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    „Dich im Unendlichen zu finden, 

           Musst unterscheiden und dann verbinden.“ 

 

    -  Goethe1 

 

     „For deg selv i det uendelige å finne, 

   må du først skille, for så å forbinde.“ 

 

 

 

 

 
        „Dass der Mensch  

in seiner Jugend 

das Ziel so nahe glaubt! 

Es ist die schönste aller Täuschungen, 

womit die Natur 

der Schwachheit unseres Wesens 

aushilft.“ 

 

        -   Hölderlin2 

 

„At mennesket  

i sin ungdom betror seg selv 

å være målet så nær! 

Det er den vakreste av alle illusjoner, 

hvor naturen 

gir svakheten i vårt vesen 

en hjelpende hånd.“ 

 

 

                                                
1 Goethe, J.W.: Trilogie zu Howards Wolkenlehre, HA 1, s. 349. 
2 Hölderlin, F.: Hyperion oder der Eremit in Griechenland. Første bok, s. 12.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INNHOLD 

 

 

Forord        
   
 

           Innledning        s. 1 

 
 

     I.  Slik lyset virkeliggjør fargene 

   -Aristoteles og den antikke begrepsrealisme  s. 5 

 
 

    II.      Tingene eller oss? 

   -Universaliespørsmålets opphav    s. 35 

  
 

   III.  Verden som en bok, erkjennelse ved analogi 

   -Subjektets fremtredelse hos Thomas Aquinas  s. 53 

 
 

  UTFLUKT – Boken fra vindu til speil    s. 69 

 
 

    IV.  Den største feil en filosof kan begå     

   -Ockhams innvending     s. 73 

 
 

     V.      Nominalismen og det moderne     

   -Nominalismens utbredelse      s. 82 

som det modernes grunntone 

 

  Utovergang        s. 98 
 

 
Litteraturliste        s. 100 

 
 

Sammendrag – Abstract      s. 104 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forord 

 

 

Den foreliggende masteravhandlingen i filosofi er skrevet ved Universitetet i Oslo, under 

veiledning av professor i filosofi Torstein Theodor Tollefsen, mellom august 2017 og juni 2019. 

Det er flere jeg gjerne vil takke i forbindelse med dette prosjektets tilblivelse og utarbeidelse. 

Først vil jeg takke Torstein Theodor Tollefsen, for tiltroen og interessen han fra starten av har 

vist overfor mitt prosjekt. Samtalene underveis i arbeidet har vært til stor glede og inspirasjon 

både faglig og personlig. 

En spesiell takk vil jeg rette til Helge Salemonsen, som har gitt meg det viktigste grunnlaget 

for mine faglige interesser, og som gjennom flere år har tatt seg tiden til å fortsette en samtale 

som for mitt vedkommende har vært uvurderlig. Det foreliggende arbeidet ville aldri ha 

forekommet uten de filosofiske og idéhistoriske linjene han har trukket opp og formidlet. 

Takk også til Sjur, Eilif og Lukas for samtaler, gjennomlesning av manuskript, samt små og 

store innspill underveis i arbeidet. Bidragene deres har vært til god hjelp for å kunne fullføre 

prosjektet. 

Takk til min onkel Aksel for inspirerende dager sammen i Aurland, som blant annet førte til 

avhandlingens omklede. 

Takk til Kaia og Torfinn Tobiassens Fond for generøst reisestipend for studieopphold i Oxford 

og Cambridge underveis i arbeidet. 

Størst takk til min kjære Eva, for all tilhøring, gjennomlesning, kritikk, innspill, understøttelse, 

kjærlighet og tålmodighet. Og ikke minst for hver dag å hjelpe meg til å holde blikket rettet mot 

det som er viktigst. 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Innledning 
 

 

1. 

Til grunn for den foreliggende studien ligger betraktningen av - og overbevisningen om - at den 

moderne vestlige kulturs verdensanskuelse grunnleggende sett preges av en nominalistisk 

tenkemåte. Nominalismen – som i denne studien gjennomgående forstås i vid forstand – kan i 

korte trekk karakteriseres som avvisningen av at det utenfor menneskets tenkning skulle kunne 

finnes en allmenn, fornuftig struktur, som er objektivt gitt. Dette kommer særlig til uttrykk i 

hvordan man de siste århundrer innen ulike livsområder har gjort seg erfaringen av å kunne 

frigjøre seg fra gittheten i ytre lovers påbud og autoritet, det være seg innen det religiøse, 

samfunnsmessige, vitenskapelige, kunstneriske og etiske, for å nevne noe av det viktigste.  

Denne nominalistiske avvisningen av de allmenne strukturers gitthet, må for det enkelte 

individ i stor grad sies å oppleves som en frigjøring; i hvert fall tilsynelatende. For ved å erfare 

sin mulighet til å kunne benekte det tradisjonelt overleverte og gitte i det ytre, oppdager 

samtidig det enkelte subjekt sin egen tenkning som det lovgivende og strukturerende. Man blir 

stadig mer bevisst i hvor stor grad de allmenne strukturer har sitt opphav i en selv, hvilket 

samtidig hos den enkelte gjerne oppleves som en frihet til selv å forme sin egen livsvei. 

Oppfattelsen av at allmenne begreper og strukturer ikke eksisterer i det ytre, men snarere 

kun forefinnes i ens egne tanker, ledsages innen nominalismen samtidig av den oppfatningen 

at subjektets egne begreper og fornuft ikke på noen måte utsier hvordan den ytre virkelighet er 

i seg selv, men snarere hvordan den fremstår for oss. Med andre ord at tankene ikke kan gripe 

eller utsi hvordan det virkelige selv er. En beskrivelse av dette forholdet kan gis fra en rekke 

ulike innfallsvinkler og livsområder, slik som vitenskapen, filosofien, det religiøse, eller fra det 

helt hverdagslige. En poetisk tilnærming gir Marcel Proust oss når han beskriver denne moderne 

erfaringen av tankenes utvendighet i forhold til tingene i verden på følgende måte: 

«Og var ikke mine tanker også som en liten hule som jeg krøp inn i og følte at jeg var 

begravet i, selv når jeg så på det som foregikk rundt meg? Når jeg betraktet en 

gjenstand, var det som om bevisstheten om at jeg iakttok den, stilte seg mellom den og 

meg, kantet den med en smal bord som gjorde det umulig for meg noensinne å komme 

i direkte berøring med dens materielle form; den fordampet på en måte før jeg kom i 
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kontakt med den, på samme måte som et hvitglødende legeme som man holder bort til 

en våt gjenstand, aldri kommer i berøring med dens fuktighet fordi den alltid sender 

foran seg en sone av fordamping.»3 

Og nettopp slik er den nominalistiske erfaringen av tankens forhold til tingene: at de kan være 

både hjelpsomme og frigjørende, men samtidig aldri kan nå inn til virkeligheten selv. Hvilket 

samtidig innebærer at tankene gjerne ansees som abstrakte, livløse og uvirkelige. Mennesket - 

med sin uløselige forbindelse til tenkningen - blir dermed stående utenfor det virkelige, uten på 

noen måte å kunne komme inn i den. Nominalismens frigjøring av individet fra gittheten i de 

ytre strukturer innebærer dermed samtidig et brudd med virkeligheten, hvilket antyder dens 

grunnleggende tvetydighet. For ved å bli seg selv mer bevisst, så blir mennesket samtidig 

bevisst sin adskilthet fra den øvrige verden. 

 

2. 

Nominalismen er med andre ord et alt for tvetydig fenomen til å kunne betraktes som enten 

sann eller falsk. Den rollen nominalismen har spilt i den historisk sett tiltagende 

bevisstgjøringen av ‘Selvet’ - altså selvbevisstheten - ved å utforske subjektet i alle dets evner 

og irrganger, skal overhodet ikke avfeies, men må snarere tas på det fulleste alvor. Ikke desto 

mindre er nominalismen å betrakte som ensidig, i det den setter mennesket og dets tenkning 

utenfor virkeligheten og dermed skaper et uforsonlig brudd med verden.  

Som allerede nevnt er det undertegnedes overbevisning at nettopp denne nominalistiske 

tenkemåte er å betrakte som tilgrunnliggende for den moderne verdensanskuelse. Ettersom 

nominalismen dermed kan sies å legge grunnlaget både for mulighetene og manglene i vår 

samtid, er som en konsekvens også de største problemene vi står overfor i dag å søkes nettopp 

her. Etter min mening kan så ulike utfordringer som miljøkrisen, psykisk lidelse blant unge, 

gudløsheten og den tiltagende transhumanismen - for å nevne noe av det mest aktuelle - i siste 

instans søkes begrunnet i de indre problemene ved nominalismen. 

Etter min mening er derfor en av samtidens hovedoppgaver å overskride nominalismen, 

men nødvendigvis på en slik måte at dens viktigste innsikter tas på alvor. For som nevnt er det 

ikke nominalismen som sådan, men snarere dens ensidighet som er problemet. Hvis vi setter 

‘nominalisme’ som begrepsmessig motsetning til ‘realisme’ - forstått som en grunnleggende 

                                                
3 Proust, M.: På sporet av den tapte tid – veien til Swann, s. 109. 
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overbevisning om at tenkningen må forstås som del av virkeligheten, snarere enn utenfor den 

(slik nominalismen hevder) - så består hovedoppgaven derfor i å bringe tilbake en realisme som 

ikke simpelthen forkaster nominalismen, men snarere tar dens grunnleggende innsikter og 

eksistensberettigelse på alvor. 

 

3. 

At nominalismen er så utbredt som det her fremsettes, er ingen ny tanke, men er tvert imot blitt 

hevdet av mange tidligere.4 Utenom fagskolerte er det allikevel få som er seg bevisst hva 

nominalismen består i, og langt mindre hvor pregende den er for den moderne 

verdensanskuelse. I det hele tatt er det ikke mange som vet at spørsmålet om det allmennes 

virkelighetsstatus (universaliestriden) er en problemstilling som overhodet kan reises. 

Nominalismens utbredelse kan med andre ord ikke antas, men må snarere fremvises for å kunne 

fremstå som troverdig.  

Det er da også dette vi har gjort til oppgave for den foreliggende studien, nemlig å 

fremstille nominalismens vesen, for på den måten å kunne være i stand til å gjenkjenne dens 

utbredelse i den moderne, vestlige kultur. Hva nominalismens indre konflikter består i, og et 

forslag til hvordan en sårt behøvet realisme kan overskride og komplementere nominalismen, 

forbeholdes et forestående lengre arbeid ved tittelen ‘Hvor verden viser seg’. Den foreliggende 

avhandlingen – som for øvrig tilsvarer store deler av det nevnte prosjektets første kapittel – 

begrenser seg derimot til å forsøke å begripe grunntrekkene ved nominalismens vesen, for 

deretter å antyde dens innflytelse på den moderne verden. 

 For å kunne gripe nominalismens kjerne, må vi på sin side forstå dens beveggrunner; 

hvori dens motivasjon ligger, og hva den oppstår ut ifra. Historisk må dette søkes i 

middelalderens uenighet mellom nominalismen og realismen om det allmennes 

virkelighetsstatus, også kjent som ‘universaliestriden’. Nominalismen må forstås på bakgrunn 

av dens reaksjon mot den klassiske begrepsrealismen, slik den kommer til uttrykk i 

høyskolastikken. I senere tid har nominalismen kommet til å stykke seg opp i utallige retninger, 

som ofte i liten eller ingen grad identifiserer seg selv med sitt opphav i middelalderen. Etter 

min mening er derimot den beste tilgangen for å forstå nominalismen i vid forstand – hvilket i 

denne sammenheng er det eneste hensiktsmessige – å søke i en historisk fremstilling. At det 

                                                
4 Nevneverdige utgivelser fra den senere tid er blant annet ‘M. Gillespie (2008): The Theological Origins of 

Modernity’, og ‘H.-H. Möllmann (2015): Nominalismus - Studien zum Einfluss des Mittelalters auf die Neuzeit’. 
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historiske elementet er avgjørende å ta inn i betraktning mener jeg gjelder filosofien generelt, 

men særlig for et tema som nominalismen, grunnet dens sterke forbindelse til middelalderens 

universaliestrid, og reaksjonen på den skolastiske realismen. Innfallsvinkelen som legges til 

grunn for dette arbeidet må derfor bli historisk så vel som systematisk, hvilket ansees som  

utfyllende og gjensidig betingende, snarere enn motstridende til hverandre. 

 Denne studiens forståelse av at nominalismens frembrudd i den vestlige tradisjon 

historisk sett har sitt opphav i reaksjonen mot skolastikkens realisme, er heller på ingen måte 

ny, men samsvarer snarere med den klassiske fremstillingen av dette forholdet. Det som 

vanligvis vektlegges er riktignok bruddet som oppstår mellom nominalismen og realismen; at 

nominalismen er å forstå som et brudd med den foregående tradisjonen. At det foreligger et 

klart brudd skal vi ikke være i tvil om, men etter min oppfatning vektlegges i denne 

fremstillingen vanligvis kontinuiteten mellom de to i for liten grad. Hvis det er noe nytt som i 

denne studien fremsettes når det gjelder dette forholdet, så er det eventuelt påpekningen og 

fremstillingen av hvordan Ockhams nominalisme kan sies å bryte med realismen ved å 

videreføre viktige nyvinnende bevegelser innad i høyskolastikken, særlig hos Thomas Aquinas. 

Med andre ord at bruddet er å anse som en kontinuitet, og kontinuiteten som et brudd. 

 Uansett gjelder følgende: for å forstå nominalismen må vi levendegjøre selve 

overgangen fra realisme til nominalisme i middelalderen. Den skolastiske realisme må på sin 

side forstås på bakgrunn av den begrepsrealistiske tradisjonen fra antikken, og da særlig 

Aristoteles. For å kunne gjøre overgangen fra Thomas sin realisme til Ockhams nominalisme 

må vi med andre ord bevege oss enda lenger tilbake i tid, for å kunne angi de forutgående 

bevegelsers retning. For dette formål skulle noen tusen års tilløp være tilstrekkelig. Den 

foreliggende studien av nominalismen begynner derfor med å leve oss inn i og sannsynliggjøre 

den antikke begrepsrealismen, slik den kommer til uttrykk hos Aristoteles. 
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I. 
 

SLIK LYSET VIRKELIGGJØR FARGENE 
Aristoteles og den antikke begrepsrealisme 

 
 

1. TINGENES FORMER OG NATURENS FORNUFT 

 
I undringen 

I undringen begynner som kjent filosofien, ifølge Aristoteles. Ikke over de største og mest 

kompliserte spørsmål, men med de nære og åpenbare fenomener som innbyr til undring over 

hvorfor ting er som de er:  

«Det var gjennom undringen at mennesket i utgangspunktet begynte å filosofere. Til å 

begynne med ved å la seg undre over umiddelbart uforklarlige fremtredelser.»5 

Etterhvert som man øvet seg ble riktignok også spørsmålene mer vidløftige: 

«Deretter skred man videre til stadig større temaer,      

slik som månens, solens og stjernenes forandringer og alts tilblivelse.»6 

Men i begynnelsen var altså undringen, og den gjaldt det umiddelbare. Hvorfor dukker 

regnbuen noen ganger opp? Hvorfor regner det overhodet? Og hvorfor kommer regnet noen 

ganger som snø? Hvorfor vokser enkelte planter og trær på en så liknende måte at vi er 

tilbøyelige til å kalle dem ved samme navn? Eller hvordan kan vi i det hele tatt sammenholde 

én plante og si at den er den samme på tross av alle dens ulike vekststadier?  

Ja, hva er det egentlig som gjør for eksempel en rose til det den er? Hvilke særpreg er 

det den ikke kan miste uten å opphøre å være en rose? Kanskje er det dens tiltrekkende duft? 

De myke kronbladene eller de innbydende fargene? Kanskje til og med de spisse tornene? Hva 

ville vel rosen vært uten alt dette, som vi av erfaring assosierer med dets fremtredelse? 

Alle disse sanselige aspektene ved rosen synes umiddelbart å utgjøre dens uunnværlige 

kjennetegn. Men samtidig er de alle forbigående og midlertidige. For en tid tilbake var rosen 

fortsatt i knopp, og snart ligger dens blader visne på bakken. Fra en plante begynner å vokse til 

                                                
5 Metafysikken: 982b12-14. Med mindre noe annet oppgis er alle sitater av Aristoteles mine oversettelser. 
6 Metafysikken: 982b15-17. 
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den står i full blomst gjennomgår den så mange forandringer at den sanselig sett ikke er til å 

kjenne igjen. Men på tross av disse ulike fremtredelsesformene er vi allikevel ikke i tvil om at 

det er én og samme rose vi har med å gjøre. Vi passerer den og undres kanskje over hvor fort 

den har vokst, men ikke at den har vokst. Tvert imot. Vi ville blitt temmelig skuffet om den 

gjennom hele sommeren hadde forblitt i knopp. Hva er det da som gjør at selv et barn intuitivt 

kan stadfeste at rosen er én og den samme, til tross for dets tidvis ugjenkjennelige sanseuttrykk? 

 

 Tingens form 

Ifølge Aristoteles er det ikke tingens sanselige og materielle aspekter som sørger for enhet 

gjennom ulike fremtredelsesformer, men snarere dens form. Det er dette som forklarer hvorfor 

en blomst kan skifte ut alt sitt stoff og anta fullstendig ulike skikkelser uten at vi dermed er i 

tvil om at det er ett og samme fenomen vi er vitne til. Når stoffet forandres, så bevares formen. 

Derfor er ifølge Aristoteles formen å betegne som det som utgjør noes essens; hva det egentlig 

er å være noe; to ti ên einai.7 

Nå er det i dagligtalen riktignok mulighet for å tale om form på mange ulike måter. Man 

snakker for eksempel om husets, plaggets eller kakens form, og mener med det gjerne den 

sanselig anskuelige figuren som noe inntar. Fin eller stygg, etter smak og behag. Men det 

sanselige skulle jo nettopp være det forgjengelige ved planten, mens formen ifølge Aristoteles 

skulle bli værende, til tross for det sanseliges omskiftelighet. Kan i så fall formen være sanselig? 

La oss se nærmere på hva Aristoteles har i tankene når han hevder formen som enhetsskapende 

prinsipp i et fenomen. 

Som et utgangspunkt er det verdt å merke seg at det på gammelgresk finnes to ulike ord 

som begge oversettes til ‘form’, nemlig ‘morfe’ og ‘eidos’. Forskjellen mellom dem er grovt 

sett at ‘morfe’ kan gi vesentlige sanselige eller stofflige assosiasjoner, og kan antagelig best 

oversettes til ‘skikkelse’ eller ‘ytre form’. Med det menes ikke omriss eller sjablong, men 

snarere fylden og enheten i et vesens fremtoning, lignende det tyske ‘Gestalt’. Når det kommer 

til ‘eidos’ er det derimot viktig at det skal forstås hverken som ytre eller sanselig, men snarere 

som noe indre og strukturelt. Aristoteles benytter seg faktisk av begge ordene, ofte 

                                                
7 Formuleringen ‘to ti ên einai’ er sentral hos Aristoteles, og kan bokstavelig oversettes til ‘hva det var å være 

noe’, men ofte bare ‘essens’, i begge tilfeller som et svar på det sokratiske spørsmålet ‘hva det er å være noe?’. 
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tilsynelatende om hverandre, hvilket kan gi et inntrykk av at det ikke foreligger en forskjell 

mellom de to.  

Men forskjellen finnes, og den er behjelpelig for å skjønne Aristoteles sitt formbegrep. 

