by relating to something in the outside world I define myself.” (Rubin, 1998, 

s. 7). Denne fortolkningen stiller også Golomb seg bak; ”Kierkegaards notion of 

authenticity is not about the realization or fulfillment of one’s self but about its 

spontaneous creation [min utheving].” (Golomb, 1995, s. 54). En form for spontan 

skapelse som baserer seg på et fritt valg som er irreversibelt, der individet kaster seg 

ut i en autentisk livsform. Den meningsbærende størrelsen som tillegges sentral vekt 

for ens selvdefinisjon, blir da aksen som individets verden dreier rundt. Selvet 

defineres som en refleks av den valgte (eller på forhånd gitte?)82 kampsaken. Bare 

dersom individet foretar et slikt ”entusiastisk sprang”, er det mulig å leve i den 

                                                                                                                                                        
81 Jane Rubin er den Kierkegaard-fortolkeren som Taylor sier han er mest inspirert av. Se: Charles 
Taylor Sources of the Self. Fotnote 71 side 583. 
82 Det er litt utydelig hvordan Kierkegaard beskriver incitamentet til å ta dette “spranget” mot den 
autentiske religiøsiteten. Hvordan kan egentlig mennesket velge å gjøre det dersom det ikke har noe 
selv? Dersom det ikke finnes noen som helst struktur i min personlighet som gjør meg tilbøyelig til å 
ønske å foreta et slikt sprang…? 
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autentiske eksistensmodus. Bare dersom forhold i verden tillegges avgjørende 

betydning, kan individet etablere et selv.  

 

Selvet konsolideres dermed som et resultat av det prosjektet man har satt seg fore. Det 

finnes egentlig ikke noe selv før denne viljesakten er utført. ”The self is something 

that should be created and formed, not something possessing an intrinsic essence to be 

further developed.” (Golomb, 1995, s. 54). Dermed kan ikke det betydningsfulle 

velges ut fra en indre disposisjon, men må forutsettes å eksistere som en meningsfull 

verdi som på en eller annen måte venter på å bli oppdaget. Det virker som Rubins 

sekularisering av denne fremstillingen vanskelig kan holde mål, ettersom det blir 

svært tydelig at bare et metafysisk prinsipp kan tillegges en slik transcendent og 

absolutt betydning. Det er vanskelig å tenke seg at for eksempel det å bli 

verdensmester i curling ligger å venter på at jeg skal ta det entusiastiske spranget mot 

dette som objektet som kan definere min identitet.83

 

 

Betydningen av at det er et religiøst objekt 
 

”…in Kierkegaard authenticity is possible in the sphere of faith alone.” (Golomb, 

1995, s. 55). Det er ikke helt enkelt å følge utviklingen i Golombs fremstilling av 

Kierkegaard. Først sier han at det er en gradsforskjell84 så sier han at det er eksklusivt 

forbeholdt den religiøse sfære. Poenget hans er imidlertid at dette gjelder de typer 

objekter som kan anspore til de forskjellige livsanskuelsesformene. Altså de objekter 

som kan fungere som ytre meningsforankringer og som kan gi meg min identitet. 

”Thus here we have internal stages but an external dichotomy between the spheres 

[mine uthevinger].” (Golomb, 1995, s. 55). Ut fra dette må vi slutte at det er en 

eskalerende intensivering av autentisitet internt i mennesket ettersom det lever på 

henholdsvis det estetiske, etiske eller religiøse plan.85 I den ytre verden, derimot, er 

det en vesensforskjell mellom de ”objekter” som kan fungere som 

                                                      
83 I hvertfall uten at curligsporten knyttes til et eller annet metafysisk prinsipp, og da begynner men vel 
å komme litt vel langt ut i ad hoc hypotesene… 
84 Se sitatet ovenfor. 
85 Noter at denne tolkningen forutsetter en intensivering som er til forveksling lik en dialektisk 
bevegelse mot det religiøse plan. Se forøvrig Stephen Dunnings behandling av de dialektiske 
strukturene i Kierkegaards skrifter i hans tidligere nevnte bok. 
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betydningshorisonter og som tilhører hver sin ”sfære”. Det er bare objekter som 

tilhører den religiøse sfæren som kan brukes som verdiforankring for en autentisk 

livsform. Rubin tar altså feil i følge Golombs lesning av Kierkegaard. 

 

”Kierkegaard conceived of strong passion for, or intensive emotional attachment to, 

particular objects [min utheving], as the optimal expression of freedom and 

authenticity.” (Golomb, 1995, s. 58). Slik ser vi hvor vanskelig det kan være å skille 

disse to nivåene hos Kierkegaard. De interne stadiene i menneskets tilværelse og de 

ytre sfærene av forskjellige objekter henger nøye sammen. Mennesket må forholde 

seg lidenskapelig til sitt objekt, og det er kun én type objekter som kan vekke 

tilstrekkelig med lidenskap til å generere en autentisk selv-definisjon. ”…, 

Kierkegaard holds that authenticity is formed by a kind of correlation between the 

‘what’ of commitment and the ‘how’ of commiting oneself. (…) Only an infinite and 

absolute object or paradox can evoke the required absolute passion.” (Golomb, 1995, 

s. 62). ”Et uendelig og absolutt objekt” – altså. Det er herved klart at for den senere 

Kierkegaard var det kun én vei til Rom; den religiøse. 
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Nietzsches idiosynkratiske voluntarisme 
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900). 

 

Idiosynkrasi86 brukes i denne sammenheng for å antyde målet med Nietzsches vilje-

begrep, nemlig å overkomme sitt eget selv for fritt å gjenskape det som genuint og 

originalt. En idiosynkratisk voluntarisme vil således betegne både mål og middel i 

Nietzsches filosofi; målet er en kontinuerlig fri skapelse av sitt selv gjennom en evig 

gjentagende viljesakt. Middelet er den frie, særegne viljen i hvert (stort) individ. 

”Nietzsche,…, makes it clear that becoming one’s true self is a perpetual movement 

of self-overcoming, a free creation of one’s own perspectives.” (Golomb, 1995, s. 72). 

 

Fra absolutt objekt til absolutt kaos 
 

Der det for Kierkegaard var en radikal opplevelse av behovet for en selvdefinisjon 

som utløste jakten på autentisitet, er det hos Nietzsche nærmest en logisk konsekvens 

av at ”Gud er død”. ”The absence of a ‘pre-established harmony’ between our 

cognitions and reality, permits us to shift our emphasis to the creation of our genuine 

selves.” (Golomb, 1995, s. 68). Når det ikke lenger eksisterer en objektiv hellig orden, 

en ”great chain of being” garantert av Gud, er heller ikke utforskningen av den 

objektive virkeligheten og sammenhengene som kan finnes her, av noen spesiell 

interesse for selvdefinisjonen. ”After the ‘Death of God’ one has to adopt for oneself 

the God-like role of being the originator of truth and of one’s own self.” (Golomb, 

1995, s. 68).  

 

Kierkegaard baserer sin kristne eksistensialisme på betydningen av det entusiastiske 

spranget over i den religiøse sfære. Individet mangler identitet før det har omfavnet et 

”absolut objekt” og latt det gi retning og mening til sitt eget liv og sin identitet. For 

Nietzsche er noe slikt bare utenomsnakk. Ingen verdier finnes noe sted i verden i-og-

for-seg. ”These values [Platons idéer og kristendommens transcendente Gud] are, 

according to Nietzsche, nihilistic because they are based upon a false foundation: a 

conception of being that is static and immutable, existing in a transcentend realm of 

universal essences.” (Pfeffer, 1972, s. 75). Gud er død og godt er det. Det hele var 
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bare en autoritativ fiksjon som sikret de svakes rett til å rotte seg sammen mot de 

sterke og frie for å kneble og vingestekke dem.87

 

”Negativt sett betyr ”Guds død” at en hel serie tradisjonelle normbegreper er 

forsvunnet. Hendelsen betyr et sammenbrudd og en plutselig forvirring. Målet med 

menneskelivet forsvinner, og hensikten blir borte.” (Berg Eriksen, 2000, s. 77). 

Verden er, for Nietzsche, absolutt kontingent. Absolutt kaos. Utfordringen blir således 

ikke å finne et absolutt objekt som kan fungere som identitetens ankerfeste, men å 

klare å skape mening i tilværelsen uten slike absolutter. Det er en slik evne som 

karakteriserer overmennesket; evnen til å erkjenne verdens kontingens og 

verdinøytralitet, men også samtidig skape sin egen mening i kaoset. Ingenting er godt 

eller ondt i seg selv, heller ikke mennesket. ”Overmennesket må akseptere både det 

gode og det onde i seg, og bruke begge deler som redskaper.” (Berg Eriksen, 2000, s. 

78). Dersom mennesket klarer det, vil den nye friheten som oppsto etter Guds bortfall 

få en positiv ladning: ”Men positivt sett betyr nihilismen uendelige muligheter.” (Berg 

Eriksen, 2000, s. 77). For mennesket som klarer seg uten slike transcendente 

størrelser, som klarer å generere mening i sitt liv utelukkende ut fra seg selv, vil denne 

friheten være som et nytt atelier for en fattig kunstner. Den vil være som et stort nytt 

rom som står til rådighet for subjektets kreative forming/skaping av sitt selv. 

 

 

Biologisk determinisme versus voluntaristisk kreativisme 
 

Golomb isolerer to motstridende metaforer for autentisitet hos Nietzsche; plantens 

virkeliggjørelse av frøets potensial, og kunstnerens frie valg om å skape sitt eget selv 

som et kunstverk blant mange mulige kunstverk.88 Han gjør det likevel klart at det 

kreativistiske bildet er det som er mest dekkende for Nietzsches filosofi. ”The second 

conception, that of artistic creation, is surely primary. Nietzsche rejects crude 

naturalism and determinism and does not believe that the innateness of one’s 

                                                                                                                                                        
86 “I psykologien betyr ‘idiosynkrasi’ en atferdsform eller egenskap ved individet som særmerker dette 
individ i forhold til andre mennesker.” (Aschehoug & Gyldendals Store Norske, 1995). 
87 Se: Friedrich Nietzsche:  Moralens genealogi. Guds død hevdes første gang i Den glade vitenskapen. 
88 Se: Golomb, 1995, s. 69. 
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individualistic nature completely determines one’s self.” (Golomb, 1995, s. 69).89 

Golomb setter front mot Walter Arnold Kaufmanns tolkning av Nietzsche som en 

forsvarer av en ”ethics of self-realization”, fordi han mener en slik fortolkning bygger 

på en biologisk-deterministisk forståelse av selvets grunnlag. ”This ill-chosen term 

distorts Nietzsche’s view, since it presupposes a given personal self and clearly rests 

on the biological model of authenticity.” (Golomb, 1995, s. 72).90  

 

Selvet skal skapes i en fri kreativ viljesakt. ”To become ‘what we are’ is not to live 

according to our so-called ‘innate nature’, but to create ourselves freely.” (Golomb, 

1995, s. 69). Forsvarer Nietzsche da en form for fullstendig autonom frihet? Er ikke 

menneskets kreative skapelse av sin egen identitet betinget av noen form for ytre 

rammer? I så fall kan vi med relativt stor sikkerhet si at det forfallet innenfor 

autentisitetsidealet som Taylor snakker om, starter her. Imidlertid er det ikke så 

sikkert at dette er en korrekt tolkning av Nietzsche. Som vi kan se av behandlingen av 

forholdet mellom det apollinske og det dionysiske aspekt ved mennesket i Tragediens 

fødsel, fremgår det at Nietzsche ikke forfekter noen form for overgivelse til libidiøse 

impulser eller delegitimering av fornuften.91 ”The subjugation by Apollo of the 

unrestrained drives of the Dionysian barbarian is the source of art in general.” 

(Golomb, 1995, s. 70). Gjennom en disiplinering av impulsene blir det mulig for 

individet å forholde seg til seg selv. Uten en disiplinering av driftene ville det være 

komplett umulig for subjektet å skape noe som helst. Og kunsten er det viktigste 

virkemiddelet mennesket har til å skape mening i et gudsforlatt univers. ”Nietzsche 

mener i fullt alvor at man kan dikte seg ut av det tomrom som Gud har etterlatt seg.” 

(Berg Eriksen, 2000, s. 77).  

 

                                                      
89 Fremhevelsen av den frie og evige selv-skapelse hos Nietzsche støttes av blant andre av Keith 
Ansell-Pearson: Nietzsche contra Rousseau, se side: 196-97, Ofelia Schutte: Beyond Nihilism : 
Nietzsche without Masks og Alexander Nehamas: Nietzsche : Life as Literature, se side: 173-76. 
Nehamas tar opp det problematiske forholdet mellom avdekking og konstruksjon av selvet hos 
Nietzsche. I likhet med Golomb ser Nehamas at det ikke utelukkende er snakk om en selv-skapelse “ex 
nihilo”. Å bli hva man er, å komme til seg selv, er også karakterisert av oppdagelse av et mer 
opprinnelig selv, selv om dette ikke er biologisk betinget. Likevel gjøres det klart at selv-skapelsen er 
det primære: “It seems, then, that the self, even if it is to be at some point discovered, must first be 
created.” (Nehamas, 1985, s. 174). Hvordan denne avdekkingen skulle foregå skal vi komme tilbake til 
litt senere. 
90 For en kritikk av Kaufmanns forståelse av Nietzsches individualisme, samt en redegjørelse for 
Nietzsches betoning av skjebnens betydning; se også: Ofelia Schuttes bok Beyond Nihilism : Nietzsche 
without masks. Side 175-76. 
91 Se: Friedrich Nietzsche: Tragediens fødsel. 
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”Art protects man from the fear of existence and the struggle with absurd reality, 

without repressing his instinctual Dionysian elements. On the contrary, art allows 

them to be manifested by transforming the world into an ‘aestethic phenomenon’, 

rendering it enjoyable in spite of its inherent pain.” (Golomb, 1995, s. 71). Slik søker 

Nietzsche å ivareta både det dionysiske og det apollinske aspekt ved tilværelsen. Men 

i den kreativistiske modellen ligger det underliggende forutsetninger som ikke kan 

opprettholdes uten med referanse til en form for kardinalgoder. Mennesket kan ikke 

fungere uten noen form for faste rammer, for da blir kunsten umulig. Estetikkens 

lover overtar for det kierkegaardske ”Absolutt” dvs. Gud. Slik sett er også Nietzsche 

preget av dogmer han ikke kan fri seg fra. 

 

For er ikke estetikkens lover nettopp en type ytre betydningshorisont som godtas a 

priori hos Nietzsche? Hvorfor skulle selv-skapelse som en fri kreativ handling være 

en absolutt verdi når man har avskaffet alle verdier? ”…Nietzsche er fremdeles 

kristen i den mening at han tror det avgjørende skjer i den enkeltes valg.” (Berg 

Eriksen, 2000, s. 81). Det ligger altså noen absolutte verdier å lurer bak Nietzsches 

oppgjør med tradisjonen. Både verdien av estetikkens lover og verdien av det 

individuelle valg ligger som forutsetninger for hele det nietzscheanske idealet om 

selv-skapelse. Som vi har sett er det også dette prinsippet Taylor er inne på når han 

sier at; ”…anthropocentrism, by abolishing all horizons of significance, threatens us 

with a loss of meaning and hence a trivialization of our predicament.” (Taylor, 1991, 

s. 68). Det er selvmotsigende å la heroldene annonsere verdien av selv-skapelse når de 

sekundet før har proklamert Guds død og verdens kontingens! 

 

Fra selv-skapelse til selv-oppdagelse 
 

Nietzsche går da også etterhvert bort fra den rent estetiske teorien om selv-skapelse i 

følge Golomb: ”…, Nietzsche ultimately rejects the purely aesthetic solution and 

corrects it by proposing a concept of existence stripped of veils and selv-deceptions.” 

(Golomb, 1995, s. 71). Det er nemlig også et faktum at individet ikke er uavhengig av 

sine omgivelser. Den radikalt frie selv-skapelsen fremstår etterhvert som en umulighet 

og som en fiksjon i seg selv, både fordi selve idealet legger bestemte føringer på 

prosessen, og fordi vi påvirkes av ytre omstendigheter som for eksempel personer vi 
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ser opp til. Gitt slike premisser er den radikalt frie selv-skapelse en umulighet. Derfor 

går Nietzsche bort fra dette idealet, for å erstatte det med en mer pragmatisk rettet 

metode for å avdekke sitt genuine selv. Denne prosessen kaller Golomb ”…a process 

of ‘unmasking’.” (Golomb, 1995, s. 71). 

 

”Unmasking functions as a vehicle of authentic existence by exposing the individual’s 

dependence on external conditioning and internal deception.” (Golomb, 1995, s. 71).  

Men hvordan skal så maske-fjerningen foregå? Hvordan skiller man mellom maske 

og ekte hud? ”By subjecting our intuitive admiration for exemplary figures to self-

analysis, we come to realize what we genuinely value and who we really are.” 

(Golomb, 1995, s. 71). Så ved å konfrontere oss selv med de idealene vi intuitivt føler 

oss tiltrukket av, kan vi avgrense vår egen personlighet. Det beror ikke på noen 

biologisk fundamentert forestilling om et statisk selv, men på en intuisjonisme.92 Det 

er en kontinuerlig prosess av selv-skaping å utsette seg selv for en slik analyse; både 

fordi preferansene med nødvendighet vil variere ettersom et statisk jeg er en fiksjon, 

men ikke minst er det sentralt at denne erkjennelsesprosessen representerer en fri 

utforskning av hva hver enkelt vil verdsette. Dermed er individets skapelse av seg selv 

fullstendig autonom og ikke essensialistisk eller biologisk determinert. Det er ikke 

min indre biologiske kode jeg er ute etter. Den er relativt uinteressant. Spørsmålet er 

egentlig hva jeg virkelig ønsker å være.93

 

Slik blir vi presentert for selvets absolutte idiosynkratiske voluntarisme; det er 

verdifullt som jeg vil skal være verdifullt. Min vilje er uangripelig, fordi den er et 

uttrykk for min frie skapelse av meg selv. Slik gjenoppretter Nietzsche viljens 

autonomi ved å innføre nok en subjektiv vending. I den grad jeg intuitivt anerkjenner 

verdier hos dem jeg ser opp til, i den grad er disse verdiene eksisterende, men trangen 

til å skape min egen identitet, og på hvilken måte dette skal foregå, er en fundamentalt 

personlig sak. Det er ikke vesentlig hvorvidt mine intuitive valg av idealer er riktige 

eller gale, gode eller onde, i og for seg, men bare at de representerer en inngang til en 

esoterisk kunnskap om mitt eget selv. Fortolket på denne måten representerer 

                                                      
92 I mangel av noe bedre ord har jeg forsøkt å konstruere et dekkende begrep for fenomenet å la 
intuisjonen styre. 
93 Her kan man selvsagt anføre innvendingen om at alle slike ønsker igjen bare er en funksjon av arv og 
miljø, men da forutsetter man at individet betraktes utenfra. Betraktet innenfra vil viljen fremstå som 
fri til å ville sin egen skjebne. 
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Nietzsche en fullstendig subjektivisme. ”Zarathustra er talsmann for den fullstendige, 

moralske individualisme. Hans råd lyder: Finn din egen dyd! Hvis det virkelig er din 

egen dyd, så deler du den ikke med noen.” (Berg Eriksen, 2000, s. 77).94

 

Nietzsches litterære stil 
 

Dersom verden får verdi gjennom en avdekking av vår intuitive vilje, er individet 

absolutt ansvarlig for verdens verdi. Men hvordan kan man, med dette for øyet, 

anbefale noe som helst for noen som helst? Hvordan skal man kunne oppfordre folk 

til å bryte med sin vane-moral for å foreslå noe nytt når den løsningen man ønsker å 

foreslå bare er en rent personlig overlevelsesstrategi, et utløp for ens egen vilje til 

makt? ”Why should we prefer the authentic Übermensch to the ordinary man? (…) 

why be a moral agent at all?” (Golomb, 1995, s. 77). Nietzsche kan selvsagt ikke gi 

noen god rasjonell grunn for dette. Det er rett og slett en type spørsmål som må finne 

sitt svar i hvert enkelt individ, men Nietzsche kan tydeliggjøre valget; enten tar man 

skjeen i egen hånd og stiller seg de fundamentale spørsmålene om hvem man vil 

være, eller så må man innse at man er ingen. 

 

”…Nietzsche encourages us to will, to create or actualize our authentic selfhoods 

simply because it would be spiritual suicide to do otherwise.” (Golomb, 1995, s. 77). 

Ønsket om å leve autentisk må være der som et utgangspunkt uansett. Det er ikke noe 

som kan rasjonelt begrunnes eller proklameres. Akkurat på samme måte som 

autentisitet er vanskelig å definere positivt, er det altså problematisk å redegjøre 

rasjonelt for hvorfor man skal søke den. Som vi har sett, finner Taylor også det 

vanskelig å definere nøyaktig hva autentisitet er utfra positive kriterier, bortsett fra at 

det er et moralsk ideal med bestemte historiske forutsetninger. Men i motsetning til 

Nietzsche, forsøker han å si noe om hvorfor og ikke minst hvordan idealet bør 

etterstrebes. Taylor ser på dette idealet som et ideal med store muligheter. Det kan 

skape grunnlag for en sterkere ansvarliggjøring av individet enn for eksempel plikt-

etikken. 

 

                                                      
94 Således ser vi at selv om en slik appell kan lyde som et ekko fra Herder, skiller den seg klart fra hans 
betraktelig mer essensialistiske modell på grunn av det voluntaristiske aspektet. 
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Når ønsket om å oppnå autentisk væren forutsettes hos leseren, kan vi lettere forstå 

Nietzsches litterære stil. Ironi, bevisst provokasjon og negasjon i forhold til etablerte 

verdinormer er bedre midler til å få folk til å søke sin egen autentiske væren enn ren 

polemikk eller systematisk teoribygging. ”He [Nietzsche] shows his readers, by 

means of psychological and genealogical unmasking, that the effects of their 

inauthenticity include stagnation, inhibition of creativity, depression and, above all, 

dissolution of their selves – effects most of us consider undesirable.” (Golomb, 1995, 

s. 78). I likhet med Sokrates søker han å lede tilhørerne til å oppgi sitt opprinnelige 

standpunkt gjennom å vise dem hva det medfører. Siden det ikke gis rasjonelle 

grunner for å søke autentisitet, må Nietzsche appellere til den allmenne forfengelighet 

og fortelle dem at de blir triste og kjedelige noksagter dersom de fortsetter å forankre 

sine liv i automatiserte normsystmer. De som derimot synes at det er helt greit å være 

kjedelig, kan man ikke gjøre noe med. Ønsket om autentisitet må foreligge i 

utgangspunktet. 

 

Etikk og moral 
 

Plikt-etikken, eller deontologisk etikk, låser deltagerene i et avhengighetsforhold til 

hverandre ettersom man i utgangspunktet handler på tross av sin vilje, dvs. av plikt. 

En slik handling vil automatisk generere et kredit/debet-system der den oppofrende 

plikt-etikeren skaffer seg utestående aksjer hos debitoren. Skyldneren innrømmes 

visse rettigheter, men forutsettes også å gjengjelde tjenesten på en eller annen måte. 

Selv i de tilfeller der kreditoren mot formodning handler etter virkelig altruistiske 

beveggrunner og ikke ønsker noe igjen, vil deontologisk etikk som prinsipp føre til at 

mottakeren tillegger avsenderen en oppofrende holdning, fordi han går ut fra at 

avsenderen handler som følge av troskap mot plikten heller enn troskap mot seg selv. 

Slik opprettes gjensidige avhengighetsforhold som binder individene til hverandre og 

sementerer samfunnsforholdene. Hele denne prosessen umuliggjør ekte moralske 

handlinger fordi den hele tiden legger opp til et spill om avhengighetsøkonomi. ”Thus 

all are trapped in a network of duties and rights which eventually strengthens the 

defective powers of persons subscribing to the moralities of duty.” (Golomb, 1995, s. 

76). Slik forskanser plikt-etikken en defensiv livsutfoldelse. ”Et hovedpunkt hos 

Nietzsche er at den gamle moralen var almen, demokratisk og nivellerende. Moralen 
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var ikke bare rettet mot livskreftene, men mot alt individuelt og enestående.” (Berg 

Eriksen, 2000, s. 77). 

 

Som alternativ til den defensive plikt-etikken foreslår Nietzsche overmenneskets 

positive egoisme der nettopp det individuelle og enestående skulle få muligheten til å 

blomstre og utfolde seg på sine egne premisser. Men hvordan skal man unngå at disse 

enestående og kreative livsbejaende individene går i beina på hverandre og ødelegger 

hverandres muligheter til utfoldelse? Skal det bare være den sterkestes rett; den som 

har størst vilje til makt? Nei, akkurat som Nietzsche ikke vil avskaffe fornuften, ser 

han, i følge Golomb, også behovet for en moral.95 ”Human egoism and emphasis on 

authenticity do not contradict the moral order, indeed, Nietzsche thinks, they create 

the conditions for its proper functioning.” (Golomb, 1995, s. 79). Overmennesket 

trenger ikke bevise eller demonstrere sin makt verken overfor seg selv eller andre. 