Skillet mellom dem blir tydeligere hvis vi gjør oss bevisst to ytterligheter Arisoteles sitt 

metafysiske prosjekt har til hensikt å unngå. For på den ene siden er det et hovedanliggende for 

ham at form og stoff må holdes begrepsmessig adskilt ifra hverandre. Hele utgangspunktet for 

å fremstille dem som to ulike årsaksprinsipper er jo nettopp for å unngå at den ene reduseres til 

den andre eller at de på annet vis blir forvekslet. Særlig gjelder det at formen ikke reduseres til 

noe stofflig og materielt, men snarer forstås som et selvstendig forklaringsprinsipp. Æren for å 

ha brakt innsikten i dette forholdet til bevissthet tilkjenner Aristoteles særskilt Platon.8 Samtidig 

er det på den annen side en kjent sak at Aristoteles bebreider nettopp en ensidig Platonsk 

formlære for å ende opp med en for sterk dualisme, hvor formenes egentlige eksistens henlegges 

til et sjikt utenfor og hinsides det sanselige. 9 Vel så avgjørende som det er å unngå en reduksjon 

av formen, er det for Aristoteles å unngå at formene selvstendiggjøres på en slik måte at de ikke 

lenger er tilknyttet det konkrete og materielle. Sansebundne former eksisterer ikke noe annet 

sted enn i et bestemt stoff, hevder derfor Aristoteles. Kattens form er virkelig i og med en 

konkret stofflig katt. Ikke noe annet sted. 

Med andre ord er det avgjørende for Aristoteles å fremheve både adskiltheten mellom 

form og stoff så vel som enheten. I begrepslig forstand er de adskilt og ikke mulig å redusere 

til hverandre. Som noe værende er de derimot alltid to sider av samme mynt. Hva som er viktigst 

for ham å vektlegge synes derfor å avhenge av hvilken kontekst det gjelder. I «løsere» 

sammenhenger, hvor det hovedanliggende er å understreke samhørigheten og den gjensidige 

avhengigheten mellom form og stoff benytter han seg ofte av ‘morfe’, hvilket lett gir formen 

sanselige assosiasjoner som unngår en streng ontologisk dualisme. Ønsker Aristoteles derimot 

å fremheve formen som et selvstendig prinsipp, og gjøre den tydelig begrepsmessig adskilt fra 

stoffårsaken, benytter derimot aldri ‘morfe’, nettopp for å unngå de sanselige assosiasjonene. I 

Fysikkens kjente fremstilling av de fire årsaksprinsipper, beskrives derfor den formale årsaken 

på følgende måte: 

«formen [tò eidos] og strukturen [tò parádeigma] er å anse som én årsak. Dette er begrepet [ho 

lógos] om hva det egentlig er å være noe [tou ti ên einai], og dets klasse.»10 

                                                
8 Jfr. Metafysikken I, vi. 
9 Jfr. Metafysikken I, ix. 
10 Fysikken: 194b27; “Àllon dè tò eìdos kaì to parádeigma, touto d’estìn ho lógos ho tou tí ên einai kaì tà toútou 

génê.” Vi finner for øvrig nøyaktig samme formulering i Metafysikken V, ii; 1013a27. 
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‘Morfe’ forekommer som vi ser ikke i denne formuleringen av den formale årsak, hvilket det 

heller ikke gjør i noen av de andre stedene hvor Aristoteles fremstiller de fire årsaksprinsipper.11 

Det er for øvrig påfallende at Aristoteles her anvender ‘paradeigma’ for å beskrive den formale 

årsak. Vi har oversatt det til ‘struktur’, men kunne også valgt ‘modell’ eller ‘mønster’. Uansett 

er det verdt å merke seg at det samme ordet blant annet brukes av Platon i dialogen Timaios for 

å beskrive det intelligible og evige som Demiurgen skaper kosmoset ut ifra.12 Selv om vi 

naturligvis skal være forsiktige med dermed å mene å kunne påvise en implisitt henvisning til 

Platons metafysikk, så indikerer ordbruken i det minste at Aristoteles med formal årsak ikke 

mener sanselig figur eller skikkelse, men snarere det intelligible aspektet ved noe. Eksempelvis 

vokser enhver blomst  utifra en viss nødvendig struktur. Knoppen kommer aldri før stilken. 

Stilken aldri før spiren. Frøet inneholder alltid potensialet for et nytt individ. Alt dette ligger 

nedfelt som nødvendigheter i blomstens natur, slik at organene innad i en blomst alltid er ordnet 

på en bestemt, fornuftig måte i forhold til hverandre. Og først innenfor denne nødvendige 

strukturen av interne relasjoner mellom dets ulike organer kan overhodet individuelle 

variasjoner hos den enkelte plante forekomme. Denne strukturen, denne nødvendigheten, kan 

på sin side ikke sanses. Riktignok kan man se at bladet utgår av stilken, men det nødvendige 

forholdet som består mellom frø, stilk, blad og knopp uttrykker en rekke av bestemte relasjoner, 

og relasjoner sanses ikke; de er intelligible, og må derfor tenkes. Denne strukturen som utgjør 

tingens form er derfor å forstå som et begrepslig anliggende, hvilket vi får bekreftet i siste del 

av det ovenforstående sitatet, hvor det legges til at «dette», altså formen og strukturen, «er 

begrepet om hva noe egentlig er», altså dets essens; tò tí ên einai. Tingens form er på den måten 

å betrakte som tingens indre, fornuftige struktur, hvilket vil si tingens begrep. Det er dette som 

ifølge Aristoteles gir enhet til et sansefenomen, slik som en plante. Uten formen oppløses 

tingen, og er derfor å betrakte som en tings mest intime aspekt; det som gjør noe til det det 

egentlig er. 

Som vi allerede har påpekt innebærer det syn om at formen utgjør tingens essens derimot 

ikke at dets materielle og stofflige aspekt er uviktig. Tvert imot er stoffet der hvorigjennom 

formen kan virkeliggjøres, og utgjør således mulighetsbetingelsene for at noe overhodet kan 

individualiseres som en enkeltting. Form uten stoff er for Aristoteles noe abstrakt som enda 

ikke er virkeliggjort. Riktignok er det slik at hvis et stoff overhodet skal være noe, så må det ha 

                                                
11 Hverken i Fysikken (194b27; 195a20) eller i Metafysikken (I, iii 983a27 og V, ii 1013a27) forekommer 

‘morfe’ i forbindelse med den formale årsak. 
12 Platon: Timaios. For eksempel 28a-c. 
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en form; en fornuftig struktur. For at formen derimot ikke skal bli tom formalisme, må den på 

sin side uttrykkes i et bestemt stoff. Eller kanskje mer presist; formen er alltid en viss 

strukturering av et bestemt stoff. For slik arkitektens byggeplaner blir til et faktisk hus først i 

dets virkeliggjørelse gjennom ulike materialer, slik blir begrepet om noe virkeliggjort i et 

bestemt stoff: 

«For begrepet [ho lógos] er tingens form [eidos], men det må finnes i et bestemt stoff for å 

eksistere.»13 

Bare gjennom konkret tømmer og stein kan begrepet om et hus bli til et faktisk hus. Også andre 

materialer kan naturligvis benyttes, men ikke hvilke som helst. For hvorvidt materialene på sin 

side er egnet for gjennomføringen av husbyggingen avhenger av hvilke muligheter de bærer i 

seg. Hva som kan virkeliggjøres avhenger derfor ikke bare av formens strukturelle 

bestemmelser (for eksempel at et hus må tilfredsstille det som inngår i husets begrep om blant 

annet å være beskyttelse mot vær og vind), men vel så mye av hva stoffet muliggjør. Eller sagt 

med andre ord; formen påtvinges ikke stoffet utenifra, men står snarere i dets midte idet den er 

virkeliggjørelsen av et bestemt stoffs muligheter og begrensninger.  

Ettersom formen på denne måten alltid uttrykkes i et bestemt stoff; i denne rosen, i dette 

huset eller dette mennesket, kan man dermed også komme til å hevde at formen er særegen for 

hver enkeltting; at hver rose og hvert enkeltmenneske har hver sin individuelle, særegne form 

som dermed i seg selv ikke har noe felles med andres former. Særlig i den senere tid har dette 

etablert seg som en utbredt lesning av Aristoteles, noe som antageligvis må sies å henge 

sammen med en sterk fornemmelse det moderne individ har av å være særegent; at enhver 

former sin unike vei ut ifra egne frie livsvalg. Fra et slikt ståsted er det sant nok nærliggende å 

fremholde at formen som virker i individet er individuell og ikke allmenn. I norsk sammenheng 

har særlig Anfinn Stigen ytret denne posisjonen, og skriver blant annet: 

                                                
13 Om Sjelen: 403b5-6.  

I dette sitatet foreligger det to filologiske hovedutfordringer. For det første at flere grunntekster, blant 

annet den Ross (1961) legger til grunn, leser ‘hóde’ (altså påpekende pronomen betydende ‘dette’) og ikke 
‘eidos’. Når eidos her velges er det fordi den mest utførlige og etter min mening best begrunnede utlegningen av 

‘hóde’, nemlig hos Hicks (1907), konkluderer med at ‘hóde’ refererer tilbake til siste del av setningen rett før, 

hvor det står nettopp ‘eidos’. Selv om vi legger ‘hóde’ til grunn ender vi med andre ord opp med at meningen er 

‘eidos’, hvilket da også Hicks derfor velger å legge til grunn, og som jeg her følger ham i. 

For det andre kan man sette spørsmålstegn ved oversettelsen av logos til begrep. Logos er som kjent 

ingen enkel sak å oversette. Spør bare Faust. Men for å bekrefte at ‘begrep’ er en mulig oversettelse trenger man 

bare å konsultere en standard ordbok. På bakgrunn av den foreliggende utlegningen av Aristoteles mener jeg 

dette ikke bare gir full mening, men også bør oversettes slik. Dermed følger vi for øvrig ikke bare Tore Frosts 

oversettelse av Om Sjelen til norsk, men også en veletablert praksis innen tysk vitenskapstradisjon hvor ‘logos’ 

regelmessig oversettes til ‘Begriff’, og gjennomgående i dette tilfellet (403b5). 



10 
 

«Som et aspekt ved en konkret ting er formen like individuell som tingen selv. Den formen 

som gjør alle mennesker til mennesker, er for så vidt en individuell form i Diotima og i 

Sokrates.»14 

Stigen hevder med andre ord at menneskeformen, såfremt den virkeliggjøres i den enkelte, er 

individuell for hver og en. Men kan dette stemme overens med Aristoteles sitt eget syn? Hvis 

formen er individuell, i betydningen særegen for hvert enkelt individ, så må det bety at den 

formen som virker i et individ ikke kan virke i et annet. Ellers hadde den jo ikke vært 

individuell. Men i så fall innebærer det at når individet opphører å eksistere, så må nødvendigvis 

også formen som har virket i individet forsvinne med det, ettersom denne formens eksistens 

kun skal kunne finnes i dette bestemte individet. I så fall må Sokrates sin form sies å oppløses 

i og med hans død. Dermed må både hans stoff og hans form betraktes som særegen. 

Samtidig må vi huske at det jo ikke er ‘Sokrates-formen’ som virker i Sokrates, men 

snarere ‘menneskeformen’. Og menneskeformen kan på sin side umulig sies å gå til grunne i 

og med Sokrates sin bortgang. Tvert imot er det jo nettopp den samme formen som uttrykkes i 

andre individuelle mennesker, hvilket overhodet gjør det mulig å forklare den likheten i 

livsuttrykk som foreligger mellom noe av samme form. Som Stigen selv skriver er det «den 

formen som gjør alle mennesker til mennesker.». 

Hvis derimot formen er individuell og særegen i den forstand at den går til grunne med 

individet, så må man spørre seg hvordan det kan ha seg at den menneskeformen som virker i 

Diotima overhodet skulle ha noe til felles med den som virker i Sokrates. For hva er da 

grunnlaget for å kunne si at de to har noe felles som gjør dem ulike fra for eksempel en katt 

eller et tre? Hva skulle man utsi det på grunnlag av? Hvis stoffet, måtte man begrunne det i noe 

særegent, og dermed tilfeldig. Hvis formen, likeså, ettersom denne da vil være like særegen 

som stoffet. Med mindre man da medgir at det er den samme formen som virker både i Diotima 

og Sokrates, og at det er dette man gjenkjenner deres likhet på bakgrunn av, for i så fall vil 

nettopp dette være å betrakte som det hva angår dem begge, til forskjell fra andre arter. Men 

det ville i så fall innebære å måtte innrømme at den formen som virker i dem er felles, og at den 

dermed ikke kan være rent individuell. 

Forstår man formen som individuell, virker man derfor å være ute av stand til å kunne 

redegjøre for hva ett menneske har felles med et annet. Vi må derimot ha klart for oss at 

                                                
14 Stigen, Anfinn: Tenkningens Historie 1, s. 114. Andre som i senere tid har hevdet formen som individuell er 

blant annet A.C. Lloyd (1981); M. Frede (1987), og C. Witt (1989). 
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Aristoteles introduserer formen som prinsipp ikke bare for å kunne forklare den enhetsskapende 

strukturen innad i et individ, men vel så mye for å fremvise hvordan de samme lovmessigheter 

kan uttrykkes i ulike individ. Spørsmålet er nemlig ikke bare hvordan ett fenomen kan 

sammenholdes som ett og det samme, men også hvorfor det kan fremstå som så likt et annet 

fenomen at vi er tilbøyelige til å kalle dem det samme. Det er ikke bare enheten innad i en rose 

som formen har til hensikt å gi en forklaring på, men også mellom ulike roser. Hvorfor betrakter 

vi helt ulike ting som både forskjellige og det samme, ved å betegne enhver enkeltrose som ‘en 

rose’? Hvis derimot formen ikke kan gi en forklaring dette, hvilket tross alt var intensjonen med 

å introdusere den som prinsipp i utgangspunktet, så må vi jo spørre oss hva som overhodet er 

poenget med å etablere skillet mellom form og stoff på den måten Aristoteles tross alt gjør det. 

Dessuten, hvis formen er det enhetsskapende prinsippet som virker innad i det enkelte 

individ, og som består så lenge individet består, så må vi fortsatt spørre oss; hvor har denne 

formen sitt opphav? Hva bestemmer hvilken form naturlige ting inntar? Er det tilfeldig at 

Sokrates har menneskeformen og ikke en hvilken som helst annen form, eller følger det en viss 

nødvendighet? Hvori ligger i så fall denne nødvendigheten begrunnet? Dette leder oss inn på 

spørsmålet om naturlig reproduksjon, og dens rolle i forhold til noes form. Aristoteles selv 

knytter nemlig formtilblivelsen i det enkelte individ til selve den naturlige reproduksjonen, og 

mener at dette er å betrakte som en formoverføring. Om naturlige tings tilblivelse beskrives det 

i Metafysikken: 

 «Det som har en tilblivelse - for eksempel planter og dyr - har en natur. Og det som deres 

natur oppstår ut ifra er formen, hvilket da er den samme formen [homoeidês] som det som 

oppstår, selv om det er noe annet. For av mennesker fødes nye mennesker.»15 

At formen overføres ved reproduksjon innebærer med andre ord at det ikke er tilfeldig hvilke 

etterkommere man får, men at de nødvendigvis må innta den samme formen som en selv, 

hvilket Aristoteles understreker med den selvfølge at mennesker frembringer nye mennesker 

ved reproduksjon, og ikke for eksempel en hest eller rose. Det er altså viktig å merke seg at det 

som ifølge Aristoteles dermed skjer, er at formen videreføres til neste generasjon. Det er dette 

som kan forklare hvorfor det ikke er tilfeldig hvilket avkom man får, eller hvem man kan få et 

avkom med. For hvis formen overføres fra foreldre til barn, så må det bety at det er den samme 

formen må eksistere likeverdig i hvert av individene, hvilket Aristoteles da også understreker. 

Det er jo ikke slik at det som gjør hver av dem til menneske er én ting hos mor, én hos far og 

                                                
15 Metafysikken:1032a24-26. 
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enda en tredje hos barnet. Det er ingen tvil om at de er numerisk forskjellige, men det som gjør 

dem ulike er ikke deres form, men snarere stoffet. Formen er derimot det enhetsskapende som 

foreligger som det samme i ulike individer. Dette gjør dem formidentiske (homoeidês) og 

dermed tilhørende samme art. På dette punktet uttrykker Aristoteles seg tydelig. Om forholdet 

mellom enheten og forskjellen med henblikk på form og stoff mellom ulike individer innad i 

samme art beskrives det: 

«Og det er forskjellig på grunn av stoffet, ettersom dette er forskjellig. Men formen er identisk 

[tautò], siden formen [eidos] er udelelig [átomon].»16 

At formen er udelelig kunne riktignok tolkes dithen at den ikke kan gjelde for flere, og således 

er individuell for hver enkelt. Ut ifra sammenhengen hvor det fremsettes er det derimot klart at 

Aristoteles mener noe ganske annet, nemlig at formen er en og den samme for alt og alle som 

faller inn under samme art. Dermed er formen, som det står, ‘identisk’, og udelelig i den 

betydning at det ikke oppstår en ny form når den videreføres, men snarere forblir den samme. 

Formen gjelder med andre ord ikke for kun ‘denne’ eller ‘denne’, men for enhver innen en 

bestemt art, likegyldig av hvilket individ det gjelder. Formen vil alltid være den samme. 

Menneskeformen er derfor like gyldig og tilstedeværende i Sokrates som i Kallias, som i ethvert 

annet menneske; det er dette som på tross av alle forskjeller er det felles og enhetsskapende. Og 

om det som ikke bare gjelder for en, men snarere for flere skriver Aristoteles: 

 «det som er felles for flere ting kalles allment.»17 

Og ettersom formen nettopp er virkende tilstede i ulike individ, så må den derfor nødvendigvis 

betegnes som allmenn. Ikke som noe abstrahert fra flere individ, men som virkeliggjørende 

prosess i individet selv. 

Nå benekter riktignok Aristoteles at det allmenne i seg selv kan være substans,18 og 

ettersom formen inngår i tingens substans, så kunne man innvende at det dermed er umulig at 

formen kan være allmenn. For å skjønne hvordan dette henger sammen er det igjen viktig å ha 

klart for seg Aristoteles sin uvilje mot å forstå det virkelige som noe eksisterende hinsides og 

utenfor verden selv. Like lite som en form kan eksistere uavhengig av stoff, så kan det allmenne 

foreligge som noe virkelig og selvstendig uavhengig av det konkrete. I det tekststedet hvor 

Aristoteles benekter at det allmenne kan være substans, ousia, er det i en kontekst hvor nettopp 

                                                
16 Metafysikken: 1034a7-8. 
17 Metafysikken: 1038b11-12; Annen Analytikk II, 19. 
18 Jfr. Metafysikken VII, 13. 
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denne anti-dualistiske interessen er hans hovedanliggende. Å benekte at det allmenne kan være 

substans er med andre ord i tråd med Aristoteles sitt metafysiske grunnsyn om at noes form 

ikke eksistere på egenhånd, men snarere virkeliggjøres i noe bestemt. Poenget med et slikt 

utsagn er derfor etter min mening ikke å avskrive formen som allmenn, men snarere å 

understreke at det allmenne ikke kan eksistere løsrevet fra det konkrete, like lite som kattens 

form kan eksistere uavhengig av en konkret, materiell katt. At det allmenne ikke kan være 

substans, utelukker ikke at substansen kan være allmenn. Fra den foregående gjennomgangen 

skulle det tvert imot fremkomme at substansen må være allmenn, såfremt formen inngår i 

substansen. 

Men selv om hverken formen eller det allmenne kan eksistere som noe virkelig 

uavhengig av et bestemt stoff, så må det allikevel eksistere som en mulighet. Som vi så, er en 

konsekvens av at formen er allmenn at den ikke er bundet til et bestemt individ. Selv om barnet 

får sin form fra foreldrene, og foreldrene er en virkeliggjørelse av denne formen, så er samtidig 

formen på ingen måte bundet til dem som individ. De er selv barn av sine foreldre, og har 

dermed selv overtatt formen fra sine foreldre osv. Formen virkeliggjøres riktignok i og med et 

individ, men er i seg selv overindividuell i den forstand at den ikke er bundet til noen av dem, 

og må derfor logisk sett foreligge som en allmenn mulighet forut for enhver individualisering. 

Riktignok viderefører foreldrene formen, men de kan kun i betinget forstand betraktes som dens 

opphav. I ontologisk henseende ville det derfor vært riktigere å si at foreldrene formidler 

formen, snarere enn at de frembringer den. 

At formen går forut for ethvert individ betyr ikke at den har selvstendig realitet 

uavhengig av dens individuelle uttrykksform, men snarere at den må foreligge som en logisk 

og ontologisk mulighet forut for enhver partikularisering. For ifølge Aristoteles er ikke 

menneskeformen å forstå som en konsekvens av at det finnes ett eller mange menneskelige 

individ, men snarere motsatt. Eksistensen av Sokrates, Kallias, eller hvem det nå enn måtte 

være, forutsetter en menneskeform – en bestemt intelligibel strukturering som er spesifikt 

menneskelig – som de alle er et uttrykk for. Denne strukturen – denne formen – må ifølge 

Aristoteles foreligge som en værensmessig -  ontologisk - mulighet forut for ethvert individ, for 

deretter å virkeliggjøres i individet selv. Hvis ikke den enhetsorganiserende formen foreligger 

som en mulighet, så kan heller ikke et enkeltindivid virkeliggjøre den, simpelthen fordi det da 

ikke ville finnes noe å virkeliggjøre. Formen er derfor å anse som det værensmessig 

konstituerende og organiserende prinsippet for ethvert enkeltindivid; det som ligger til grunn 

for (hypokeimenon) enhver ting, og utgjør de bestemmelsene som utgjør dets væren. Ethvert 



14 
 

individ vokser derfor etter en viss, nødvendig lovmessighet, som ikke bare må foreligge forut 

for dets tilblivelse, men som også virker på samme måte i alle andre individer av samme art. 

Om dette høres noe svevende ut, innebærer det ganske konkret at formen utgjør de muligheter 

og begrensninger som danner betingelsene for et individ, og som virker i dets livsprosess. Høner 

kan legge egg, men ikke le. For mennesket er det motsatt.19 Dette ligger nedfelt i deres 

respektive form, som går forut for ethvert individ, utgjør dets ontologiske forutsetning, og 

dermed gjelder for enhver av denne artsformen. 

Hovedpoenget vi skal merke oss er at selv om hvert individ uttrykker sin artsmessige 

form på en særegen måte, så er denne formen fortsatt allmenn når den virker i individet. For 

den allmenne formen blir ikke individuell selv om den virkeliggjøres i et individ. Snarere utgjør 

formen derigjennom de allmenne prinsippene som virkeliggjøres i ethvert individ av samme 

art. Dette betyr heller ikke at individet er noe rent allment, for i et individ er formen alltid 

virkeliggjort i noe stofflig-partikulært, slik at det allmenne alltid uttrykkes på en unik måte. For 

å forstå hva et individ er, må man derfor skjønne dette spennet som (be)står i det, mellom på 

den ene siden å være særegent i kraft av sitt stoff, og på den annen side å være allment i kraft 

av sin form. Hvert enkelt enhetlige fenomen er derfor både partikulært og allment. Forut for 

individet er formen som mulighet rent allmenn, mens den i sin virkeliggjørelse i individet er 

uløselig knyttet til et bestemt stoff og får dermed sitt særegne uttrykk. Det vi skal være 

påpasselige med er dermed ikke å fraskrive den formen som virker i individet dets allmenhet, 

slik samtidens tendens er. For det er fortsatt det allment menneskelige som virkeliggjøres i både 

Sokrates og Diotima, til tross for at det i hvert enkelt individ kommer til uttrykk på ulik måte. 

Når noe virkeliggjør sin form, er det derfor ifølge Aristoteles noe allment som virkeliggjøres. 

 

Sjelen er tingens form 

Ifølge Aristoteles er forholdet mellom form og stoff å sammenlikne med det som foreligger 

mellom sjel og kropp.20 For på samme måte som formen virkeliggjøres i og med et bestemt 

stoff, så er også sjelen avhengig av et bestemt legeme for å være til. Men slik formen ikke kan 

reduseres til stoffet, slik kan ei heller sjelen identifiseres med det legemet hvorigjennom den 

eksisterer konkret. For å anskueliggjøre poenget kan vi vende oss til en analogi Aristoteles 

bruker for å forklare hva sjelen er, hvor han beskriver at  

                                                
19 Aristoteles forbeholder kun mennesket evnen til å le, jfr. Om Dyrenes Deler 673a5-8. 
20 Se særlig Om Sjelen II, 1. 
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«hvis øyet var et levevesen, så ville synet ha vært dets sjel.»21 

Slik synet avhenger av et konkret øye for i det hele tatt å kunne se, slik er også sjelen avhengig 

av en kropp hvorigjennom den virkeliggjøres. Men til tross for at synsevnen åpenbart er uløselig 

knyttet til et fysisk øye, så kan den derimot selv ikke påvises som noe sanselig og legemlig. 

Setter man et øyeeple under en lupe for å lete etter synsevnen, så ender man opp med å måtte 

lete like forgjeves som hvis man søker tanker som nevroner i hjernen, eller tyr til en hvilken 

som helst annen form for materialistisk reduksjonisme. Synet lar seg simpelthen ikke forstå ut 

ifra det fysiske øyeeplet alene, men må snarere påvises som den aktiviteten øyet utfører idet det 

ser. Hvilket åpenbart ikke betyr at synet er mindre virkelig enn øyet. Tvert imot virkeliggjør 

synet i sin virksomhet det øyet kun har som mulighet, og må i Aristotelisk forstand derfor 

betraktes som mer virkelig enn selve øyet. Således peker øyet i og med synet utover sin egen 

legemlige eksistens, og nettopp deri består dets verdighet. For på samme måte som øyets hensikt 

er å tilrettelegge for et klart og sunt syn, så er kroppens hensikt å muliggjøre sjelens sunnhet og 

utfoldelse. Og slik et øye uten syn er å betegne som et skadet eller ødelagt øye, slik er en kropp 

uten sjel å betrakte som et lik. Sjelen er det som utgjør noes form, og formen er dets fornuftige 

struktur; dets begrep. Å leve ut og fullbyrde sin sjel innebærer derfor å virkeliggjøre begrepet 

om seg selv; om hva det egentlig er å være noe, hvilket gjelder for planter og dyr så vel som for 

mennesker. 

Når Aristoteles skuer naturen rundt seg, så anser han den derfor ikke som et uttrykk for 

mekanistisk vilkårlighet, slik vi i våre dager er tilbøyelige til å gjøre det. Snarere betrakter han 

de grunnleggende prosesser i kosmos som besjelede livsveseners streben etter å virkeliggjøre 

begrepet om seg selv; altså sin form. Planten søker å gjennomløpe alle sine vekststadier for i 

sin fulle blomst å kunne videreføre seg selv gjennom nye frø, slik mennesket på sin egen måte 

søker å utvikle det beste i seg for således å bli lykkelig. Det er derfor fornuft, nous, som 

kjennetegner og gjennomstrømmer naturen, ifølge Aristoteles. For både innad i seg selv og 

mellom hverandre er det blant tingene i naturen en grunnleggende velordnethet å finne: 

«Alle ting, så vel fisker som fugler og planter, er ordnet i forhold til hverandre på en eller 

annen måte, ikke på samme måte riktignok, men de er slik sammenstillet at to ting aldri 

mangler relasjon til hverandre. Det gis en bestemt forbindelse mellom dem. Alt er ordnet 

sammen mot ett mål.»22 

Hva er så dette som alt annet streber mot? Det skal vi se nærmere på. 

                                                
21 Om Sjelen: 412b18. 
22 Metafysikken: 1075a17-20. 
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2. DEN EVIGE NOUS 

 

Vi har i det foregående sett hvordan naturen ifølge Aristoteles uttrykker en orden som er 

fornuftspreget. Den er fornuftig, eller noetisk, idet den ikke forefinnes vilkårlig, men snarere 

uttrykker bestemte former som er i prosessen med å virkeliggjøres. Vi har også sett hvordan det 

er et hovedpoeng for Aristoteles å fremheve at formene alltid er uttrykt i et stoff. Plantens form 

finnes kun i og med strukturen og relasjonene innad i en konkret, sanselig-materiell plante. På 

den måten er fornuftsordenen immanent virkende i naturen; bundet til og uttrykt gjennom dets 

prosesser. 

Nå er riktignok læren om de lovmessigheter som råder i naturen gjenstand for det 

Aristoteles behandler i Fysikken, hvor han systematisk tar for seg prinsipper som bevegelse, 

forandring og årsaker. Altså ikke naturvitenskap i den moderne forstand, men det vi heller 

kunne betegnet som ‘naturfilosofi’. Aristoteles gjør et skille mellom denne formen for naturlære 

- eller fysikk – og to andre filosofiske vitenskapsdisipliner, nemlig matematikk og metafysikk; 

teologi eller ‘den første filosofi’.23 Forskjellen mellom dem forklarer han ut ifra begrepsparene 

selvstendig-uselvstendig og foranderlig-uforanderlig. Der hvor fysikken behandler det som er 

selvstendig, men foranderlig, så tar matematikken for seg det som er uforanderlig, men samtidig 

uselvstendig. ‘Den første filosofi’ behandler derimot det som er både uforanderlig og 

selvstendig, og er dermed å betrakte som det mest ærverdige, ettersom dets innhold ikke er 

underlagt naturens forgjengelighet. 

Nå kan man spørre seg hvordan Aristoteles kan hevde at det finnes en selvstendig fornuft 

uavhengig av tingene. Var det ikke nettopp et hovedanliggende for ham å påvise formenes 

avhengighet av et bestemt stoff for å kunne eksistere? Hvordan kan han samtidig hevde at dette 

kan finnes selvstendig og uavhengig?  

Vi må i den sammenheng fremheve at selv om plantens form ikke eksisterer utenom 

planten selv, så betyr ikke det at begrepet om form som sådan opphører idet planten forsvinner. 

Begrepene om form, stoff, virkeliggjørelse, fullbyrdelse osv. har sin gyldighet helt uavhengig 

av enhver partikularisering av dem. Det er jo nettopp Aristoteles sin interesse i metafysikken å 

fremstille disse prinsippene som ikke er underlagt naturens forgjengelighet, men snarere må 

betraktes som evige. Den ‘nous’ som uttrykkes i naturen må med andre ord finnes på en ren 

                                                
23 Aristoteles benytter ikke selv ordet ‘metafysikk’, hvilket er en senere, redaksjonell betegnelse på en samling 

forelesningsskrifter. Selv anvender han betegnelsen ‘den første filosofi’ eller ‘teologi’, hvorav sistnevntes 

berettigelse skulle bli tydeligere i det påfølgende. 
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eller evig måte uavhengig og upåvirket av tingenes forgjengelighet. Og nettopp denne fornuft 

betegner Aristoteles som den ‘evige nous’. Den rene fornuft; den rene tenkning.  

Å tenke innebærer riktignok å måtte tenke på noe. Hva er det så den evige nous har i 

sine tanker? Ettersom tingene i verden er endelige, måtte en tenkning om dette også være 

endelig. Den evige nous kan derfor ikke tenke noe utenfor seg selv uten å opphøre å være evig. 

I sin evige tenkning tenker derfor denne nous seg selv.24 Ikke nå og da, men evig. ‘Nous noesis’ 

er den tenkning som evig tenker seg selv. Dette er hva alle ting i naturen er innrettet og streber 

mot, og i sine enkelte prosesser antyder. 

Men er det gudommelige da å forstå «kun» som alts endeårsak? Flere tekststeder hos 

Aristoteles kan gi dette inntrykket,25 hvilket da også har vært og fortsatt er en utbredt lesning. 

Det skal òg sies at det er nærliggende å tenke slik ettersom nous noesis jo ifølge Aristoteles er 

evig og uforanderlig. Og hvordan kan det i så fall ha noe med det timelige og forgjengelige å 

gjøre, bortsett fra å være dets transcendente mål? 

Nous noesis forstått kun som mål for alt ender derimot fort opp med å redusere dets 

innflytelse på naturen til den passive rollen det er å tiltrekke seg alt i og med sin perfeksjon, 

uten videre å aktivt bevirke tingene. Dermed synliggjøres riktignok alle tings felles mål, men 

ikke deres felles opphav og opprettholdelse. Ifølge Aristoteles-kjenneren Franz Brentano26 er 

det derfor et avgjørende poeng at ‘nous noesis’ ikke bare skal ansees som endeårsak, men vel 

så mye bevegende og virkende årsak for verden. Brentano argumenterer med at et mål ifølge 

Aristoteles alltid hører sammen med et virkende prinsipp som streber etter dette målet. På sin 

side må et virkende prinsipp være begrunnet i et første virkende prinsipp som selv ikke har et 

virkende prinsipp og dermed heller ingen målårsak utenfor seg selv. Dermed konkluderer 

Brentano med at 

«ettersom bare guddommen alene kan utgjøre et slikt prinsipp som er målårsak for alt uten 

selv å være innordnet mot et mål, så er det åpenbart at den (guddommen, nous noesis; m.a.) 

ifølge Aristoteles sin anskuelse må være både det første og universelle virkende prinsipp.»27 

                                                
24 Metafysikken: 1074b34. 
25 Se feks. De Coel. 292b5 og Metafysikken 1072b2. 
26 Brentano, F.: Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom Nous Poiêtikos. Se hovedsaklig 

bilaget, hvor dette argumenteres for. 
27 Brentano, Franz: Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom Nous Poiêtikos. Darmstadt, 

1967 [1867]. Bilag, s. 241. Min oversettelse: «Da nun ein solches allein die Gottheit ist, die selbst zu keinem 

Zwecke hingeordnete Zweckursache von Allem, so ist es offenbar, dass sie nach der Anschauung des Aristoteles 

zugleich das erste und universelle wirkende Princip sein muss.» 
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Ifølge Brentano er det med andre ord først når ‘nous noesis’ forstås som alle tings virkende 

prinsipp at dets innvirkning på verden kommer til sin rett. Nous noesis er alle tings mål, men 

også alle tings bevegende første årsak: «Guddommen er ikke bare beveger av den legemlige 

verden, men også alle tings skapende prinsipp: hê archê kaì tò prôton tôn ontôn».28 Den beveger 

alt værende, men er selv evig, og således ubeveget. Slik sett er den ‘nous som evig tenker seg 

selv’ også å anse som den ‘ubevegede beveger’. Altså både tingenes begynnelse, 

opprettholdelse og ende.  

Denne forståelsen fraskriver for øvrig ikke den evige nous dets uavhengige status. I 

beskrivelsen av forholdet mellom den evige nous og naturens orden benytter Aristoteles seg av 

en analogi mellom generalen og hans hær, som belyser hvordan nettopp dette forholdet skal 

forstås: 

«Vi må også drøfte hvorvidt universets natur inneholder Det Gode eller ypperste som noe 

uavhengig og adskilt, eller som det ordnede system av sine deler. Sannsynligvis begge deler, 

slik tilfellet er med hæren. For hærens styrke og effektivitet består delvis i dens orden og 

delvis i generalen, men hovedsakelig i den sistnevnte, ettersom han ikke avhenger av rekkenes 

orden, mens rekkenes orden avhenger av ham.»29 

Slik generalen både er årsak til hærens orden og samtidig uavhengig av den, slik forekommer 

nous ifølge Aristoteles både som naturens velordnede og fornuftige struktur, og som uavhengig 

og evig. Altså det som gjennomstrømmer verden, uten samtidig å være underlagt dets 

forgjengelighet. 

 

3. SLIK LYSET VIRKELIGGJØR FARGENE 

 

Den menneskelige fornuft 

I det foregående har vi sett hvordan nous, ifølge Aristoteles, kommer til uttrykk på to 

grunnleggende forskjellige måter. Først som naturens fornuftige innordning og sammenstilling, 

og deretter i den rene, evige nous; den ubevegede beveger som både er naturordenens opphav 

og mål på samme tid. Den ene som timelig og betinget, den andre evig og ubetinget. Fornuft er 

for øvrig også det Aristoteles velger å betegne som det hvorigjennom mennesket skiller seg fra 

                                                
28 Brentano, s. 250. Min oversettelse: «Die Gottheit ist nicht blos Beweger der körperlichen Welt, sie ist das 

schöpferische Princip aller Dinge, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πρῶτον τῶν ὄυτων (Metaph. Λ, 8).» 
29 Metafysikken: 1075a12-16. 
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den øvrige naturen. Ernæringsevnen har nemlig mennesket felles med både planter og dyr, og 

sanseevnen kun med dyrene. Tenkeevnen, noesis, tilkommer derimot bare mennesket:  

«Hos dyrene er livet definert utifra muligheten til sansning [aisthêseôs], mens det for 

menneskene består både i sansning og tenkning [noêseôs].»30 

Også den øvrige naturen er fornuftig, men bare i mennesket er fornuften slik innordnet at den 

kan reflektere over annen og sin egen fornuft; bare mennesket kan tenke. Således står den 

menneskelige fornuft i en særstilling innad i naturen. Ifølge Helge Salemonsen er det derfor 

verdt å merke seg at vi hos Aristoteles har å gjøre med tre grunnleggende ulike uttrykksformer 

av fornuften, nous: 

«Aristoteles beskriver på denne måten fornuften ut fra minst tre perspektiver: for det første 

som gud, som den absolutte nous som evig tenker seg selv. Dernest som den fornuftsorden 

som hersker mellom prosesser og ting i verden. Og for det tredje beskriver han tenkningen slik 

den manifesterer seg gjennom mennesket.»31 

Det skal riktignok sies at Aristoteles benytter nous med langt flere variasjoner enn tre, hvilket 

Salemonsen naturligvis også er innforstått med. Det behjelpelige og høyst klargjørende i hans 

påpekning er imidlertid det faktum at den tredelingen han fremhever mellom ‘Gud’, ‘verden’ 

og ‘mennesket’ ikke er tilfeldig, men snarere samsvarer med et grunntriangel i all klassisk 

metafysikk. Under disse tre kategoriene av nous kan i prinsippet alle andre former for nous 

underordnes. Salemonsens fremhevning er derfor særlig behjelpelig for å synliggjøre en 

grunnstruktur i Aristoteles sitt filosofiske system. 

Men til tross for at dette er å betrakte som tre distinkte uttrykk av nous, er det allikevel 

viktig å fremheve at det ikke dermed er snakk om ulike fornufter. Det som er fornuftig i 

mennesket er også fornuftig i naturen og som guddommelig, til tross for at det kommer til 

uttrykk på ulikt vis. «Ikke desto mindre er det dypest sett én og samme tenkning han 

[Aristoteles, m.a.] beskriver», understreker derfor Salemonsen.32 Det er med andre ord den 

samme fornuft med tre ulike fremtredelsesformer. For selv om mennesket adskiller seg fra 

naturen gjennom evnene til nous, så er det også dette som er felles. Tingenes struktur og 

menneskets tenkning gjennomstrømmes av en fornuft som grunnleggende sett er den samme. 

                                                
30 Den Nikomakiske Etikk: 1070a16-18. 
31 Salemonsen, Helge: Under kunnskapens tre. Oslo, 2005. S. 305. 
32 Ibid. 
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Hvordan forholder så ifølge Aristoteles tingenes og menneskets nous seg til hverandre, ettersom 

de jo både er ulike og identiske? Hvordan kan mennesket erkjenne verden? 

 

Først i væren, sist i erkjennelse 

Vi har allerede sett hvordan formen ifølge Aristoteles er det som utgjør tingens essens. Det er 

dette tingens vesen dypest sett består i og hvor dens kontinuitet og selvidentitet er å søke. Som 

sådan er formen begrep, og dermed intelligibel og ikke-sanselig, men ettersom formen alltid 

virkeliggjøres i et bestemt stoff, uttrykkes den alltid i sanselig skikkelse. Som en konsekvens 

består ifølge Aristoteles tingene i verden av både en sanselig så vel som en intelligibel struktur; 

de er både partikulære og allmenne. 

Hvilket aspekt ved tingene som fremheves avhenger riktignok delvis av hvilke 

sjelsevner man besitter, men også av hvilket spørsmål man ønsker å besvare. Å bekrefte at noe 

eksisterer er et annet utgangspunkt enn om man ønsker å besvare hva noe er. For overhodet å 

kunne være noe, må nemlig et fenomen stå i kontrast til noe annet som det adskiller seg fra. 