Derfor er han i stand til å skjenke andre den friheten de trenger for å være autentiske 

selv. Kontrastert med plikt-etikkens besegling av smålige handlingsmønstre, kan 

bildet av overmennesket åpne for en positiv evne til genuin anerkjennelse av andres 

rett til livsutfoldelse.96

 

En positiv maktutfoldelse er kanskje en mulighetsbetingelse for å kunne være 

selvsikker nok til å innrømme andre den samme friheten som man har innrømmet seg 

selv, men finnes det noe rasjonale for å gjøre dette, eller er det bare et utslag av 

eksentrisk livsoverskudd? Med andre ord; ligger det noen nødvendighet i 

overmenneskets respekt for andre likestiltes rett til autentisitet? ”Since Nietzsche 

affirms ‘a community’,…97, he must explain how the morality of authenticity is at all 

possible within the social context and analyse the nature of the interaction among its 

                                                      
95 Behovet for en alternativ moral som erstatning for den gamle er poengtert hos Arild Haaland i 
innledningen til hans oversettelse av Moralens Genealogi. Se: Haaland, 1969, s. xxi. 
96 Riktignok er denne anerkjennelsen forbeholdt ens likemenn. Det vil si de mennesker som man 
anerkjenner som sine likemenn. Se: Lester H. Hunt Nietzsche and the Origin of Virtue s. 97. 
97 Golomb refererer her til Moralens genealogi, andre avhandlling, seksjon 9, som etter min mening 
ikke kan tas utelukkende til inntekt for noen”affirmation” av samfunnet, men derimot som en ironi over 
samfunnets hevngjerrighet overfor utbryteren. ”Fellesskapet eller den skuffede fordringshaver vil ta seg 
så godt betalt de kan, det kan man regne med. Minst dreier det seg her om den umiddelbare skade som 
den beskadigende har gitt opphav til.” (Nietzsche, 1969, s. 50). Nietzsche kritiserer tendensen til å ville 
ha mer igjen enn det som faktisk er gått tapt ved et menneskes forbrytelse mot samfunnet. Likevel skal 
vi ikke tolke denne passasjen som en utelukkelse av felleskapets verdier. Det er nødvendig med 
fungerende fellesskap for å sikre individenes praktiske muligheter for å utfolde seg selv, for å skape 
beskyttelse mot naturens svingende betingelser og farer. ”Alt lever i et fellesskap. Man nyter fordelene 
av et fellesskap (og hvilke fordeler! I dag undervurderer vi dem i blant).” (Nietzsche, 1969, s. 50). 
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members.” (Golomb, 1995, s. 79). I Moralens genealogi kommer analysen av hvordan 

herremoralen skal kunne fungere mellom like sterke sosiale aktører, mens i Hinsides 

godt og ondt utlegges hvordan egoismen er grunnlaget for anerkjennelse av andres 

rettigheter.98 Så vi har fått vite at et samfunn er mulig under disse betingelsene, men 

er samfunnet nødvendig, eller i det hele tatt ønskelig, for det radikalt frie, selv-skapte 

overmennesket? 

 

Vil ikke et samfunn uansett fremtre som ”et fryktelig tyranni og (…) et kvelende og 

hensynsløst maskineri,…” (Nietzsche, 1969, s. 63) for overmennesket? Under seksjon 

17 i andre avhandling av Moralens genealogi får vi beskrevet hvordan ”de blonde 

rovdyr” skaper den første staten på jorden og hvordan verdens ”dårlige samvittighet” 

springer fra denne statsdannelsen.99 Det mest interessante i vår sammenheng er 

imidlertid i denne forbindelse at de ”blonde rovdyrene” nettopp er en samlet flokk 

med likestilte ”herreskikkelser”. Det er altså en tilbøyelighet også blant de sterke til å 

søke sammen. ”…, powerful and authentic individuals need each other, and need 

society and culture as the vital working framework within which they create 

themselves and their objects.” (Golomb, 1995, s. 80). Autentisiteten kan bare 

manifesteres gjennom handling, og jakten på autentisitet er en uendelig prosess. 

Derfor trenger overmennesket samfunnet både for å få til sine autentiske handlinger 

og for å stadig kunne regenerere sin søken etter autentisitet. 

 

Uten et samfunn er det vanskelig å tenke seg muligheten av å begå inautentiske såvel 

som autentiske handlinger. Det blir irrelevant. Det er da også vanskelig å tenke seg 

noe som kunne anspore til en re-evaluering av ens eget selv dersom man levde totalt 

isolert fra samfunnet. Bare modellen om ”avmaskering” vitner om viktigheten 

Nietzsche tillegger overmenneskets forhold til et samfunn. Dersom vår intuitive vilje 

skal avdekkes gjennom en analyse av hvem vi faktisk ser opp til, er vi jo nødt til å 

forutsette at overmennesket skal leve i en sosial kontekst. Slik er overmennesket 

avhengig av samfunnet for å utleve sin autentisitet, men det betyr ikke at dets moral 

                                                      
98 Se: Friedrich Nietzsche: Hinsides godt og ondt. 
99 ”Herreskikkelsene” selv er riktignok hevet over godt og ondt, men deres ”fryktelige 
kunstneregoisme” undertrykker automatisk de svakere og fortrenger deres frihetsinstinkt. Denne 
fortrengningsakten blir grunnlaget for den dårlige samvittighet i verden fordi ”…frihetsinstinktet som 
nå er fengslet i vårt indre, (…) til slutt bare kan lade seg ut og slippe seg løs på seg selv, det og bare det 
er til å begynne med vår dårlige samvittighet.” (Nietzsche, 1969, s. 63). Vi kan se forbindelser til 
Freuds bilde av internaliserte frustrasjoner generert av diskrepansen mellom id og overjeget. 
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på noen måte er knyttet til ytre betydningshorisonter. Den intuitive moralen som 

oppstår mellom likebyrdige overmennesker100 skal være nettopp intuitiv og strømme 

fritt fra subjektenes egenvilje. En etikk er derfor utenkelig for Nietzsche. En 

utarbeidet formal tese om godt og ondt som søker å fremstå som allmenngyldig og 

universell, er for ham en umulighet. 

 

Nietzsche versus Taylor 
 

Som vi har sett ønsker Nietzsche å etablere et menneskelig ideal som skal klare å 

skape mening i verden uten referanse til noe annet enn seg selv.101 En slik 

voluntaristisk antroposentrisk subjektivisme står langt fra Taylors beskrivelse av det 

restituerte eller ”uforfalte” autentisitetsidealet. Det kan være gode grunner til å fiksere 

Nietzsche som startpunkt for forfallet innen autentisitetskulturen som Taylor snakker 

om. Likevel må dette bildet justeres noe i forhold til de problemer som vi har sett 

Nietzsche selv har støtt på.  

 

For det første har vi sett at selve idealet om fri selv-skapelse forutsetter absolutte ytre 

verdier i seg selv. Estetikken må innrømmes en kvalitativ verdi i seg selv dersom det 

skal være noe poeng i å proklamere selvskapelsens verdi. Når Nietzsche går bort fra 

denne autonome kreativismen, kommer det likevel et annet aspekt til som vi ikke har 

behandlet ennå; forholdet til signifikante andre. Nietzsche redder seg ut av 

avhengigheten av ytre betydningshorisonter bare for å erstatte den med avhengigheten 

av rollemodeller som kan fungere som katalysatorer for vår avdekking av våre 

egentlige selv. Slik blir også samfunnet en verdi i seg selv. Vel å merke som et middel 

til et subjektivt fundamentert mål, men allikevel en verdi. Slik opererer Nietzsche med 

et perspektiv om betydningen av signifikante andre, men ikke med ytre 

betydningshorisonter som har verdi i seg selv. 

 

 

                                                      
100 Det er viktig å understreke at overmennesker ikke finnes! Overmennesket er et bilde, et ideal som 
skal virke som rettesnor for menneskene etter at Gud er død og verden har blitt meningsløs. 
“«Overmennesket» er hverken den ene eller den andre, men et utkast til hva mennesket, alle 
mennesker, kunne være på sitt beste.” (Berg Eriksen, 2000, s. 78) 
101 Om enn ved hjelp av andre som modeller for vår aktelse eller forakt. 
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Kapitel IV – Autentisitetens forvandlinger : den 
ontologiske autentisiteten 
 

Heideggers systematiske bestemmelse av selvets ontologi 
Martin Heidegger (1889 – 1976) 

 

Fra Nietzsches fremhevelse av individets vilje og autentisitetens subjektive 

forankring, kommer et vannskille i historien om autentisitetsidealet med Heidegger. 

Etter Kierkegaard og Nietzsches indirekte taktikker for å anspore søken etter 

autentisitet hos hvert enkelt individ, beveger fokus seg over mot et forsøk på en 

positiv definisjon av fenomenet som fenomen, og hvordan det forholder seg til 

menneskelig væren som sådan. Vi beveger oss altså bort fra tenkere som fokuserer på 

det genuint subjektive i hvert menneskes definisjon av autentisitet og deres personlig 

baserte løsningsstrategier for å balansere individ og samfunn innenfor dette systemet. 

Vi beveger oss mot filosofer som ønsker å bygge mer tradisjonelle filosofiske 

systemer omkring fenomenet autentisitet. Autentisitetsidealet skal underkastes den 

analytiske filosofiens krav til systematikk, presisjon og etterprøvbarhet. 

 

”By turning from the informal nineteenth-century notion of authenticity as pathos to 

its systematic twentieth-century version as phenomenological ontology they betrayed 

the true spirit of this ideal.” (Golomb, 1995, s. 88). Det er morsomt å se så kraftig 

språkbruk i en akademisk tekst. Det er faktisk snakk om et foræderi! Et slikt utsagn 

må nødvendigvis si mye om avsenderen; Golomb betrakter skillet mellom analytisk 

filosofi og litterær autentisitets-kunst som absolutt. Det er til og med snakk om at det 

eksisterer en slags krig mellom de to holdningene;102 Heidegger og Sartre var 

overløpere som hadde begynt å lefle med fiendens ideologier istedenfor loyalt å stå 

sammen med sine egne. Det forekommer oss lett som et paradoks å anklage noen i 

autentisitetens navn for å forræde autentisitetsidealet. Vi må se angrepet på Heidegger 

og Sartres forsøk på å ontologisere fenomenet autentisitet i lys av hva vi tidligere 

nevnte om Golombs prosjekt. Han ser på autentisitetsidealet som et subjektivistisk 

personlig fenomen som i sitt vesen best kan formidles gjennom indirekte meddelelse. 

                                                      
102 Ellers ville ikke et “forræderi” være mulig. 
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Idealets ”sanne ånd” er et estetisk fenomen og forsøket på å tvinge det inn i analytiske 

filosofiske rammer er nødt til å ødelegge dets genuine innhold. 

 

Etter å ha sett på Kierkegaard og Nietzsches subjektivistiske forsøk på å inspirere sine 

lesere til å søke en autentisk livsform, er det to aspekter som utpeker seg som 

åpenbare vanskeligheter ved deres behandling av temaet sett fra en filosofisk 

synsvinkel. Vi har allerede vært inne på dem; vanskelighetene av å etablere en positiv 

definisjon, og forholdet mellom samfunnet og det autentiske individet. Golomb 

innleder sin behandling av Heidegger med å fremheve disse to akutte problemene med 

autentisitetskonseptet: ”…how could authenticity be recognized, and how was it to be 

implemented?” (Golomb, 1995, s. 88). Altså for det første; hvordan kunne man 

rasjonelt beskrive autentisitet for å vurdere sin utvikling mot en autentisk livsform? 

For det andre; hvordan skulle det autentiske mennesket fungere i samfunnet, hvordan 

skulle autentisitetens etikk se ut? 

 

Et nytt prosjekt – fra ideal til eksistensial 
 

”As we saw in the preceding chapters, no satisfactory solutions to these problems 

were devised by the early existentialists.” (Golomb, 1995, s. 88). For Kierkegaard 

overgår troen enhver etikk. På det religiøse stadium er rasjonaliteten satt til side. 

Troen kan og bør ikke være rasjonell. Det er først når de etiske implikasjonene ved en 

handling avskrives som uvesentlige at man kan utføre en autentisk ”troens handling”. 

Abraham ofrer ikke ”bare” sin sønn, men også sin forstand, og dermed sin tilknytning 

til det etiske stadium. Nietzsche omgår problemet ved å si at overmennesket ikke har 

behov for en etikk ettersom det vil handle riktig på ren impuls. Ved å følge sin 

intuitive selvdefinisjon vil overmennesket automatisk være i tråd med den riktige 

etikken, fordi den riktige etikken er den som springer ut av subjektet. Når man har 

fjernet sjalusien og usikkerheten vil respekten for med-(over)-mennesket komme 

naturlig. 

 

For både Kierkegaard og Nietzsche er også spørsmålet om en positiv definisjon av 

autentisitet relativt uinteressant, fordi den autentiske livsform til syvende og sist er 

preget av en følelse og ikke av rasjonelle kriterier. Den autentiske livsform har 
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prinsipielt like mange forskjellige fremtredelsesformer som det finnes individer. Både 

den religiøse lidenskapen og den absolutte intuisjonen karakteriseres av et ekstremt 

subjektivt preg.103 Akkurat som troen hos Kierkegaard overgår enhver fornuft, og 

intuisjonen hos Nietzsche tilsidesetter alle rasjonelle vurderinger, knyttes både etikken 

og definisjonen av et menneskes autentisitet til a-rasjonelle størrelser som det ikke er 

noe poeng i å beskrive i et nøytralt analytisk-filosofisk språk. Definisjonen ligger 

henholdsvis i hver enkelts religiøse åpenbarelse eller intuitive erkjennelse av sitt eget 

forhold til sin egen sannhet. Selve definisjonen av autentisitet er forankret i subjektet 

og etikken blir enten irrelevant eller intuisjonalisert.104

 

Når vi kommer til Heidegger forandrer dette seg betraktelig. Vel inne i det tyvende 

århundre kommer trangen til å løse de to ovenfornevnte problemene innenfor en 

systematisk filosofisk kontekst. ”The second generation of thinkers on authenticity, 

notably Heidegger and Sartre, tackled these problems by systematically ontologizing 

the idea of authenticity.” (Golomb, 1995, s. 88). Nå var det blitt et større behov for å 

systematisk etablere autentisitet som en filosofisk sannhet om menneskets væren. Det 

er ikke lenger bare en fordelaktig måte å leve på fordi man skaper sitt eget selv, eller 

finner den eksistensmodus som er genuin for seg selv. Nå blir det mer om å gjøre å 

vise hvordan mennesket med nødvendighet eksisterer under premisser som har 

tilknytning til autentisitet. Grovt sett kan man si at autentisitet går fra å være et 

moralsk ideal til å bli et menneskelig eksistensial. 

 

Behovet for rasjonelle kriterier 
 

Hva er så et menneskelig eksistensial? Heidegger skiller mellom eksistensialer 

(Existenzialien) og det eksistensielle (Existenziell). Eksistensialene er de 

tilgrunnliggende strukturene som preger væren, spesielt Dasein, og som beskriver 

                                                      
103 Det spiller som nevnt en vesentlig rolle for Kierkegaard at det er snakk om en kristen-religiøs 
følelse, men måten denne fremtrer for individet på er radikalt forskjellig fra menneske til menneske. Og 
det er også mye av poenget; den aktuelle kristne patos må oppleves på det helt personlige plan og på en 
fullstendig subjektiv måte. Derfor er alle forsøk på objektiv beskrivelse eller rasjonelle argumenter bare 
bortkastet tid. 
104 Altså flyttet fra fornuften til intuisjonen. 
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mulighetsbetingelsene for den menneskelige værens fremtredelsesformer.105 Det 

eksistensielle er hvert enkelt, konkret, Daseins faktiske fremtredelse. Altså deg og 

meg. Det samme type skille finnes hos Heidegger mellom henholdsvis det ontologiske 

og det ontiske. På det ontologiske plan beskrives det karakteristiske ved værens 

væren. Det vil si de felles fremtredelsesformer som all væren er underlagt. På det 

ontiske plan er det værens konkrete manifestasjoner som er objektet til undersøkelse. 

”Dasein is ontically distinctive in that it is ontological.” (Heidegger, 1990, s. 32). All 

væren kan beskrives ontologisk, men mennesket utmerker seg ved at det i sin 

fremtredelsesform er ontologisk.106 Dasein skiller seg altså fra andre typer væren (det 

ontiske plan) ved at det kan reflektere over sin egen væren og abstrahere generelle 

trekk ved væren (det ontologiske plan). 

 

Eksistensialene er altså noe som beskriver væren på et ontologisk nivå. Autentisitet og 

inautentisitet er eksistensialer hos Heidegger.107 Begrepene betegner derfor mulige 

typer menneskelig væren. Hvert enkelt menneske kan velge hvilket av eksistensialene 

det vil knytte seg til, og dermed hvordan det ønsker å manifestere seg på det ontiske 

nivå. Likevel er det slik at Dasein aldri kan bli værende i en autentisk livsform. Å 

oppnå autentisitet er ikke noe man kan gjøre én gang for alle, det er et suksessivt 

pågående prosjekt. Selvdefinisjonen er en fortløpende re-evaluering av seg selv i 

intim kontakt med seg selv og med verden. Hvordan Heidegger beskriver Daseins 

ontologiske veksling mellom autentisitet og inautentisitet skal vi komme tilbake til. 

Nå holder det å være klar over at tenkningen omkring autentisitet har beveget seg fra 

en subjektiv definisjon til et fenomenologisk forsøk på å definere autentisitet positivt 

som menneskelig eksistensial. 

 

Man kan spørre seg hvorfor Heidegger legger slik vekt på å fjerne autentisitetsidealet 

fra den subjektive forankringen som det hadde fått hos Kierkegaard og Nietzsche. Det 

                                                      
105 “Hos Heidegger skelnes det mellem eksistensialerne (ty. Existenzialien), der udgør de nødvendige 
grundstrukturer ved ethvert menneskelignende værende og det eksistensielle, der betegner den konkrete 
måde som et mennesklignende værende lever på.” (Forsythias Filosofileksikon, 1983). 
106 Ontologien knytter seg i særlig grad til mennesket, fordi mennesket er den eneste form for væren 
som har et bevisst forhold til det ontologiske plan. Uten mennesket ville ikke verden være klar over seg 
selv, og dersom den ikke var klar over seg selv, ville den ikke eksistere. 
107 Ettersom jeg har valgt å følge autentisitetsidealets utvikling her, velger jeg å oversette Heideggers 
termer “Eigentlichkeit” og “Uneigentlichkeit” med henholdsvis autentisitet og inautentisitet istedenfor 
egentlighet og uegentlighet selv om disse termene ligger nærmere originalen på norsk. Jeg mener 
“autentisitet” og “inautentisitet” bærer på flere assosiasjoner til menneskelig væren enn “egentlighet” 
og “uegentlighet” på norsk. 
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kan være mange måter å besvare slike spørsmål på. Her skal hverken psykologiseres 

eller kontekstualiseres, men bare fokuseres på det større prosjektet som beskrivelsen 

av eksistensialene er en del av: fundamentalontologien. Heidegger ønsket å gå lenger, 

dypere og mer grundig til verks enn samtlige daværende vitenskaper. Han ville grave 

bak vitenskapenes grunnstrukturer og finne tilbake til det ultimate grunnlag som var 

blitt glemt etter de førsokratiske filosofer; spørsmålet om værens mening. 

 

Heidegger var for opptatt av å kunne forklare de tilgrunnliggende strukturene ved 

menneskelig væren til at han kunne la autentisitet fortsette å være uten en skikkelig 

definisjon. Å overlate bedømmelsen av hvorvidt man var autentisk eller ikke til hver 

enkelts følelse var et perspektiv som ikke kunne finne seg til rette i Heideggers 

fundamentalontologi. Det måtte etableres rasjonelle kriterier for bedømmelse av 

autentisitet. ”…Heidegger asks two cardinal questions: first, the a priori ontological 

structure of Being that allows one to become aware of one’s authenticity or 

inauthenticity (the problem of recognition) and, second, the a priori conditions 

required for authentic Being to be viable at the ontic level as well (the problem of 

implementation).” (Golomb, 1995, s. 90). Det er tydelig at følelsen av å være i 

kontakt med sitt intuitive selv eller med sin religiøse patos ikke lenger er sikkert nok 

grunnlag for bestemmelse av sin egen autentisitet. 

 

For å etablere en målestokk for vår eventuelle autentisitet, må man forutsette noen 

absolutter; skal man ha positiv tilgang til relasjonelle forhold må noe betraktes som 

det faste punkt, origo eller null. Det må også defineres en målestokk. Derfor spør 

Heidegger etter værens egenart, hva det vil si å være, og spesielt hva det vil si å være 

et menneskeliknende værende; Dasein. Han er ute etter å isolere den ontologiske a 

priori måten vi mennesker eksisterer på; hva er den spesifikt menneskelige 

eksistensform?108 Bare når dette spørsmålet er besvart, kan man måle hvorvidt man 

lever i samsvar med det som er typisk for den menneskelige eksistens. 

 

Når det gjelder spørsmålet om hvordan autentisitetens etikk er mulig, velger 

Heidegger å etablere autentisiteten som premiss for moraliteten.  ”One of the 

conclusions of Heidegger’s inquiry into authenticity is its priority over morality. 

                                                      
108 Se: Guttorm Fløistads innføring i Heideggers tenkning; Heidegger : En innføring i hans filosofi. 
Oslo : Pax Forlag, 1968, s. 103-104. 

 83



Authenticity is the fundamental a priori condition for viable ethics.” (Golomb, 1995, 

s. 90). Her kommer altså det første forsøket på sammensmeltningen mellom 

autentisitet og etikk i autentisitetsidealets historie. Riktignok ved å opphøye 

autentisitet til mulighetsbetingelse for etikken, men allikevel et forsøk på å fjerne 

opposisjonen mellom dem. 

 

For å definere autentisitet positivt må dens kilder fjernes fra den umiddelbare 

subjektive erkjennelsen og flyttes ut i ontologien slik at den kan fikseres som en 

mulighetsbetingelse, grunnstruktur eller en eksplisitt form for væren, dvs. som et 

ontologisk eksistensial. ”Only a transcendental point of view provides answers to the 

two problems posed above: authenticity can indeed be defined a priori and is socially 

viable, because it is an ontological existential.” (Golomb, 1995, s. 91). Slik trekkes 

fokus vekk fra den absolutte subjektive følelsesmessige definisjonen av autentisitet og 

over på en mer analytisk-teoretisk definisjon. Det samme gjelder muligheten for å 

etablere en levedyktig etikk på grunnlag av autentisitetsidealet. Som vi så hos 

Kierkegaard og Nietzsche, betraktet de autentisiteten som et så internt anliggende at 

den bare kunne begrunnes og springe ut fra en genuint subjektiv følelse. De kunne 

dermed ikke anlegge noen analytisk filosofi på grunnlag av jakten på autentisitet, og 

heller ikke noen etikk. For både Kierkegaard og Nietzsche går følelsen av tilhørighet 

til sin egen samvittighet utenpå enhver form for allmenngyldig etikk. 

 

Et eksistensielt prosjekt? 
 

Selv om vi med Heidegger opplever et skifte i fokus fra en subjektivt betont litterær-

filosofisk beskrivelse av autentisitet til en teknisk-filosofisk anaytisk bestemmelse av 

fenomenet, er det ikke umulig at Heideggers prosjekt også inneholder et siktemål om 

å gripe direkte inn i menneskers liv på et eksistensielt plan. Altså at prosjektet ikke 

bare beveger seg på et deskriptivt, men også på et normativt plan. Golomb tar for seg 

ordvalget hos Heidegger for å avdekke hvordan det vitner om spesifikt didaktiske 

hensikter. ”A significant area of affinity between Heidegger and earlier proponents of 

authenticity lies in his attempt to entice his readers.” (Golomb, 1995, s. 91). En slik 

uttalelse kan virke overraskende på bakgrunn av Heideggers ønske om en analytisk, 

rasjonell og absolutt definisjon av fenomenet autentisitet som eksistensial. Sto ikke 
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Heidegger nettopp i opposisjon til Kierkegaard og Nietzsches subjektivistiske appell 

til sine medmenneskers selvfølelse?  

 

Den tilsynelatende selvmotsigelsen mellom Heideggers ønske om både å operere med 

en deskriptiv verdinøytral filosofi, og ønsket om en didaktisk normativ påvirkning av 

sine lesere oppløses i stor grad når man betrakter denne verdinøytraliteten som en mer 

subtil måte å forføre leserne på. ”The contradiction can be reconciled when we take 

his insistence on neutral interpretation as part of a sophisticated enticement tactic.” 

(Golomb, 1995, s. 92).109 Golomb fokuserer på Heideggers ordvalg og viser hvor 

konsekvent negativt ladede ord brukes i hans beskrivelse av Daseins inautentiske 

eksistensformer. Heidegger har vært påpasselig med å unngå å omtale Daseins 

autentisitet i for entydig positive vendinger, for han vil få Væren og tid til å fremstå 

som et uangripelig og verdinøytralt verk. Men så kommer spørsmålet hvorfor 

Heidegger legger slik vekt på å operere innenfor en analytisk filosofisk ramme? Var 

det fordi han faktisk trodde at det var mulig å kartlegge Daseins ontologiske 

eksistensiale strukturer via en fenomenologisk innfallsvinkel, eller var det fordi den 

verdinøytrale ontologien bedre kunne inspirere leserne til å søke sine autentiske selv? 

Eller var det kanskje en kombinasjon av de to? 

 

Golomb velger å lese det som en bevisst taktikk for å anspore til søken etter 

autentisitet. Selv om Heidegger eksplisitt fremhever at ordene som brukes for å 

beskrive eksistensialet inautentisitet ikke må knyttes til de negative ladningene de har 

i dagligtalen, er det vanskelig å tenke seg at Heidegger ikke var klar over den effekten 

disse beskrivelsene ville ha på den jevne leseren. Forsåvidt er det ikke så viktig i vår 

sammenheng her hvorvidt Væren og tid er et bevisst eller ubevisst forsøk på å 

inspirere lesere til å søke autentisitet. Det viktige er at det forefinnes et ordvalg som 

vanskelig kan avskrives som irrelevant for fremstillingen av eksistensialene 

autentisitet og inautentisitet. Det er tydelig at Heidegger har et klart mer positivt syn 

                                                      
109 Golomb sier seg her enig med Karsten Harries som i sin artikkel; “Heidegger as a Political Thinker” 
hevder at: “Being and Time can be read as an edifying discourse disguised as fundamental ontology.” 
(Harries, 1978, s. 307). Væren og Tid er altså ikke bare et nøytralt filosofisk verk, men også en 
verdiladet talehandling med klare perlokusjonære siktemål. 
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på autentisk væren enn på inautentisk, og at siktemålet om en verdinøytral beskrivelse 

av eksistensialene ikke gjennomføres i Væren og tid.110

 

Når Heidegger beskriver Daseins bevegelse mot inautentisitet som: ”its ‘downward 

plunge’ (…) into the groundlessness and nullity [mine uthevinger] of inauthentic 

everydayness.” (Heidegger, 1990, s. 223), mener Golomb det er grunn til å spørre seg 

hvorvidt dette kan betraktes som en nøytral beskrivelse. Å beskrive overgangen eller 

bevegelsen mot inautentisitet som et ”fall” (Verfallen) er nødt til å vekke bestemte 

assosiasjoner i en hovedsakelig kristen kulturkrets. Som Golomb påpeker, var 

Heidegger bestemt klar over at den type ordvalg som han benyttet seg av ville 

oppfattes på en åpenbar negativ måte. ”…, when addressed to a mainly Christian 

public, arouses negative associations of which Heidegger, as a former student of 

theology, was quite aware.” (Golomb, 1995, s. 93). 