Således må det være særegent og partikulært. For å forstå noe, må man derimot gripe det som 

nettopp ikke er særegent for akkurat denne, men snarere det som alltid gjelder under de 

omstendighetene fenomenet befinner seg i; med andre ord det allmenne. Derfor beskriver 

Aristoteles at 

«det allmenne er det første i begrepet om tingen, mens i sansningen er det partikulære det 

første.»33 

Sansene griper med andre ord den partikulære væren som det første, mens tanken derimot søker 

å forstå fenomenet, og retter seg derfor mot dets allmenne aspekter. For å anskueliggjøre hva 

som menes kan vi igjen vende oss mot øyet. At et bestemt øye finnes som noe særegent, adskilt 

fra andre fenomener, kan ifølge Aristoteles sansene våre formidle oss som det første. Men hva 

er så et øye? Vi husker fra tidligere at Aristoteles betegner synet som «øyets sjel»; der hvori 

dets vesen ligger. For å forstå hva et øye er, så må man derfor legge den allmenne synsevnen – 

formen - til grunn som det første prinsipp. «For et dyr ser ikke for å kunne ha synssans, men 

har snarere synssans for å kunne se.»34 Synet kan på sin side ikke sanses, men må snarere 

påvises som noe allment, og må derfor tenkes. Det som er først i sansningen av tingen er derfor 

å betrakte som det siste i forståelsen av tingen. For hvis man ønsker å forstå et fenomen er det 

                                                
33 Metafysikken: 1018b32. 
34 Metafysikken: 1050a3. 
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ikke det særegne man søker å gripe, men snarere det allmenne som nødvendigvis må inngå i 

fenomenets fremtredelse. Muligheten for å kunne se er det ethvert øye i prinsippet har felles 

med andre øyne, hvilket dermed er å betrakte som det mest allmenne ved øyet. I begrepet om 

hva et øye er, så er det sanselige, konkrete øyet det minst allmenne og dermed siste som inngår 

i forståelsen av tingen. 

Siden forståelse innebærer å gripe noes allmenne struktur, innebærer det altså på den 

ene side at vi i og med sansene står lengst unna en forståelse av et fenomen. Men på den annen 

side kunne vi derimot påpekt at forståelse alltid er forståelse av noe konkret værende. Og hvis 

noes partikulære eksistens er hva sansene er det første til å gripe, så innebærer det at vi alltid 

forstår med utgangspunkt i noe vi først har grepet med sansene. Eller sagt på enn annen måte: 

selv om sansningen er lengst unna i forståelsen av noe, så er det allikevel her all innsikt har sitt 

opphav og begynnelse. All viten stammer i siste instans fra vår sansning av verden, hevder da 

også Aristoteles. 

Ettersom vårt anliggende i denne sammenheng er å redegjøre for hvordan menneskets fornuft 

forholder seg til verdens fornuft; hvordan vi erkjenner, må vi med andre ord ta utgangspunkt i 

det sanselige. 

 

Slik lyset virkeliggjør fargene 

At sanseevnene oppfatter det sansbare skulle være en uproblematisk antagelse. Hørselen 

oppfatter lyd, synet farger osv. Men et spørsmål som i den forbindelse reiser seg er hvorvidt 

denne oppfattelsen foregår passivt eller aktivt; vi kunne uttrykt det som forskjellen mellom det 

at hørselen mottar lyden eller om den griper lyden. Den førstnevnte som noe passivt fra 

hørselsorganets side, den andre som aktiv.  

Ifølge Aristoteles må sanseobjektet ansees som der hvorigjennom det sanselige er 

aktualisert. Rosens duft virkeliggjøres i rosen, slik hundens bjeff virker i dens strupe. Det er der 

hvorfra det uttrykker seg, hvilket innebærer at det sanselige må sies å utgå fra sanseobjektet 

selv. Når objektet sanses er det derfor etter min oppfatning nærliggende å tolke Aristoteles 

dithen at det er det sanselige objektet som virker på det sansende subjektet og aktiviserer dets 

sanseorganer.35 Det er således rosens duft som trenger inn i nesen og skaper lukt, snarere enn 

                                                
35 Spesielt hva Aristoteles formulerer i Om Sjelen 418a3-6 taler etter min mening sterkt i retning av denne 

forståelsen. 
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nesen som griper duften. Det er derfor en utbredt oppfatning å forstå Aristoteles dithen at 

sansningen fra subjektets side forekommer som noe passivt; at sanseinntrykkene mottas.36 

Forstått som passiv, medfører det at det i første omgang ikke forekommer en 

bedømmelse eller dom i sansningen, ettersom en dom består i et aktivt valg mellom én ting 

fremfor en annen. Sansningen mottas derimot, uten et slikt valg. Som en konsekvens av at 

sansningen er passiv oppstår det derfor heller ingen feil i sansningen, ettersom feil oppstår som 

følge av en falsk bedømmelse. I den grad feil forekommer må det søkes i sanseorganet selv, for 

eksempel et skadet øye eller øre.   

Som vi har sett, er derimot ikke det sanselige for Aristoteles «kun sanselig», men 

inneholder samtidig de allmenne former; rosen er ikke «bare» duftende, rød og spiss, men også 

en organiserende enhet som sammenholder alle de sanselige aspektene på en bestemt måte i 

forhold til hverandre. Ifølge Aristoteles ligger det nedfelt i menneskets forstandsevne å kunne 

ta til seg tingenes form. Brentano kommenterer i den forbindelse at 

«denne (forstandsevnen, m.a.) synes å høre til de formoppfattende [formerfassenden] kreftene, 

ettersom menneskeåndens tenkende kraft, altså forstanden, ifølge Aristoteles er en 

formopptagende [formaufnehmendes] evne som forholder seg til de intelligible formene - 

ideene - som sansningene til det sansbare.»37 

Den siste delen av sitatet henviser for øvrig direkte til Aristoteles sin egen formulering i Om 

Sjelen, hvor han beskriver at: 

«Slik sansningen forholder seg til det sansbare, slik forholder også fornuften [tòn noun] seg til 

det fornuftige [tà noêtá].»38 

Nå er der riktignok ulike måter å tolke denne parallellen mellom sansbare og det fornuftige på, 

særlig avhengig av hvordan man forstår sansning, og hva ved sansingen som forholder seg på 

samme måte i fornuften. Mens Brentano legger hovedvekt på hva fornuften dermed opptar, 

nemlig, formene og ideene, så påpekte vi nettopp at det i sansningen foreligger et vesentlig 

passivt forhold fra subjektets side. Og hvis det intelligible er inneholdt i det sanselige, og det 

                                                
36 Feks. Ross (1961), s. 24. Se Kal (1988): s. 69, se særlig fotnote 6 for lengre kommentar, som blant annet 

konkluderer i overenstemmelse med Ross. 
37 Brentano, F.: Die Psychologie des Aristoteles, s. 67. Vår kursivering. Min oversettelse: «diese scheint zu den 

formerfassenden Kräften zu gehören, da die denkende Kraft des menschlichen Geistes, der Verstand, nach 

Aristoteles ein formaufnehmendes Vermögen ist, das sich zu den intelligibelen Formen, den Ideen, wie der Sinn 

zu den sensibelen Formen verhält.» 
38 Om Sjelen: 429a17-18. 
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sanselige opptas passivt, så synes den fremsatte parallellen å måtte innebære at også formen 

opptas passivt, i og med sansningen selv. 

Særlig Victor Kal39 har argumentert for at den parallellen Aristoteles stiller opp mellom 

det sansbare og det fornuftige må forstås dithen at også formopptagelsen foregår passivt; at det 

intelligible aspektet ved tingen ikke er noe vi i første omgang trenger å bestrebe oss på å gripe 

ved å abstrahere det ut fra tingene, men som snarere kommer til oss i og med sansningen selv, 

hvorved det intelligible tross alt virkeliggjøres som målrettede formprosesser. Som vi påpekte 

innebærer denne passiviteten feilfrihet i tilknytning til sansningens passivitet, en feilfrihet som 

ifølge Kal også kjennetegner formopptagelsen. I så måte opptas formen intuitivt i sjelen forut 

for forestillinger og tenkning. Dette kan på sin side unektelig fremstå som nokså overraskende, 

og er da også på kollisjonskurs med mange fortolkninger av Aristoteles, som hevder at formen 

først tilkommer det erkjennende subjekt gjennom abstraksjoner av forestillingsinnhold. Spesielt 

problematisk virker det å være, at hvis det allmenne ligger i formen, og innsikt gjelder det 

allmenne, og dernest at formopptagelsen er passiv og dermed ufeilbarlig, så synes Kals tolkning 

å innebære at enhver som sanser også har innsikt i tingenes vesen. Riktignok tilkjenner 

Aristoteles den sunne fornuft en høy stilling, men dette synes å være vel i overkant.  

For å skjønne Kals poeng er det for det første viktig å ha klart for seg at den umiddelbare 

og feilfrie formopptagelsen ikke innebærer en vitenskapelig eller reflektert erkjennelse, men 

snarere en intuitiv kjennskap. Dette er i seg selv ikke mer uforståelig enn å hevde at når vi sanser 

et tre, så gjenkjenner vi også umiddelbart at det er et tre, altså dets form – forut for enhver 

forestilling eller refleksjon vi måtte gjør oss om det. Ifølge Aristoteles finnes det gitte, 

selvopprettholdende former utenfor menneskets tenkning, hvilket innebærer at han antageligvis 

må ha opplevd formene som noe ganske konkret som mennesket omgår forut for enhver 

abstraherende virksomhet. Det passive elementet i intuisjon er således en måte å forklare 

hvordan det er mulig å være i direkte forbindelse med og omgås disse formene; at en fugl 

umiddelbart gjenkjennes som en fugl og et tre som et tre, ettersom de gjør et direkte inntrykk 

på sjelen. 

Etter min mening har Kal av flere grunner et viktig poeng i den fremhevelsen han gjør. 

For det første forklarer det hvordan Aristoteles tenker seg en umiddelbar forbindelse mellom 

sjelen og den øvrige verden, gjennom en intuisjon som ikke tar feil, men som simpelthen mottar 

tingenes former. For det andre understrekes det dermed samtidig viktigheten av å unngå å 

                                                
39 Kal, V: On Intuition and Discursive Reasoning in Aristotle. Leiden, 1988. Spesielt s. 77 ff. 
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redusere Aristoteles til en empirist, i betydningen en som hevder at alt kan forklares utifra det 

sansbare, som i seg selv ikke inneholder noe mer. Ettersom Aristoteles legger så mye vekt på 

sansenes rolle i erkjennelsen er det lett å la seg forlede til å tro at dette kan forklare alt. Men 

selv om sansene er helt avgjørende for Aristoteles, er det både sanseinntrykk og forminntrykk 

(intuisjon) som gir kjennskap til verden. For det tredje står intuisjonen i en formidlingsposisjon 

mellom på den ene siden å være direkte mottatt fra verden, og på den annen side å danne 

utgangspunktet for forestillinger og abstraksjon, og kan dermed anses som et sikkert fundament 

for vitenskapen, grunnet dets ufeilbarlighet. Særlig dette siste poenget er for øvrig et 

hovedpoeng for Kal å påvise. Til tross for dets direkte forbindelse med verden, er den 

umiddelbare intuisjonen med andre ord ikke selv sann erkjennelse, men snarere dens 

utgangspunkt. 

Det er derfor viktig å påpeke at uavhengig om man forstår formopptagelsen i sjelen som 

aktiv eller passiv, så er formen i begge tilfeller ennå ikke erkjent i sitt allmenne begrep, men 

snarere fortsatt i sanselig drakt. Vi kunne sagt at intuisjonen kjenner formene og erfarer dem, 

uten dermed å erkjenne dem i egentlig forstand. 

For at begrepserkjennelsen skal kunne forekomme må det først dannes 

forestillingsbilder [phantasmata] i sjelen, hvilket med utgangspunkt i de sanseinntrykk som er 

gjort, oppstår som ‘sanseinnhold uten materie’.40 Ikke den materielle stein, men den forestilte 

stein forekommer nemlig i sjelen, «for det finnes ingen stein i sjelen, men snarere formen.»41 

Men selv om den materielle stein ikke forekommer i sjelen, så blir den i forestillingen allikevel 

frembrakt i sanselig skikkelse, hvilket da samtidig inneholder dens allmenne struktur.42  

For å kunne erkjenne det allmenne ved tingen, må mennesket på bakgrunn av 

forestillingsinnholdet som er dannet i sjelen, benytte abstraksjonsevnen i forstanden til å trekke 

ut enkeltdeler, reflektere over dem og sammenlikne dem med hverandre. Slik oppstår 

definisjoner, argumenter, syllogismer osv., hvilket utgjør kjernen i den diskursive 

vitenskapsdannelse. På denne måten kan man nemlig trekke ut enkeltheter fra ulike 

forestillinger og identifisere dem som identiske, og på den måten slutte seg til allmenne 

prinsipper og lovmessigheter. Man ser en rekke svaler, legger merke til at de alle kan fly, og 

slutter seg induktivt til den allmenne lovmessighet at ‘alle svaler kan fly’, ettersom dette er noe 

                                                
40 Jfr. Om Sjelen 432a8: «Forestillingsbildene er som sanseinnhold uten materie.» 
41 Om Sjelen: 431b30. 
42 Jfr. Om Sjelen: 432a3-4. 
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de alle har felles. Slik kan forstanden abstrahere prinsipper og intelligible aspekter fra 

forestillingsbildene, for således å danne seg begreper om sitt forestillingsobjekt. 

Hva som erkjennes kommer an på hvilke forestillinger som er dannet i sjelen. Ettersom 

dette avhenger av de inntrykkene som det enkelte menneske gjør seg, er dette i vesentlig 

forstand individuelt. Aristoteles sammenlikner dette forholdet med en vokstavle. For slik tavlen 

i seg selv ikke har noe innskrevet, så har den samtidig mulighet til å få ethvert tegn innskrevet 

i seg, og inneholder derfor som mulighet enhver bok. Slik er også sjelen mottagelig for ethvert 

inntrykk fra objekter. Men på samme måte som innholdet på tavlen kan viskes ut, slik kan også 

forestillinger falme. Ved et menneskes død forsvinner alt det fornuftige som har dannet seg i 

det enkelte menneskets sjel. Den fornuften som dannes og består i og med menneskets 

forgjengelige sjeleliv, kaller Aristoteles for en lidende, passiv fornuft; nous pathetikos.43 

Mulighet og virkeliggjørelse er et sentralt begrepspar hos Aristoteles. Emnet eller stoffet 

utgjør mulighetsbetingelsene for den formen eller begrepet som virkeliggjøres. Og på samme 

måte som Aristoteles ser dette utfolde seg i den øvrige naturen, så lar han det også gjelde for 

den menneskelige sjel, ettersom jo også denne befinner seg som del av naturen.44 Aristoteles 

gjør derfor et skille mellom den fornuft som er mulig begrepsinnsikt, og den fornuft som gjør 

mulig innsikt til virkelig innsikt. Den fornuft som har innskrevet seg i menneskets sjel er 

riktignok utgangspunktet for erkjennelse, men så lenge denne mulige begrepsinnsikten ikke blir 

virkeliggjort, forblir erkjennelsesobjektet uerkjent. Som vi så, har menneskets abstraksjon til 

hensikt å virkeliggjøre begrepsinnsikten i forestillingsbilder, ved å trekke ut intelligible 

enkeltapsekter og sette dem sammen til allmenne begreper og definisjoner for objektet det 

gjelder. Det er derfor nærliggende å forstå den aktive, virkeliggjørende fornuft til å betegne 

denne abstraherende virksomhet i menneskets forstand; altså å identifisere den med evnen til å 

trekke ut enkeltheter fra forestillingsinnhold og sammenlikne dem med andre. Dette er da også 

en utbredt lesning av Aristoteles, som - slik vi skal se utover i studiet - særlig finnes hos og står 

i gjeld til Thomas Aquinas. Men la oss se nærmere på hvordan Aristoteles betegner den aktive, 

virkeliggjørende, eller skapende fornuft; nous poietikos45: 

                                                
43 Jfr. Om Sjelen: 430a24: «ho de pathêtikos nous phthartos»; «den lidende fornuft er forgjengelig.» 
44 Se 430a10-14. 
45 Aristoteles bruker riktignok ikke selv betegnelsen ‘nous poietikos’, hvilket først forekommer hos Alexander av 

Afrodisias (se Alexander: De Anima Liber Alter, 107, 29-34). Hos Alexander adskilles dessuten ‘nous poietikos’ 

fra det materielle (hylikos) og det mulige (hexis) intellekt (nous). Jeg lar her det materielle og det mulige 

intellekt falle inn under det passive intellekt (nous pathetikos), og inngå som momenter i det. 
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«Denne fornuften er adskilt [choristòs], upåvirkelig [apathês], ublandet [amigês], og er ifølge 

sitt vesen virkeliggjørende aktivitet.»46 

Og videre: 

«Det er ikke slik at denne fornuften tenker i det ene øyeblikket, men ikke i det andre. Som 

adskilt er den kun hva den er, og denne alene er evig og udødelig»47  

Ut ifra den beskrivelsen Aristoteles her gir er det vanskelig å ikke identifisere den aktive nous 

med det guddommelige intellekt, i sin uforgjengelighet, upåvirkelighet og adskilthet, slik vi så 

det i vår fremstilling av den evige nous. 

Vender vi oss derimot tilbake mot den abstraherende forstand er det viktig å merke seg 

at dets virksomhet består i det enkelte menneskets mer eller mindre riktige resoneringer og 

slutninger. En definisjon kan være treffende, men også ikke, hvilket innebærer at feilbarlighet 

er et av dens sentrale kjennetegn. I kontrast så vi i beskrivelsen av den aktive fornuft at denne 

nettopp ikke tar feil. Den er evig, adskilt og har alltid rett. I så fall virker det ikke mulig å kunne 

identifiseres denne aktive fornuft hos Aristoteles med den menneskelige evnen til abstraksjon. 

Et tydelig belegg for dette er ifølge Victor Kal48 å finne i den kjensgjerning at Aristoteles aldri 

nevner abstraksjon (aphairesis) i forbindelse med og som et kjennetegn på den aktive fornufts 

virksomhet. Den diskursive, abstraherende forstand i mennesket er derimot endelig, i den 

betydning at de meninger og innsikter man gjør seg opp på bakgrunn av denne går til grunne 

med den enkeltes bortgang. Dermed virker det riktigere å hevde at abstraksjonen og dens 

frembringelser faller inn under det Aristoteles betegner som den passive fornuft - nous 

pathetikos - det som går til grunne i og med det enkelte individs bortgang, heller enn den aktive 

og virkeliggjørende, slik det ofte tolkes. 

Det kan unektelig fremstå som nokså lite intuitivt at det å abstrahere skal forstås som 

noe passivt. Er det nemlig noe hvorved vi oppfatter oss selv som bevirkende og aktiv, så er det 

i denne aktiviteten. Men da må det for det første fremheves at ‘passivitet’ her må forstås i en 

langt bredere forstand enn i vanlig språkbruk, og mer i retning av ‘menneskelig’ og 

‘forgjengelig’: det som er bundet til det enkelte menneskes eksistens. Dessuten viser et annet 

viktig poeng seg hvis vi vender oss tilbake mot det som i denne sammenhengen er vårt egentlig 

anliggende, nemlig erkjennelsesobjektet: noes form, og dens mulighet for å erkjennes. Det 

                                                
46 Om Sjelen: 430a17-18. 
47 Om Sjelen: 430a23-24. 
48 Kal: On Intuition and Discursive Reasoning in Aristotle, s. 14 og 94. 
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avgjørende å merke seg at et viktig kjennetegn på en tings form ifølge Aristoteles er dens 

enhetlighet.49 Formen er ikke satt sammen av mange deler, men snarere å forstå som den 

enheten som går forut for delene og konstituerer dem. Ettersom erkjennelse, slik vi har sett, 

innebærer kjennskap til noes form, må dermed en helhetlig erkjennelse av formen forstå den 

som en uoppdelt enhet. Og nettopp på dette punktet viser den diskursive erkjennelsen seg som 

tilkortkommen for å kunne erkjenne tilfredsstillende. For den diskursive forstand kan bare 

erkjenne ved å sette sammen kjente elementer på en ny måte. Den abstraherer, sammenlikner 

og reflekterer. Men dermed blir alltid det som da oppstår i høyden en «sammensatt enhet», i 

kontrast til den opprinnelige, usammensatte enheten som går forut for og muliggjør hver av 

delene. 

Ettersom den diskursive erkjennelse – hvilket innebefatter abstraksjon – dermed må 

betraktes som utilstrekkelig for å kunne erkjenne denne enheten som enhet, avhenger derfor en 

helhetlig erkjennelse av en annen tilgang til erkjennelsesobjektet; en som ikke erkjenner 

diskursivt. Det er på dette punktet Aristoteles synes å bringe inn den aktive fornuft. Som vi 

husker beskrives denne blant annet som ‘ublandet’ og ‘ufeilbarlig’. Den aktive fornuft resonerer 

ikke; sammenlikner ikke foretatte abstraksjoner; trekker ikke slutninger, og gjør dermed heller 

ingen feil; den simpelthen vet, ikke nå og da, men evig. Hverken mer eller mindre. Denne 

fornuften er dermed dypest sett å betegne som en intuitiv erkjennelsesform, som dermed 

muliggjør erkjennelse av formens enhetlighet. 

Her kommer vi riktignok til et tilsynelatende paradoks. For hvis den aktive nous er å 

identifisere med det guddommelige, hvordan kan den da ha noe å gjøre med mennesket og dets 

erkjennelse? Som vi husker er fornuften – nous – en evne som tilkommer menneskets sjel. 

Sjelen er på sin side knyttet til en bestemt kropp, og opphører å eksistere i og med kroppens 

død, slik synet forsvinner når øyet blir ødelagt. Nous er derimot en instans i mennesket som 

ikke er underlagt det forgjengelige, til tross for at det uttrykkes i en sjel som er bundet til et 

legeme. Det som er fornuftig er alltid fornuftig, uavhengig av om det finnes en sjel som 

erkjenner eller ei. Dermed er fornuften å forstå som noe overindividuelt på den ene side, 

samtidig som det på den annen side er det som utgjør menneskets mest særegne potensial.  

Det er derfor viktig å merke seg at Aristoteles betegner fornuften som ‘det mest 

guddommelige i mennesket’; det mest høyverdige, som setter mennesket i en unik posisjon 

                                                
49 Jfr. Metafysikken: 1016b1. 
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mellom det forgjengelige på den ene siden og det evige på den andre. Og vi gjør vel i å utvikle 

dette i oss, for 

«Hvis fornuften altså er noe guddommelig i forhold til mennesket, er også det liv som er i 

overenstemmelse med den, guddommelig sammenliknet med menneskelivet. […] For selv om 

dette er lite av omfang, står det høyt over alt annet i kraft og verd. Det synes også som det er 

dette den enkelte er – ettersom det er det herskende og beste i ham.»50  

Det øvrige i verden besitter nemlig ikke fornuftsevnen slik menneske gjør det, og har derfor 

heller ikke mulighet til å virkeliggjøre det guddommelige i seg på samme måte. Samtidig husker 

vi at den evige nous på sin side ikke tenkte på det forgjengelige, men «kun» seg selv. For å 

kunne erkjenne verden må det med andre ord finnes en tenkning som er knyttet til verden, men 

samtidig overskrider dens forgjengelighet. Det er dette som er så unikt for mennesket ettersom 

det på den ene siden gjør seg erfaringer av verden, samtidig som fornuften (det gudommelige) 

i mennesket muliggjør erkjennelse av det fornuftige ved tingene. I så måte gir det vesentlig 

mening å si at det er det evige intellekt som erkjenner i og med menneskets tenkning. 

Men selv om det er et evig intellekt som forstår, så er det altså alltid i et bestemt 

menneske med bestemte erfaringer, forestillinger og begreper at erkjennelsen av den sanselige 

verden finner sted. Det er med andre ord alltid et bestemt potensial i det enkelte menneske som 

ligger til grunn for erkjennelsen; alltid på bakgrunn av bestemte inntrykk og forestillinger i den 

enkelte sjel. Når det erkjennes er det derimot den overindividuelle, aktive fornuft, som 

virkeliggjør den mulige erkjennelse. Aristoteles sammenlikner denne erkjennelsesprosessen 

med det forholdet som foreligger mellom lys og farger: 

«På en viss måte er det også slik med lyset, for på et vis gjør lyset de mulige fargene til 

virkelige farger.»51 

Slik fargene trenger noe utenifra seg selv – nemlig lys - for å kunne synliggjøres, slik avhenger 

den mulige begrepsinnsikten i hvert menneske av noe utenfor seg selv for å kunne erkjenne; 

nemlig den aktive, skapende fornuft. For slik lyset ikke er knyttet til én bestemt farge, men 

snarere virkeliggjør enhver, slik forholder det seg også med denne fornuften. Kilden til 

erkjennelse – hvilket for Aristoteles i siste instans er ‘den evige nous’ - ligger med andre ord 

utenfor den enkelte selv, og er derfor den samme for alle. I denne tolkning av Aristoteles mener 

jeg derfor det er viktig at det aktive intellekt ikke forstås dithen at hver og en har sitt eget aktive 

                                                
50 Den Nikomakiske Etikk: 1177b30-1178a4. Oversettelse av Øyvind Rabbås (1999). 
51 Om Sjelen: 430a15. 
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intellekt, men snarere at det ene, guddommelige aktive intellektet uttrykkes ulikt i hver enkelt 

sjel hvor den virkeliggjør den mulige innsikten. Når fornuften i mennesket kan beskrives som 

dets mest personlige, så er det ikke fordi det aktive intellekt er forskjellig hos hver og en, men 

snarere fordi den muligheten den virkeliggjør er ulik i hver enkelt. Slik lyset virkeliggjør 

fargene, slik opplyser det guddommelige intellekt den begrepsinnsikt som ligger i det enkelte 

menneske. 

Nå kunne man riktignok komme til å innvende at fargene strengt tatt inneholdes i 

lysstrålene og at objektet får sine farger ved å bryte lyset på en spesiell måte. I så fall 

frembringer og virkeliggjør ikke lyset tingenes potensielle farger, men tillegger dem det 

snarere, slik at vi ikke lenger kan tale om et allerede foreliggende potensial i tingene selv. Denne 

innvendingen er derimot ikke treffende; i hvert fall ikke i denne sammenheng. Tanken om at 

lyset består av bølger som bærer fargene med seg er riktignok vår tids pregende teori, som vi 

har arvet fra Newton. Aristoteles, lik blant annet Goethe, representer derimot en annen 

fargelære, hvor fargene i denne forstand forstås som tilhørende objektet selv, og at lyset 

fremhever og synliggjør de fargene som der allerede foreligger i objektet.52 Bladet er i seg selv 

grønt, mener Aristoteles. Det er en kvalitet som inngår i plantens bestemmelse. Også når det er 

mørkt. Lyset er derimot det mediet hvorigjennom grønnfargen synliggjøres og i en viss forstand 

virkeliggjøres. 

Når Aristoteles bruker fargeanalogien for å beskrive forholdet mellom den passive og 

den aktive fornuft er det derfor ikke kun for å opphøye den aktive. Vel så mye handler det om 

å fremheve at den erkjennende virksomheten i den aktive fornuft er en erkjennelse av et allerede 

foreliggende potensial. Den passive fornuft i mennesket er bærer av tingenes former, men kun 

på en mulig, uerkjent måte. Først i den aktive, virkende fornuft blir derimot 

erkjennelsesinnholdet til innsikt. Og ettersom det er tingenes form som har innskrevet seg i den 

passive fornuft, så er det da også dypest sett tingens form den aktive fornuft erkjenner når det 

virkeliggjør begrepsinnsikten i den passive fornuften. Dermed er ifølge Aristoteles den 

innsikten som oppnås av den aktive i fornuft i erkjennende virksomhet en og den samme som 

sin erkjennelsesgjenstand: 

«Den virkeliggjørende innsikt [hê kat’ enérgeian epistêmê] er identisk med sitt objekt [tõ 

prágmati]»53  

                                                
52 For Goethes fargelære på dette punktet, se Zur Farbenlehre [1810]. 
53 Om Sjelen: 430a20. For øvrig identisk formulering i 431a1.  
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I den øvrige naturen kommer tingenes begrep – dets form - til uttrykk som sanselig fenomen; 

plantens farger, duft osv. I menneskets erkjennelse har derimot tingens begrep mulighet til å 

komme til uttrykk som begrep idet formen erkjennes i sin renhet. Slik lyset aktiviserer fargene 

i tingene og gjør dem siktbare, slik synliggjør også mennesket i sin erkjennelse tingenes 

allmenne, begrepslige struktur. Slik sett er menneskets erkjennelse for Aristoteles identisk med 

sin erkjennelsesgjenstand, og dermed hvorigjennom tingens form uttrykker seg på sin mest 

fullendte måte. 

 

4. DEN ANTIKKE BEGREPSREALISME 

 

Identitet mellom tanke og gjenstand 

Det er et påfallende kjennetegn ved Aristoteles sine skrifter at han til stadighet benytter seg av 

øye– og synsmetaforen for å illustrere sine filosofiske poeng. I det foregående har vi allerede 

sett flere eksempler på dette. Hvorvidt dette bør tilskrives hans personlige anlegg og interesse 

er vanskelig å si. Først og fremst må det vel sies å være et uttrykk for det faktum at synet og 

øyet stod sentralt i antikkens greske åndsliv, noe blant annet deres velproporsjonerte statuer tør 

vitne om. I sin fremhevning av øyets sentrale status for grekernes verdensanskuelse betegner 

Thorleif Boman dem som «øyentenkere»,54 hvilket har til hensikt å fremheve at øyet var den 

helt sentrale metaforen som preget deres måte å tenke på. Erkjennelse og sannhet var dypest 

sett et forbundet med det å se. I kontrast fremhever Boman hvordan man innen den hebraiske 

tradisjonen har vektlagt hørselen som langt viktigere; Jahve sees ikke, men høres derimot. 

Hvorvidt vi skal gå så langt som Boman i sin studie antyder skal vi ikke ta stilling til her. Uansett 

er det ikke til å komme utenom at fremhevelse av øyet peker mot et påfallende trekk ved gresk 

åndsliv, noe også deres språk vitner om. Det er for eksempel talende at ordet for ‘å vite’ – idein 

- på gammelgresk er det samme som for ‘å ha sett’. Hvis man vet noe, så er det med andre ord 

fordi man har sett det. Det har dessuten blitt påpekt at den etymologiske betydningen av ‘ide’ 

er ‘syn’ både i betydningen ‘det man ser’, og ‘det at man ser’.55 Idé er med andre ord både den 

som ser og det som sees; både subjektet som oppfatter og objektet som oppfattes. 

Denne dobbelte betydningen av idé vil for de fleste moderne mennesker fremstå som en 

ganske så fremmed tanke ettersom vi er vant til å henlegge idéene til subjektet alene. Vi er vant 

                                                
54 Boman, T.: Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen. Göttingen, 1968. 
55 Lund, E., m. fl.: De Europeiske Ideers historie, s. 73. Oslo, 1965. 
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til å tenke at vi selv frembringer ideer, og ikke at de er noe vi kan oppdage eller se som objektivt 

foreliggende i den ytre verden. Men nettopp dette er kjennetegnende for oss og vår tid, og det 

vi i denne sammenhengen har satt oss fore er nettopp å leve oss inn i en verdensanskuelse hvor 

subjekt og objekt står i en grunnleggende annen relasjon til hverandre. Når vi nå har kommet 

på sporet av en slik forståelse, er det derfor avgjørende at vi ikke avfeier det som fremmed, men 

snarere lar en talsperson for dette «fremmede» selv komme til orde. Vel egnet er i denne 

sammenhengen Platon. I sjette bok av Staten fremsetter han en lignelse om solen, som i vårt 

øyemed kan være behjelpelig.  Det er nemlig lyset fra solen, fremholder Platon, som lyser på 

tingene i verden slik at de får farger. Og akkurat den samme solen er det som lyser i øyet slik 

at det kan oppfatte fargene gjennom synet. På samme måte som dette forholdet er gjeldende for 

det sanselige aspektet ved virkeligheten, slik foreslår Platon at vi også skal forstå det i parallell 

til det intelligible – tenkbare – ved virkeligheten. 

 «- Det var solen jeg mente, da jeg talte om det avkom som det Gode hadde frembrakt i 

analogi med seg selv. Hva det Gode er i tankenes verden for tankeevnen og dens objekt – det 

som blir tenkt – det er i sansenes verden solen for synsevnen og dens objekt – det som blir 

sett.»56 

På samme måte som solen frembringer både fargene og synet av dem, mener Platon med andre 

ord at vi må forstå verdens ideelle urgrunn, selve det Gode, både som det hvorfra ideene i verden 

frembringes, og samtidig det som lar dem erkjennes. Det er nemlig det som ligger til grunn for 

det værende, og som også virker i menneskets tenkning slik at det værende kan erkjennes. 

Ideene i det værende har dermed det samme opphavet som tenkningen, hvilket for det første 

gjør det mulig at ideene finnes utenfor menneskets tenkning, og for det andre at det overhodet 

gjør erkjennelse mulig, slik solen gjør det mulig for øyet å se farger. 

           Solen                       Det Gode 

 

      Farger         Syn       Øyet                   Ideene    Erkjennelse  Tenkningen 

         

Bare i og med det felles ideelle opphav er tingen og tanken grunnleggende sett likt strukturert; 

de er begge sprunget ut av det Gode, og er derfor «godartede». Og dermed kan ‘likt erkjenne 

likt’; det godartede i menneskets tenkning kan erkjenne det godartede i tingene den retter sin 

                                                
56 Platon: Staten 509c. Oversettelse ved Henning Mørland (2001). Stor forbokstav ved ‘det Gode’ er vår. 
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oppmerksomhet mot.57 Ifølge Platon avhenger derfor sannhet (aletheia) og innsikt av at det 

finnes en uforgjengelig, ideell struktur som muliggjør både tingens og tankens eksistens. Det er 

den absolutte værensgrunn - det som muliggjør alt, uten selv å avhenge av noe annet - som 

overhodet gjør det mulig med identitet mellom tanke og gjenstand, ved at den virker i dem 

begge. Slik sett er ideene både det som sees og det som ser på samme tid. 

Og det samme forholdet gjelder grunnleggende sett også for Aristoteles. Det er den 

samme evige nous som virker i tingen som i menneskets erkjennelse, og som dermed muliggjør 

at mennesket overhodet kan erkjenne tingenes vesen, hvilket det da også var en hovedintensjon 

å fremheve i den foregående fremstillingen av Aristoteles. 

 

 PLATON               ARISTOTELES  

   Det Gode           Den Evige Nous  

                 

 

            Ideene                Tenkningen             Naturens fornuft        Menneskets fornuft   

            

Man kan si mye om forskjellene mellom Platon og Aristoteles, men denne grunnleggende troen 

på muligheten for identitet mellom tanke og gjenstand, begrunnet i en felles uforgjengelig 

idealitet, er en overbevisning felles for dem begge. Lar vi dem stå som talsmenn for den 

filosofiske hovedtendensen i sin tid, kan vi betegne dette som grunntrekk ved den antikke 

begrepsrealisme; overbevisningen om at menneskets tenkning kan gripe tingenes vesen. I vår 

fremstilling av denne begrepsrealismen skal vi avslutningsvis fremheve to aspekter, nemlig det 

gitte og det passive. 

 

 

                                                
57 Mon tro om det ikke er nettopp sollignelsen Goethe har for øye når han i sin fargelære henviser til de gamle 

grekernes fremhevelse av prinsippet om at likt erkjenner likt, og deretter varter opp med et rim som passer vår 

sammenheng godt, og som vel på ingen måte står tilbake for Platon hverken i form eller innhold: 

 

«Wär’ nicht das Auge sonnenhaft,   «Om ikke øyet solaktig var, 

Wie könnten wir das Licht erblicken?  Hvordan kunne vi vel lyset skue? 

Lebt‘ nicht in uns des Gottes eigene Kraft,  Om ikke noe av Guds egen kraft levde i oss, 

Wie könnt‘ uns Göttliches entzücken?»   Hvordan kunne det guddommelige oss henrykke?»  

 

- Zur Farbenlehre, Innledning til didaktisk del [1810]. Stuttgart, 1958. S. 27. Min oversettelse. 
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Det gitte objekt 

Både for Platon og Aristoteles er sannhet å forstå som innsikt i erkjennelsesobjektets vesen; i 

tingens allmenne form. Denne formen er på sin side muliggjort og frembrakt av den 

uforgjengelige værensgrunn som foreligger helt uavhengig av mennesket og dets tenkning. 

Tingene og tanken avhenger av denne værensgrunn, ikke motsatt. Det er derfor verdt å merke 

seg at for både Platon og Aristoteles er erkjennelsesobjektet dermed å betrakte som noe 

objektivt foreliggende forut for og uavhengig av subjektets inntreden i erkjennelsesbildet. Først 

finnes værensgrunnen, som deretter danner det værendes struktur, og som til slutt gjør at det 

værende kan erkjennes i mennesket. Når mennesket erkjenner er derfor dets objekt ikke å forstå 

som en frembringelse fra subjektets side, men snarere som oppdagelse eller avdekning av noe 

allerede foreliggende. Talende nok er da også det greske ordet for sannhet ‘aletheia’, hvilket  

kan oversettes til ‘avdekkelse’ eller ‘utilslørethet’, slik Heidegger har fremhevet.58 

Erkjennelsesakten avdekker, noe som med andre ord forutsetter at det allerede foreligger et 

objekt som kan avdekkes. 

 

Den passive erkjennelse 

At sannheten er å forstå som en avdekkelse, leder fort til forståelsen av dette som en aktiv 

handling, noe det i et avgjørende henseende unektelig også er. Uten noen form for anstrengelse 

eller aktivitet fra subjektets side forblir objektet uerkjent. Men samtidig skal vi huske at 

erkjennelsens opphav ifølge denne begrepsrealisme ikke ligger i mennesket selv, men snarere i 

den idealitet som overskrider den enkelte, og samtidig virker i hver enkelt. Både Platon og 

Aristoteles henlegger således det egentlige opphavet for menneskets tenkning utenfor 

mennesket: i det Godes ide: i den guddommelige fornuft. Vi har dermed ikke å gjøre med et 

‘tenkende-jeg’ som anser seg selv som opphavet for sine tanker, men snarere i høyden et ‘jeg 

hvorigjennom eller hvorved det tenkes’. Det er med andre ord et vesentlig passivt element som 

preger denne måten å betrakte erkjennelsen på. Kanskje kan dette best sammenliknes med et 

øyelokk. For slik øyelokket krever en aktiv anstrengelse for å åpnes, så er øyet derimot passivt 

i mottagelsen av det lyset som dermed strømmer inn.  

I vår gjennomgang av Aristoteles sin erkjennelseslære la vi vekt på hvordan det passive 

elementet i erkjennelsen viste seg som sentralt på to måter. For det første i den umiddelbare 

                                                
58 Se for eksempel ‘Heidegger, M.: Sein und Zeit, § 44‘. 
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omgangen med tingenes former i og med parallellen mellom det sansbare og det fornuftige. 

Deretter i den guddommelige fornufts erkjennelse av formens helhet i og med den aktive 

fornuft. Nå kunne man hevde at denne passiviteten forholder seg annerledes med henblikk på 

abstraksjonen, noe det også gjør. Aristoteles betrakter abstraksjonen som en aktivitet som utgår 

fra mennesket, hvilket som vi så gjør den feilbarlig. Poenget i denne sammenheng er derimot å 

påpeke at selv om Aristoteles anser abstraksjonsaktiviteten som noe det individuelle mennesket 

bedriver, så er for det første tankeevnen som sådan fortsatt et uttrykk for den guddommelige 

fornuft. Og for det andre er ikke abstraksjonen, men snarere den ikke-diskursive, intuitive 

skuen, både for Aristoteles og Platon den høyeste og mest egentlig form for erkjennelse. 