 

Det skulle således være mulig å hevde at Heidegger søker å inspirere mennesker til å 

forandre sine liv på det eksistensielle plan ved hjelp av en tilsynelatende nøytral 

beskrivelse av eksistensialene som ligger til grunn for deres væren. I den forstand vil 

Væren og tid være et eksistensielt prosjekt; det ønsker å gripe inn i lesernes liv på en 

spesifikk måte for å forandre deres innstilling til deres egen eksistens.  

 

Et subjektivistisk prosjekt? 
 

Heideggers siktemål med Væren og tid er å oppheve det skillet mellom subjekt og 

objekt som har preget den vestlige filosofien siden Sokrates. Vi er ikke avsondrede 

subjekter som sitter utenfor verden og betrakter den fra et ståsted ”utenfor”. Verdens 

objekter trer fram for oss i en direkte forholdning mellom subjekt og objekt. Dasein er 

preget av en prinsipiell temporal åpenhet der verdens ting kan manifestere seg. Det 

                                                      
110 Også Guttorm Fløistad ser sammenhengen mellom termene som benyttes for å beskrive bortfallet av 
en autentisk væren og Heideggers negative oppfatning av den inautentiske eksistensmodus som 
betegnende for prosjektet: “«Uegentlig» og «egentlig» er tekniske termer hos Heidegger. Det samme 
gjelder «forfall» (Verfallen). (…) Imidlertid er ikke ordenes tekniske betydning helt uten forbindelse 
med noen av de dagligdagse.” (Fløistad, 1968, s. 103). De dagligdagse ordenes betydninger trekkes 
uvergelig med i vår opplevelse av de tekniske. “At en væremåte er uegentlig vil si at den ikke er 
menneskets «egen». Mennesket er eller «eier» ikke seg selv. Væremåten er ikke utpreget menneskelig, 
ikke slik den «egentlig» kan være det.” (Fløistad, 1968, s. 103). Det er vanskelig å ikke betrakte disse 
terminologiske valgene som verdiladede. 
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klassiske eksempelet er snekkerens forhold til sin hammer. Hammeren gir mening for 

snekkeren fordi han bruker den og dermed har et intimt forhold til dens kvalitet. I 

dette forholdet ligger den grunnleggende hermeneutiske menneskelige situasjonen. Vi 

er hele tiden vekselvis i verden og i oss selv. Det vil si at fokus er enten her eller der, 

men vi kan aldri være fullstendig i oss selv eller fullstendig i verden. Selvet er 

ingenting uten verden, og verden er ingenting uten at et selv kontemplerer den. Dasein 

er ”kastet-utkastende”. 

 

Det er likevel ikke slik at Heidegger søker å avskaffe subjektet; gjøre subjektet til en 

ting blant tingene i verden. Det er bestemte forskjeller mellom Dasein og andre typer 

væren, slik vi har sett tidligere. Hva slags subjektivitet er det da Heidegger forsøker å 

beskrive? Einar Øverenget har beskrevet det godt i sin bok Seeing the Self : 

Heidegger on Subjectivity: ”…Heidegger’s concept of Dasein designates a 

phenomenological notion of subjectivity.” (Øverenget, 1998, s. 2). En 

fenomenologisk subjektivitet. Hva vil det si? Heidegger vil beskrive hvordan 

mennesket forholder seg til verden og til sin egen væren.111 Derfor benytter han 

neologismen Dasein, som Rune F. Nicolaysen har oversatt med derværen. Heidegger 

vil si noe om det fenomenet som er der, altså i verden, og som er karakterisert av 

nettopp dette; at det er seg bevisst at det er der. Det grunnleggende ved 

fenomenologien er for Heidegger ikke at fenomener viser seg som sådan, men at det 

finnes reflekterende værender som fenomenene viser seg for.112 Objektene viser seg 

ikke for Dasein først og fremst som ting, men som fenomener. 

 

Heidegger vil ikke ut av subjektivismen og over i psykologien, antropologien eller 

biologien.113 Subjektiviteten skal ikke avskaffes til fordel for en objektivering av 

mennesket. Den menneskelige værensform skal beskrives innenfra via 

fundamentalontologien. ”Heidegger challenges the interpretation of the subject as a 

thing-like entity that is not in the world, but – and this is imperative – by allowing 

subjectivity back into the world, he is not eliminating subjectivity and thereby treating 

it like any other thing in the world.” (Øverenget, 1998, s. 2). Dasein har en helt 

                                                      
111 Væren og verden er to aks av samme strå for Heidegger. 
112 Se: Forsythias Filosofileksikon 1983. 
113 Se: Heidegger, 1990, s. 71-77. 
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spesiell status hos Heidegger. Det er gjennom Dasein at verden manifesterer seg og 

blir aktualisert. 

 

Slik er altså Heideggers undersøkelse karakterisert av fokus på subjektet. Ikke hvert 

individ på det ontiske plan, heller ikke summen av individer på det ontiske plan, men 

Daseins tilgrunnliggende strukturer på det ontologiske plan: en fenomenologisk 

subjektivitet. Når han beskriver Daseins væremåte, er det for å vise at vi ikke er 

avsondrede subjekter. Heidegger gjør et oppgjør med den cartesianske oppfatningen 

av subjektet og dermed med hele den vestlige filosofitradisjonen som Descartes både 

var et høydepunkt og en overgangsfigur i. I hele filosofihistorien hadde selvet vært 

trygt plassert utenfor verden, som noe som prinsipielt kunne eksistere uten verden og i 

motsetning til verden. Heidegger vil bort fra denne typen subjektivisme, men fokus 

for undersøkelsen ligger fortsatt hos subjektet, riktignok det transcendentale subjektet, 

eller det fenomenologiske subjektet, men det er subjektet som er interessant, ikke 

verden. Verden er jo nettopp avhengig av subjektet for å eksistere! Akkurat som 

subjektet er avhengig av verden for å eksistere. 

 

”My self is not primarily revealed when I engage in theoretical self-reflection; it is 

revealed when reflected in the worldly beings with which I concern myself.” 

(Zimmerman, 1981, s. 29). Selvdefinisjonen er altså avhengig av en direkte og sterk 

forholdning til verden. Taylor fremhever også viktigheten av at selvdefinisjonen 

foretas i kontakt med betydningshorisonter utenfor selvet. Det er likevel usikkert om 

den forholdningen mellom selv og verden som Heidegger promoterer, inneholder den 

aktuelle verdiforankringen som Taylor vektlegger betydningen av. Det kan virke som 

at den bare skal fungere som et reservoar av aktuelle tilknytningspunkter som selvet 

kan hente betydning fra. For Taylor er det vesentlig at forhold i verden tillegges 

vesentlig verdi i seg selv, og ikke bare som et middel til selvdefinisjon. Selvet kan 

ikke definere hva som er betydningsfullt. Betydning må komme forut for 

selvdefinisjonen dersom den skal kunne benyttes som forankring. I dette aspektet 

likner Taylors autentisitetsideal mer på Kierkegaards enn på Heideggers. 
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Det som imidlertid virker klart, er at Heidegger ser behovet for selvdefinisjon i 

kontakt med signifikante andre.114 Gjennom vår kontakt med andre utfelles vår 

genuine menneskelighet. Her inkorporeres historien som en del av vår selvforståelse. 

Dasein er konstant vekslende mellom fremtid og fortid, mellom mulighet og faktisitet. 

Slik er menneskelig væren absolutt konstituert av temporaliteten. Å være innebærer 

for Dasein alltid også å ha vært. Å gjøre innebærer alltid å ha gjort. Derfor er 

menneskets væren så nært knyttet til historien. Menneskets autentiske væren 

innebærer derfor et sterkt forhold til sin egen historie, historisitet og sitt folks historie. 

Andre mennesker er en viktig del av den kulturelle prosessen som er nødvendig for å 

aktualisere historien for Dasein. 

 

 Golomb understreker den intime sammenhengen mellom selv og verden, mellom 

subjekt og objekt: ”The relation between Dasein and its world is that of intentional 

coexistence within a common system of meaningful symbols and social institutions 

[min utheving]. Grasping the ‘mineness’ of my Being cannot be achieved in a 

vacuum.” (Golomb, 1995, s. 97). Vi minnes lett Taylors vektlegging av menneskets 

grunnleggende dialektiske situasjon. ”The general feature of human life that I want to 

evoke is its fundamentally dialogical character. (…) The genesis of the human mind 

is in this sense not ”monological,” not something each accomplishes on his or her 

own.” (Taylor, 1991, s. 32-33).  

 

At Heidegger blir lest på mange forskjellige måter er en av de store utfordringene ved 

å skrive om ham som en bidragsyter i en idéhistorisk fortelling. Golomb nevner 

Marjorie Grene som en kommentator som fremhever den avsondrede subjektiviteten i 

Heideggers beskrivelser av Dasein. Adorno er en annen. Golomb setter front mot 

Grenes fortolkning av Heidegger: ”Only those who insist on presenting Heideggers 

insight independently of its ontological frame can arrive at the bizarre conclusion that 

his philosophy leads to ‘the ultimate loneliness of individual existence’.” (Golomb, 

1995, s. 98). Vi skal senere se at Golomb ikke klarer å forsvare en slik tolkning, når vi 

skal se på dødens rolle i forhold til Heideggers beskrivelse av Daseins autentisitet. 

 

                                                      
114 Heidegger spesifiserer ikke at det er snakk om signifikante andre. Begrepet brukes her bare for å 
understreke likheten med Taylor. 
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Det er i det hele tatt ikke lett å avgjøre hvor stor rolle Heidegger mener historien og 

sosiale relasjoner betyr for menneskets autentisitet. Vi kan notere oss at det er stor 

uenighet blant fortolkerne, men at for eksempel Otto Pöggeler er enig med Golomb: 

”It [Dasein] is not an I which would first of all have to establish a relationship to 

others but rather one which exists primarily in Being-with-others.” (Pöggeler, 1996, s. 

39). Dasein er ikke et fiksert jeg før det kommer i kontakt med andre og definerer seg 

selv gjennom denne kontakten. K. E. Løgstrup ser ut til å samstemme med 

Zimmerman, Golomb og Pöggeler: ”Ligeså lidt som der findes et subjekt uden 

verden, ligeså lidt findes der et jeg uden de andre.” (Løgstrup, 1996, s. 29). Slik kan vi 

tentativt slutte at behovet for dialogisk kontakt med (signifikante) andre i forbindelse 

med sin selvdefinisjon var et aktuelt fenomen for Heidegger, og et sentralt aspekt ved 

hans beskrivelse av Dasein. Spørsmålet er bare hvilken rolle signifikante andre har i 

forhold til selvdefinisjonen. Har de bare en rolle overfor meg som et nødvendig onde 

som må være der for at min autentiske livsform skal være mulig, eller er de en 

integrert del av Dasein? 

 

”To become my own authentic Being,…, I need others, and our common world as a 

horizon which defines my ownness vis-à-vis what is not genuinely mine.” (Golomb, 

1995, s. 98). En slik beskrivelse kan minne mye om Taylors ”ytre 

betydningshorisonter”, men det er viktig å legge merke til den negative betoningen i 

distinksjon mellom det autentiske selvet og omverdenen: Verden blir bare viktig som 

et eksempel på hva min autentiske væren omfatter og ikke omfatter. Verden har 

mening; indre verdi, ikke i seg selv, men som en nødvendig del av min opplevelse av 

å eksistere. Den får betydning for min selvdefinisjon bare som en bakgrunn som 

silhuetten av mitt selv kan tre frem mot. Verden er nødvendig som den bakgrunnen et 

selv skal kunne ex-sistere – stå ut fra.115 ”Heidegger concurs with Kierkegaard and 

Nietzsche that one becomes what one truly is by rejecting what one is not. For this 

one needs the world, which is partly one’s own.” (Golomb, 1995, s. 98). Altså er 

forholdet til verden som bakgrunn for selvdefinisjonen negativt bestemt.116

 

                                                      
115 Fra latin: ex – ut fra, og sistere – stå. 
116 Som vi så i behandlingen av Kierkegaard, tar Golomb feil når han sier at Kierkegaard mener man 
definerer seg selv i negasjon til det man ikke er. Kierkegaard mente man måtte la “det Absolute” 
definere ens selv. Selvet finnes ikke før det absolutte, og kan dermed neppe defineres i negasjon til hva 
man ikke er. 
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Denne distansen til verden er sentral for å forstå Heideggers beskrivelse av autentisk 

væren. Dasein er riktignok avhengig av verden, historien og samfunnet, men dersom 

Dasein taper seg selv i verden, den ytre virkeligheten, er fallet til en inautentisk væren 

et faktum.117 Den dagligdagse tendensen til å betrakte verden som en objektiv 

størrelse, som ikke er konstituert av ens eget selv, reifiserer Dasein så det blir et 

objekt blant verdens objekter og ikke kilden til sin egen verden. Her ser vi tydelig det 

subjektive fokus hos Heidegger; den autentiske væremåte er preget av en type 

selvrefleksjon som stiller spørsmål ved hva det vil si å være.118 Altså en indre 

fokusering på sin egen autentiske oppfatning av væren. Verden får betydning som en 

scene for meg. Jeg inntar en instrumentell holdning til verden. Som vi skal se senere, 

er tendensen til å tillegge verden betydning utelukkende som bakgrunn for 

selvdefinisjon en av Adornos innvendinger mot Heideggers værensfilosofi. 

 

Ytre betydningshorisonter 
 

Når det kommer til spørsmålet om ytre betydningshorisonter virker Heidegger og 

Taylor uforenlige. Her kommer vi tilbake til et sentralt poeng i behandlingen av 

Heidegger kontra Taylor; for Heidegger er autentisitet et eksistensial, for Taylor er det 

først og fremst et moralsk ideal. Hvorvidt verden, eller aspekter ved verden, har en 

indre verdi, blir for Heidegger et absolutt ontologisk spørsmål; har verden faktisk 

mening forut for Dasein? For Taylor er det bare en nødvendig følge av 

autentisitetsidealet som moralsk ideal.119 Verden må ha en indre verdi forut for selvet, 

ellers truer autentisitetsidealet med å falle sammen. For Taylor er det mer et spørsmål 

om pragmatikk enn om ontologi eller erkjennelsesfilosofi. “Which issues are 

significant, I do not determine. If I did, no issues would be significant. But then the 

very ideal of self-choosing as a moral ideal would be impossible.” (Taylor, 1991, s. 

39). Vi minnes lett Kierkegaards ”Religiøsiteten B”; erkjennelsen av at selvet ikke 

                                                      
117 Derfor er også samtalen med andre, meningsutveksling, noe Heidegger ikke ser verdien av. Man å 
nemlig ikke tape seg selv i hverdagslig væren. 
118 Hvilket har blitt godt poengtert av Taylor Carman i hans essay Must we be inauthentic: “…human 
existence exhibits an essential concrete reflexivity, for I must make sense not just of the being of 
entities at large, but of my own being.” (Carman, 2000, s. 18). Essayet er utgitt i : Heidegger, 
Authenticity and Modernity : Essays in Honor of Hubert L. Dreyfus, Vol. 1. Mark A. Wrathall og Jeff 
Malpas (red.). Cambridge og London : The MIT Press. 
119 Skal det være noe poeng i å definere seg selv, må man forutsette at det gir mening i en eller annen 
forstand. Skal det gi mening i en eller annen forstand å definere seg selv, må noe være av betydning. 
Dersom ingenting er av betydning, kan det heller ikke være meningsfullt å definere seg selv. 
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eksisterer før ”det Absolute”. Selvet defineres først, og trer frem, etter at det absolutte 

objektet kan levere betydning til selvet. Slik avhenger den radikale subjektive 

identiteten av det ekstreme objektive objekt.120 For Heidegger forholder det seg slik at 

selvet bare kan tre frem gjennom sin forholdning til objekter i generell forstand. ”The 

self is not given as an object of consciousness but rather is given with our 

consciousness of objects.” (Øverenget, 1998, s. 3). Men objektene eller verden trenger 

ikke tillegges indre verdi i seg selv. 

 

Hubert Dreyfus og Jane Rubin har sammenliknet Heideggers versjon av 

autentisitetsidealet med Kierkegaards ”Religiøsiteten A” i appendikset til Dreyfus’ 

bok Being-in-the-world : a commentary on Heidegger’s Being and Time. De 

beskriver Heideggers autentisitetsbegrep som en vellykket sekularisering av 

”Religiøsiteten A”.121 Dette er opplysende. Som vi så under behandlingen av 

Kierkegaard, karakteriseres Religiøsiteten A av at selvet knytter seg til objekter i 

verden på bakgrunn av et på forhånd gitt selv. I den forstand får verden betydning for 

selvdefinisjonen, fordi man kan bruke den til å vise hva man ikke er. Når Golomb sier 

at ”Heidegger concurs with Kierkegaard and Nietzsche that one becomes what one 

truly is by rejecting what one is not.”, beror det på en misforståelse av Kierkegaards 

begrep ”Religiøsiteten B”. Religiøsiteten B er omvendt karakterisert av at selvet først 

fremtrer etter at man har omfavnet et absolutt objekt som gir mening til 

selvdefinisjonen.122 En slik omfavnelse av et objekt kan umulig skje gjennom en 

avvisning av hva man ikke er. Det er nettopp gjennom en positiv verifikasjon av 

objektets ultimate betydning, at selvet trer frem. Dersom Heideggers beskrivelse av 

autentisitet kan sammenliknes med Religiøsiteten A, vil det bety at verden som sådan 

ikke har verdi for det autentiske menneske annet enn som bakgrunn og 

                                                      
120 Og forsåvidt visa-versa, men det er et viktig poeng for Kierkegaard at subjektet ikke kan forholde 
seg til objektet med en slik innstilling. I så fall ville det jo ikke være snakk om et absolutt objekt, 
dersom det var avhengig av subjektet! 
121 Se: Dreyfus, 1991, s. 333. 
122 Det er imidlertid ikke dette Dreyfus og Rubin legger mest vekt på i deres fortolkning av de to 
begrepene. For dem er forskjellen mellom Religiøsiteten A og – B først og fremst karakterisert av om 
individet er forberedt på å løpe den risiko som preger en absolutt forholdning til tilknytningspunktet i 
verden. Dermed er forskjellen mellom de to stadiene at de henholdsvis holder igjen eller setter på spill. 
Likevel vil deres forståelse av begrepene innebære de samme implikasjoner som vi tidligere har 
forutsatt her. Bare dersom selvet er avhengig av, og får sin mening fra et absolutt objekt, settes noe på 
spill. Dersom ikke personligheten er radikalt avhengig av sine tilknytningspunkter, er det naturlig å 
forutsette at den heller ikke løper den nødvendige form for risiko. 
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meningsreservoar. Verden har betydning, men bare som bakgrunn for vår 

selvdefinisjon. 

 

Det er forsåvidt riktig at Heidegger så på naturen som en instans i verden med spesiell 

betydning. Dasein er preget av temporal åpenhet og dermed av en fenomenologisk 

empati som styrer dets erkjennelse av verden. Adorno fremhever svermeriet for den 

landlige idyllen hos Heidegger.123 Men er Heideggers følelse av ro når han ser de 

storslåtte landskapene i Schwarzwald et utrykk for at denne naturen har en verdi i seg 

selv?  

 

”Tingene i verden står ikke der overfor oss som en haug med objekter, som vi titter 

betraktende og interesseløst på. De trer faktisk først frem som noe som angår oss. De 

får først mening ut fra den plassen de har i våre liv.” (Nicolaysen, 2003, s. 150). 

Tingene i verden har altså ikke betydning i seg selv, men bare som et fenomen som 

forholder seg direkte til oss som bruksgjenstander av ett eller annet slag. Vil ikke en 

slik løsning av subjekt/objekt dikotomien føre rett ut i antroposentrismen? Tingene er 

ikke bare uten mening før de fremtrer i en temporalt generert relasjon til Dasein, de er 

heller ikke faktisk eksisterende. Erkjennelsesfilosofisk vil denne løsningen også bare 

være en tilslørt subjektivisme. Heidegger har opphevet skillet mellom subjektet og 

tingene, eller objektene, bare for å gjøre tingene absolutt avhengig av subjektet.  

 

I følge Zimmerman forsøkte Heidegger i sin senere tenkning å bøte på den iboende 

subjektivismen i Væren og tid ved å knytte an til et mindre antroposentrisk og 

voluntaristisk prinsipp; ”Ereignis”, som vi kan oversette med hendelse eller 

åpenbarelse.124 ”As long as he retained the idea of authenticity as human self-

possessedness, as well as the elements of humanism which regard history as the 

actualization of the possibilities of an historical people, he could not complete the 

shift away from the subjectivism-voluntarism-humanism [min utheving] of his early 

ontology to the non-humanistic approach of his mature thinking.” (Zimmerman, 1981, 

s. 125). Vi ser altså at det finnes både voluntarisme og antroposentrisme125 i 

                                                      
123 Det er vel å merke den senere Heidegger som gir seg over til denne bonderomantikken. 
124 Vel å merke uten den religiøse appelasjonen som begrepet “åpenbarelse” normalt har. 
125 Selv om han skriver “humanism”, er det liten grunn til ikke å parafrasere hans beskrivelse som 
antroposentrisme. Særlig ettersom Heidegger selv ser ut til å ha lite til overs for demokratisk 
meningsutveksling og liberal borgerlighet. Se: Zimmerman, 1981, s. 125-126. 
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Heideggers tidlige ontologi.126 Men det er også et annet aspekt som følger mer eller 

mindre direkte fra antroposentrismen og voluntarismen: relativisme. Dersom verdens 

objekter bare trer fram for oss og får mening ut fra deres forholdning til oss som 

individer, må vi forutsette at de antar grunnleggende forskjellige betydninger for 

forskjellige mennesker, alt ettersom hvilken plass de har i våre liv. ”En gammel kone 

som har levd i en leiegård hele sitt liv, har et helt annet forhold til den enn 

entrepenøren som besiktiger den som mulig byggeplass for et parkeringshus.” 

(Nicolaysen, 2003, s. 150). Hos Heidegger befinner relativismen seg på et 

erkjennelsesfilosofisk plan,127 og fører ikke til noen doktrine om moralsk 

subjektivisme slik den gjør hos Nietzsche og Kierkegaard, men vi ser at muligheten 

ligger åpen. 

 

”…, Heidegger’s ideal of an authentically orientated society is one that will minimize 

damage to its members’ authenticity.” (Golomb, 1995, s. 114). Vi kan betrakte en slik 

filosofi som utgangspunktet for det Taylor kaller ”the notion of universal right”. 

Individenes autentisitet er hellig. Verden har ikke verdi i og for seg, verdien oppstår 

bare gjennom hvert individs intime empatiske forholdning til sine omgivelser, og den 

verdien er prinsipielt lukket for inspeksjon fra andre. ”Two modes of social existence 

are quite evidently linked with the contemporary culture of self-fulfillment. The first 

is based on the notion of universal right: everyone should have the right and capacity 

to be themselves. This is what underlies soft relativism as a moral principle: no one 

has a right to criticize anoher’s values.” (Taylor, 1991, s. 45). Når ikke forhold i 

verden kan tillegges mening eller verdi i seg selv, blir det også vanskelig å kritisere 

hverandres verdier.128

 

Her kommer vi til et viktig punkt i Heidegger beskrivelse av Daseins veksling mellom 

autentisitet og inautentisitet: Daseins ”fall” mot hverdagslig væren, og dets redning 

gjennom væren-henimot-døden. ”The question is not how one can maintain one’s 

authentic self while living in society, but how to explain its loss in the first place. 
                                                      
126 Zimmerman viser i sin bok den utviklingen som Heideggers tanker om autentisitet underkastes i 
løpet av hans liv. ”He [Heidegger] began to avoid such consepts as ‘phenomenology’ and ‘Dasein’ in 
favour of the less anthroposentric and more cosmic idea of Ereignis.” (Golomb, 1995, s. 123). Adorno 
kritiserer også ”the authentic ones” for å være for antroposentriske: ”…they [the authentic ones] agree 
with the Sophists in their favourite thesis, that man alone is important…” (Adorno, 1973, s. 47).  
127 I den grad dette aspektet ved fundamentalontologien kan betegnes som erkjennelsesfilosofi. 
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Heidegger answers by embarking on the analysis of everydayness, into which 

authentic Being falls.” (Golomb, 1995, s. 99). Golomb fremstiller Heideggers 

definisjon av inautentisitet som en a priori struktur ved Daseins eksistens; vi er 

forhåndsprogrammerte til å søke ut av vår barnefødte autentisitet og inn i en 

eksistensform som er styrt av ytre påvirkninger. ”Dasein loses its primordial sense of 

authentic Being not because it is Being-with-one-another but because it is essentially 

anxious.” (Golomb, 1995, s. 103). Dasein søker automatisk ut av sin autentisitet, fordi 

å leve autentisk innebærer å kontemplere sin egen endelighet, altså det uunngåelige 

faktum at man skal dø. 

 

”Feeling the authenticity of my Being invokes the Angst which makes me ‘flee’ and 

loose my sense of self; my immediate response to responsibility is anxiety.” (Golomb, 

1995, s. 103). Er ikke dette nettopp resultat av en for introvert fokus på autentisitet? 

Når hele min opplevelse av mening med tilværelsen bunner i min egen opplevelse av 

meg selv som autentisk, er det ikke noe rart at den meningen blir vanskelig å 

oppebære! Dersom det ikke eksisterer verdifulle forhold uavhengig av min egen 

opplevelse av verden, må jeg bære vekten av å gi verden mening. Denne verdien 

holdes oppe av min egen grad av autentisitet, for om jeg ”faller” inn i den objektive 

verden, blir jeg en ting blant tingene, og dermed ute av stand til å gi mening til 

verden. ”Indeed, to be anxious simply means to feel the inner call of authenticity.” 

(Golomb, 1995, s. 103). 

 

”But why does preoccupation with authenticity bring about such anxiety? The answer 

lies in the fact that to face one’s self is to face one’s facticity or finitude: the 

possibility of not being.” (Golomb, 1995, s. 104). For Heidegger er det altså 

dødsangsten som driver fram den eksistensielle angsten, ikke vekten av å gi verden 

mening. Men er ikke det to sider av samme sak? Dersom verden får mening gjennom 

meg, vil verdens mening opphøre når jeg slutter å eksistere. Spørsmålet blir hvorfor 

det å kontemplere døden genererer angst. Er det fordi erkjennelsen av ens egen 

endelighet de facto gjør oss engstelige, eller er det fordi denne erkjennelsen viser oss 

at vi er nødt til å bære byrden av å gi verden mening? Golomb svarer: ”It is to 

comprehend the ontological fact that our world is formed by us and that it is 

                                                                                                                                                        
128 Det er også dette Adorno kritiserer Heidegger for å legge grunnlaget for; en subjektivisme som 
fratar oss muligheten til på rasjonelt grunnlag å kritisere hverandres verdier. 
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essentially immanent.” (Golomb, 1995, s. 104). Altså at vi er dømt til å gi verden 

mening. 

 

”Dying is the ultimate test: if one can authentically hold on to one’s self and freely 

face its demise, one can act authentically in other, less taxing, circumstances.” 

(Golomb, 1995, s. 110). Det er vanskelig å skjønne annet enn at dette er ekstrem 

introspeksjon. Ihvertfall i forhold til Taylors betoning av den kontinuerlige dialogiske 

utforming og utprøving av vårt autentiske selv. Golomb forsøker å imøtegå denne 

åpenbare kritikken ved å vektlegge at Heideggers fokus på væren-henimot-døden ikke 

må oppfattes som en tilbaketrekning til en cartesiansk subjektivisme. Men han klarer 

ikke å redde Heidegger ut av den transcendentale subjektivismen som han 

nødvendigvis må havne i ettersom han faktisk forsøker å etablere en fundamental 

ontologi. 

 

”But if authentic Being-towards-death is the climax of Dasein’s authenticity, 
how can it serve as the basis for an authentic society? Is it not over-
individualistic? The same is true for one’s personal feeling of guilt. 
Anticipating such questions,…, Heidegger stresses that authentic ‘anticipatory 
resoluteness’ in the face of death is not ‘a kind of seclusion in which one flees 
the world’ (BT, pp. 357-8); it is not confined to one’s resoluteness towards 
one’s own Being and self. On the contrary, it enables one to cope with the 
world firmly and positively. ‘Individualization’ is that ‘authentic Being-one’s-
Self (ibid., pp. 369-70) which enables one to take a significant stand.” 
(Golomb, 1995, s. 114).  

 

 

Det er jo absolutt ikke umulig, men kan man da argumentere mot en som har tatt et 

slikt ”significant stand”, eller må man bare respektere det på grunn av hans 

autentisitet for ikke å legge begrensninger på den? Her finner vi det grunnleggende 

punktet hvor Adorno og Taylors kritikk møtes og skiller seg både fra Kierkegaard, 

Nietzsche og Heidegger. Man kan ikke argumentere mot Kierkegaards religiøse 

menneske, ikke mot Nietzsches viljestyrte Übermensch heller, og sannsynligvis ikke 

mot Heideggers autentiske Dasein. ”…our understanding of what is ‘called’ is not to 

be tied up with an expectation of anything like a communication.” (Heidegger, 1990, 

s. 318). Samvittighetens kall til Dasein er et kall om å finne sin autentiske 
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væremåte.129 Innholdet i dette kallet er ikke-kommuniserbart, og appellerer 

utelukkende til selvet. Således er både kravet om autentisitet og det autentiske 

menneskets tilknytningspunkter i verden unndratt kritikk fra andre. 

 

For den som har oppnådd autentisitet er det ikke snakk om hverken relativisme eller 

nihilisme, fordi han har kontakt med seg selv, kan han selvsagt ”cope with the world 

firmly and positively”. Spørsmålet er bare i hvilken grad de slutningene som fattes på 

grunnlag av denne kontakten med seg selv er åpne for inspeksjon og vurdering av 

andre (autentiske selv). En slik holdning kan like mye være en hersketeknikk som en 

åpning for intersubjektiv etikk. Kravet om ytre betydningshorisonter henger nøye 

sammen med opposisjonen mot den myke relativismen for Taylor. Selvdefinisjonen 

må foretas med tilknytning til absolutte verdier utenfor selvet for at en etisk debatt 

skal bli mulig. Ellers trekker individene seg inn i seg selv.130

 

Konklusjon 
 

Det er som nevnt litt problematisk å sammenlikne Taylors moralske ideal med 

Heideggers ontologiske eksistensial. På grunn av prosjektets natur slipper Taylor unna 

en substansiell debatt om hvorvidt verden faktisk har mening. Han kan bare hevde at 

dersom autentisitetsidealet skal ha noe for seg, så må et forhold i verden på en eller 

annen måte tillegges absolutt betydning. Heidegger er ”bare” ute etter å beskrive 

Daseins fenomenologiske væremåte. 

 

                                                      
129 Menneskets evne til å ha en samvittighet og dets evige følelse av skyld, beviser for Heidegger vår 
mulighet til å leve et autentisk liv, eller muligheten av at autentisitet eksisterer som grunnleggende 
eksistensial. ”The call of conscience has the character of an appeal to Dasein by calling it to its 
ownmost potentiality-for-Being-its-Self…” (Heidegger, 1990, s. 314). Det er dette at vi enten føler 
skyld overfor samfunnet, fordi vi har gjort noe galt, eller at vi føler skyld overfor oss selv, fordi vi har 
gått på akkord med vår egen overbevisning, som viser at vi opererer med autentisitet som et a priori 
eksistensial. Dersom vi ikke skulle ha en autentisk ”indre stemme”, hvordan ville det da være mulig å 
føle skyld overfor oss selv når vi gikk på akkord med våre prinsipper? ”I first hear ‘a call’ to be 
authentic. I owe it to myself to own my self. I feel responisble and, in response, attempt to satisfy this 
call but, failing to do so, feel guilty. Guilt thus attests my primordial search for authenticity.” (Golomb, 
1995, s. 112). 
130 Adorno opplever det totalt omvendt; at re-heroiseringen av verden via autentisitetssjargongen fører 
til en skjult autoritativ ideologi. Det spørs om ikke sammensmeltningen av etikk og autentisitet bare har 
re-okkupert posisjonen til den tidligere autoritative etikken som autentisitetsidealet skulle gi skyts til å 
bryte med. Vi skal komme tilbake til den diskusjonen under behandlingen av Autentisitetssjargongen. 
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Det som imidlertid har blitt klart, er at Heidegger ikke ”bare” er ute etter en nøytral 

beskrivelse av Daseins ontologiske strukturer, men også ønsker å gripe inn i, og 

forandre menneskers liv på det ontiske plan. Han ønsker å inspirere sine lesere til å 

søke en autentisk livsform der de ikke henfaller til automatisert væren. Sin autentiske 

livsform finner man lettest gjennom sin forholdning til sin egen død. Opplevelsen av 

sin egen endelighet genererer en aktiv forholdning til ens egen verden som igjen 

produserer angst, og et nytt fall tilbake til inautentisk væren. 

 

I og med Heidegger har autentisitetsidealet beveget seg fra å være knyttet til en 

individuell subjektivisme til å bli knyttet til en transcendental subjektivisme. 

Autentisitet er ikke lenger noe som individet selv kan hevde å inneha fordi det føler at 

det har det. Autentisitet har blitt noe absolutt som vi kan vurdere vår væren i forhold 

til. Der Kierkegaard og Nietzsche ville anført sine rent personlige overbevisninger 

som sannhetskriterium for en moralsk vurdering, ville kanskje Heidegger sagt at det 

bare tilsynelatende var deres egentlige overbevisning. 
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Sartres betoning av valgets primat 
Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) 

 

Der Heidegger er ute etter å definere det karakteristiske ved Dasein, ønsker Sartre å 

radikalisere det subjektivistiske kravet om å utelukke enhver slik fellesmenneskelig 

karakteristikk. Det er ingen felles kvaliteter som kjennetegner mennesket som sådan. 

Mennesket er radikalt fritt i enhver valgsituasjon. Et slikt fokus på friheten mener 

Sartre er felles for både religiøse eksistensialister (Jaspers og Marcel) og ateistiske 

eksistensialister (Heidegger, de franske eksistensialistene og Sartre selv). ”Det de har 

felles, er ganske enkelt det faktum at de mener at eksistensen går forut for essensen, 

eller – om man vil – at subjektiviteten må tas som utgangspunkt.” (Sartre, 1993, s. 

8).131

 

At subjektiviteten må tas som utgangspunkt vil i denne sammenheng si at mennesket 

ikke har en felles tilgrunnliggende natur eller disposisjon, men skaper seg selv i en 

radikalt fri viljesakt. Dersom det finnes en fellesmenneskelig faktor, må det være 

bevisstheten. Bevisstheten er i seg selv ingenting annet enn en intensjonal rettethet. 

Verden defineres og garanteres gjennom det menneskelige subjekt, som er 

karakterisert utelukkende av bevissthet. Bevissthet er alltid en bevissthet om noe. 

Bevisstheten er ikke noe i seg selv, så ettersom det finnes en bevissthet, må det finnes 

en verden.132 ”Sartre’s phenomenological reading of consciousness leads him to 

believe that there is no entity that is an original, authentic self or ego, as Rousseau 

tended to believe. Authenticity lies in the created products of consciousness – it is the 

creative process itself.” (Golomb, 1995, s. 132). Autentisitet er å finne i bevissthetens 

kontinuerlige hermeneutiske skapelse av sin verden. 

 

”Like Nietzsche, Sartre does not believe that introspection into one’s inner self can 

lead to knowledge of one’s authenticity or lack thereof.” (Golomb, 1995, s. 134). Det 

er bemerkelsesverdieg at Golomb her ikke nevner Heidegger. Heidegger står som vi 

har sett hverken for noen essensialisme eller selvrealisering gjennom introspeksjon. 

                                                      
131 Dette er vel et av de mest kjente sitatene av Sartre, men det er få, om noen, som nevner at han har 
det fra Heidegger. ”The essence of Dasein lies in its existence.” (Heidegger, 1990, s. 67). 
132 Eller noe som vi oppfatter som bevissthet. Det spiller liten rolle om vi kanskje lurer oss selv til å tro 
at vi har en bevissthet så lenge den fremtrer for oss som fenomen. Da er den uansett et virkelig aspekt 
ved vår verden slik vi har muligheter til å oppfatte den. 
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”My self is not primarily revealed when I engage in theoretical self-reflection; it is 

revealed when reflected in the worldly beings with which I concern myself.” 

(Zimmerman, 1981, s. 29). Det er riktig at fokuset for fundamentalontologien er 

subjektet, men det er ikke gjennom introvert refleksjon over sitt eget jeg at Dasein 

oppnår den erkjennelse som er karakteristisk for det. Det er gjennom en intim 

empatisk forholdning til tingene i verden som manifesterer seg som fenomener for 

Dasein. 

 

”Like Nietzsche, Sartre seems to limit himself to the momentary pathos of ‘now’ [i 

motsetning til Heidegger]. It is the present and not the future that determines 

authenticity, for in the present one has no potentiallity but is completely exteriorized – 

one is only what one reflects upon now.” (Golomb, 1995, s. 135). Siden individet 

hverken er ego eller selv, men utelukkende en bevissthet som ikke har innhold, kan 

den autentiske væren neppe ligge i fremtiden. Bevisstheten kan ikke vente på å få 

oppfylt sine potensialer i fremtiden, fordi det ikke finnes noen potensialer i 

bevisstheten. 

 

Ettersom bevisstheten ikke har direkte kontakt med verden,133 må den opprette 

kontakt gjennom en intensjonal rettethet mot verden. Forholdet mellom verden og 

bevisstheten foregår utelukkende på bevissthetens premisser. Det er ingenting i 

verden som kan bevege bevisstheten til å forholde seg til den på den ene eller andre 

måten. Bevisstheten er grunnleggende fri. Dermed blir bevisstheten i siste instans 

grunnlaget for definisjonen av autentisitet. Gjennom bevisstheten forholder jeg meg 

til verden, og de valg jeg foretar på bakgrunn av min bevissthet, definerer mitt selv. 

Jeg er autentisk, ergo velger jeg, eller bedre: Jeg velger, ergo er jeg autentisk. 

 

Mennesket eksisterer først og fremst som frihet. Men mennesket har også et 

innebygget behov for å være en fast størrelse, væren-i-seg.134 Akkurat som for 

Heidegger er angsten et viktig tema for Sartre. For Sartre oppstår imidlertid ikke 

angsten gjennom kontemplasjon av vår egen endelighet, men gjennom erkjennelsen 

av vår radikale frihet. At mennesket er karakterisert av grunnleggende frihet fører til 

                                                      
133 Slik for eksempel Heidegger hevdet. 
134 Sartre skiller mellom væren-i-seg og væren-for-seg. Væren-i-seg er karakteristisk for ting, mens 
væren-for-seg er karakteristisk for mennesker.  
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eksistensiell angst og forsøk på å knytte sitt selv til sosiale roller, yrker eller liknende. 

Slike fluktstrategier kaller Sartre ”mauvaise foi” som vi skal oversette med 

”uredelighet”.135 Når man knytter selvdefinisjonen an til slike ytre pakkeløsninger, er 

man uredelig overfor sin genuine menneskelighet – friheten. 

 

Når friheten på denne måten blir aktualiseringen såvel som definisjonen av 

autentisitet, er veien kort til et asosialt autentisitetsideal. ”While for Heidegger the 

‘fall’ is engendered by finality, for Sartre, as for Rousseau, it is brought about by 

sociability.” (Golomb, 1995, s. 129). Her kan vi trekke frem igjen et av poengene til 

Taylor; det er en prinsipiell grunnleggende forskjell på autentisitetsidealet og det han 

kaller ”self-determining freedom”. Den som ønsker å leve med et frihetskrav som er 

så radikalt at han først er fri når han ikke lenger er under påvirkning av andre, sabler 

også ned alle aktuelle betydningshorisonter som selvdefinisjonen kan anta betydning 

mot. Taylor mener dette ikke bare er en feilaktig tolkning av autentisitetsidealets 

egentlige implikasjoner, det er også en underkjennelse av menneskets grunnleggende 

dialogiske disposisjon. 

 

Psykoanalyse 
 

Freud sier at vi er alle syke. Av det må vi trekke konklusjonen at alle også er 

inautentiske. Det ligger i sakens natur at dersom hjernen fungerer som en oppdeling 

og en stillingskrig mellom id og ego, der ego representerer de sosiale ferdighetene 

som skal til for å overleve, vil alle være inautentiske dersom de lever i kontakt med 

andre mennesker. Eller til og med dersom de lever isolert, men opplever en splittelse 

mellom id og ego. I selve splittelsen ligger inautentisiteten. Det vil aldri være kontakt 

og/eller samstemthet internt i individets psyke dersom dette er tilfelle. Selv i tilfeller 

der id og ego samstemmer, og det skjer jo en sjelden gang, vil allikevel bevisstheten 

være der om at denne samstemmigheten ikke kan tilskrives noe annet enn en 

tilfeldighet fordi ego aldri kan forutsi de former for forkledning som id vil ikle seg for 

å hevde seg selv. 

 

                                                      
135 Den mest vanlige norske oversettelsen er det mer direkte “vond tro”, men jeg velger å oversette 
begrepet med “uredelighet” for å fremheve det mer aktive aspektet ved fenomenet.  
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Når psyken blir en kampplass mellom motstridende oppfatninger av hva som er ens 

eget selv, blir det vanskelig å være autentisk og også vanskelig å kunne tro på 

autentisiteten som ideal. Sartre går i følge Trilling videre og sier at psykoanalysens 

metode for å helbrede denne inautentisiteten ved å spore den opp og eksponere den, i 

seg selv er inautentisk. Dette gjør han via to ankepunkter: 

 

1. Det nevnte problemet med en dualistisk oppfatning av psyken. Selv om 

psykoanalysens mål er å få id og ego på linje, vil den alltid spille på egoets parti i 

og med at terapien er en bevisstgjøringsprossess. Id blir degradert til objekt for 

selvets erkjennelse og dermed ikke en del av det erkjennende selvet. ”Inevitably 

the extent of the subjectivization falls short of completeness and some part of the 

psychic facts remains in an unregenerate state of existence as an object.” (Trilling 

1972 s. 146) 

2. Hvem foretar sensuren? Freud beskriver fortrengningen som ubevisst, men 

hvordan kan en ubevisst størrelse foreta kvalitative valg angående hvilke impulser 

som skal fortrenges og hvilke som skal komme til overflaten? Sartre mener at 

dette er umulig, at det ligger en kunnskap om hva som bør fortrenges i selve 

fortrengningsakten. Dersom det gjør det, må fortrengeren ha bevissthet om alle de 

aktuelle impulsene som kommer og foreta diskriminerende valg mellom dem. 

 

Trilling legger til at denne forståelsen av ego og det ubevisste ble revidert av Freud 

selv i 1919. Freud utvidet da ego til å omfatte ubesvisste deler og inkorporerte så og si 

id i ego ved at han sa at ego var id’s rette hjem og at det ikke var skarpe grenser 

mellom ego og id. Dermed fremstår Sartres kritikk fra 1943 som en anakronisme. Den 

er enn en kritikk av en teori, en kritikk som opphavsmannen selv fremsatte overfor sin 

egen teori nesten et kvart århundre før. 

 

Valgets kvalme 
 

På samme måte som for Heideggers Dasein, er opplevelsen av eksistensen en 

fundamentalt ensom opplevelse for Sartres avsondrede tomme bevissthet. I sin første 

roman skildrer Sartre Roquentins utvikling mot en erkjennelse av værens kontingens. 

Tingene tappes gradvis for deres vante betydninger. Roquentin blir fremmed for 
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verden, og senere fremmed for seg selv. Eller kanskje han er fremmed for seg selv 

først, og dermed blir fremmed for verden? Poenget er imidlertid at individet må 

fremmedgjøre seg overfor verden for at den aktuelle friheten skal kunne oppstå. 

Roquentin må miste alt, også følelsen av fortiden, temporaliteten, for at han skal 

kunne fri seg fra de ytre kildene til påvirkning. Han må bli totalt fremmed for å bli 

totalt fri. 

 

Kvalmen oppstår hver gang gjennom en direkte fornemmelse av tingenes kontingens. 

Den er ikke noe resultat av en refleksjonsprosess. Den kommer på bakgrunn av en 

forutanelse om at verden er totalt meningsløs og at Roquentin dermed er fullstendig 

fri til å ta sine egne valg. Følelsen er så overveldende at den fører til fysisk ubehag. 

Erkjennelsen av individets radikale frihet fører til at han må bære byrden av å 

legitimere sin egen eksistens. Den kan prinsipielt ikke begrunnes i noe annet enn 

individet selv. Stilt overfor en slik virkelighet, kommer den kvalmende fornemmelsen 

av valgets ubegrensede muligheter og uendelige betydning. Den eneste redningen er 

musikken, eller kunsten generelt. ”Negressen synger. Så kan man altså rettferdiggjøre 

sin eksistens? Litt?” (Sartre, 1964, s. 220). Ved å gjøre sitt liv til en utlevelse av en 

estetisk dimensjon, kan individet overkomme valgets kvalme. Vi ser her hvordan 

løsningen minner om Nietzsches vektlegging av kreativistisk selvskapelse. 

Estetikkens lover legges som grunnlag for selvskapelsens legitimitet, og byrden av å 

gi verden mening blir forskjøvet over i estetikkens domene. Estetikken tillegges 

absolutt betydning, mening i seg selv. 

 

Den autentiske væren er for mennesket å være klar over sin radikale subjektivitet. 

Eksistensen går forut for essensen, altså er subjektet prinsipielt åpent. Man må 

erkjenne denne åpenheten for å ansvarliggjøre seg selv. Så snart man har innsett at 

man prinsipielt har alle muligheter, at man ikke består av noen form for 

forhåndsprogrammert væren, at situasjonen egentlig ikke styrer en, men at man er 

grunnleggende fri til å velge, vil man slutte å betrakte seg selv som væren-i-seg og gå 

over til å oppfatte seg selv som væren-for-seg. Slik vil Sartres fenomenologi forsøke å 

ansvarliggjøre hver enkelt person. Ytre press og identifikasjoner er bare illusjoner og 

eksempler på ”uredelighet” (mauvoise foi) som man må bli kvitt fortest mulig. Valget 

er ditt, og du alene er ansvarlig! 
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Taylor propaganderer også for en ”ansvarliggjøringens tidsalder”.136 Hvordan likner 

disse prosjektene på hverandre? Her er det av avgjørende betydning å fokusere på den 

rollen valget har hos Sartre. Siden subjektet ikke har noen annen essens enn sin 

bevissthet og dens rettethet, og siden den autentiske livsform er preget av en 

erkjennelse av dette faktum, vil selvdefinisjonen foregå i hvert enkelt valg et 

menneske foretar. Selve det å velge er det karakteristiske ved autentisk væren. Jeg må 

ha absolutt frihet for at valget skal kunne være mitt i egentlig forstand. Slik er også 

selve det å definere seg selv en tilbøyelighet som bør unngås. Jeget eller selvet er også 

aspekter som legger bånd på vår frihet. ”Et autentisk forhold til verden innebærer at 

”jeg”et ikke (lenger) er noe objekt som min refleksjon frembringer, og som jeg setter 

mine handlinger i forhold til.” (Østerberg, 1998, s. 257). Således virker det som Sartre 

var klar over at en fornuftig selvdefinisjon ville måtte forholde seg til noe annet enn 

seg selv, men han ville heller ofre selvet enn friheten.137

 

Taylor og Sartre har med andre ord forskjellige syn på hva autentisitetsidealet egentlig 

innebærer. For Sartre innebærer det å frigjøre seg radikalt fra ytre påvirkninger for å 

kunne ta absolutt ansvar for sine handlinger. Et slikt prosjekt innebærer inget krav om 

selvdefinisjon. Man kan være autentisk uten å måtte forholde seg til noe selv. For 

Taylor er selvdefinisjonen et av hovedpoengene ved autentisitetsidealet. Det er å leve 

i kontakt med en stadig re-artikulasjon av sin identitet. Til et slikt prosjekt trenger 

man både en distinksjon mellom vesentlige og uvesentlige valg,138 og en 

perspektivering av de vesentlige valgene i forhold til vesentlige betydningshorisonter. 

 

Sartre beskriver en radikal subjektivisme, men selve beskrivelsen hans skal være 

hevet over det subjektive akkurat som Heideggers ontologi. Det at Taylor ikke tar tak 

i problemet med forholdet mellom subjektet og verden, men bare hevder at: 

”Horizons are given.” (Taylor, 1991, s. 39) og at: “Which issues are significant, I do 

                                                      
136 Se: Taylor, 1991, s. 77. 
137 Golomb tolker Sartre annerledes enn Østerberg på dette punktet. ”Sartre implies that the more 
intense the reflection on one’s consciousness, the clearer the sense of ‘me’, ‘I’ or ‘self’ that emerges. 
Hence the more reflective one is, the more authentic one becomes.” (Golomb, 1995, s. 136). 
Spørsmålet er om ikke Østerbergs tolkning stemmer bedre med hva vi hittil har sagt om Sartres 
frihetsfilosofi. Hvordan skal man kunne forutsette at Sartre mente man burde skape et sterkt bilde av et 
selv når det er nettopp gjennom en fremmedgjøring overfor verden at den nødvendige valgfriheten kan 
oppstå? Den valgfriheten som karakteriserer det frie, ansvarlige individ? Sartre sier at; ”Jeg’et er et 
blodtørstig uhyre!” (Østerberg, 1998, s. 257). 
138 “Strong and weak evaluations”. 
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not determine.” (Taylor, 1991, s. 39) uten å nevne Sartres fenomenologiske ontologi 

som hevder at nettopp det motsatte er tilfelle, kan nok sees på som litt historieløst. 

Taylor har en lengre passasje der han angriper den subjektivistiske filosofien som ser 

valget i seg selv som det viktigste karakteristikum ved den menneskelige eksistens.139 

Man kunne nok tenkt seg at han dermed skulle ha nevnt Sartre som, som vi har sett, 

sannsynligvis er den mest prominente forsvareren av det frie valgets eksistensielle 

betydning. Det gjør Taylor ikke, men han imøtegår allikevel Sartres 

grunnforutsetninger for opphøyelsen av valget til en gral. 

 

Dersom selv-valget skal ha noen som helst betydning, må det foretas mot en bakgrunn 

av betydningsfulle størrelser. Autentisitetsidealet krever at selvdefinisjonen skjer i 

forhold til betydningshorisonter som eksisterer forut for subjektet. De kan ikke være 

valgt av subjektet, for da har de egentlig ingen slik betydning, og de kan ikke bli sett 

på som en del av subjektets selvskapte verden, for da er de like kontingente. Derfor 

gir da også Sartre opp autentisitetsidealet til fordel for sin fenomenologiske ontologi. 