At tekststedene som omhandler den guddommelige skuen i vår tid så lett blir avfeiet 

eller satt i parentes er nettopp uttrykk for det vi her prøver å fremheve, nemlig at Aristoteles og 

Platon må ha hatt en ganske annen levende tilgang til verdens ideelle struktur enn det et 

moderne menneske har. Ideene kan for dem ikke ha vært noe abstrakt, ulevende og 

uforpliktende, men snarere tingenes egentlige væren. Ikke med hendene, men snarere med 

tankene må de ha ansett at noe i sannhet ble grepet; hvorigjennom ens mest intime forhold til 

tingene bestod. Og ikke bare må de ha oppfattet en evig idealitet både som urgrunn for alle ting 

og som aktivt virkende direkte i det erkjennende subjekt, men også at denne kunne skues direkte 

hvis mennesket nærer og utvikler det beste i seg selv. Den erfaringen ligger ikke bare fjernt for 

det gjengse moderne menneske, men som vi skal se, selv for en høymiddelalderens realist og 

teolog som Thomas Aquinas. 
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II. 
 

TINGENE ELLER OSS? 
Universaliespørsmålets opphav 

 

1. GITT OG IKKE-GITT   -   Begrepsrealismens indre konflikt 

Det håndfaste, konkrete og synlige har i vår tid etablert seg som kjennetegn på det virkelige. At 

noe gir motstand, kan tas på og påvises som legemlig tilstedeværende betraktes dermed gjerne 

som sikrere og mer virkelig enn det usynlige og urørbare som ikke kan det. På den måten er det 

først og fremst det stofflige og materielle som vi mener kan gi oss en sikker bekreftelse på at 

noe finnes. Og slik likner vi Thomas tvileren, Jesu disippel og naturviternes skytshelgen, som 

kun tror på eksistensen av det han først kan berøre med sin finger. 

 

Thomas tvileren av Caravaggio, ca. 1601. Foto: Wikimedia commons. 

Hos Aristoteles finner vi derimot en ganske annen oppfatning av dette forholdet. 

Kriteriet på at noe er virkelig er for ham ikke at det kan tas på, men snarere at det virkeliggjør 
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og virkeliggjøres.59 Som vi har sett er det ikke stoffet, men snarere formen som utgjør tingenes 

essens. Det er denne som både virkeliggjøres i et bestemt stoff og samtidig virkeliggjør 

potensialet i et stoff. Dermed er formen ifølge Aristoteles å betrakte som mer virkelig enn 

stoffet; synet er for ham mer virkelig enn øyeeplet, ettersom det er nettopp dette som virker i 

og med øyet. Et øyeeple uten mulighet for syn er derfor i aristotelisk forstand å betrakte som 

uvirkelig, lik enhver gjenstand uten form, ettersom det derved ikke innehar et virkeliggjørende 

prinsipp. Og siden formen, slik vi har argumentert for i det foregående, er ideell og allmenn, er 

derfor det usynlige og ikke-håndgripelige for Aristoteles ikke bare virkelig, men sågar 

virkeligere enn stoffet. 

Det stofflige er allikevel der hvorigjennom formen virkeliggjøres, hvilket for Aristoteles 

innebærer at det sanselige dermed ikke står i en uforsonlig motsetning til det virkelige, men 

snarere er der hvorved det kan erfares: som en terskel. Det ideelle er det sanseliges virkelighet, 

mens det sanselige på sin side er å forstå som det ideelles uttrykksmåte; der hvor den evige 

fornuft kommer til uttrykk som naturtildragelse. Å omgås naturen må for Aristoteles derfor ha 

blitt erfart som å være i direkte kontakt med de allmenne former som uttrykker seg i det levendes 

immanent virkende og målrettede prosesser. Ikke som abstrakte teorier, men som helt reelt og 

umiddelbart tilstedeværende må derfor Aristoteles etter alt å dømme ha erfart verdens idealitet. 

Når Aristoteles gir en systematisk fremstilling av tenkningens indre lovmessighet, slik 

som i Kategoriene, må vi derfor ha klart for oss at dette er bestemmelser som for Aristoteles 

først og fremst har ontologisk realitet i verden. Deretter fremstilles denne lovmessigheten på en 

systematisk måte slik de kommer til uttrykk når tanken griper tingene. Hvis de ikke først finnes 

i verden, så kan de heller ikke fremstilles av tanken. Og i og med en slik fremstilling er det 

fortsatt verdens lovmessigheter som kommer til uttrykk. Dermed er ikke tenkeevnen og dens 

lovmessigheter noe som står utenfor naturen, men snarere en del av naturen. Det derfor en 

                                                
59 Etymologisk er det for øvrig mulig å påvise en direkte forbindelse mellom det norske ordet ‘virke’ eller 
‘virkelighet’ og det greske ordet ‘energeia’, som hos Aristoteles må oversettes til ‘virkeliggjørelse’. Kursiveringen 

fremhever ordenes rotforbindelse, som også kan settes opp på følgende måte: 

 

              ergon  - gresk for ‘arbeid’, ‘virke’ 

    energeia  - virkeliggjørelse (av et potensial ‘dynamis’) 

      vergon  - opprinnelig urindogermansk digamma (‘ϝ’/’v’) 

          verk      - eller det engelske ‘work’ 

      virke 

         virkelighet 
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treffende beskrivelse når Trond Berg Eriksen kommenterer dette forholdet hos Aristoteles på 

følgende måte: 

«Hos Aristoteles er det ikke subjektet som er det eneste meningsskapende i en mekanisk ordnet 

verden uten formål. Tenkningen er ikke en metodisk eller logisk konstruksjon fra subjektets 

side, men en avbildning av foreliggende, naturgitte strukturer.»60 

Uten at dette betyr at denne “avbildningen“ selv står utenfor naturen: 

«Menneskets fornuft, begjær og vilje er like mye “natur“ for ham som soloppgangen. 

Menneskets tenkeevne er ikke noe annet enn naturen, men en filial av den fornuften som har 

arrangert kosmos som en omfattende orden. Når mennesket erkjenner naturen, er det naturen 

som erkjenner seg selv. Like erkjenner like.»61 

De lovmessigheter som råder i tenkningen er med andre ord akkurat de samme som råder i den 

øvrige verden. Forskjellen mellom dem består i hvorvidt disse lovmessighetene kommer til 

uttrykk som sanselige fenomen eller erkjent begrep. 

Samtidig som tenkeevnen er innlemmet i naturen, og dertil bare en liten del av den, er 

det samtidig viktig å understreke det opphøyede Aristoteles ser i det spesifikt menneskelige. 

For selv om tenkeevnen – nous - kun opptar en liten del av mennesket sjel, så utgjør det samtidig 

dens mest ærverdige og guddommelige.62  Menneskets tenkning er dermed også å betraktes 

som noe mer enn den øvrige naturen, i den forstand at tankens gripelse av tingens vesen ikke 

ville forekommet uten mennesket. Rosens begrep ville, ifølge Aristoteles, selv uten menneskets 

tenkning ha kommet til uttrykk, men da “kun“ som sanselig naturtildragelse, som kan duftes, 

sees og føles. Først i mennesket vil derimot rosens begrep kunne komme til uttrykk som begrep, 

og på den måten uttrykke sitt vesen som det det egentlig er. Det ideelle kan dermed komme til 

uttrykk som idealitet. Det allmenne som allment. Det evige som evig. I mennesket kan naturens 

fornuft erkjennes som fornuft. Hos Aristoteles er slik sett menneskets begrepsliggjøring i en 

avgjørende forstand å forstå som tingenes fullendelse. 

Vi må samtidig fremheve, slik vi allerede gjorde i slutten av forrige kapittel, at ifølge 

Aristoteles er menneskets erkjennelse dermed å forstå som en avdekkelse av et allerede 

foreliggende saksforhold. Sannhet består i å avdekke tingens begrep, uten selv å tilvirke det på 

noen måte. Det erkjennende subjekt spiller dermed ingen annen rolle i erkjennelsesbildet enn å 

avspeile det som allerede foreligger. Det erkjente begrepet, som riktignok frembringes i 

                                                
60 Eriksen, Trond Berg: Innledende Essay i ‘Den Nikomakiske Etikk, oversatt av Ø. Rabbås’. Oslo, 1999. s. xxii. 
61 Ibid.  
62 Se Den Nikomakiske Etikk 1177b30, og vår fremstilling under ‘Slik lyset virkeliggjør fargene’ tidligere i denne 

studien. 
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subjektet, er dermed å forstå som en gjengivelse av noe allerede gitt uavhengig av subjektet 

selv. 

 Subjektet hos Aristoteles står dermed i en posisjon hvor det både frembringer noe nytt, 

nemlig det erkjente begrep, samtidig som dette begrepet ikke har til hensikt å frembringe noe 

nytt, men snarere gjengi noe allerede gitt. Erkjennelsen er dermed på den ene siden helt 

avhengig av et konkret subjekt med dets inntrykk og forestillinger for å kunne forekomme, 

samtidig som subjektet ikke tilkjennes noen medvirkende rolle, i den forstand at erkjennelsen 

skal være blottet for subjektets påvirkning. Og dermed må en sterk indre spenning i Aristoteles 

sin filosofi sies å komme til syne. For på den ene side er menneskets begrepsliggjøring å 

betrakte som tingens mest fullendte og guddommelige uttrykksform, samtidig som denne 

begrepsliggjøringen på den annen side ikke egentlig har noen rolle i erkjennelsesbildet utover 

å være en blott og bar avdekkelse av et allerede foreliggende vesen. Eller sagt på enda en måte: 

Begrepet avhenger fullt og helt av subjektet for å kunne fremtre som begrep - og således bli 

erkjent, samtidig som subjektet er hensatt til en vesentlig passiv rolle ved kun å gjengi noe som 

er gitt uavhengig av det selv. Hvilket vil si at begrepet både er frembrakt av et subjekt og 

samtidig ikke frembrakt. 

 Denne spenningen kan dessuten betraktes som en motsigelse, i den forstand at det 

erkjente begrepet både er for subjektet og ikke for subjektet på samme tid. Det er for subjektet 

ettersom det er i et erkjennende menneske at begrepet fremtrer som erkjent. Men det er samtidig 

ikke for subjektet, i den betydning at det erkjente begrepet ikke simpelthen er å forstå kun som 

subjektets måte å oppfatte objektet på, i kontrast til hvordan ‘tingen er i seg selv’, slik Kant 

senere vil hevde. Ifølge Aristoteles erkjenner subjektet snarere tingens begrep slik det foreligger 

helt uavhengig av seg selv; altså hvordan er det i seg selv, snarere enn for subjektet. På den 

måten må begrepet sies å fremtre både ‘for subjektet’ og ‘ikke for subjektet’ på samme tid, og 

dermed sies å innebære en motsigelse.  

Og nettopp dette må sies å stride mot et grunnleggende prinsipp i Aristoteles sin egen 

filosofi. I fjerde bok av Metafysikken åpner Aristoteles nemlig med sitt forsett om å beskrive 

‘det værende som værende’; tò òn hê òn.63 Som et grunnprinsipp legger Aristoteles frem sitt 

syn om at den mest ubetvilelige loven som gjelder for det værende er at noe ‘i samme henseende 

ikke både kan være og ikke være på samme tid’.64 Dette er ellers kjent som det såkalte 

                                                
63 Metafysikken: 1003a21. 
64 Metafysikken: 1005b17. 
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‘prinsippet om ikke-motsigelse’: det som eksisterer som noe værende kan ikke motsi seg selv, 

men må snarere være selvidentisk. En katt kan ikke være en katt og samtidig ikke en katt på 

samme måte til samme tid. Eller i dette tilfellet: begrepet kan ikke være både ‘for subjektet’ og 

‘ikke for subjektet’ på samme tid. At det erkjente begrepet derimot viser seg å være både 

avhengig av og likegyldig til subjektets medvirkning, synes å bryte med nettopp dette 

prinsippet. 

 Man kunne innvendt at det overfor nevnte tilfellet omhandler to ulike måter som 

begrepet fremtrer på; nemlig i tingen og for oss, og at det dermed nettopp ikke er ‘i samme 

henseende’ det her er tale om at begrepet fremtrer. I så fall vil det ikke innebære en 

selvmotsigelse i den egentlige forstanden Aristoteles fremsetter det. Men samtidig er kjernen i 

det vi allerede har fremhevet at måten tingens begrep fremtrer for oss på ifølge Aristoteles kun 

er å forstå som en gjengivelse av hvordan tingen er i seg selv.  ‘Den virkende innsikt er identisk 

med sitt objekt’.65 Hverken mer eller mindre. Dette er unektelig å betrakte som en sterk, indre 

spenning i Aristoteles sin begrepsrealisme, og må etter min mening også forstås som en 

grunnleggende motsigelse.66 

Denne konflikten må på sin side sies å skyldes at Arisoteles i så liten grad vektlegger 

subjektets rolle i erkjennelsen, slik at den subjektsavhengige delen i erkjennelsen ikke blir 

synliggjort. Både i mottagelsen av sanse- og forminntrykk, men også i vesenserkjennelsen er 

det erkjennende subjekt hos Aristoteles grunnleggende sett å forstå som en mottaker eller 

formidler, snarere enn en aktiv frembringer. I det foregående foreslo vi å sammenlikne dette 

med forholdet med det som forkommer i et øyelokk som riktignok åpnes i og med en aktivitet, 

men som deretter forholder seg passivt når lyset strømmer inn i øyet. 

Den manglende vektleggelsen av subjektet gjør dermed samtidig at konflikten ikke 

oppleves som et problem for Aristoteles. Ikke desto mindre er dette å betrakte som en indre 

spenning i Aristoteles’ filosofi og den antikke begrepsrealismen generelt. Og jo mer 

subjektsiden i erkjennelsen vektlegges; jo mer subjektet selv blir bevisst sin egen andel i 

erkjennelsesbildet, desto mer tilskyndes problematikken. 

                                                
65 Jfr. Om Sjelen 430a20. 
66 Vi kan her antyde at denne konflikten har sitt opphav i at Aristoteles ikke skiller klart nok mellom begrep og 

idealitet. For eksempel vil Hegel hevde at det ideelle er å forstå som virkelighetens gitte struktur, hvilket finnes 

også uavhengig av subjektet, mens begrepet på sin side er å forstå som et subjekts måte å strukturere denne 

idealiteten på (som for Hegels vedkommende innebærer at begrepets objektivitet opprettholdes). Når Aristoteles 

tillegger ikke bare idealiteten, men også begrepet, en status som objektivt gitt, så er det derfor å mene at hans 

forståelse nødvendigvis innebærer den konflikten vi har beskrevet ovenfor. 
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2. MOTSIGELSENS HISTORISKE UTFOLDELSE 

Individets rett og retrett 

En hovedforskjell mellom den greske og den romerske antikken, var deres ulike måter å 

organisere samfunnet på. Mens grekerne på sin side bodde i relativt oversiktlige bysamfunn – 

polis, vokste Romerriket seg til et enormt imperium med maktsentrum i Roma.67 Under 

Romerriket ble Romerretten utviklet, en lovgivning som forsøkte å være så universell at den i 

prinsippet skulle kunne gjelde innenfor rikets grenser. Innenfor denne rettstenkningen fikk man 

også lovgivninger som i prinsippet gjaldt for ethvert individ, uavhengig av etnisk tilhørighet, 

men snarere begrunnet i det romerne betraktet som naturgitte rettigheter.68 Individets særpreg 

spilte på den måten i prinsippet ikke en rolle for om man ble tilskrevet disse rettene eller ikke, 

ettersom det var det abstrakte individ som ble tillagt disse rettighetene. 

I sine forelesninger over historiens filosofi beskriver Hegel hvordan dette rettssystemets 

hovedproblem var dets mangel på et tilstrekkelig politisk mellomorgan for å la folkets allmenne 

interesser få en direkte påvirkning på statsapparatets maktutøvelse.69 Konsekvensen var at 

individets rett i praksis var betydningsløs og rent ytre så lenge man ikke hadde makten hverken 

til å påvirke eller utføre lovverket. Individet ble riktignok tillagt rettigheter, men makten lå 

derimot i statsapparatet, og i praksis dets overhode, nemlig keiseren; det ene individet som 

hevet seg over alle andre individer ved ikke bare å ha retten, men også makten. Uten keiserens 

nåde var på den måten romerretten for det enkelte menneske lite eller ingenting verdt, og 

dermed en kilde til fortvilelse over vilkårligheten i lovens utførelse og det ytre samfunnsliv 

generelt. 

I møte med denne tilfeldigheten som rådet ved å være underlagt keiserens 

forgodtbefinnende maktmonopol, oppstod det et behov for å finne et sikkert punkt i tilværelsen. 

Ifølge Hegel søkte man dette på ulike måter, enten ved å oppnå keiserens gunst, ved økende 

brutalitet, men også ved å søke tilflukt i filosofien.70 Slik også de samfunnsmessige urolighetene 

i Athen i sin tid hadde fremskyndet filosofiens oppblomstring, slik gjør den det dermed også 

innen det romerske riket. I filosofien finner man et fast holdepunkt i tenkningen selv, som man 

                                                
67 Riktignok var også middelhavsboerne primært byboere, men det som i denne sammenhengen er av interesse å 

fremheve er særstillingen Roma hadde fremfor de andre byene. 
68 Se for eksempel ‚Karl Christ: Die Römer. München, 1984.‘ S. 131 ff. 
69 Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main, 1970. S. 384.  
70 Ibid., s. 385. 
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dermed anser som uavhengig av den ytre virkelighets forgjengelighet og urettferdighet. 

«Mennesket», skriver Hegel, 

«fant sin bestemmelse enten i bestrebelsen etter å oppnå et middel til nytelsen, enten ved å oppnå 

keiserens gunst, økt voldelighet, arvejuks eller list; eller ved å søke beroligelse i filosofien, som 

alene var det som klarte å tilby noe fast og iogforsegværende. For systemene i denne tiden; 

stoisismen, epikureanismen og skeptisismen, til tross for å stå i opposisjon til hverandre, gikk 

alle ut på det samme, nemlig å gjøre ånd i seg selv likegyldig overfor alt som virkeligheten 

frembydde.»71 

Den filosofiske tendensen innen Romerriket - særlig i keisertiden, fra og med år 30 f. Kr. - er 

dermed en tilbaketrekning inn i subjektet, hvilket vi ser både hos stoikerne, skeptikerne og 

epikureerne. Slik Hegel påpeker finner alle disse filosofiske retningene en tilsynelatende 

sikkerhet i tenkningens likegyldighet overfor de ytre omstendigheter. Stoikerne og skeptikerne 

oppdager tenkningens kraft til å benekte det ytre som virkelig, mens epikureerne på sin side 

talende nok gjerne betegnes som de første til å trekke den filosofiske samtalen inn i den private 

hage, hvilket kan ansees som selve bildet på subjektets tilbaketrekning i seg selv.72 

Særlig tydelig kommer denne tilbaketrekningen til uttrykk innen stoisismen. Ikke 

tingene selv, men snarere hvordan de betraktes, er ifølge stoikeren det det hele kommer an på 

for å finne ro og bli lykkelig. Ens eget sinnelag og bedømmelse blir dermed det bestemmende 

for hvordan virkeligheten oppfattes. I møtet med verdens urett trekker individet seg på den 

måten inn i sitt eget indre for der å finne alt det nødvendige for å oppnå fred. «I tenkningen er 

jeg fri!» Slik lyder stoikerens dypeste innsikt og faste holdepunkt. Målet – den stoiske ro - 

består i å virkeliggjøre denne innsikten, nemlig å la de ytre omstendigheter bli uviktige for å 

oppnå denne indre friheten. Og ifølge stoikerne går det et skarpt skille mellom den som klarer 

dette – den Vise – og alle de som ikke klarere dette: individene i massen (hvilket i praksis er så 

å si alle). 