Han betrakter hensynet til sin presentasjon av subjektet som verdensskapende 

bevissthet som viktigere og riktigere enn subjektets higen etter autentisitet. ”He 

encourages readers to give up their futile desire for unconditional authenticity…” 

(Golomb, 1995, s. 155). 

 

Det som skiller Taylor fra Sartre er dermed i bunn og grunn den eventuelle verdien av 

autentisitetsidealet. Taylor gjør da også oppmerksom på at dette er grunnpremisset for 

hele hans behandling av fenomenet; at man må godta postulatet om at ”…authenticity 

is a valid ideal.” (Taylor, 1991, s. 23). Det følger med logisk nødvendighet at dersom 

autentisitetsidealet er premisset, skal ytre betydningshorisonter anerkjennes og legges 

til grunn for selvdefinisjonen. Slik det fremstår ved å sammenlikne de to, ser man 

tydelig at den viktigste forskjellen mellom dem er Sartres fenomenologiske ontologi. 

Taylor er rett og slett ikke enig med Sartre i at subjektet skaper sin egen verden og 

best kan beskrives som en intensjonelt rettet innholdsløs bevissthet.140

 

                                                      
139 Se: Taylor, 1991, s. 37-38. 
140 Likevel er det et åpent spørsmål om ikke Taylor henter litt fra Sartre når det gjelder selvets eksistens 
forut for betydningshorisontene. Finnes det et selv forut for omfavnelsen av en ytre betydningshorisont, 
eller er mennesket kanskje karakterisert av å være en tom intensjonell bevissthet før noe ytre kan gi 
betydning til selvdefinisjonen? Vi skal komme tilbake til dette i konklusjonen. 
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Relativisme 
 

Sartres vektlegging av valget i seg selv innebærer en grunnleggende formalisme som 

også innebærer en relativisme.141 Det er mindre farlig hva man velger, bare valget er 

foretatt fritt og selvstendig. Det finnes faktisk ingen instanser som kan gi grunnlag for 

å hevde at valget av det ene eller det andre burde ha prioritet, være riktigere eller mer 

menneskelig! Det eneste vi kan vite sikkert er at verden eksisterer, fordi vi har en 

bevissthet som er rettet mot den. Vi kan ikke vite noe om eventuelle evige, absolutte 

eller autoritative størrelser i verden som sådan. Derfor blir det frie valg det eneste som 

har verdi. Samfunnet eller forholdet til andre vil således være preget av et ideal om 

gjensidig minimalisering av begrensningen man legger på de andres frihet. Her kan 

det kanskje være på sin plass å minne om Garcins ord; ”Helvete, det er de andre!”. 

 

Sartres frihetsfilosofi er et forsøk på å ansvarliggjøre oss. Hver person må forholde 

seg til sin ultimate frihet og ikke skylde på ytre omstendigheter. Likevel blir det et 

pertinent spørsmål om hvorvidt man da kan ta stilling til andres utlevelse av sitt 

autentiske jeg. For det første er det dette at jeg ikke skal legge begrensninger på den 

andres autentisitet. Hvordan skal jeg klare å unngå å gjøre det hvis jeg skal kritisere 

vedkommendes oppfatning av noe som helst? For det andre er det problemet med 

tilgangen på informasjon om verden. Dersom erkjennelsen er grunnleggende 

subjektiv, hvordan kan jeg da si noe som helst med overbevisning når den andre 

erkjenner det samme forholdet på en fundamentalt annen måte? Fenomenologien skal 

i utgangspunktet redde mennesket ut av avsondretheten,142 men selv om verden 

fremtrer som fenomener, er det ikke noe i Sartres filosofi som skulle tilsi at det er 

noen nødvendig likhet mellom forskjellige menneskers opplevelse av fenomenene. 

Dermed er vi som mennesker avskåret fra å kunne hevde noe annet enn vår personlige 

oppfatning. 

 

Også Golomb kommer så vidt inn på problemet med den implisitte relativismen i 

Sartres fenomenologiske ontologi. ”But if the nature of consciousness, which Sartre 

must paradoxically posit, is geuinely the same for all, and fundamentally empty, how 

                                                      
141 Dyrkingen av valget i seg selv, antar en form for estetisering av det å velge. Vi ser det blandt annet 
på slutten av Kvalmen der redningen blir det estetiske prosjekt. Slik fremstår Sartres voluntarisme også 
som en formalisme der innholdet ikke spiller noen rolle, bare man velger. 
142 Gjennom en opphevelse av subjekt-objekt skillet. 
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can one validly make any value-judgements of, or distinctions between, different 

‘fundamental projects’?” (Golomb, 1995, s. 158). ”Fundamentale prosjekter” er de 

grunnleggende valg individet har tatt, og som danner forståelseshorisonten personen 

tolker verden igjennom. ”Disse grunnleggende valgene eller prosjektene (som utgjør 

det som kalles vår ”karakter” eller ”vesen”) er vi vanligvis ikke klar over, og om vi 

reflekterer over dem, lar de seg sjelden forsvare helt og fullt. For bare de prosjekter 

som uttrykker og avdekker egen og andres situerte frihet er moralske.” (Østerberg, 

1998, s. 257).  

 

Sartre versus Taylor 
 

”The elitist tone of the nineteenth-century thinkers on authenticity is drowned out by 

the noise of everydayness.” (Golomb, 1995, s. 144). Man kan nok si at Taylor 

representerer en viss slik elitisme på mange måter. Særlig er vekten på artikuleringen 

viktig i denne sammenheng. ”The general feature of human life that I want to evoke is 

its fundamentally dialogical character.” (Taylor, 1991, s. 33). Det er et moralsk poeng 

for Taylor i dette å artikulere standpunkter og moralske vurderinger idet de da trer inn 

i en ny virkelighet både for den som snakker og for de som hører på. Det er et poeng i 

seg selv å få satt ord på de ofte utelukkende underforståtte og implisitte normene som 

ligger til grunn for våre moralske vurderinger, både fordi det først da blir mulig for 

andre å forholde seg til de underliggende normene, og fordi vi selv må ta stilling til 

disse på en grunnleggende ny måte. ”Your feeling a certain way can never be 

sufficient grounds for respecting your position, because your feeling can’t determine 

what is significant.” (Taylor, 1991, s. 37). Følelser er et generelt dårlig grunnlag å 

bygge et standpunkt på. Men en slik vektleggelse av artikulasjonens både moralske og 

erkjennelsesfilosofiske betydning favoriserer den som måtte være flinkest til det, altså 

retorikeren eller den generelt høyt utdannede. 

 

”I am not what I am, and I pursue this realization by overcoming the seductive 

invitations of bad faith I encounter everywhere, with their offers of a self I can never 

have.” (Golomb, 1995, s. 152). Selvet er en ikke-eksisterende falsk overbevisning. 

Dermed kan man bare oppnå autentisitet ved å erkjenne at alle lettvinte 

identifikasjoner er sprøyt. Alle forsøk på sammenfatning av et genuint selv er en 
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illusjon som understreker individets inautentisitet. Lest på denne måten vil Taylor 

skille seg grunnleggende fra Sartre. Ikke fordi Taylor mener at vi har en ”essens” som 

må virkeliggjøres, identiteten er i stadig forandring, men fordi det er gjennom slike 

tentative artikuleringer at vi definerer oss selv. For han mener at vi faktisk har en 

identitet. I følge Taylor manifesterer vi denne identiteten gjennom vår kontinuerlige 

artikulasjon av vårt eget selv. Det vil si vår posisjonering i et moralsk rom som står i 

tilknytning til en offentlig sfære. Det er bare slik vi kan bli så ansvarlige at vi også 

kan kritisere andre (autentiske) personers moralske normer. 

 

Hittil har fokus hos alle tenkerne vi har gjennomgått vært på verdien av forskjellige 

former for autentisitet. Deres tanker har vært bidrag til autentisitetsidealets historie og 

utvikling på den måten at de har forsvart individets integritet og autonomi. Vi har sett 

en dreining i fokus fra vekten på personlig overbevisning hos Kierkegaard og 

Nietzsche til forsøk på ontologske utlegninger hos Heidegger og Sartre. Vi har også 

sett at dreiningen i fokus forandrer lite når det gjelder forfatternes normative og 

didaktiske hensikter. De er grovt sett de samme; å lokke leserne til å velge en 

autentisk livsførsel. 
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Kapitel V – Polemikk mot autentisitetsidealet 
 

I dette kapitelet skal vi se på en tenker som har fått litt mer avstand til idealet og som 

inntar en noe mer kjølig holdning til dets kvalitative verdi. Adorno bruker en 

språkanalytisk innfallsvinkel, en slags tidlig diskursanalyse. Han skiller seg fra 

tenkerne vi har beskrevet hittil ved at han betrakter autentisitetsidealet som et 

historisk fenomen mer enn som et aktuelt filosofisk ståsted. Adorno var en samtidig 

av Heidegger, og konkurrerte med ham om å være den mest prominente outsideren i 

det intellektuelle Tyskland i mellom- og etterkrigstiden. 

 

Theodor W. Adorno : Autentisitetssjargongen 

Theodor Wiesengrund Adorno (1903 – 1969). 

 

Adornos lille blå bok Autentisitetssjargongen ble opprinnelig skrevet som en del av 

det større filosofiske verket Negativ dialektikk (1966), men ble tatt ut av dette som 

egen bok både fordi omfanget av teksten ble for stort og fordi den benyttet en 

sosiologi og en ”linguistic physiognomy” (Adorno, 1973, s. xix) som ikke passet inn 

med resten av verket. Teksten ble dermed gitt ut som en egen bok med originaltittelen 

Jargon der Eigentlichkeit : Zur deutschen Ideologie.143

 

Teksten fremstår likevel ikke som en bok i tradisjonell akademisk forstand. Bortsett 

fra en ”Notiz” bakerst i boken, som er en firesiders refleksjon rundt metoden benyttet 

i hovedteksten, skrevet i juni 1967 – altså ikke opprinnelig en del av boken – er 

teksten fullstendig fri for overskrifter, begrepsavklaringer og bibliografi. Det er 165 

sider sammenhengende tekst. Ingen tematiske avgrensninger, momenter som kunne 

ha hjulpet til å løfte leseren ut av selve teksten for å bidra til egenrefleksjon over 

forfatterens fremstillingsmåte. Ingen avsnitt der selvrefleksjon eller selvkritikk 

kommer frem fra forfatterens side. Ingen begrepsavklaringer som kan belyse 

forfatterens intensjoner eller de illokusjonære nivåene i teksten. Bare tekst. Side opp 

og side ned. 

                                                      
143 Jeg vil i det følgende hovedsakelig forholde meg til den engelske oversettelsen av teksten. Der det er 
snakk om poenger av lingvistisk karakter, vil jeg imidlertid trekke inn den tyske versjonen for å 
understøtte tolkningene. 
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Det er ikke umiddelbart enkelt å forstå bakgrunnen for en slik fremstillingsmåte. Hva 

er grunnen til å skrive så leserfiendtlig? Og hvorfor holde tilbake alle 

begrepsavklaringer? Kanskje Arnfinn Bø-Ryggs kommentar i Vestens tenkere til 

Adornos forfatterskap kan være til hjelp? ”Innsikt har intet annet feste enn sin egen 

fremstilling. Derav hans forkjærlighet for aforismen, fragmentet og ikke minst 

essayets åpne, kritiske og selvreflekterende form, der temaet blir til mens det tydes.” 

(Bø-Rygg, 1998, s. 334). Det er i tilfelle snakk om en meget spesiell form for essay 

når det gjelder den foreliggende boken. Spørsmålet blir kanskje lettere å besvare når 

vi har kommet lenger i analysen. Derfor blir dette et av de spørsmålene som 

fortløpende skal stilles til teksten. 

 

Kanskje han er ute etter å irritere leseren for at vedkommende skal være maksimalt 

kritisk til teksten og dermed få mest mulig ut av den. Kanskje er han bare en 

tåkefyrste som ikke ønsker at tankene hans skal være for lett tilgjengelige. Det er lett å 

innta en kombinasjon av de to holdningene når man kommer over passasjer som: 

“Solange Philosophie ihrem Begriff genügte, war sie auch sachhaltig. Im Rückzug 

aufs Ideal ihres reinen Begriffs gibt sie sich selbst auf.” (Adorno, 1964, s. 137) – Så 

lenge filosofien holdt seg til sine egne begreper, hadde den innhold. Men i 

tilbaketrekningen til idealet om dens rene begreper, marginaliserer den seg selv.144 

Hva er forskjellen på egne begreper og idealet om rene begreper i denne 

sammenheng? Det er sikkert mulig å finne mening i en slik uttalelse,145 men Adorno 

gjør det opp til leseren å dedusere seg frem til en plausibel fortolkning av setningen. 

Han gjør seg lite sikret mot misforståelser og feiltolkninger ved å være så vag i 

terminologien. 

                                                      
144 Den engelske oversettelsen tolker setningen litt annerledes enn jeg gjør: ”As long as philosophy was 
in line with its own nature, it also had content. However, in retreating to the ideal of its pure nature, 
philosophy cancels itself out.” (Adorno, 1973, s. xix). Setningen blir desverre ikke mer forståelig av 
den grunn. Når forfatteren ikke sier noe som helst om forskjellen mellom filosofiens egen natur og rene 
natur, har han ikke bestrebet seg på å gjøre det enklere for leseren. 
145 Det er mulig at Adornos poeng henger nøye sammen med hans fremstillingsmåte. Filosofien bør 
ikke trekke seg tilbake til idealet om sine rene begreper, fordi filosofi ikke bare er filosofi. Filosofien er 
også påvirket av materielle samfunnsstrukturer og skjulte ideologier i språket. Filosofi henger derfor 
sammen med sosiologi, historie, den diskursive virkelighet og ideologi. Slik ønsker han å kombinere 
alle disse feltene i sin egen tekst for ikke å støtte opp under inntrykket av at filosofien kan oppholde seg 
i et rent rom upåvirket av de samfunnsmessige forholdene forøvrig. Dermed ser vi også tydelig den 
marxistiske kritikken av Heidegger “rene” værensfilosofi; de materielle forholdene, og 
samfunnsforholdene generelt må trekkes inn i filosofien. 
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Uansett hva beveggrunnen for å unngå tematisk oppdeling av teksten kunne ha vært 

fra forfatterens side, vil jeg gjøre en tematisk inndeling av analysen av boken for å 

lette lesningen, kritikken og selvrefleksjonen her, i denne sammenheng. Adorno 

beveger seg innenfor en mengde felter i sin kritikk av den rådende 

autentisitetssjargongen.146 Alle perspektivene vil ikke være like interessante i vår 

sammenheng, men det er ikke alltid lett å holde for eksempel den sosiologiske 

kritikken fra den ideologiske eller moralfilosofiske. Likevel er det nødvendig med 

visse grep for å gjøre kritikken forståelig og aktuell i forhold til å historisere Taylors 

forsøk på å etablere et restituert autentisitetsideal. Kort sagt vil jeg dele Adornos 

kritikk inn i følgende tematiske kategorier: (1) En ideologisk kritikk utfra marxisme, 

materialisme og antiautoritær ideologi. (2) En filosofisk kritikk, med 

underkategoriene; kritikk av idealet om å formidle sin person, moralfilosofisk kritikk, 

og kritikk av Heideggers ontologi. (3) En sosiologisk kritikk; hvordan 

autentisitetssjargongen henvender seg til én type sosialt situerte mennesker. 

 

Det vil som sagt være vanskelig å holde disse kategoriene rene for hverandres 

påvirkning, men det må holdes i mente at de bare er hjelpemidler for å systematisere 

de ellers nokså komplekse tankestrukturene som fremmes i teksten. 

 

Ideologikritikk fra kritisk teori 

 

Adorno oppfatter språk som ideologi. Ideologien har skjult seg i språket og legger, via 

språket, føringer på hvilke tanker som betraktes som legitime, holdbare eller 

korrekte.147 ”Ideology has shifted into language.” (Adorno, 1973, s. xxi). Derfor antar 

hans kritikk den formen den gjør; en avsløring av de kodene som legges inn i en 

bestemt type ord, og en påvisning av hvilke typer ord som går igjen i en viss type 

sjargong. Adorno nevner ”eksistensiell”, ”i avgjørelsen”,148 ”oppdrag”, ”appell”, 

                                                      
146 Heretter vil jeg, i tråd med Adorno selv, bruke “sjargongen” som substitutt for 
“autentisitetssjargongen”. 
147 Adorno har ikke gått så langt som Michel Foucault kom til å gjøre i sin bok Tingenes orden fra 
1966, to år etter Autentisitetssjargongen utkom første gang. Det er ingen utviklet poststrukturalisme 
hos Adorno, men tilnærmingsmåten til de språklige strukturenes dominans over et kulturfelt kan minne 
om Foucaults beskrivelse. 
148 “«in der Entscheidung»” (Adorno, 1964, s. 9). 
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”møte”, ”ekte samtale”, ”utsagn”,149 ”anliggende”,150 og ”tilknytning” som eksempler 

på type ord fra sjargongen som har fått en hegemonisk plass i det tyske språket. 

 

Det som er utpreget ved sjargongens språklige form, er at den legger et mystisk slør 

over all menneskelig samtale. ”When it [sjargongen] dresses empirical words with 

aura, it exaggerates general concepts and ideas of philosophy – as for instance the 

concept of being – so grossly that their conceptual essence, the mediation through the 

thinking subject, disappears completely under the varnish.” (Adorno, 1973, s. 12). For 

eksempel ”væren” får en ekstremt utvidet betydning slik Heidegger bruker det. 

Heidegger snakker om ”væren” som om det var noe mer enn det du og jeg oppfatter 

det som. Ordet får en betydning som skal vitne om noe mer enn det det er. Det skal si 

noe om verdens faktiske sammenheng, men den sammenhengen er prinsipielt 

ukommuniserbar.151 Dermed strander den filosofiske debatten på subjektets 

opplevelse av verden, og diskursen blir tilgriset og ugjennomsiktelig, mener Adorno. 

 

Materialisme og marxistisk kritikk 

 

Sjargongens begrepsapparat forespeiler at det viktige i livet ikke er av materiell 

karakter. Det viktige er ”den sterke samtalen”, ”avgjørelsen”, ”livskall” osv. I følge 

Adorno fører et slikt fokus på ikke-materielle forhold til en passivisering og 

avsondring av individene. Når det ikke er de materielle forhold som er de viktigste for 

folk flest, vil heller ikke arbeiderne klare å fokusere på å gjøre opprør mot sine 

undertrykkere. Autentisitetsidealet er for Adorno en borgerlig ideologi som er 

designet for å undertrykke massene. Det er en måte å bortforklare verdens faktiske 

urettferdighet på. Eller bedre; å ta fokus vekk fra de faktiske materielle forhold og 

over på en mystisk betoning av livets ikke-materielle kvaliteter. 

                                                      
149 “Aussage” (Adorno, 1964, s. 9). I den engelske oversettelsen er ordet oversatt med “statement” 
(Adorno, 1973, s. 6), noe som bedre kan gi oss innsikt i den aktive rollen som Adorno legger i begrepet 
“utsagn”. Vi vil komme tilbake til dette under avsnittet “Kritikk av idealet om å formidle sin person”. 
Nå er det bare viktig å påpeke at vi ikke sikter til et “utsagn” i sin løsrevne forstand, men som en del av 
et menneskes manifestering av seg selv, altså som et “statement”. 
150 “Anliegen” (Adorno, 1964, s. 9). Her også kan den engelske oversettelsen være til hjelp for å 
tydeliggjøre Adornos poeng. “Anliegen” er oversatt med “concern”, hvilket får oss til å skjønne at det 
ikke er snakk om et hvilket som helst anliggende, vi kan kanskje si at det er snakk om et 
“hovedanliggende” så fremt som det er et hovedanliggende i individets liv. Altså at det er av 
(eksistensiell) betydning for personen. 
151 Vi vil komme tilbake til de filosofiske implikasjonene ved Adornos vektlegging av “the mediation 
through the thinking subject” under behandlingen av den filosofiske kritikken av Sjargongen. 
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Dermed ser vi en marxistisk kritikk av autentisitetsidealet som borgerlig ideal. 

Proletariatet blir lurt til å adoptere en borgerlig ideologi som egentlig ikke har noe å 

tilby dem fordi de lever under en komplett forskjellig materiell situasjon.152 ”It [den 

kulturelle ”overbygningen” som sjargongen er et symptom på] deluded them into 

believing that they were something special. Through this delusion the superstructure 

made them toe the bourgoise line, while in the meantime, thanks to a lasting market 

boom, that superstructure has become the universal ideology of a society which 

mistakes itself for a unified middle class.” (Adorno, 1973, s. 20). Retorikken rundt 

autentisitetsidealet er en borgerlig retorikk. Det er snakk om en type identifikasjon 

som har lange røtter tilbake i de aristokratiske dygder. I den formen retorikken får hos 

forfattere som for eksempel Herman Hesse, kan vi snakke om et åndsaristokratisk 

ideal.153 Betoningen av det spirituelt avsondrede individ og dets søken mot modning 

av sitt potensiale er et fundamentalt ensomt prosjekt i Hesses romaner. 

 

Slik trer Adornos prosjekt tydeligere fram; sjargongen er skadelig fordi den lukker 

individene inne i sin introspeksjon, og hindrer kollektivistiske forankringspunkter, 

som for eksempel proletariatets kamp mot kapitalismen. Istedet innkapsler individene 

seg i seg selv og sin egen opplevelse og utbytte av den ”eksistensielle samtalen”. I 

følge Adorno overføres den subjektive vendingen som dette avstedkommer til en 

forbrukermentalitet som besegler forbrukersamfunnet og dermed kapitalismen.154

 

”The pride in controlling phenomena in their undisfigured state bases itself 

inexplicitly on a certain judgemental claim: that the world is divided up into thingly 

pieces through an unraveling thought-process, not through the structure of society.” 

(Adorno, 1973, s. 144). De erkjennelsesfilosofiske implikasjonene i Heideggers 

fundamentalontologi, blir for subjektivistiske i den forstand at erkjennelsen trekkes 

inn i hvert enkelt menneskes intime forhold til sin verden. Basis for 

                                                      
152 Proletariatet har mer bruk for brød enn sirkus, kunne man si, mens borgerskapet har nok brød og 
trenger derfor den eksistensielle samtalen, eller sirkus som Adorno betrakter den som… 
153 Se bøker som Sidharta, Demian, Narciss og Gullmunn og til en viss grad Steppeulven. De tre første 
er ganske klare dannelsesromaner med et sterkt fokus på det enestående individet. Steppeulven bærer 
mer preg av å sette spørsmålstegn ved fruktbarheten til idealet om avsondrethet og ekstrem integritet. 
154 Adornos læremester Paul Tillich har også påpekt sammenhengen mellom individualistiske ideer og 
forbrukersamfunnet. Man kan nok også si at Adorno bygger på Max Webers innsikt i den 
protestantiske etikkens grunnleggende individfokuserte arbeidsmentalitet i Den protestantiske etikk og 
kapitalismens ånd.  

 113



erkjennelsesfilosofien blir da grunnet på seg selv. Samfunnets og verdens premisser 

tas ikke i betraktning, og det finner Adorno uakseptabelt. 

 

Marx’ kritikk av kapitalismens fremmedgjøring av individene fokuserer på de 

materielle premissene som ligger til grunn for den industrialiserte verdens 

umenneskelighet.155 Det er gjennom en endring av de materielle forhold; 

produksjonesforholdene, at fremmedgjøringen kan bekjempes. Adorno oppfatter 

Heideggers betoning av individets intime forholdning til sin verden som 

undergravende for klassekampen. Proletariatet blir lurt til å tro at deres materielle 

situasjon ikke er viktig. Heideggers beskrivelse av inautentisk væren har re-okkupert 

den posisjonen som Marx’ lære om fremmedgjøringen en gang hadde, og som den, i 

følge Adorno, fortsatt burde hatt. 

 

Skjebnens ironi – sjargongen som autoritet 

 

Som vi har sett tidligere, innebærer autentisitetsidealet prinsipielt en opposisjon mot 

automatiserte identifikasjoner og allment akseptert moral.156 For Adorno har 

imidlertid sjargongen selv blitt den allmenne moral og representanten for automatisert 

identifikasjon. At ønsket om autentisitet på den måten har blitt hegemonisk kan 

betraktes som en skjebnens ironi, fordi det i utgangspunktet innebærer en opposisjon 

mot det allmenne. ”The resonant directive of the jargon, that its thought should not be 

too strenous, because otherwise it would offend the community, also becomes for 

these people the guarantee of a higher confirmation.” (Adorno, 1973, s. 14). 

 

Adorno opplever sin samtid som så preget av autentisitetsidealet at det selv blir et 

absolutt som man ikke kan stille spørsmål ved. Det er likevel besynderlig hvordan han 

bare hevder dette uten å gå inn på noen mer substansiell analyse av hva idealet faktisk 

innebærer. Både Taylor, Trilling og Golomb hevder at det ligger en opposisjonell 

tilbøyelighet til grunn for autentisitetsidealet, idet det forlanger brudd med sosiale 

konvensjoner for å realisere og artikulere sin identitet.  

 
                                                      
155 Se: Trilling, 1972, s. 122 – 124. 

 114



Adorno kritiserer sjargongen for at den understøtter autoritær bruk av selvet som 

sannhetsgaranti. Et utsagn157 skal ikke godkjennes på grunn av hva det faktisk 

inneholder rent logisk. Man blir tvunget til å godta utsagnet på grunn av at avsenderen 

har lagt sin person i det. Dermed er det lite man kan invende, og sjargongen får en 

autoritær virkning. ”Someone speaks and, thanks to the elevated word ”statement,” 

what he says is to be the sign of truth…” (Adorno, 1973, s. 15). Dersom jeg kommer 

med en uttalelse som bryter mot all moral og vanlig fornuft, er det likevel lite man 

kan innvende dersom jeg anfører at dette er et uttrykk for hele min person. 

 

Adorno bruker ganske mye plass på å kritisere sjargongens overfokusering på det 

talende subjektet på bekostning av ”…the pure attention to the subject matter…” 

(Adorno, 1973, s. 9). Man skulle tro at et rent fokus på sakens kjerne ville kreve større 

presisjon i omgang med begrepene spesielt, og mindre grad av subjektivt betonet 

sjargong generelt hos forfatteren selv også, men tydeligvis gjelder ikke disse 

innsigelsene for Adornos egen fremstilling av tingene.158 Kanskje det er for å unngå å 

trekke fokus mot sin personlige mening om tingene at Adorno avholder seg fra å 

definere hvordan begrepene skal forstås i hans sammenheng? 

 

Dersom han nekter å definere sine begreper for å unngå at hans påstander blir 

oppfattet som subjektivt forankret, kan vi kanskje bedre forstå passasjer som: ”A 

profane language could only approach the sacred one by distancing itself from the 

sound of the holy, instead of by trying to imitate it.” (Adorno, 1973, s. 12). Hva er det 

hellige, hva er lyden av det hellige? Hva er det hellige språket i denne sammenheng? 

Adorno gir oss som lesere minimal mulighet til å få tilgang til hans begrepsapparat i 

forhold til hans påstander. Adorno har forsåvidt oppnådd sitt mål i den forstand at det 

garantert ikke er hans selv eller person som blir kommunisert. 

 

                                                                                                                                                        
156 Ikke i den forstand at autentisitetsidealet krever negasjon av allment godtatte normer, men det 
krever at man stiller spørsmål ved om disse normene virkelig er tilsvarende dem man selv ønsker å stå 
for. 
157 Husk det aktive aspektet Adorno tillegger begrepet. Vi skal straks komme tilbake til hvorfor dette er 
så viktig. 
158 ”Heidegger is by no means incomprehensible,…, but he lays around himself the taboo that any 
understanding of him would simoultaneously be falsification.” (Adorno, 1973, s. 93). Med sin egen 
vaghet med hensyn til begrepsavklaringer og tematiske inndelinger, fremstår en slik kritikk av 
Heidegger i et litt ironisk lys. ”…en leser som har strevet med Adornos Konstruction des Ästhetischen 
eller endog våget seg på Negative Dialektik, blir underlig til mote ved stil-kritikken, som synes å ”slå 
om” og kaste et ironiens skjer tilbake på Adornos egen stil.” (Heyerdahl, 1979,  s. 71). 
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Men i hvilken grad blir ”the subject matter” egentlig kommunisert i disse 

eksemplene?159 Adorno ønsker åpenbart ikke å fortelle hva han mener om et 

saksforhold. Han ønsker heller å fokusere strengt på sakens kjerne for å beskrive 

problemer i forhold til saken selv. Han vil ikke komme med subjektivt fundamentert 

synsing. Problemet blir bare at når termer ikke blir definert for å avgrense deres 

mening i denne sammenheng, det vil si; i den sammenheng som Adorno bruker dem, 

fordi han ikke vil at de skal dreie fokus vekk fra saken og over på ham selv, er det 

desverre slik at også den objektive siden av fremstillingen lider.160 Adorno vil ikke 

trekke oppmerksomheten over på seg selv, slik brukerne av sjargongen gjør, for ikke å 

fremstå som autoritær. Å definere termer og tematikker er en strategi som likner på 

sjargongens uredelige dobbeltkommunikasjon.161

 

Dermed beveger vi oss over på den filosofiske kritikken av sjargongen. Den 

autoritære siden av sjargongen bygger på en tilsløring av de moralske 

forankringspunktene som normative utsagn forankres i. Gjennom sjargongen, 

forankres de i følge Adorno utelukkende i selvet, og innebærer derfor en moralsk 

subjektivisme. 

 

Filosofisk kritikk 

 

Adorno er først og fremst ute etter å avsløre ideologi som har infisert språket. 

”Contemporary German ideology is careful not to pronounce definite doctrines, such 

as liberal or even elitist ones. Ideology has shifted into language.” (Adorno, 1973, s. 

xxi). Likevel har ideologien et filosofisk grunnlag som han også må kritisere. Vi skal 

                                                      
159 Dette er bare et lite utdrag av alle de mulige eksemplene på at terminologien konsekvent forblir vag 
og teksten lite kommunikativ. 
160 Uten terminologiske definisjoner minker graden av selvutlevering og subjektiv innflytelse i teksten, 
men også den rasjonelle objektive debatten vanskeliggjøres ettersom logikken dermed blir spilt ut over 
sidelinjen. Når det ikke foreligger en fortolkningsnøkkel, det vil si en terminologisk avklaring, som 
man kan grunnlegge logiske deduksjoner eller analyser ut fra, har man ingenting annet enn sin rent 
subjektive fortolkning av disse å forholde seg til. Dermed er Adorno selv med på å skru til skruen enda 
en omdreining. Hans egne analyser vil anspore til et vell av forskjellige subjektivt baserte forståelser 
som alle nærmest utelukkende vil måtte basere seg på fortolkninger av hans terminologi. Avklaring av 
begreper og de filosofiske forutsetningene for en gitt argumentasjon er for Adorno bare pedanteri: 
”Such pedantry still propagandizes for an allegedly radical philosophical reflection, which it presents 
as a solid science. The pedantry, in addition, is repaid by a side result: that it simply never arrives at 
what philosophy promises.” (Adorno, 1973, s. 82-83). 
161 Ønsket om å både formidle sak og sitt hele selv. 
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ikke her gå inn på en kvalitativ analyse av Adornos kritikk av Heideggers 

fundamentalontologi. Her skal vi bare se på hvilke innvendinger Adorno har mot 

sjargongen. Det er forsåvidt riktig at hans innvendinger mot sjargongen henger 

sammen med kritikken av ontologien, fordi han her stiller spørsmål ved selve 

grunnlaget for Heideggers beskrivelse av den autentiske livsform. Men Adornos språk 

er snirklete og vanskelig, det samme gjelder Heidegger, så en rettferdig utlegning ville 

ta oss langt over grensene for en sjarmerende avsporing. Her skal bare kort refereres 

noen hovedpunkter av innvendingene. 

 

Kritikk av idealet om å formidle sin person 

 

Det er som sagt ikke lett å skille de ulike tematiske nivåene i Adornos tekst. Det kan 

virke underlig å plassere hans kritikk av sjargongens implisitte ideal om å formidle 

talerens person så vel som selve uttalelsen, under avsnittet om hans filosofiske kritikk. 

Det ligger jo som vi har vært inne på også en ideologikritikk her. Årsaken er 

imidlertid at selve kritikken utføres på et språkfilosofisk plan. Begrunnelsen utføres 

på et språkfilosofisk nivå, og vitner om et språkfilosofisk standpunkt; språket står i 

utgangspunktet i motsetning til det autonome individet. 

 

Som vi har sett, kritiserer Adorno tendensen til at talerens autentiske væren søkes 

kommunisert simultant med den påstanden som fremsettes. ”The jargon makes it 

seem that wihout this surplus of the speaker the speech would already be inauthentic, 

that the pure attention to the subject matter would be a fall into sin.” (Adorno, 1973, s. 

9). Adorno anklager sjargongen for å minimere saklighetsnivået, fordi den alltid 

etterstreber en dobbeltkommunikasjon. Adorno mener at en påstand/utsagn, 

”Aussage”, innenfor sjargongen alltid vil forsøke å formidle både det som blir sagt og 

talerens autentiske selv.162

 

I følge Adorno er den eksistensielle samtalen preget av et ønske om å kommunisere 

mer enn det som blir sagt. Man ønsker å formidle sin hele person. ”…through the 

                                                      
162 ”The accompanying speech-gesture is that of eye-to-eye, as is the way with dictators.” (Adorno, 
1973, s. 78). Ønsket om direkte kontakt mellom mennesker er for Adorno et utslag av maktsyke og 
behov for å besegle troskapspakter. For Taylor er mangelen på ”face-to-face relations” (Taylor, 1991, 
s. 59) en av faktorene som forskanser den sosiale atomismen og som av den grunn fremmer illegitime 
former for autentisitetsidealet. 
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appearance that the whole man, and not thought, speaks, the jargon pretends that, as a 

close-at-hand manner of communication, it is invulnerable to dehumanized mass 

communication – which is precisely what recommends it to everyone’s enthusiastic 

acceptance.” (Adorno, 1973, s. 14). Sjargongen innebærer en appell til det 

narsissistiske aspektet ved mennesket; vi ønsker å bli forstått og sett som dem vi er. 

Dersom det er en måte å snakke på som forespeiler oss muligheten av at vår hele 

person kan kommuniseres, har vi en tilbøyelighet til å anvende det språket. 

 

At det er mulig å kommunisere sitt hele selv er nærmest selvsagt en misforståelse. 

Individers totale personlighet kan aldri formidles gjennom språk. Hvorvidt ”these 

people” eller ”The Authentic Ones”163 (Adorno, 1973, s. 4) eller ”the inward ones” 

(Adorno, 1973, s. 74) som Adorno kaller dem som anvender sjargongen, virkelig 

trodde at det kunne være mulig å kommunisere sin hele person, er tvilsomt ut fra hva 

vi har sett gjennom behandlingen av de forutgående tenkerne.164  

 

Like fullt ser Adorno ut til å tillegge dem en slik ureflektert posisjon. ”This 

suppresses the fact that the language itself – through its generality and objectivity – 

already negates the whole man, the particular speaking individual subject: the first 

price exacted by language is the essence of the individual.” (Adorno, 1973, s. 14). Å 

kommunisere gjennom verbalt språk, innebærer å forenkle og tilpasse seg en 

intersubjektiv språklig virkelighet som aldri kan reflektere individet som sådan. 

”Autentikernes” ønske om – og forsøk på – å formidle sitt eget genuine selv er en 

filosofisk misforståelse. Både Heidegger og Sartre var klar over at det ikke var mulig 

å kommunisere sitt hele selv.165 Derfor fremhever også Heidegger at den autentiske 

væren er stille.166

 

 

 

                                                      
163 “…den Kreis die Eigentlichen” (Adorno, 1964, s. 8). 
164 Kierkegaards poeng om umuligheten av direkte meddelelse var nettopp en formulering av den 
samme innsikten. 
165 Adornos poeng her kan derfor i beste fall kalles trivielt. 
166 ”Terminologically, it [‘idle talk’, ”Gerede”] signifies a positive phenomenon which constitutes the 
kind of Being of everyday Dasein’sjargongen understanding and interpreting.” (Heidegger, 1990, s. 
211). Daseins verdagslige væren er som vi har sett inautentisk. Dasein faller alltid ut av sin autentiske 
væren, og inn i hverdagsligheten. 
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Kritikk av Heideggers ontologi 

 

Spørsmålet er heller hva innsikten i umuligheten av en slik formidling avstedkom 

filosofisk hos tenkere som Heidegger og Sartre.167 Vi har vært inne på det mange 

ganger; subjektivisme og relativisme.168 Siden det ikke er mulig å kommunisere sitt 

hele selv, sin hele person, er det heller ikke mulig å si noe absolutt sant om verden, 

fordi sannheten om verden genereres gjennom det levende subjekt; Dasein. Derfor må 

man inn i fenomenologiens metaspråk. Menneskets eksistensmodi kan beskrives, men 

vi kan ikke si noe kvalitativt om noe annet enn dét. Verdier i verden er bare for meg 

og den måten jeg oppfatter dem på. 

 

Men hvorfor er ikke dét interessant? Hvorfor må det alltid være noe absolutt som 

kommuniseres? Hvorfor er ikke nettopp ”the mediation through the thinking subject” 

det som er mest spennende? Adorno svarer at det er på grunn av sjargongens skjulte 

idealisme.169 Det er bare de absolutte sannheter som er av interesse, og disse 

sannhetene finnes utelukkende, og utilgjengelig for andre, i subjektet.170

 

Her er det en grunnleggende forskjell mellom Kierkegaard og Nietzsche på den ene 

siden og Heidegger og Sartre på den andre. For de to første er sannheten subjektiv, 

punktum. Dermed blir den også av en viss interesse, fordi den dermed ikke reflekterer 

noe annet enn aspekter ved den personen som uttaler seg.171 For Heidegger og Sartre 

representerer de subjektive sannheter en innsikt i noe absolutt som ikke er 

kommuniserbart. Dermed blir heller ikke den personlige sannheten av noen interesse, 

fordi idealet egentlig er en absolutt sannhet, ikke en personlig sannhet. 

 

                                                      
167 Når det gjelder Kierkegaard og Nietzsche, var nettopp den ultimate subjektiviteten et grunnpremiss i 
deres tanker om autentisitet. De er derfor ikke så interessante i denne sammenheng, fordi de ikke 
hevdet å kunne etablere systematiske filosofier i forhold til autentisiteten. 
168 Her må man forstå subjektivisme på den måten jeg har klargjort før, og som ble spesielt utviklet i  
behandlingen av Heidegger. Det er ikke snakk om en cartesiansk subjektivisme, men om en 
værensfilosofi som trekker subjektet tettere inn i verden. Likevel låser den verden inne i hvert enkelt 
individ, som noe ukommuniserbart. 
169 “This is Heidegger’s disguised idealism.” (Adorno, 1973, s. 121). 
170 ”Thus Heidegger secretly reinstates the creator quality of the absolute subject, which was 
supposedly avoided, as it were, by starting with mineness in each case.” (Adorno, 1973, s. 120). 
171 Ikke hele personen, men aspekter ved den som man kan forholde seg sympatiserende eller 
avvisende til og dermed lære noe om seg selv. 
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Så lenge sannhetsidealet ligger på et absolutt nivå, vil sannheten være 

ukommuniserbar dersom den har en subjektiv basis. Når ordene vi bruker ikke henter 

sitt betydningsinnhold fra forhold i verden, men søker en idealistisk, absolutt 

betydning, vil den intellektuelle samtalen lide, i følge Adorno. ”…this transcendence 

is really none at all; it does not, in the Kantian way, go beyond the possibility of 

experience, but rather behaves as though experience is itself unmediated, 

incontroversible, aware of itself as if it were face to face with itself. A fictive bodily 

contact with phenomena aids this anti-intellectualism.” (Adorno, 1973, s. 144). 

Heideggers fokus på den intime empatiske innlevelsen i tingene fører som vi har sett 

til en tilslørt subjektivisme, fordi kilden til sannheten uansett må ligge i subjektet med 

et slikt filosofisk utgangspunkt.172

 

Adorno kritiserer derfor Heideggers fundamentalontologi for å være skjult idealisme; 

”This is Heidegger’s disguised idealism. For the dialectic in the subject between the 

existent and the concept becomes being of a higher order; and the dialectic is brought 

to a halt.” (Adorno, 1973, s. 121). Dessuten kritiserer han Heideggers værensfilosofi 

for å føre til en moralsk subjektivisme ettersom den fratar mennesket muligheten for 

reell kommunikasjon om ”the subject matter”; ”One’s relation to his fellow man 

should be important prior to all content; for that purpose the jargon is satisfied with 

the shabby group-ethos of the youth movement, an indication that nothing is reaching 

either beyond the nose of the speaker, or beyond the capacity of the person who has 

only lately begun to be called his ”partner”.” (Adorno, 1973, s. 13). Vi ser her en 

kritikk av at tematikken, eller den rasjonelle meningsutvekslingen, blir diskreditert til 

fordel for en ultimat anerkjennelse av taleren som person. Dette ligner til forveksling 

på Taylors kritikk av den ”myke relativismen” og ”den like anerkjennelsens politikk”. 

 

Moralfilosofisk kritikk 

 

Gjennom kritikken av idealet om å formidle sin person, kommer vi rett inn på 

Adornos moralfilosofiske kritikk av sjargongen.173 På grunn av den intrikate 

koblingen mellom subjektivisme og idealisme i Heideggers fundamentalontologi, 
                                                      
172 Her ser vi et eksempel på hvor vanskelig det er å holde kategoriene fra hverandre i behandlingen av 
denne teksten; kritikken av antimaterialismen er både en filosofisk kritikk og en ideologisk kritikk. 
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forflates den akademiske samtalen. Deltakerene er mer opptatt av å gi sin person til 

kjenne enn å tilkjennegi sine tanker. Dermed forringes debatten ettersom det blir 

umulig å diskutere ”sak”. ”Someone speaks and, thanks to the elevated term 

”statement,” what he says is to be the sign of truth – as if men could not be caught up 

in untruth, as if they could not suffer martyrdom for plain nonsense.” (Adorno, 1973, 

s. 15). Fordi vedkommende legger sin person bak utsagnet, skal det oppfattes som en 

uomtvistelig sannhet. Den personlige sensibiliteten overtar som sannhetsgarantist i 

den rasjonelle argumentasjonens sted. 

 

”The undiminished irrationality of rational society encourages people to elevate 

religion into an end in itself, without regard to its content [min utheving]: to view 

religion as a mere attitude, as a quality of subjectivity.” (Adorno, 1973, s. 21). Dette 

kan virke nær det Taylor prøver på med sin betoning av fikserte referansepunkter 

utenfor selvet som garantist for selvdefinisjonens gyldighet. Men bare tilsynelatende. 

Hele hans prosjekt går jo i bunn og grunn ut på å trekke frem de moralske 

forankringspunktene vi opererer med, nettopp for å diskutere verdien av dem i forhold 

til hva som faktisk er våre prosjekter, altså å diskutere for eksempel religionens 

innhold på bakgrunn av hva vi forventer av den. Men siden “Which issues are 

significant, I do not determine. If I did, no issues would be significant.” (Taylor, 1991, 

s. 39), er det et åpent spørsmål hvorvidt dette i siste instans blir mulig å diskutere.174

 

”One needs only to be a believer – no matter what one believes in.” (Adorno, 1973, s. 

21). Adorno kritiserer sjargongen for å legge for stor vekt på form og for lite på 

innhold. Hva du tror på er irrelevant, bare du tror på noe. Vi ser koblingen mellom 

kritikken av at det talende subjektet skal stå som garantist for verdien av utsagnet, og 

den moralfilosofiske kritikken av vektleggingen av troen for sin egen del. Det kan 

virke som Taylor faller inn under denne kritikken ettersom han så tydelig vektlegger 

at man må tro på en ytre betydningshorisont som skal ha verdi i seg selv. Men her må 

vi huske på at grunnen til Taylors fremheving av viktigheten av ytre 

betydningshorisonter, er å komme ut av den myke relativismen. 

 

                                                                                                                                                        
173 Den moralfilosofiske kritikken er mindre tydelig enn den sosiologiske og ideologiske kritikken. 
Likevel ligger det et moralfilosofisk standpunkt i bunnen for mye av den andre kritikken. 
174 Vi skal drøfte noen av disse innvendingene i konklusjonskapitelet. 
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Man må tro på noe som en absolutt verdi for at det skal gi mening å fremsette 

påstander overhodet. Dette ”noe” må oppleves som en absolutt sannhet nettopp for å 

gjøre det interessant eller ønskelig å diskutere innholdet i, og konsekvensene av, det 

aktuelle ståstedet. At en person har bestemt seg for noe, eller at han føler at noe er 

viktig kan ikke fungere som tilstrekkelig verdiforankring til at standpunktet skal 

kunne godtas. De aktuelle overbevisningene, eller sakene man kan velge å dø for, må 

gjøres eksplisitte. Deres implikasjoner må bringes til overflaten for å kunne diskuteres 

kvalitativt, og dermed må man gå ut fra at noe rent faktisk er bedre enn noe annet.175 

Subjektivisme og relativisme er selvoppløsende som forankringer for moralske 

vurderinger. 

 

Sosiologisk kritikk 

 

Den ideologiske og den sosiologiske kritikken sammenfaller i Adornos angrep på 

sjargongen som borgerlig anti-materialistisk ideologi. Sjargongen henvender seg til en 

bestemt type sosialt situerte individer. De som har den nødvendige materielle friheten 

til å være sine egne herrer, er sjargongens egentlige klienter. Proletariatet innbilles at 

de har de samme behov for eksistensiell kontemplasjon som borgerskapet, og blir 

dermed passivisert i forhold til sine virkelige behov. 

 

”The findings of Heidegger’s existential analysis, according to which the subject is 

authentic insofar as it possesses itself, grant special praise to the person who is 

sovereignly at his own disposal; as though he were his own property: he has to have 

bearing, which is at the same time an internalization, and an apotheosis, of the 

principle of domination over nature.” (Adorno, 1973, s. 127-128). Heideggers 

beskrivelse av autentisitet henvender seg i utgangspunktet til en spesiell type sosialt 

situerte mennesker. Det er en retorikk som er tilpasset middelklassen med deres 

relative økonomiske og sosiale handefrihet. 

 

                                                      
175 Taylor posisjonerer seg overfor poststrukturalismens fornektelse av individuell frihet. Det er et 
sentralt poeng i forhold til verdien av den typen analyse som han gjør; har vi ingen frihet til å velge 
våre moralske forankringspunkter, er det heller ikke noe poeng i å opplyse om deres innhold og deres 
opprinnelse. “We don’t want to exaggerate our degrees of freedom. But they are not zero. And that 
means that coming to understand the moral sources of our civilization can make a difference in so far 
as it can contribute to a new common understanding.” (Taylor, 1991, s. 100-101). 
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Vektleggingen av det autonome individ hos Heidegger er på samme tid både en 

internalisering og en gudommeliggjøring av prinsippet om naturbeherskelse. 

Menneskenes faktiske sosiale og materielle situasjon er i utgangspunktet uvesentlig 

for Heidegger. Det autentiske individet er det som klarer å frigjøre seg fra sine 

materielle rammevilkår. Dermed blir naturbeherskelsen individualisert, fordi det 

legges opp til at hvert individ er ansvarlig for sin egen situasjon. Det er ingenting ved 

naturen eller verden i seg selv som kan være vesentlig for en persons vei mot 

autentisitet. Naturbeherskelsen er guddommeliggjort som åndens seier over materien. 

 

Adorno nevner Kierkegaard ”the grandfather of all existential philosophy” (Adorno, 

1973, s. 128), og alle hans ”camp followers”, dialektiske teologer og franske 

eksistensialister som eksempler på hvem som forholder seg til selvet på en liknende 

måte: ”Subjectivity, Dasein itself, is sought in the absolute disposal of the individual 

of himself, without regard to the fact that he is caught up in a determining 

objectivity.” (Adorno, 1973, s. 128). Vi ser klare hentydninger til en mer 

ettermoderne holdning overfor individets mulighetsbetingelser. Mennesket kan ikke 

betraktes løsrevet fra den materielle og sosiale virkelighet, eller fra de språklige 

rammene som er gitt i en spesifikk kontekst. Den typen individuell frihet som ”The 

Authentic Ones” tillegger mennesket er en illusjon. 

 

Forbrukerkapitalismens propaganda er en av de nye aspektene ved den 

postindustrielle176 epoken Adorno skriver i. Man begynner å få øynene opp for de nye 

medienes innvirkning på individets valgfrihet. I den sammenheng ser Adorno at 

sjargongen understøtter forbrukerkapitalismens manipulering av individets ønsker og 

behov. ”These means – especially radio and television – reach the people at large in 

such a way that they notice none of the innumerable technical intermediations; the 

voice of the announcer resounds in the home, as though he were present and knew 

each individual.” (Adorno, 1973, s. 76). Propagandamaskineriet utnytter sjargongen 

for å komme under huden på forbrukerne, og appellere til deres selvrealiseringsbehov.  

 

                                                      
176 Det er ikke uproblematisk å betegne 60-tallet som postindustriell, men jeg vil fremheve at jeg gjør 
det for å vise til de endringene i informasjonsstrukturene som Adrono kritiserer. Det er heller ikke her 
slik at en epokebetegnelse alltid er fullt ut realisert i alle lag og alle forhold i samfunnet. 
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Slik passer sjargongen inn i den moderne forbrukerkapitalismen på to vesentlige 

måter; den kler det dramaturgiske nivået som illuderer nærhet i 

kommunikasjonsprosessen mellom sender og mottaker, og den appellerer til de 

narsissistiske tilbøyelighetene hos menneskene ved å innbille dem at det ligger en re-

heroisering i selvrealiseringsideologien. 177 Selvrealiseringsideologi er for Taylor ikke 

det samme som autentisitetsidealet. Den er grunnleggende immanent. 

Autentisitetsidealet er derimot preget av åpenhet mot verden. 

 

Døden eller livet? – behovet for det absolutte 
 

Heidegger søker som nevnt tidligere en positiv definisjon av autentisitet. ”He 

[Heidegger] plays tactically with the subjective aspect of authenticity: for him, 

authenticity is no longer a logical element mediated by subjectivity but is something 

in the subject, in Dasein itself, something objectively discoverable.” (Adorno, 1973, s. 

126).178 En slik definisjon mener Adorno hverken er mulig eller ønskelig. ”The pure 

tautology, which propagates the concept while refusing to define that concept – and 

which instead mechanically repeats that concept – is intelligence in the form of 

violence.” (Adorno, 1973, s. 133). 

 

Adorno mener altså at Heidegger ikke er i stand til å definere autentisitet positivt. Han 

mener at Heidegger henfaller til en tautologisk retorikk når det kommer til autentisitet 

som eksistensial. Fordi Heidegger beskriver autentisitet som ”Being-towards-death” – 

væren henimot døden –, og denne væren ikke identifiseres hverken som det faktum at 

mennesket er dødelig, eller som subjektets refleksjon over sin egen dødelighet, 

forvandles konseptet autentisitet til en nådegave. En gave som individet har eller ikke 

har, og som man ikke kan beskrive objektivt som noe annet enn det faktum at noen 

har det og andre ikke. ”…, once authenticity can no longer be either the empirical 

                                                      
177 Sjargongens vektlegging av viktigheten av å tro på noe, uansett hva det er, er en form for re-
heroisering av verden. Dersom individet har et “livskall” og er tro mot det, uansett hvor uforståelig det 
er for andre, eller hvor vanskelig det er å argumentere for at det faktisk er riktig, og et slikt ståsted kan 
utledes av sjargongen, så kan vi si at sjargongen understøtter en re-heroisering av virkeligheten. Vi skal 
komme tilbake til re-heroisering og problemene rundt det mot avslutningen av kapitelet. 
178 Jacob Golomb anklager Heidegger for akkurat det samme. Han sier at Heidegger og Sartre forræder 
autentisitetsidealets subjektive patos ved å trekke på en ontologisk beskrivelse av autentisitet som 
eksistensial. (Se: Golomb, 1995, s. 122). 
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condition of mortality nor the subjective relating to it, then it turns into grace.” 