                                                
71 Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main, 1970. S. 385.: „Der Mensch  

fand entweder seine Bestimmung in der Bemühung, sich die Mittel des Genusses durch die Erwerbung der Gunst 

des Kaisers oder durch Gewalttätigkeit, Erbschleicherei und List zu verschaffen; oder er suchte seine Beruhigung 

in der Philosophie, welche allein noch etwas Festes und Anundfürsichseiendes zu geben vermochte: denn die 

Systeme jener Zeit, der Stoizismus, Epikureismus und Skeptizismus, obgleich in sich entgegengesetzt, gingen 

doch auf dasselbe hinaus, nämlich den Geist in sich gleichgültig zu machen gegen alles, was die Wirklichkeit 

darbietet.“ Min oversettelse. 
72 Se for eksempel Hans Georg Gadamers beskrivelse av denne tendensen hos Epikureerne i sine forelesninger 

over filosofihistorien: ‘Gadamer erzählt die Geschichte der Philosophie 2/6’ tilgjengelig fra 

http://youtu.be/oG2fprEkLAo‘ [besøkt 15.05.19]. 

http://youtu.be/oG2fprEkLAo
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 Hovedproblemet til både skeptikeren, epikureeren og stoikeren er at denne 

tilbaketrekningen inn i individet selv ender opp med et ubalansert verdensbilde, som på et visst 

tidspunkt nødvendigvis må bryte sammen når den ytre virkelighet krever å komme til sin rett. 

Ikke desto mindre er denne vektlegningen av subjektet – fremskyndet av de historiske 

omstendigheter – filosofihistorisk av avgjørende betydning; særlig i vår sammenheng. Når 

subjektet vektlegges på denne måten den gjør innen Romerrikets filosofiske hovedstrømninger, 

så er det nemlig også nærliggende at den problematikken vi i det foregående skildret innad i 

Aristoteles sin filosofi (og den antikke begrepsrealisme generelt) – mellom begrepet som 

frembrakt og ikke-frembrakt - oppleves som stadig mer problematisk. For hvis tenkningen 

trekkes bort fra den ytre verden og inn i subjektet, i hvilken grad kan tenkningen og det værende 

dermed sies å være underlagt de samme lovmessigheter? I hvilken grad kan tankene gripe det 

værende? 

  

 Den porfyriske unngåelse og antydning 

Et uttrykk for at denne problematikken må ha fortonet seg som stadig mer påtrengende utover 

i sen-antikken ser vi for eksempel hvis vi vender oss mot det som regnes å være den mest 

innflytelsesrike kommentaren til Aristoteles sitt Kategoriskrift, nemlig Isagoge - gresk for 

Innføring, skrevet av Porfyrios (ca. 233 – ca. 305). Utover denne innføringen til Aristoteles er 

Porfyrios spesielt kjent for å ha vært elev under Plotin - en av de viktigste nyplatonikerne i sen-

antikken - og ha redigert sammen hans hovedverk Enneadene. Før han stiftet bekjentskap med 

Plotin studerte han derimot i Athen, en tid etter at den viktige Aristoteles-kommentatoren 

Alexander av Afrodisias hadde virket der som lærer mellom år 198 og 211.73 Alexander hadde 

på sin side gjort seg kjent blant annet ved å fremme tanken om at det allmenne er noe som 

oppstår i og med menneskets abstraksjon, snarere enn noe som foreligger i tingene selv. Dermed 

hadde han gått sterkt i retning av å betrakte tenknings lovmessigheter som noe selvstendig i 

forhold til det værende, hvilket blant annet kommer til uttrykk ved at Alexander er den første 

som betegner tenkningens lovmessigheter ved navnet ‘logikk’,74 hvilket kan tolkes som et 

uttrykk for behovet om å avsondre de to virkelighetsområdene ifra hverandre. 

Porfyrios må åpenbart ha kjent til de problemene Alexander hadde drøftet, og overhodet 

den tiltagende debatten om hvorvidt de lovmessigheter som gjelder i tenkningen – logikken – 

                                                
73 Se ‚Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Stuttgart, 2005. Bd. 1, s. 86 under ‚Alexander von 

Aphrodisias‘. 
74 Ibid. Aristoteles benytter seg derimot av ordet ‘analytikk’. 
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også gjelder for det værende – ontologien. For å unngå hele problemstillingen begynner nemlig 

Porfyrios Isagoge med en klargjøring av at skriftet kun vil fremstille Kategoriene slik de 

forekommer i menneskets tenkning, uten å ta stilling til hvorvidt dette også gjelder for tingene 

selv: 

«Ettersom de går svært dypt og krever en stor undersøkelse på andre områder, skal jeg her 

ikke gå inn på de følgende spørsmålene: er artene [species] og klassene [genera] virkelig 

eksisterende, eller befinner de seg kun i tankene; og hvis de virkelig finnes, er de da materielle 

eller ei; er de løsrevet fra de sanselige ting, eller eksisterer de som virkelige i dem og i relasjon 

til dem?»75 

Dette utsagnet vitner tydelig om en bevissthet om at det overhodet er mulig å skille tenkningen 

og det værende som to ulike sjikt, og at de lovmessigheter som finnes i tenkningen ikke 

nødvendigvis er de samme som finnes i verden. 

Dette innebærer for øvrig ikke for Porfyrios sitt vedkommende at han dermed 

nødvendigvis frakjenner kategoriene en værensmessig status, men snarere at han anerkjenner 

vanskelighetene i begrunnelse som man begir seg ut på ved å henlegge kategoriene til det 

værende. Som elev av Plotin er det vanskelig å forestille seg at Porfyrios ikke skulle være under 

den nyplatonske oppfatning av at tingenes og tankens lovmessigheter er en og den samme. I 

Plotins metafysiske system strømmer alt ut ifra det Ene. Først ankommer det Fornuften – nous 

- som ikke er underlagt tiden. Deretter i Sjelen, som er underlagt tiden, men som samtidig 

omfatter alt i verden. Det er dermed ifølge Plotin grunnleggende sett det samme sjelsnivået som 

virker i menneskets sjel og tilhørende tanker, som i resten av verden. Den allmenne fornuften 

foreligger på den måten ifølge den nyplatonske oppfatning først og fremst som fornuft forut for 

tingene i verden, deretter i tingen, og til slutt som begrepet i menneskets tenkning. Fortsatt 

utover på 500-tallet uttrykker Simplikios, tilknyttet akademiet i Athen, denne oppfatning av det 

allmennes tredelte værensmåte: 

«Perhaps one should take ‘common item’ (koinon) in three ways, the first transcending the 

individuals and being the cause of the common item in them in virtue of its single nature […] 

The second common item is the one that the different species are endowed with by their 

common cause and which resides in them, like the one in each animal. The third is the 

                                                
75 Porfyrios: Isagoge. Tekstgrunnlag: CAG IV, 1, Berlin 1887. Min oversettelse basert på Wöhlers oversettelse 

til tysk (1992, s. 3). 
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common feature established in our thoughts by means of abstraction, which is later-born and 

most of all admits of the notion of the non-differentiated and common feature.”76 

 

Som antydet er det etter all sannsynlighet denne oppfatningen også Porfyrios grunnleggende 

sett deler. Allikevel gir hans utsagn uttrykk for anerkjennelsen av vanskelighetene som ligger i 

å begrunne kategorienes eksistens utenfor tanken. Og da Isagoge er ment som en relativt 

lettfattelig innledning, unngår Porfyrios dermed det han i den sammenheng anser som unødige 

forvanskninger av temaet han ønsker å fremstille. Ikke desto mindre har Porfyrios i og med sin 

unnvikelse av problemet samtidig antydet det. 

 

Boethius og universaliespørsmålet 

Porfyrios sin fremstilling i Isagoge har gitt opphavet til den systematiske fremstillingen av de 

aristoteliske kategoriene, som i ettertid har blitt betegnet som det ‘porfyriske treet’. “Treet“ har 

til hensikt å anskueliggjøre forholdet mellom individ, substans, arter, klasse og differens, slik 

Aristoteles gjennomgår dem i Kategoriene, og kan blant annet fremstilles på følgende måte: 

 

(Eksempel på et ‘porfyrisk tre’. Under den vannrettstrekken befinner de individuelle enkeltting seg, 

mens de allmenne kategoriene foreligger over.) 

 

Porfyrios gjør med sin fremstilling Aristoteles sine ‘Kategorier’ lettere overskuelig, og er derfor 

pedagogisk velegnet, ettersom det på en relativt lettfattelig måte anskueliggjør hvordan de ulike 

logiske grunnbegrepene er å forstå i forhold til hverandre. Her har vi antagelig å gjøre med den 

viktigste årsaken til hvorfor dette skrift ble en så utbredt innføring til Aristoteles, og som i sen-

                                                
76 Simplikios: On Aristotle Categories 5-6, s. 24, i Ancient Commentators on Aristotle, oversatt av Haas og Fleet, 

gen. ed. R. Sorabji. London, 2001. Vår uthevning. 



45 
 

antikken selv ble gjenstand for egne kommentarer. Den mest innflytelsesrike kommentaren til 

Poryrios’ Isagoge – særlig for den latinske middelalderen – ble skrevet av Boethius (c. 480-

525). Boethius, som i sin samtid var en av få i den latinske verden som ennå kunne gresk, satte 

seg det mer eller mindre realistiske målet fore å oversette til latin alle tilgjengelige verker av 

Platon og Arisoteles, samt viktige kommentarer. Boethius’ sine kommentarer og oversettelser, 

slik som til Isagoge, er derfor i vår sammenheng særdeles viktig, ettersom det er dette som ble 

grunnlaget for den vestlige middelalderens hovedkjennskap til Aristoteles generelt, og 

spørsmålet om det allmenne spesielt. 

Utover å være pedagogisk velegnet, gjør samtidig Porfyrios sin fremstilling enkelte 

kjennetegn og utfordringer ved Aristoteles sin logikk tydeligere. Det vi i denne sammenheng 

særlig skal merke oss er hvordan klassen (for eksempel ‘sansende levevesen’) ikke kan 

inneholde differensen mellom artene som faller inn under det, uten selv å bli selvmotsigende. 

Ellers måtte nemlig klassen inneholde differensen mellom gjensidig utelukkende motsetninger 

innad i seg selv. For eksempel måtte ‘sansende levevesen’ inneha både det ‘fornuftsbegavede’ 

og ‘ikke-fornuftsbegavede’, til tross for at nettopp dette skulle skille menneske og dyr ifra 

hverandre. For å unngå denne motsigelsen må differensen henlegges til arten istedenfor klassen, 

hvilket innebærer at klassen må betraktes som mer udifferensiert enn arten. Dermed blir 

nødvendigvis genuset å betrakte som stadig mer innholdstomt – i betydningen ubestemt - jo 

lenger opp i det Porfyriske treet man kommer. Klassen ‘levende ting’ må være så abstrahert, og 

dermed tomt for innhold, at den kan innbefatte både mennesker og planter. Boethius legger på 

sin side ingen skjul på hvor avgjørende han oppfatter nettopp denne problematikken, og skriver 

i sin første kommentar til Isagoge:  

«Vær altså nå så oppmerksom som du aldri har vært for noe tidligere! For klassen besitter arter, 

og samtidig er artene skilt ifra hverandre i og med en differens som danner deres eiendommelige 

beskaffenhet. Samtidig finnes det bestemte arter som grunnet sin motsettende inndeling dermed 

innehar motsettende funksjoner i samme klasse. For eksempel omfatter ‘levevesen’ det 

‘fornuftsbegavede’ og det ‘ikke-fornuftsbegavede’ som motsettende par […]. Dermed dukker 

følgende problem opp: hvis ‘levevesen’ i sitt isolerte begrep hverken skal inneholde det 

‘fornuftsbegavede’ eller det ‘ikke-fornuftsbegavede’, hvor stammer da differensen i artene fra, 

hvis den ikke først var i klassen? Hvis derimot klassen ‘levevesen’ hadde hatt begge deler i seg, 

så måtte det være både fornuftbegavet og ikke-fornuftsbegavet, hvilket er utelukket.»77 

                                                
77 Boethius: Første kommentar til Isagoge. Alle sitater av Boethius er mine oversettelser, basert på tysk 

oversettelse av Wöhler (1992), her s. 23. 
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Artene som inngår i en klasse må med andre ord være adskilt ifra hverandre i og med en bestemt 

differens. Samtidig må klassen være fullt og helt tilstede på samme måte i begge artene, 

ettersom det jo er nettopp dette som gjør at de ulike artene tross alt har noe felles. Men hvordan 

kan klassen forkomme i to motsettende arter uten selv å oppdeles? 

Denne problematikken må riktignok sies vel så mye å være et logisk problem som det 

er et ontologisk problem, men ettersom man i det værende nødvendigvis er forpliktet til å måtte 

forklare hvordan arten og klassen tross alt uttrykkes i ett og samme enkeltfenomen, er det langt 

mer utfordrende å redegjøre for denne motsigelsen ontologisk sett enn logisk. I logikken kan 

man i utgangspunktet gjøre kategoriene mer og mer abstrakt, for på den måten å unngå 

selvmotsigelse. I det værendes konkrete ting er man derimot mer åpenbart forpliktet til å 

forklare hvordan alle bestemmelsene er til stede i et og samme enkeltfenomen, hvilket fortere 

ender opp som selvmotsigende. 

Antageligvis er det nettopp denne problematikken som gjør det spesielt nærliggende for 

Porfyrios å hoppe over spørsmålet om kategorienes værensmessige status, ettersom han er 

bevisst de logiske utfordringene som hefter ved å sammenstille kategoriene på denne måten.   

Men det er nettopp denne avvikelsen fra Porfyrios sin side Boethius reagerer på. Ifølge Boethius 

er ikke dette å betrakte som et tilleggsspørsmål man kan hoppe over, men må snarere erkjennes 

som selve hovedspørsmålet, nemlig hvorvidt kategoriene gjelder bare for tanken, eller også 

foreligger i tingene. Det er nettopp dette spørsmålet som i ettertid har blitt betegnet som 

‘universaliespørsmålet’: hvor eksisterer det allmenne? Kun i tenkningens abstraksjoner, eller 

også som reelt tilstede i verden? Boethius mener selv at det er opplagt at kategoriene er 

ontologisk begrunnet, men ettersom han anerkjenner utfordringene som hefter ved å henlegge 

dem ontologisk, ser han det samtidig som sin oppgave å finne en løsning på problemet om 

hvilken status det allmenne må sies å inneha. 

 Porfyrios sitt første spørsmål var som vi husker hvorvidt det allmenne kun eksisterer i 

tankene, eller om de også er virkelig eksisterende i tingene. Ifølge Boethius må man på dette 

punktet erkjenne at uansett hvor adskilte tanker oppleves, så tar de for det første alltid 

utgangspunkt i tingene selv og forsøker for det andre å være overensstemmende med dem.78 På 

spørsmålet om arter og klasser kan eksistere helt og holdent i tankene, svarer derfor Boethius 

benektende. De har alltid sitt utgangspunkt i de tingene man tenker om, og er derfor 

grunnleggende sett knyttet til dem.  

                                                
78 Se Andre kommentar til Isagoge, i Wöhler s. 28-29. 
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Man kan riktignok også ta feil, for eksempel ved å sette sammen hest og horn og få en 

enhjørning, hvilket ikke eksisterer i virkeligheten, men snarere som en tilfeldig 

tankekonstruksjon. Dette er ifølge Boethius et uttrykk for feil som kan oppstå i og med 

menneskets abstraksjonsevne. Men istedenfor å tolke dette til at logikken ikke angår det 

værende, tolker Boethius det til at logikken må øves for å gripe tingene slik de er i seg selv. 

Man kan tenke rett om tingene gjennom riktig inndeling, abstraksjon og antagelser; kort sagt 

diskursiv aktivitet. Det er med andre ord denne diskursive aktiviteten fra subjektets side som 

frembringer det allmenne og gjør det erkjent: 

«[I]kke enhver tanke som utgår fra de tilgrunnliggende tingen må holdes for å være feil. […] 

Det som imidlertid i form av inndeling, abstraksjon og antagelser utgår fra de 

egenskapsbærende tingene er ikke bare ikke feil, men kan alene være det som oppdager hva 

som virkelig finnes i en egenskap. Slike ting finnes altså i sanselig-materielle ting, men blir 

imidlertid begrepet som adskilt fra det sanselige, slik at dens natur kan bli gjennomskuet og 

egenskapene fattet.»79 

Til tross for tenkningens feilbarlighet er det med andre ord ifølge Boethius allikevel 

derigjennom mulig å erkjenne tingen i seg selv. Det avgjørende vi skal merke oss er (1) at 

subjektet må gjennomføre denne diskursive prosessen, som ifølge Boethius er den eneste måten 

å erkjenne det allmenne på, og (2) at selv om begrepet utgår fra tingene, så eksisterer det 

allmenne begrepet dermed uavhengig av den enkelte individuelle ting. For når det allmenne ved 

tingen erkjennes er det for Boethius et viktig poeng at de ikke foreligger på den samme måten, 

men snarere at det erkjente begrepet dermed er å forstå som adskilt fra selve tingen: 

«De (arten og klassen, m.a.) består altså i relasjon til de sanselige tingene, men blir begrepet 

som adskilt fra det materielle.»80 

Selv om det allmenne blir begrepet som abstrahert fra tingene, fastholder Boethius allikevel at 

det kun er én gjenstand som ligger til grunn både for det allmenne og det partikulære, og som 

dermed inneholder dem begge. For å avvise at dette er selvmotsigende trekker Boethius en 

parallell til en krum linje, som på samme tid både er konveks og konkav, avhengig av hvordan 

man betrakter den.81 Når det kommer til spørsmålet om det allmenne og det partikulære, består 

det avgjørende skillet i hvorvidt objektet sanses eller tenkes. Når tingen sanses fremtrer den 

som partikulær, mens når den tenkes er den allmenn: 

                                                
79 Boethius: Andre kommentar til Isagoge, i Wöhler (1992, s. 30). 
80 Ibid., s. 31. 
81 Ibid., s. 31. 
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«[D]et enkelte og det allmenne har bare et eneste tilgrunnliggende [subiectum], imidlertid er 

det i ett henseende allment, såfremt det blir tenkt, og i et annet en enkeltting, såfremt det blir 

sanset i tingene, hvori den har sin væren.»82 

Boethius sin utlegning likner dermed umiddelbart på den posisjonen vi tidligere beskrev hos 

Aristoteles, om at det allmenne er først i forståelsen av noe, mens sansene først griper tingen 

som partikulær, og dermed dets bestemte væren.83 Boethius mener da også – lik enhver sen-

antikk kommentator - kun å gjengi Aristoteles sin posisjon, snarere enn å tolke inn noe nytt. 

Det foreligger derimot en viktig forskjell mellom de to forståelsene, hvilket består i posisjonen 

begrepet ansees å ha i og med erkjennelsen. For selv om det allmenne ifølge Boethius er virkelig 

stedeværende i tingene, så er det – slik vi allerede så - som erkjent allikevel å forstå som noe 

adskilt fra tingene: 

«[I] ett henseende består klassen og arten virkelig, i et annet blir de derimot begrepet. Og de er 

ikke-materielle, men står i forbindelse med de sanselige tingene i de sanselige tingene. De blir 

imidlertid begrepet som bestående for seg selv.»84 

Det allmenne er med andre ord ifølge Boethius tilstedeværende i tingene forutfor menneskets 

erkjennelse, men som begrepet foreligger det allmenne som noe løsrevet fra tingen selv. Det er 

på den måten viktig å merke seg at Boethius, idet han anser det allmenne som eksiterende i 

tingene, grunnleggende sett samstemmer med Aristoteles sin begrepsrealisme: også Boethius 

tror i siste instans på muligheten for identitet mellom tanke og gjenstand, begrunnet i en felles 

idealitet. Allikevel vektlegger han subjektets rolle i erkjennelsen på en vesentlig større måte 

ved å fremheve hvordan mennesket i og med erkjennelsen frembringer noe nytt: nemlig det 

erkjente begrep. Ifølge Boethius er det ikke slik at det erkjennende subjekt simpelthen 

gjenspeiler eller avdekker en allerede foreliggende allmenn struktur, slik vi fremstilte dette 

forholdet hos Aristoteles. Snarere må subjektet selv aktivt frembringe og abstrahere det 

allmenne ut fra enkelttingen for at arten og klassen skal kunne fremtre som allment begrep. Når 

det allmenne dermed abstraheres ut fra tingen, så består det ifølge Boethius for seg selv. 

Begrepet utgår fra tingen, hvor det finnes som sanselig. Når det gripes, etableres det derimot 

som noe selvstendig utenfor tingen selv. 