(Adorno, 1973, s. 132).  

 

Dersom veien til autentisk væren blir gjort uavhengig av individets egen vilje, fratas 

autentisitetsidealet all verdi som ansvarliggjørende livsholdning. Hvis autentisitet er 

en nådegave, vil dens eventuelle virkeliggjørelse være uavhengig av individets 

medbestemmelse, og dermed ikke innebære den radikale ansvarliggjøringen den 

kunne hatt. ”This displacement robs the subject of its moment of freedom and 

spontaneity: it completely freezes, like the Heideggerian states of mind, into 

something like an attribute of the substance «existence».” (Adorno, 1973, s. 127). 

 

”Since death, as the existential horizon of Dasein, is considered absolute, it becomes 

the absolute in the form of an icon.” (Adorno, 1973, s. 138). Ettersom Gud er 

ekskludert som betydningshorisont og verden som sådan ikke kan tilby noe 

forankringspunkt for definisjonen av autentisk væren, blir døden det eneste sikre og 

faste punkt som definisjonen av Dasein kan gjøres i forhold til. ”…everything else 

[enn døden] derives only from the world, which for Heidegger, as for the idealists, is 

secondary.” (Adorno, 1973, s. 137-138). 

 

”…death as a general concept designates the death of all and not of each individual 

one. Death as event, factual death indeed, is not to be the authentic death.” (Adorno, 

1973, s. 148). Det er døden som prinsipp, ikke døden som hendelse, som kan gi det 

ontologiske fundamentet for en definisjon av autentisitet. Dasein er betinget a priori 

av dette faktum som prinsipp, ikke som aktualitet. Slik styrer også døden livet på det 

ontologiske planet, men ikke nødvendigvis på det ontiske. Dasein går ikke stadig 

rundt å tenker på at det skal dø en eller annen gang. Men i dets ontologiske refleksjon 

over seg selv som væren, vil døden uvergelig spille en sentral rolle. 

 

”Authenticity is death. The loneliness of the individual in death, the fact that his ”non-

relatedness singles out Dasein unto itself,” becomes the substratum of selfness.” 

(Adorno, 1973, s. 152). Adorno betrakter Heideggers fokus på det ensomme individet, 

eller Daseins ”non-relatedness” (Heidegger, 1990, s. 142) som en fullstendig 

tilbaketrekning inn i subjektet. ”As a matter of fact, abstract selfness in extremis is 
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that grinding of the teeth which says nothing but I, I, I. Thus it is characterized by the 

same nothingness that the self becomes in death.” (Adorno, 1973, s. 152). 

 

”For Heidegger, Dasein is not sufficiently able to justify itself, because of its 

shameful historical form. It redeems itself only in its destruction, which it itself is to 

be.” (Adorno, 1973, s. 153). Dasein kan altså ikke definere seg selv, eller reflektere 

over egen væren uten i forhold til et ytre absolutt. Døden gir dette absoluttet. Så man 

må på en eller annen måte adlyde eller forholde seg til dette ytre; døden. ”This is the 

pathetic commandement that he must obey that which is. It is not even really obeying, 

for in any case Dasein does not have a choice.” (Adorno, 1973, s. 153). Med en gang 

Heidegger går inn på en positiv definisjon av autentisitet som et eksistensial, setter 

han seg fore å beskrive menneskets faktiske mulighetsbetingelser for væren. Slik 

ønsker han å komme utenom den subjektivismen som ikke kan si noe positivt om 

menneskets virkelighet. Men i det samme tas fokus bort fra individets originalitet og 

dermed evnen til å velge. Det er en og bare en faktor som kan virke som 

forankringspunkt for selvdefinisjonen, og det er døden.179

 

”Some lower organisms do not die in the same sense as the higher, individuated ones. 

Thus, in light of our potential, and growing control over organic processes, we cannot 

do away a fortiori with the thought that death might be eliminated. Such an 

elemination of death might be highly improbable; yet it can be thought of, and 

according to existential ontology that should be impossible.” (Adorno, 1973, s. 157). 

Det er altså klart at Adorno ikke godtar Heideggers forsøk på å ontologisere 

autentisiteten. Dersom Heidegger har rett i at døden er konstituerende for menneskets 

muligheter til å gripe meningen med autentisitet spesielt og væren generelt, skulle det 

ikke være mulig å tenke seg væren uten døden.180

 

                                                      
179 ”Involuntarily, Heidegger’s doctrine becomes an exegesis of the futile joke: Only death is free and 
that costs your life.” (Adorno, 1973, s. 152). 
180 Det er ikke sikkert at Adornos analyse her egentlig treffer Heideggers fundamentalontologi helt. 
Selv om man kan tenke seg væren uten døden på det ontiske plan, er det ikke gitt, ut fra det eksemplet 
Adorno kommer med, at væren kan kontempleres uten sin motpart på det ontologiske plan. Det at vi 
kan forestille oss væren uten døden på det ontiske plan er ikke nødvendigvis noe bevis på at de to 
begrepene ikke er bundet sammen i et gjensidig avhengighetsforhold på et ontologisk nivå. Altså at 
”væren” som begrep og fenomen bare får mening kontrastert med sin motpart.  
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At definisjonen av ens identitet, eller artikuleringen som Taylor kunne ha sagt, må 

forankres i en form for absolutter, åpner også for en re-heroisering av verden for 

individet. Når noe antas å inneha absolutt verdi, vil det også innebære at individets 

foroldning til det åpner for en heroisk dimensjon ved individets væren. Ved å innføre 

en heroisk dimensjon ved tilværelsen, kan autentisitetsidealet fort komme til å 

understøtte autoritære ideologier. Dersom ytre forankringspunkter antar en så 

avgjørende betydning for et individs selvdefinisjon at vedkommende blir synonym 

med forankringspunktet, kan martyriet virke uunngåelig. Både fordi den 

personligheten man har skapt seg står og faller med den ytre betydningshorisonten, og 

fordi den ytre betydningshorisonten kan virke som det eneste riktige og dermed kreve 

det maksimale offer. ”…as if men could not be caught up in untruth, as if they could 

not suffer martyrdom for plain nonsense.” (Adorno, 1973, s. 15). Slik kommer vi 

tilbake til den ideologiske kritikken via den moralfilosofiske. 

 

”The jargon of authenticity is ideology as language, without any consideration of 

specific content.” (Adorno, 1973, s. 160). Som vi har sett er det også Taylors store 

innvending mot de moderne, eller ettermoderne, formene for autentisitetsidealet. 

Taylors prosjekt er å definere hvilke krav idealet stiller og hvilke forutsetninger det 

fordrer for at det skal kunne bli utlevd i virkeligheten. Det er et forsøk på nettopp å 

forholde seg til hvilket innhold idealet selv bærer i seg. Adorno ser på sjargongen som 

en tilsløring av de faktiske moralske tilknytningspunktene som implisitt ligger i 

autentisitetsidealet. Gjennom anføringen av talerens person som sannhetskriterium, 

åpner sjargongen for en autoritær ideologi i den grad sannheten er trukket tilbake fra 

den offentlige diskursen. ”The accompanying speech-gesture is that of eye-to-eye, as 

is the way with dictators.” (Adorno, 1973, s. 78). Man skal bare være nødt til å godta 

en persons uttalelser, fordi han kan forlange å bli tatt alvorlig. 

 

”…in the name of contemporary authenticity even a torturer could put in all sorts of 

claims for compensation, to the extent that he was simply a true torturer.” (Adorno, 

1973, s. 125). Igjen ser vi fronten mot den subjektivistiske unndragelsen av 

vurderinger fra noen form for rasjonell debatt. Adorno og Taylor er her helt på linje 

når det gjelder kritikken av de relativistiske og subjektivistiske formene for 

autentisitetsidealet. Selvsagt har de fundamentalt forskjellige løsninger på problemet; 
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Adorno vil avskaffe idealet mens Taylor vil restituere det, men i kritikken av det 

nevnte aspektet ved idealet, samstemmer de helt. 

 

Det er en grunnleggende forskjell på Taylors versjon av det restituerte 

autentisitetsidealet og denne formen for re-heroisering. Taylor reserverer seg i stor 

grad mot absolutisme ved sin betoning av forskjellen mellom vesentlige valg og 

uvesentlige valg, eller sterke- og svake vurderinger.181 I tillegg er det et sentralt aspekt 

ved hans versjon av idealet at identiteten ikke er fastlagt. Identiteter forandrer seg 

faktisk. Som vi har sett er han ikke alene om denne innsikten. Vi kan grovt sett si at 

det er et av de mest sentrale poengene som fremkommer i autentisitetsidealets 

historie. Personligheten skal kontinuerlig gjenskapes i en evig hermeneutisk 

prosess.182

 

”«Commitment» is the current word for the unreasonable demand of dicipline. The 

term «commitment» unites Heidegger and Jaspers together with the lowest tractatus-

writers.” (Adorno, 1973, s. 69). Her ligger det også en implisitt Kierkegaard-kritikk. 

For Kierkegaard er det å binde seg til et (absolutt) objekt i verden av helt sentral 

betydning. Det er det for Taylor også. Det ligger som et implisitt krav i 

autentisitetsidealet selv. ”Commitments are offered not for their own truth but as a 

medicine against nihilism,…” (Adorno, 1973, s. 70). Det kan virke som Taylor 

fremstår som historieløs i lys av Adornos kritikk. Tilbyr han ikke nettopp en medisin 

mot nihilismen? 

 

Jeg leser Taylor litt annerledes. Det er riktig at han tilbyr et alternativ til nihilismen, 

men det er nok misvisende å tolke ham som at han vektlegger moralske 

tilknytningspunkter for punktenes egen skyld, uten at deres eventuelle verdi skulle 

kunne diskuteres. Det er tvert imot akkurat det han ønsker; en sterkere rasjonell debatt 

rundt disse tilknytningspunktene. Debatten skal foregå på to plan. (1) Gjennom 

bevisst, fortløpende selvdefinisjon, må individet forholde seg til de ytre 

                                                      
181 Vi skal komme tilbake til Taylor “medisin” mot absolutisme i konklusjonskapitelet. 
182 Kierkegaard er den eneste som kan tendere mot absolutisme i denne sammenheng ettersom det 
religiøse individ faktisk har funnet en type forankringspunkt som er evig og absolutt i forhold til 
selvdefinisjonen. Likevel er det viktig for Kierkegaard at man stadig redefinerer sitt religiøse forhold 
og måten det manifesterer seg. Skal man holde den tilstrekkelige lidenskapen ved like, kan man ikke 
slå seg til ro med en fiksert identitet i forhold til ”det Absolute”. 
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betydningshorisontene som det knytter seg til. Slik åpnes for en debatt av hva disse 

tilknytningspunktene logisk sett forutsetter, og hvilke konsekvenser som må trekkes 

fra dem som premisser. (2) En slik forholdning skal føre til en mer grunnleggende 

debatt om hvorvidt tilknytningspunktene er kvalitativt gode eller ikke, på bakgrunn av 

de konsekvensene og forutsetningene som betydningshorisontene involverer. 

 

Adornos kritikk av sin samtids autentisitetsforkjempere minner sterkt om Taylors 

kritikk av ”the debased forms of the ideal”. Problemet er at tilhengerne av 

autentisitetsidealet tror det åpner for en form for ”myk relativisme”. Den myke 

relativismen gjør at hverken innholdet i idealet, eller de aktuelle personlige moralske 

absolutter, er åpne for rasjonell debatt. Ettersom det må være opp til hver enkelt å 

finne sine verdier, kan man heller ikke kritisere andres verdier. ”It [inwardness] 

becomes Kierkegaard’s nightmare of the ”aesthetic world” of the mere onlooker, 

whose counterpart is to be the existential inwardly man.” (Adorno, 1973, s. 73). 

Vendingen innover mot den subjektive sannheten skulle, i følge Kierkegaard, åpne for 

en mer selvansvarlig holdning, en holdning fylt med større lidenskap. Adorno 

betrakter sjargongen som en form for estetisisme, der ingen andre forankringspunkter 

har verdi enn den individuelle opplevelsen av å eksistere autentisk. Dermed skiller 

sjargongen seg grunnleggende fra Kierkegaards bilde av både det etiske og det 

religiøse stadium.183

 

Det er bemerkelsesverdig hvordan den relativt like kritikken av subjektivisme og 

relativisme får helt forskjellige utslag hos de to tenkernes forhold til 

autentisitetsidealets muligheter. For Adorno åpner sjargongen for en autoritær 

holdning til sine medmennesker, fordi den innebærer en re-heroisering av verden.184 

For Taylor åpner autentisitetsidealet for en kvalitativ rasjonell debatt om 

betydningshorisonters kvalitative verdi. Noen av de underliggende idéhistoriske 

årsakene til forskjellene i holdninger til autentisitetsidealet skal vi se på i 

konklusjonskapitelet. 

                                                      
183 Avhengig av at de formene sjargongen inntar i Adornos samtid er korrekt beskrevet av Adorno. 
184 Når Adorno kritiserer sjargongen for å være for autoritær er det overraskende å komme over 
passasjer der han selv bruker psykoanalyse som en form for hersketeknikk. ”Curious people are 
characters whose childish longing for the truth about the sexual was never satisfied; their longing is a 
shabby substitute.” (Adorno, 1973, s. 111). 
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Kapitel VI – Konklusjon 
 

Hvis vi skal sette Taylor i et historisk perspektiv i forhold til utlegningen i det 

foregående, kan det være på sin plass å minne om den radikale kvalitative forskjellen 

på Taylors samtid og de forskjellige forfatterne som er behandlet i denne oppgaven. 

Problemet i det ettermoderne samfunnet er ikke et overskudd av tvingende 

normbegreper slik det var på for eksempel Nietzsches tid. Det er heller preget av et 

underskudd på autoriteter og absolutter som individet kan bryne seg mot. Som vi har 

sett begynte den ekstreme dreiningen mot subjektet i en periode da det var 

meningsfullt å forsøke å redde individets integritet og kreative selv-skapelse fra 

automatiserte identifikasjoner. I det ettermoderne samfunn har fristillelsen av 

individet nærmet seg total oppfyllelse, og truer således med å undergrave prosjektets 

verdi. Om den ikke alt har gjort det.  

 

Arven fra Kierkegaard 
 

Taylors hovedanliggende er å vise at autentisitetsidealet ikke delegitimerer ytre 

betydningshorisonter. Det krever tvert imot ytre betydningshorisonter. At det må 

finnes en bakgrunn for at noe skal kunne fremtre som seg selv er egentlig ingen 

sublim innsikt. Noe må kunne gi den nødvendige horisonten som et objekt kan skille 

seg ut fra hvis det skal kunne bli observert som et objekt. Det som imidlertid er 

Taylors hovedpoeng, er at dette noe også må ha verdi. Det må ha en egenverdi for at 

selve prosjektet å definere seg selv skal kunne ha vesentlig betydning. Som vi så hos 

Nietzsche ble det fort umulig å opprettholde en total autonomi. Det kreativistiske 

idealet om selvskapelse forutsatte at kunstens prosjekt hadde egenverdi. Verdien av 

selvskapelsesprosjektet hvilte på verdien av estetikken. For å unslippe denne 

”tvangstrøyen” reviderte Nietzsche sitt selvdefineringsprosjekt og trakk horisonten 

inn i menneskets intuisjon. Likevel må intuisjonen selv tillegges avgjørende 

betydning og ultimat verdi. Hvorfor er det ellers så viktig å definere sitt selv ut fra sin 

intuisjon? Det må ligge en eller annen moralsk kvalitet i å gjøre nettopp dette. 
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Kierkegaard fant ikke tilfredsstillende forankringspunkter for sin selvdefinisjon i sitt 

eget selv. Han gikk til og med så langt at han mente man ikke hadde noe selv før ”Det 

Absolute” ga kontur og innhold til selvdefinisjonen. Jeg oppfatter Kierkegaards 

innsikt som paradigmatisk for Taylors analyse av autentisitetsidealet. Åpenbart skiller 

de seg fra hverandre med hensyn til den ytre betydningshorisontens karakter. For 

Kierkegaard er det essensielt at det er et religiøst objekt, mens det for Taylor kan være 

hva som helst, bare det kan virke forståelig på andre; man må kunne argumentere for 

det.185

 

Jeg er fristet til å plagiere Dreyfus og Rubins påstand om at Heidegger står for en 

vellykket sekularisering av Kierkegaards ”Religiøsiteten A”. Jeg vil hevde at Charles 

Taylors restituerte autentisitetsideal er en vellykket sekularisering av Kierkegaards 

”Religiøsiteten B”. Det er neppe en ukontroversielt påstand. Dersom Taylors 

autentisitetsideal er en vellykket sekularisering av ”Religiøsiteten B”, må man 

forutsette at han mener at individet ikke har noe selv før en ytre betydningshorisont er 

blitt etablert som en størrelse med vesentlig betydning for individets 

selvoppfattelse.186 Vi har gjentatte ganger illustrert hans syn på ytre 

betydningshorisonters viktighet i selvdefinisjonen, men er disse gitt ut fra en 

disposisjon i individets ”karakter”, eller finnes det ikke noe selv før det 

betydningsfulle?  

 

”Identities do in fact change,…” (Taylor, 1991, s. 52 ). På bakgrunn av en slik påstand 

er det vanskelig å se for seg at Taylor står for noen form for essensialisme. Selvet er 

ikke biologisk determinert. Det er heller ikke sosialt determinert, i følge Taylor. 

Individet har frihet til å skape seg selv, til å være forfatteren bak sin egen livshistorie. 

Individet har muligheten til å generere sin selvdefinisjon. Men har man et selv før 

man har et ”livsprosjekt”? 

 

Autentisitet kan ikke begrunnes instrumentelt, som vi var inne på i innledningen, og 

ytre betydningshorisonter kan av den grunn heller ikke fundamenteres instrumentelt i 

                                                      
185 Slik ser vi at Taylor setter front mot den ettermoderne tendensen til å nedvurdere rasjonaliteten. Vi 
skal straks komme tilbake til hans grunnlag for å gjøre det. 
186 I den grad dette er riktig kan vi spore en gjeld også til Sartre. Taylor er grunnleggende uenig i 
Sartres vektlegging av valget i seg selv, men vi kan se at han betrakter individet som en tom bevissthet 
uten de ytre betydningshorisontene som skal gi mening til selvdefinisjonen. 
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ønsket om å definere seg selv. Dersom forhold i verden tillegges betydning 

utelukkende fordi autentisitetsidealet skal få mening, er det hele bare en slik ”medisin 

mot nihilismen” som Adorno kritiserte Heidegger for. Forhold i verden må tillegges 

betydning a priori, dersom de skal kunne understøtte det autentisitetsidealet som 

Taylor fremsetter. Igjen kan vi trekke frem det etter hvert så kjente sitatet: “Which 

issues are significant, I do not determine. If I did, no issues would be significant. But 

then the very ideal of self-choosing as a moral ideal would be impossible.” (Taylor, 

1991, s. 39). Taylor forutsetter at autentisitetsidealet er et moralsk ideal, og gitt hans 

definisjon av et moralsk ideal; “I mean a picture of what a better or higher mode of 

life would be, where ”better” and ”higher” are defined not in terms of what we happen 

to desire or need, but offer a standard of what we ought to desire.” (Taylor, 1991, s. 

16), har han lagt grunnen for sin påstand om at autentisitetsidealet faller inn under 

definisjonen av et moralsk ideal. 

 

Fordi autentisitetsidealet er et moralsk ideal per definisjon, forutsetter det ytre 

betydningshorisonter som også per definisjon må være uavhengige av individet. Når 

vi kombinerer dette aspektet med den betydningen Taylor tillegger signifikante andre 

for selvdefinisjonen, kan vi trekke slutningen at ytre betydningshorisonter må 

forutsettes å eksistere før selvet. Det er i artikulasjonen av selvet overfor signifikante 

andre at selvet fremtrer. Gitt definisjonen av ”ytre betydningshorisonter” som verdier 

som skal være gjenkjennelige for andre,187 vil det være en forutsetning for en 

dialogisk artikulasjon av selvet at disse horisontene eksisterer a priori. 

 

Dersom selvdefinisjonen er grunnleggende avhengig av en dialogisk utforming 

gjennom vår kontakt med signifikante andre, må det foreligge forhold i verden som vi 

anerkjenner som av vesentlig betydning forut for vår artikulasjon av selvet. Ellers 

ville ikke den aktuelle dialogiske utformingen funnet sted, ettersom selvdefinisjonen 

må bygge på forankringspunkter som er forståelige for våre signifikante andre. Sagt 

på en annen måte; dersom man skal forsøke å artikulere sin identitet overfor sine 

                                                      
187 “If I begin to say that I define myself by my ability to articulate important truths, or play the 
Hammerklavier like no one else, or revive the tradition of my ancestors, then we are in the domain of 
recognizable [min utheving] self-definitions.” (Taylor, 1991, s. 36). 
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signifikante andre, må man i utgangspunktet ha gjort kvalitative vurderinger som 

prinsipielt skal være forståelige for dem.188

 

Jeg vil derfor konkludere med at Taylors restituerte autentisitetsideal er en vellykket 

sekularisering av Kierkegaards ”Religiøsiteten B”. Vellykket i den forstand at han har 

klart å fundamentere behovet for ytre, a priori, betydningshorisonter i 

autentisitetsidealet selv. Det vil si at premissene som legges til grunn for hans 

konklusjon er basert på de logiske utledningene han gjør av autentisitetsidealet som 

premiss. Autentisitetsidealet som moralsk ideal innebærer visse implikasjoner dersom 

det skal gjennomføres i praksis. Begrunnelsen ligger på et logisk moralfilosofisk nivå, 

og anfører ingen metafysiske begrunnelser. Dersom autentisitetsidealet er et moralsk 

ideal, må vi trekke visse følger av det som premiss. Taylor mener det innebærer 

muligheten for en mer ansvarlig livsholdning, men han trekker ikke inn dogmatiske 

metafysiske postulater.189 Sekulariseringen er i den forstand vellykket.190

 

Autentisitetsidealets forfallshistorie 
 

Taylor sier han vil beskrive et ideal som har forfalt, men han sier lite om hvilken form 

det hadde før forfallet startet, eller når forfallet startet. Jeg håper å ha gitt en plausibel 

forklaring på hvilken form autentisitetsidealet hadde før det forfalt, i tråd med Taylors 

forståelse av idealet. Slik trer også forfallshistorien klarere frem for oss. Nietzsches 

ønske om å avskaffe alle ytre betydningshorisonter er et klart brudd med Taylors 

forståelse av det autentiske autentisitetsidealet. Nietzsche hevder den ekstreme 

subjektivitetens rett til å basere selvdefinisjonen på seg selv, men er likevel nødt til å 

innrømme dette prosjektet verdi i seg selv. 

 
                                                      
188 I denne sammenheng er det ikke snakk om å artikulere utelukkende verbalt. Taylor bruker “språk” i 
vid forstand. “For purposes of this discussion, I want to take “language” in a broad sense, covering not 
only the words we speak but also other modes of exression whereby we define ourselves, including the 
“languages” of art, of gesture, of love, and the like.” (Taylor, 1991, s. 33). Det vil si at selvdefinisjonen 
også kan foregå via andre typer språk. Det som er vesentlig er den prosessen individet underlegger seg 
selv for å hevde sin egenart, og det innebærer en eller annen form for refleksjon over hva man definerer 
som verdifullt i verden. 
189 I den forstand er Taylor selv en ettermoderne filosof. Han sier ingenting om verden de facto har 
mening. Han begir seg heller ikke inn på en definisjon av det absolutte forankringspunktet. Det må 
være opp til individet selv å finne sitt forankringspunkt. 
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I den forstand opererer Nietzsche også med et absolutt. Likevel bringer ikke det i seg 

selv de to versjonene av idealet sammen. For Taylor må det sterkere lut til. For ham 

står autentisitetsidealet i sterk opposisjon til både subjektivisme, antroposentrisme, 

voluntarisme og relativisme.191 Som vi har sett starter delegitimeringen av ytre 

betydningshorisonter hos Nietzsche, og fortsetter som en tilslørt subjektivisme hos 

Heidegger og Sartre. 

 

Antroposentrismen har også sine representanter hos disse tre. voluntarismen var et 

uttalt ideal hos Nietzsche, og kan utledes fra både Heideggers fundamentalontologi og 

Sartres fenomenologiske beskrivelse av den tomme bevisstheten. Av analysen av 

Autentisitetssjargongen lærte vi at Taylor ikke er den første som har sett at de 

senmoderne formene for idealet innebar en skjult subjektivisme, og at 

autentisitetsidealet kan benyttes til å re-heroisere verden. Likevel kom Adorno til helt 

andre konklusjoner angående verdien av autentisitetsidealet. Nå skal vi se litt på noen 

mulige idéhistoriske årsaker til forskjellen i innstilling overfor idealet. 

 

Taylor versus Adorno 
 

Adorno viser til moderne markedsføringsstrategier og deres anvendelse av 

autentisitetssjargongen. Gjennom TV og radio forsøker de å gi en illusjon av 

kommunikasjon på et personlig plan iført den språkdrakt som omkranser 

autentisitetsidealet. Spørsmålet er om de dermed representerer autentisitetsidealet. Vi 

kan merke oss at Adorno opplever det slik. Han betraktet autentisitetssjargongen som 

den underliggende ideologien som den moderne markedsføringen bygget på. Det er 

vel jevnt over slik at ideologier, religioner og tanker blir misbrukt av det rådende 

systemet. Historien er full av eksempler på legitimering av absurde handlinger på 

grunnlag som for ettertiden virker tvilsomme. Er dette noen grunn til å slutte å tro på 

eller etablere ideologier, avvikle alle religioner eller å slutte å tenke? Adorno ser ut til 

                                                                                                                                                        
190 Det er ikke dermed sagt at han har rett, hverken i at idealet tilbyr en virkelig ansvarliggjøring, eller i 
at det virkelig er et moralsk ideal, men gitt de premissene han selv legger, er fremstillingen konsistent. 
191 Taylor setter front mot det han kaller “myk relativisme”. Det er ikke umiddelbart enkelt å se tydelig 
hvor han trekker grensen mellom myk og hard relativisme, men jeg vil våge å påstå at jeg kan 
parafrasere hans innsigelser mot den myke relativismen og gjøre dem lettere forståelige. Taylor er ikke 
imot enhver form for relativisme. Han forsvarer andres rett til å hevde verdien av sin egen kultur, men 
det må alltid kunne underlegges debatt og argumentasjon. Dermed vil jeg si at han representerer et 
forsvar for en multikulturalisme snarere enn en kulturrelativisme.  
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å mene det. Man skal riktignok ikke slutte å tenke, men tenkningen skal rette seg mot 

seg selv som en negativ dialektikk for å avsløre tenkningens egne implisitte 

fundamenter. Så tenkning som verktøy for opprettelse av idealer man kan tro på, skal 

avskaffes. 

 

Disse holdningene bør kontekstualiseres for at de skal virke mer forståelige på dagens 

mennesker. Det er ikke bare Adorno som er ute i avsløringens tjeneste på 60-tallet. 

Både Derrida med sin dekonstruksjon og Foucault med diskursanalysen beveger seg 

innenfor et felt som har som hovedmål å avsløre hvilke underliggende prinsipper som 

styrer betingelsene for vår tankevirksomhet. Enten det er de narratologiske 

strukturene, de diskursive føringene, eller bestemte sjargonger som regulerer vår 

tenkning, er det ihvertfall sikkert at dersom vi tror på noe (annet), så er vi lurt! 

 

Både første og andre Verdenskrig førte til store ideologiske traumer. Den heroiske 

retorikken om det ærefulle ved å dø for sitt fedreland, var en sentral del av 

nasjonalstatenes legitimering av 1. Verdenskrig. I løpet av krigens forløp, ble det klart 

at nye våpentekniske realiteter tvang soldatene til en uttværende og lite gloriøs type 

krigføring i skyttergravene i Nord-Frankrike. Wilfred Owen var bare en av de mange 

som opponerte mot absurditeten i forholdet mellom den ideologien192 som lå bak 

krigen og den faktiske situasjonen den førte til: ”Dulce et decorum est, pro patria 

mori!”193. For å dempe motstanden og krigstrettheten satte krigsmaktene i gang et 

relativt omfattende propaganda-maskineri som skulle understøtte den heroiske 

dimensjonen ved krigen. Propagandaen hadde større effekt som ironisk speilbilde av 

den situasjonen enn som oppvekkende moralsk stimulans. Likevel havner Europa i en 

ny krig bare 20 år etter freden i Paris, og drar etterhvert med seg resten av verden. 

Den 2. Verdenskrig var (selvsagt) også preget av sterk ideologisk retorikk, og nå kom 

propaganda-krigen virkelig i gang. 

                                                      
192 Man kan diskutere hvorvidt det er riktig å bruke “ideologi” som betegnelse for den nasjonale 
retorikken som søkte å legitimere første Verdenskrig. Det er ikke snakk om ideologi på samme måte 
som de brede klassebevegelsene i forkant og ettekant av andre Verdenskrig, men snarere en bestemt 
type språkbruk som hadde røtter i imperialistiske ideer. Jeg vil likevel bruke begrepet her for å lette 
lesningen. Det er etter min mening ikke så viktig å skille skarpt mellom forskjellige definisjoner av 
ideologi, som det er å påpeke at at det uansett var snakk om en ideologisk preget retorikk. Dessuten 
føyer en slik bruk seg godt inn i Adornos egen bruk av begrepet; ideologi er moralske føringer som 
skjuler seg i språket. 
193 “Søtt og ærefullt er det, å dø for sitt fedreland” Dikt av Wilfred Owen der han ironiserer over 
”heroismen” i skyttergravene under 1. Verdenskrig. 
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Etter 2. Verdenskrig gikk det noen år der seierherrene stort sett feirer seg selv og sin 

egen rett. Men det ulmet blant de intellektuelle. Er det nå så sikkert at en nasjon har 

en naturgitt rett til å forsvare sin egen ”udelelighet”? 194 Kan den forsvares på alle 

vilkår? Hva er egentlig en nasjonalstat? Hvordan er den avgrenset? Den er vel 

egentlig bare en vilkårlig konstruksjon? All denne ideologien kan da ikke ha noe 

absolutt grunnlag? Hvordan kunne så mange mennesker la seg forlede ut i et slikt 

barbari? 

 

”Det er to erfaringer som mer enn noe annet har fått Horkheimer og Adorno til å 

skrive Opplysningens Dialektikk: fortvilelsen over det nasjonalsosialistiske Tyskland 

de forlot og oppgitthet over det kapitalistiske USA de kom til.” (Schaanning, 2000, s. 

125). Jeg mener det også i stor grad gjelder Autentisitetssjargongen. Særlig er 

propagandaens rolle viktig for den mistenksomhet overfor all ideologi vi finner hos 

Adorno. Man kan lett se for seg at en 61-årig jøde i 1964, som har opplevd to kriger i 

løpet av 31 år, hvorav begge var basert på sterk ideologisk retorikk om et ”høyere 

gode”,195 ikke var spesielt vennlig stemt overfor den vestlige verdens ideologiske 

grunnlag. I det hele tatt er det en tendens til å lete etter konspirasjonsteorier, 

bakenforliggende agendaer og ikke minst strukturelle forklaringer på menneskets 

tanker og forestillinger på denne tiden. 

 

Det eneste trygge stedet i en slik historisk situasjon vil gjerne være en konsekvent 

negativ holdning til alle forsøk på absolutt verdifundamentering. Det utbredte 

misbruket av ideologi er selvsagt en del av det oppgjøret med modernismens idealer 

som har blitt kalt ”postmodernisme”, og som jeg har valgt å kalle ”ettermoderne”196. 

 

Taylor skriver i en tid preget av helt andre problemer. Det er mer en mangel på 

aktuelle identifiseringspunkter som råder grunnen på begynnelsen av 90-tallet. Den 

ettermoderne oppløsningen av ideologi hadde i stor grad blitt erstattet av en 

resignasjon i den politiske sfære som førte til at alt ble overlatt markedskreftene og 

den instrumentelle fornuftens øko-agressivitet. Der autentisitetssjargongen for Adorno 

                                                      
194 – for å sitere den norske grunnlovens § 93. 
195 President Woodrow Wilson sitert etter: (Palmer & Colton, 1992, s. 727). 
196 I tråd med Trond Berg Eriksens bruk av begrepet i Hva er idéhistorie?. 
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var farlig fordi den åpnet for en re-heroisering av virkeligheten, har den for Taylors 

samtidige blitt en sovepute for en relativistisk innstilling som ikke slipper til noen 

aktuell debatt om moralske beveggrunner eller betydningshorisonter. Taylor forsøker 

å tilbakevise at disse fenomenene kan begrunnes i autentisitetsidealet selv. Det er 

viktigere for Taylor å bekjempe den ”myke relativismen” enn å verge akademia mot 

totalitære ideologier. Det er mer maktpåliggende å sørge for en debatt enn å sable ned 

ideologi. 

 

Kanskje vil de siste tiders krig i Irak og amerikansk verdifundamentalisme sette hans 

forsvar for autentisitetsidealet i et annet lys, i og med at vi nå ser en tendens til en 

populistisk suggesjon som bruker noen av de samme metoder som Adorno advarte 

mot. Det ville i så fall være en misforståelse av Taylors moralfilosofi ettersom han så 

klart vektlegger den rasjonelle debattens rolle. I kapitelet La lotta continua 

understreker han også at han er bevisst faren ved autentisitetsidealet. Det tilbyr i seg 

selv ingen endelig løsning, men byr på en kvalitativ debatt som må pågå uendelig. Vi 

vil se tendenser til utnytting av ideologi til alle tider i et fritt samfunn, men Taylor 

mener at det i seg selv ikke er noen grunn til å avskaffe den. Skal man ha et ”fritt” 

samfunn, må individene kunne stå for noe, og tro på deres egen frihet til å velge 

alternative forankringspunkter. 

 

Likevel kan Taylor beskyldes for å være kulturimperalist i den forstand at han legger 

slik vekt på artikulasjon og rasjonell debatt. Representanter fra andre kulturer der 

rasjonaliteten ikke har samme grunnleggende verdi som i vesten, vil bli tvunget til å 

kjempe alle kampene sine på en bortebane der reglene er fremmede. Vektleggingen av 

artikulasjon og rasjonalitet vil favorisere visse deler av en befolkning.197 Slik kan vi se 

at Taylor setter opp den rasjonelle debatten som det mest grunnleggende godet i sin 

moralfilosofi slik den kommer til uttrykk gjennom Autentisitetens etikk. 

 

 

                                                      
197 Jeg vil hevde at det alltid vil være undertrykkende elementer i enhver filosofi som hevder at noe er 
bedre enn noe annet. Dette er kanskje ikke absolutt riktig. Man kan selvfølgelig hevde at vann er bedre 
for mennesket enn for eksempel “mørk materie” uten å virke undertrykkende, men en slik påstand er 
utelukkende egalitær på grunn av sin irrelevanse. Dersom man skal fremsette normative påstander med 
relevanse for mennesker, kan man vanskelig komme unna diskriminering av enkelte grupper. 
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Et autoritært ideal? 
 

Det ser ut til at Taylors sekulariserte ”Religiøsiteten B” må oppfattes betraktelig 

mindre autoritært enn Kierkegaards kristne ”Religiøsiteten B”. For Kierkegaard var 

det som sagt av vesentlig betydning at det absolutte objekt var av religiøs karakter, og 

dessuten spesifikt knyttet til den kristne religiøsiteten. Taylor gjør ingen slike 

diskriminerende avgrensninger. De eneste kvalitative skillelinjene han trekker når det 

gjelder tilknytningspunktets karakter, er at det må være forståelig for andre mennesker 

generelt, og signifikante andre spesielt.198 Signifikante andre er av spesiell betydning 

fordi vi slipper dem inn på oss og lar dem operere som dommere for vår 

selvdefinisjon. ”…the contribution of significant others, even when it occurs at the 

beginning of our lives, continues throughout.” (Taylor, 1991, s. 34). 

 

Taylor imøtegår til en viss grad kritikken av autentisitetsidealet som autoritær 

ideologi ved sin betoning av menneskets dialektiske utforming av sitt selv. 

Signifikante andre blir sikkerhetsventilen som i utgangspunktet skal sikre at 

betydningshorisontene er allmennt forståelige, og dermed mulige å kritisere. Likevel 

kan man ikke se bort fra at det innenfor et land som for eksempel ”den store 

republikken som ligger rett sør for Canada” (Taylor, 1998, s. 121),199 kan utvikle seg 

verdinormer som er allment forståelige innenfor landets grenser, men som virker 

uforståelige for utenforstående. Man kan få en type homogenisering innenfor ulike 

samfunn som gjør dem uimottakelige for andres perspektiver. Det er en aktuell og 

overhengende fare ved den typen re-heroisering som kan følge av autentisitetsidealet.  

 

Vi må imidlertid trekke frem Taylors viktige skille mellom sterke og svake 

vurderinger som en del av selvdefinisjonen i denne sammenhengen. Absolutismen 

spirer helst der man ikke skiller mellom slike uttrykk for verdistandpunkter. Henrik 

Ibsens Brand kan tjene som et eksempel. For Brand finnes det ikke noe skille mellom 

                                                      
198 I den forstand står Taylor for en “commonsensisk” etikk. De verdibærende tilknytningspunktene vi 
opererer med som ankere for vår selvdefinisjon må rett og slett ikke være for sære! Slik hevder Taylor 
at autentisitetsidealet ikke innebærer den ekstreme opposisjonen mot det allmenne som mange har lagt 
i det. Et slikt standpunkt sammenheng med at Taylor tillegger mennesket stor grad av sosiabilitet i 
utformingen av sitt selv. Tilknytningspunktene må være forståelige for dine nærmeste, enten som 
negasjoner av for eksempel foreldrenes moralske horisonter, en negasjon er også en form for 
kommunikasjon, eller som et felles overordnet normsystem innenfor sosiale grupper. 
199 Jeg bruker her den norske oversettelsen, fordi det er en så god reformulering av Taylors originale 
“…if we look to the great republic to our south.” (Taylor, 1991, s. 113). 

 138



viktige og mindre viktige uttrykk for sitt gudforhold. Alle handlinger er 

grunnleggende like viktige manifestasjoner av den guden han ønsker å ”gjenopplive”. 

Intet eller alt! Den ytre betydningshorisonten må gripe inn i hver detalj, hver 

bevegelse og hver følelse om man ikke skal forråde sitt kall. ”Hvis alt du ga foruten 

livet, / så husk at du har intet givet.” (Ibsen, 1991, s. 234). Brand får det da også som 

han vil og ofrer først sitt barn, så sin kone, og til slutt også livet. 

 

Taylors versjon av autentisitetsidealet reserverer seg til en viss grad mot slike 

absolutte standpunkter. Han trekker inn den menneskelige impulsiviteten som motvekt 

mot absolutisme. Det er ikke alltid vi faktisk fungerer slik at vi reflekterer over de 

valgene vi tar, og i den grad valgene er ureflekterte er de også ubetydelige for vår 

selvdefinisjon. Jeg tolker Taylor dithen at det også ligger et normativt standpunkt i 

dette; man fungerer ikke bare slik, man bør også fungere slik. Man bør ikke tillegge 

alle handlinger avgjørende betydning, for da truer man med å undergrave verdien av 

de viktige valgene. 

 

Således kan vi se at han forsøker å holde en viss avstand til sitt eget kardinalgode: 

fornuften. Han ser at man hverken kan eller bør trekke fornuften inn i alle 

vurderinger. Ganske ofte er man rett og slett bare drevet av en trang til det ene eller 

det andre, og man hverken kan eller bør trekke fornuften inn i det impulsive valget. 
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Avsluttende uvitenskapelig etterskrift200

 

Det er gjentatte ganger påpekt hvor ufritt mennesket er, og hvor skadelig det kan være 

å støtte opp om illusjonen om menneskets frihet. Det er likevel ikke sikkert at slike 

fatalistiske ideologier er så fruktbare som de ofte gir seg ut for å være. Den 

ettermoderne doktrinen om at vår verden og våre intellektuelle mulighetsbetingelser 

er absolutt styrt av et altomfattende språksystem er også en konstruksjon som tjener 

sine en helt spesifikke hensikter i en helt spesifikk historisk situasjon. Den er ikke 

sannere, i og for seg, enn de ideologiene den advarer mot.201 Kanskje får vi en 

oppblomstring av konspirasjonsteorienes propaganda igjen som reaksjon på USA’s 

nyfrelste verdifetisjisme. 

 

Kanskje leder troskap mot sin egen overbevisning til at folk blir lettere å styre fordi 

rammebetingelsene for vår tenkning leder oss i samme retning på gitte tidspunkter i 

historien. Men den virkelige skrekkvisjonen bør heller være den totale overgivelse til 

markedskreftene. For hva er alternativet i det vestlige samfunn i dag? Vi ser det 

tydeligst i dagens medieverden. Den er jo da også i stor grad styrt av desillusjonerte 

sekstiåttere som ikke lenger tør tro på noe annet enn markedets røst. De verste 

eksemplene finner vi i amerikanske mediers nøling med å publisere bilder av 

torturerte irakiske fanger. Begrunnelsen var selvfølgelig at de vurderte det som dårlig 

butikk! Når man ikke stiller krav til personlige moralske forankringer, blir markedet, 

eller allmenviljen, den eneste moralske autoritet. Autentisitetsidealet kan definitivt 

understøtte absolutisme og nasjonalisme, men det åpner også for en reell presse-etikk. 

Spørsmålet er hva som er verst. 

 

Taylor hevder rasjonalitetens legitimitet og individets frihet til å velge. Han 

argumenterer for riktigheten av et slikt standpunkt ved å vise til at den instrumentelle 

                                                      
200 For de mindre opplyste kan jeg opplyse at tittelen er et plagiat av Kierkegaards pseudonymt utgitte 
etterskrift til Philosophiske Smuler fra 1846. Originalens tittel er som følger: Afsluttende 
Uvidenskapelig Efterskrift til de philosophiske smuler : Mimisk-pathetisk-dialektisk Sammenskrift, 
Existensielt Indlæg af Johannes Climacus.  
201 Hvor fundamentalistisk opposisjonen mot den borgerlige ideologien om autonome individer selv 
kunne bli, kan man se av den generelle resepsjonshistorien til Finn Alnæs’ bøker. Etter sin braksuksess 
som debutant da han fikk førsteprisen i en nordisk romankonkurranse for Koloss (1963), antok 
kritikken av hans bøker et stadig sterkere preg av anklager om fascistiske idealer. Litteraturkritikken 
ble hegemonisk i sin venstreradikalitet, og individualistiske idealer ble sett på som forkledd fascisme. 
Finn Alnæs tok kritikken så alvorlig at han også tok sin død av den. (Se: Innledningen til Truls 
Gjefsens biografi om Finn Alnæs fra 1995: Finn Alnæs : Titan og sisyfos. Oslo : Aschehoug). 
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holdningen til våre omgivelser som dagens samfunn genererer ikke er ”unidirectional” 

(Taylor, 1991, s. 99), og ved å henvise til de resultater som er oppnådd på 

miljøvernets arena som et eksempel. Dersom samfunnsstrukturene skulle være 

absolutt determinerende for våre mulighetsbetingelser, er det vanskelig å forklare 

miljøbevegelsens oppblomstring på 1990-tallet, da den instrumentelle fornuften 

syntes å ha et absolutt hegemoni. Taylor tar det som et tegn på vår mulige personlige 

frihet til å velge, at slike bevegelser kan oppstå på tross av at den rådende tendensen i 

det teknologiske samfunnet skulle tilsi noe annet. 

 

De forskjelligartede maktavsløringsstrategiene som har dominert de ettermoderne 

vitensproduksjons-doktrinene har vist oss hvor lite nøytrale modernitetens store 

idealer var. Fornuften, fremskrittet, historien, språket og kulturen må avsløres som de 

undertrykkelsesmidler de er! Habermas’ borgerlige offentlighet favoriserer en type 

mennesker med en type kulturell kapital.202 Fornuften, språket og kulturen er 

underlagt diskursive strukturer som er uomgjengelige og som setter rammene for 

argumentasjonen i det offentlige rom. Troen på fremskrittet og kumulativ historie er 

forestillinger som besegler den kapitalistiske verdensorden og hindrer opprøret mot 

den. Bare man blir kvitt disse falske forestillingene, vil man… hva? Vil man få en ny 

verdensorden? Vil man kunne etablere et samfunn basert på virkelige verdier? 

 

Nei, man vil være i stand til å møte alle forsøk på ideologisk maktutøvelse. Man vil 

være i stand til å avsløre maktens skjulte føringer på diskursen. Til dels klarte man å 

få til denne fantastiske visjonen på 90-tallet i Norge. Det ga seg utslag i det offentlige 

rom i form av en generell avpolitisering av pressen, en generell motstand mot 

verdistandpunkter hos studenter, en generell relativisme i de utdannede lag av 

befolkningen som førte til store frustrasjoner og populistiske tendenser i resten av 

befolkningen. Kort sagt førte de ettermoderne avsløringsstrategiene til et 

postmodernistisk traume der ingen turde stikke hodet frem for å ta et ideologisk 

standpunkt. Slik har ettermoderniteten bare bidratt til å forsterke forbrukersamfunnet 

og dets avhengighet av de kapitalistiske strukturene som nå er i ferd med å 

margialisere all politisk styringsevne. 

 

                                                      
202 Eller habitus som Bourdieu kalte det. 
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Heldigvis har vi opplevd en tendens de siste par årene til at trenden snur i den yngre 

delen av befolkningen. Det har blitt viktigere å mene noe igjen. Den offentlige 

debatten har blomstret opp i de urbane miljøer. Det holdes debattmøter på 

rockeklubber! Det hadde vært absolutt utenkelig på 90-tallet. Tanum, Aschehoug og 

Norli holder debattkvelder. Det arrangeres forfatteraftener og debattkvelder med 

betraktelig større hyppighet og oppmøte på studentersamfunnene rundt i landet. Det 

har igjen blitt stuerent for rockemusikere å spille på politiske arrangementer. Det har i 

det hele tatt blitt viktigere for mange unge å mene noe kvalitativt om normene man 

bygger samfunnet på. Og det har i den forbindelse blitt større etterspørsel etter 

kvalifisert kunnskap. Vi kan se en tendens til at frontfigur Øystein Greni i bandet 

BigBang har fått rett; ”det er hipt å bry seg!”. Ikke i den forstand at det ligger implisitt 

i ettermoderniteten å ikke bry seg, men den fremmer en slik tendens i 

populærkulturen, og den er så aggressiv mot all ideologi at det er vanskelig å mene 

mye uten å bli beskyldt for å være undertrykkende og lite forståelsesfull for andres 

perspektiver. 

 

Det er ikke min mening å hevde at de poststrukturalistiske doktrinene rett og slett tar 

feil. Det tror jeg ikke de gjør. Det er mye sant i avsløringene av for eksempel 

språkstrukturenes disiplinerende virkning på tankelivet, men jeg vil etterspørre et 

bredere mangfold av strategier i akademia. Jeg tror skribenter som Charles Taylor er 

vesentlige for at også avsløringsstrategiene skal ha sin funksjon og plass! Når anti-

ideologiske holdninger selv blir hegemoniske, sier det seg selv at de undergraver sin 

egen berettigelse.203 Skal de kunne opprettholde den plass de fortjener i akademia, må 

det også finnes ideologi å avsløre. Dermed må det produseres ideologiske 

standpunkter. 

 

Slik kommer vi til slutt tilbake til et av de innledende poengene; denne teksten er også 

et produkt av en gitt historisk situasjon. Den er verken sannere eller falskere enn 

mange andre tekster med helt andre siktemål og meninger, men den er i seg selv et 

bidrag til en debatt som er historisk betinget, og som etter all sannsynlighet vil være 

av historisk interesse om ikke så alt for mange år. Dersom idéhistoriske tekster skal ta 

inn over seg sin egen historisitet, mener jeg at de også bør reflektere tiden de er 

                                                      
203 I den grad jeg har rett i at avsløringsstrategier er hegemoniske i akademia i dag, vil forsåvidt min 
egen tekst være et ideologiavsløringsprosjekt! 
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skrevet i. De må gi uttrykk for å være klar over sin egen historisitet, men ikke derfor 

forsøke å skjule den. Dermed kunne man reformulere Karl Poppers imperativ til 

vitenskapelige hypoteser; at de skal være så sterke som mulig for å kunne bli 

falsifisert så ettertrykkelig som mulig, og si om den idéhistoriske tekst at den skal 

være så tidsriktig som mulig for å kunne bli historisert så ettertrykkelig som mulig. 
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Sammendrag 
 

Når ble begrepet ”autentisitet” først brukt om en menneskelig eksistensform? Hva 

innebærer det? Hva er forskjellen mellom ”oppriktighetsidealet” og 

”autentisitetsidealet”? Hvilke moralske muligheter innebærer idealet om å være seg 

selv? Hvordan skiller Charles Taylors tolkning av autentisitetsidealets potensialer seg 

fra de mest fremtredende eksistensialistiske tenkerne i moderne tid? 

 

Slike spørsmål blir besvart i denne oppgaven. Oppgaven er både en analyse av 

Charles Taylors bok The Ethics of Authenticity mot en bakgrunn av fremstående 

moderne filosofer, og en analyse av disse tenkernes behandling av autentisitetsidealet. 

Gjennom en analyse av Taylors bok, danner jeg en idealtype som utgjør bakgrunnen 

for behandlingen av Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Adorno og Lionel 

Trillings tanker om autentisitet. Målet er todelt. På den ene siden analyserer jeg hvilke 

aspekter ved Taylors autentisitetsideal som kan betraktes som originale bidrag til 

debatten. På den annen side fungerer Taylors autentisitetsbegrep som en brekkstang 

for å gjøre de nevnte tenkernes tanker tilgjengelige. 

 

Teksten baserer metodisk på opprettelsen og anvendelsen av en idealtype som 

analyseverktøy. Charles Taylors autentisitetsideal fungerer som idealtype. Dermed 

blir både Taylors autentisitetsideal og de utvalgte tenkerne underlagt analyse. 

Analysen av tenkerne bidrar til bedre forståelse av Taylor, og Taylors 

autentisitetsideal belyser de utvalgte tenkerne. 

 

Jeg konkluderer med at Charles Taylors autentisitetsideal er en vellykket 

sekularisering av Kierkegaards ”Religiøsiteten B”. Dessuten ettersporer jeg og 

lokaliserer den forfallshistorien som Taylor mener autentisitetsidealet har gjennomgått 

i vår moderne historie. Forfallshistorien munner ut i det Taylor kaller ”the trendy 

doctrines of deconstruction” som han sier delegitimerer alle former for kvalitative 

moralske standpunkter. Siden forfallshistorien ender der, ønsker Taylor å restituere 

autentisitetsidealet og bringe det tilbake til sin ”uforfalte” form. Den uforfalte formen 

viser seg å være en sekulær versjon av det Kierkegaard kalte ”Religiøsiteten B”.  
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