 

                                                
82 Ibid., s. 31. 
83 Se Metafysikken 1018b32, samt forrige kapittel under ‘Sist i erkjennelse, først i væren’. 
84 Boethius: Andre kommentar til Isagoge, i Wöhler (1992, s. 31). 
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3. HVORFOR BOETHIUS? 

Nå kan man riktignok spørre seg hvorfor akkurat Boethius er den som er kjent for å ha formulert 

universaliespørsmålet. Hvis den fremstillingen vi har gitt stemmer, nemlig at dette er å forstå 

som utfoldelsen av en indre problematikk i Aristoteles sin filosofi, hvorfor skulle det da ta over 

800 før dette ble ansett som problematisk nok til å fremsettes som et reelt filosofisk spørsmål? 

At Boethius er den som har blitt kjent for dette er naturligvis bevirket av flere grunner. 

Særlig viktig var det at han som en av svært få i sin egen samtid skrev på latin og samtidig 

kunne gresk, hvilket gjorde ham i stand til å formidle den greske filosofien til den påfølgende 

vestlige middelalder. Når Boethius gjerne betegnes som ‘den siste romer og den første 

skolastiker’ er det derfor en treffende beskrivelse for denne formidlende mellomposisjonen han 

kom til å utgjøre. Vi skal derimot ikke undervurdere et annet aspekt som skiller Boethius fra 

både Alexander av Afrodisias, Porfyrios, og den øvrige hellenistiske filosofi for den saks skyld, 

nemlig hans kristne tro, hvor subjektet vektlegges på en annen, og langt større måte enn i den 

greske tradisjon. 

Også i den hellenistiske tradisjonen var naturligvis spørsmålet om individet mer eller 

mindre fremtredende. Det var jo nettopp subjektstenkningen som vi særlig innen stoisismen 

påpekte som et avgjørende ledd i fremskyndelse av den indre konflikten i Aristoteles sin 

filosofi. Men selv om stoisismen og andre sen-antikke strømninger legger mer vekt over på 

subjektet, så skal vi allikevel merke oss at subjektet her gjennomgående blir fremstilt som del 

av mengden; den gemene hop; ‘de mange’ (gr. hoi polloi), og dermed som vesentlig anonymt 

og abstrakt. Selv ‘den Vise’, som evner å heve seg over denne mengden av anonyme individer, 

fremsettes som en upersonlig idealtype. 

Den manglende sentrale stillingen av subjektet innen den hellenistiske filosofi kommer 

dessuten til uttrykk i hvordan guddommen i den greske tradisjon vesentlig tenkes som substans, 

snarere enn subjekt. Det finnes knapt nok holdepunkter i Aristoteles sine tekster for å kunne 

tolke ‘nous noesis’ som et subjekt, og langt mindre for ‘det Ene, det Gode og det Skjønne’ hos 

Platon. Den høyeste guddom er for dem ikke å forstå som en personlig samtalepartner, men 

snarere først og fremst som et uforgjengelig prinsipp og substans, som betinger alt uten selv å 

betinges av noe; den absolutte – ubetingede – værensgrunn. For en nyplatoniker som Plotin kan 

riktignok oppmerksomheten vendes mot den høyeste guddom i kontemplasjon, men 

guddommen vender på sin side ingen oppmerksomhet tilbake, ettersom den ikke er forstått som 

et subjekt med omsorg for sitt folk, men snarere som en upersonlig, evig substans. 
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Dette forholder seg derimot veldig annerledes innen jødisk-kristen tradisjon, hvor Gud 

grunnleggende sett forstås som subjekt. «Jeg er den jeg er», sier Gud på forespørsel fra Moses 

om hvem han er.85 Måten Gud fremtrer på i det Gamle Testamentet er ikke som en udifferensiert 

enhet med verden eller “kun“ som et ontologisk prinsipp, men først og fremst som subjekt; med 

en vilje og en stemme som det enkelte menneske kan samtale med, slik for eksempel Abraham, 

Moses, Noah og Job gjør det. Forskjellen mellom den jødiske og den greske tradisjonen er på 

dette punktet påfallende. 

Innen den kristne tradisjonen får denne subjektsforståelsen en ytterligere utdypning 

gjennom det sentrale dogmet om at Gud «ble kjød og tok bolig iblant oss» (jfr. Joh. 1,14). 

Dermed forstås Gud ikke bare som rent transcendent– hinsides denne verden – men i og med 

inkarnasjonen også som immanent tilstede i verden som subjekt. Særlig tydelig kommer dette 

til uttrykk i kirkens offisielle lære om Jesu Kristi ene person med to naturer:86 «sann Gud og 

sant menneske». Det er nærliggende å forstå ‘person’ på den måten til å innebære en formidling 

mellom det evige og det timelige; mellom det allmenne og det partikulære. I Jesus Kristus er 

det menneskelige og det guddommelige subjekt uttrykt i en og samme person. 

Nettopp denne kristne subjektsforståelsen av Gud gjør det nærliggende å gi en opphøyet 

forståelse av det enkelte individ. Ved at Gud først tenkes som menneskelig, gjøres det også 

mulig å tenke ethvert individ som formidler mellom det partikulære enkeltmenneske og det 

allment gudommelige. «Vet dere ikke at Guds tempel er inne i dere?», skriver Paulus,87 hvilket 

vi kunne utlagt: ‘Vet dere ikke at hver enkelt av dere bærer det allmenne i dere, og således i og 

med deres person formidler mellom det allment guddommelige og det partikulært 

menneskelige?’ Den personlige individsforståelsen innen kristen tradisjon er nettopp et uttrykk 

for det enkelte individs allmenhet, og samtidig det allmennes individualitet. 

Vender vi oss tilbake til Boethius, så står han på den ene siden i en gresk tradisjon med 

den substans-sentrerte filosofi, og på den andre i den kristne tradisjon med dens sentrale fokus 

på subjektet og det personlige. Det er derfor talende at Boethius gjerne regnes som den første i 

vest-europeisk tradisjon til å gi begrepet ‘person’ en filosofisk bestemmelse: en individuell 

                                                
85 2. Mosebok 3,14. 
86 Jfr. kirkemøtet i Kalkedon i år 451. 
87 1. Kor. 3,16. 
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substans med en rasjonell natur.88 En person er ut ifra Boethius’ definisjon hverken noe rent 

individuelt eller rent allment, men snarere å forstå som formidlingen mellom de begge.  

Vi skal dessuten legge merke til at Boethius definerer en person hverken i kraft av sitt 

etniske opphav eller sosiale status, men snarere i og med sin rasjonalitet: evnen til å kunne 

forholde seg til og fremheve det allmenne ved tilværelsen. I og med sin menneskelighet er man 

et personlig individ, i prinsippet på lik linje med alle andre. Først i og med denne 

personsforståelsen er det mulig å tenke ethvert menneske som noe i seg selv helt uavhengig av 

etnisitet eller sosial status.  Og i motsetning til stoisismen, så gjelder ikke dette kun i sin 

abstrakthet, men snarere i det konkrete fellesskapet med andre.  I og med denne forståelsen er 

det nemlig mulig å tenke seg en samling mennesker som bestående av enkeltstående personer, 

hvilket nettopp kirken er et uttrykk for. Ekklesia – fra gresk ‘ek-kaleo’; kaller ut – er i kristen 

sammenheng nettopp en samling av personer som ikke definerer sitt fellesskap ut ifra den 

enkeltes etnisitet eller status, men snarere ved å være kallet ut av denne tilhørigheten, inn i et 

fellesskap basert på individuelle personer; individuelle formidlere av det allmenne. En slik 

forståelse av et fellesskap ville antagelig ha vært utenkelig for Aristoteles, men er derimot selve 

grunnlaget for kirken. 

Disse betraktningene kan tilsynelatende fortone seg som en avsporing i forhold til den 

hovedlinjen vi her prøver å bevege oss langs. Men i grunn er den derimot av vesentlig 

betydning, hvilket vi snart skal se i forbindelse med Thomas Aquinas, ettersom nettopp 

subjektstenkningen innen kristendommen er avgjørende for å skjønne overgangen fra 

begrepsrealismen til nominalismen. Jo mer vekten i verdensbildet legges over på subjektsiden, 

desto mer problematisk oppleves nemlig den beskrevne konflikten mellom begrepet som 

frembrakt og ikke-frembrakt. 

Selv om Boethius anser den enkeltes individuelle person som primær i forhold til ens 

etnisitet eller sosiale status, innebærer det riktignok ikke en oppfordring til unnvikelse fra 

deltakelse i samfunnslivet, men snarere at ens individuelle person er primær i forhold til den 

posisjon en måtte komme til å innta. Boethius gikk selv aktivt inn i det politiske liv, særlig 

inspirert av Platons oppfordring i Staten om at med mindre kongene blir filosofer, så må 

filosofene bli konger.89 Den politiske virkeligheten må derimot ha forekommet langt mer brutal 

                                                
88 Boethius: Contra Eutychen et Nestorium, III: «Naturae rationabilis individua substantia». Blant annet Thomas 

Aquinas refererer til Boethius som den klassiske formuleringen av personbegrepet, se Summa Theologia, I, q29, 

a1. 
89 Se Filosofiens Trøst. Oslo, 1981, s. 46. Boethius beretter her om sin motivasjon for å tre inn i politikken. Om 

forholdet mellom filosofen og kongen hos Platon, se Staten 473 d. 



52 
 

enn det han hadde forespeilet seg. Boethius sin rettferdighetssans og høye idealer gjorde ham 

snart upopulær blant sine politiske motstandere, som etter kort tid på uredelig vis beskyldte ham 

for politisk forræderi mot Østgoterkongen Teoderik, makthaver for det resterende vest-

romerske riket. I 524 – midt i sin karriere – ble derfor Boethius dømt til døden av Teoderik. 

Under rettergangen rakk han riktignok å formulere sitt mest storslåtte filosofisk-litterære verk, 

nemlig Filosofiens Trøst, hvor ‘filosofien’ – personifisert som Filosofia - kommer til ham i 

fengselet og fører en samtale over livets spennvidde, fra den fortvilende engstelse til den 

kontemplative ro, slik han selv må ha erfart det. Hva hans oversettelsesambisjoner gjaldt 

derimot, førte de brå omskiftningene til at han bare rakk å oversette enkelte logiske verker av 

Aristoteles. Som en konsekvens var det dermed logikeren Aristoteles man i lang tid kjente til i 

den vestlige middelalder, ettersom det var dette man hadde fått overlevert fra Boethius. 
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 III. 

VERDEN SOM EN BOK,  

 ERKJENNELSE VED ANALOGI 
Subjektets fremtredelse hos Thomas Aquinas 

 

1. HØYMIDDELALDERENS TO HOVEDSPØRSMÅL 

Det kan ikke ha vært bare lett å la seg inspirere av gresk filosofi i sørlige deler av Europa utover 

på 500-tallet e.Kr.. Vi har allerede sett hvordan Boethius måtte bøte med livet. Riktignok ble 

selve dødsdommen begrunnet i politisk forræderi, men ifølge ham selv hadde hans anklagere 

funnet opp og vunnet fram med at hans dypere motivasjon lå begrunnet i beskjeftigelse med 

filosofi. I hans samtale med selveste Filosofia utsier derfor Boethius fortvilet: 

«De henter bevis for sin alvorlige anklage fra deg; jeg skal ha følt dragning mot 

trolldom fordi jeg var opplært i dine studier og formet gjennom din lære!»90 

Mistanke om beskjeftigelse med filosofi var med andre ord grunnlag nok for å kunne få felt en 

dødsdom. Nå skal det legges til at Østgoterkongen Teoderik, som ga befaling om å henrette 

Boethius, var viden kjent for sin brutalitet, noe han hadde illustrert ved egenhendig å hugge ned 

sin kompanjong Odovaker i 493, for på den måten å overta makten i Ravenna, som nå hadde 

blitt det nye hovedsetet i det vestromerske riket. Mistroen mot filosofien kan derimot ikke 

forklares utifra Teoderiks’ personlighet alene. Den som få år etter hans død kom til å innta 

Ravenna var nemlig Justinian, keiser av det Bysantinske riket. Og Justinian hadde på sin side i 

år 529 – altså fire år etter Boethius sin død - beordret nedstengningen av Akademiet i at Athen, 

etter 850 års sammenhengende skoledrift, startet av Platon selv.  

Konsekvensen av denne aggressive tonen som ble ført mot filosofien som befant seg 

utenfor maktinstitusjonenes kontroll, var at det geografiske tyngdepunktet for vitenskap og 

filosofi flyttet seg østover mot områdene i og rundt Midtøsten.91 Når den islamske religion 

                                                
90 Boethius: Filosofiens Trøst. Oversatt av Egil Kraggerud. Oslo, 1981. s. 49. 
91 Blant annet Simplikios, som vi nevnte i forrige kapittel, underviste i Athen da Justinian beordret stengingen av 

skolen i Athen og ga ikke-kristne krav om å konvertere innen tre måneder, for å unngå videre forfølgelse. I likhet 

med Damskios, akademiets leder, flyktet Simplikios dermed til Persia. For en beskrivelse av disse hendelsene, se 

blant annet ‘Rainer Thiel: Simplikios und das Ende der neuplatonischen Schule in Athen, Stuttgart, 1999’. 
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oppstod og spredde seg utover på 600-tallet, var der dermed i et område som var preget av 

interessen for gresk tenkning. Men i motsetning til det Bysantinske riket, hvor lærdommen 

primært var knyttet til kirken, etablerte vitenskapen seg i de muslimske områder hovedsakelig 

adskilt fra de religiøse institusjoner. 92 Det er derfor talende at en av de største skikkelser innen 

arabisk filosofi, nemlig perseren Avicenna (ca. 980 – 1037), hverken var imam eller hadde et 

annet religiøst verv knyttet til sin status, men var snarere hofflege.93 Avicenna uttrykker 

samtidig et skille mellom teologiens dogmer og filosofiens vitenskap, som man enda ikke kjente 

på samme måte innen den kristne tradisjon. Resultatet av denne oppdelingen var i første 

omgang at filosofien og vitenskapen utviklet seg relativt på egenhånd, hvilket i neste omgang 

sørget for vanskelige levevilkår for seg selv. Dermed flyttet etter hvert det filosofiske 

tyngdepunktet seg tilbake vestover, men denne gangen på den sørlige siden av Middelhavet, 

langs de arabiske områder i nordlige Afrika, og etter hvert Spania. Utover på 1100-tallet er 

derfor den store arabiske filosofen Averroës (1126-1198) ikke persisk, som Avicenna, men 

snarere spansk.94 

Denne sirkelbevegelsen rundt Middelhavet blir særlig tydelig ved at arabiske 

oversettelser av Aristoteles og Platon utover på 1100-tallet ble oversatt til latin, med Toledo 

som et sentralt oversettelsessted. På den måten fikk man i det latinske middelalder en ny tilgang 

til den greske filosofi og vitenskap. Riktignok begynte man allerede utover mot slutten av 1100-

tallet å oversette direkte fra gresk til latin, men det som da er viktig å påpeke er i hvilken grad 

ikke bare tekstene, men også selve spørsmålsstillingene og kommentarene var preget av 

overleveringene fra den arabiske tradisjon. Her hadde man tross alt utviklet en egen filosofisk 

kommentartradisjon, basert på flere århundrers studie av den greske filosofi, som i stor grad 

fulgte med som del av oversettelsene. 

Innen den arabiske tradisjonen var det særlig én tematikk som hadde stått sentralt, 

nemlig spørsmålet om det aktive intellekt, slik man kjente til det gjennom Alexander av 

Afrodisias sitt skrift Om forståelse og det forståtte (De intellectu et intellecto). Utgangspunktet 

for denne tematikken var tredje bok av Om Sjelen, som vi behandlet i vår gjennomgang av 

Aristoteles. Ifølge Alexanders tolkning innebærer adskiltheten og udødeligheten i det aktive 

intellekt for det første at dette er å identifisere som guddommelig,95 en tolkning som 

                                                
92 Eriksen og Tranøy (1991), s. 198. Gilson (1989), s. 183.  
93 Se Majid Fakhry: A History of Islamic Philosophy, s. 128ff. 
94 For en beskrivelse av Averroës og hans rolle i kontakten mellom den arabiske og vest-europeiske tradisjon, se 

for eksempel ‘Fakhry, M.: Averroes: His Life, Works, and Influence. Oxford, 2001’, særlig s. 129ff. 
95 Se Alexander av Afrodisias: De anima liber cum mantissa. Ed. I. Bruns. Berlin, 1887. s. 88, 23 - 89,21. 
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grunnleggende stemmer overens med den måten vi allerede har tolket Aristoteles på. For de 

arabiske kommentatorene var det et vesentlig anliggende å fremheve at det aktive intellekt, i 

sin guddommelighet, nødvendigvis må forstås som ett og det samme for alle mennesker. Med 

andre ord ikke noe individuelt, men snarere noe den enkelte i høyden kan komme i kontakt med 

gjennom sjelelige anstrengelser, hvorved det aktive intellekt på sin side forblir upåvirket og 

uforanderlig. 

I den vestlige middelalder hadde spørsmålet om det aktive intellekt i mellomtiden vært 

tilnærmet fraværende inntil det dukket opp gjennom oversettelser fra den arabiske verden. 

Grunnen til dets fravær var blant annet at Boethius, som nevnt, kun rakk å oversette enkelte av 

de logiske skriftene fra Aristoteles, hvilket førte til at Om Sjelen og dets tilhørende 

problemstillinger - blant annet om det aktive intellekt - ikke var tilgjengelig hverken i “original“ 

eller kommentar. 

Lite hjalp det for øvrig i dette øyemed at Boethius, på tross av sitt viktige bidrag for å 

gjøre gresk tenkning kjent innen den latinskspråklige verden, tross alt hadde den utfordringen 

å stri med at gresk kunne by på et langt mer velutviklet filosofisk vokabular enn latin, hvilket 

tidvis gjorde oversettelsesarbeidet særdeles krevende. Særlig ett tilfelle er i denne sammenheng 

verdt å nevne. For der man på gresk skiller mellom ‘chorizein’ og ‘aphairesis’, altså mellom 

det å være adskilt (chorizein), og det som er trukket ut eller satt i parentes (aphairesis),96 hadde 

Boethius oversatt begge ordene til ‘abstractio’.97 Det å være adskilt – ‘chorizein’ - er som vi 

husker en av betegnelse Aristoteles gir det aktive intellekt98, mens vi tidligere gjorde et poeng 

ut av at abstraksjon - ‘aphairesis’ – nettopp ikke nevnes i forbindelse med det aktive intellekt, 

hvilket innebar en understøttelse av det ufeilbarlige aspektet Aristoteles ser i det aktive, og 

dermed guddommelige intellekt.  Som en konsekvens hadde man i den latinske middelalder i 

lang tid ikke engang et tilfredsstillende begrepsapparat på latin for å gjøre denne viktige 

distinksjonen i spørsmålet om det aktive intellekt. Først godt utover på 1100-tallet gjenetablerer 

man dette skillet på latinsk, og da antageligvis i forbindelse med kjennskapen til de arabiske 

forfattere og særskilt spørsmålet om det aktive intellekt. 

Frem til de arabiske oversettelsene forelå hadde man i den vestlige middelalder derimot 

primært diskutert spørsmålet om universalier, slik man kjente til det fra Boethius sin andre 

                                                
96 Philippe, M. D.: “Aphaíresis próthesis, chorízein dans la philosophie d'Aristote“, i Revue Thomiste 49. 1948. 

S. 461-79. 
97 Chenu, M.-D.: “La Théologie au XIIe siècle, i Études de philosophie médiévale“, ed. É. Gilson. Paris, 1957. s. 

142. 
98 Om Sjelen: 430a17; 430a22, og i forbindelse med ‘Slik lyset virkeliggjør fargene’ tidligere i denne studien. 



56 
 

kommentar til Porfyrios’ Isagoge. Det har blitt hevdet at universalieproblemet ble så 

omfangsrikt diskutert i middelalderen ettersom det i lang tid var det eneste genuint filosofiske 

spørsmålet man kjente til. Dette må derimot betraktes som en altfor lettvint forståelse, som 

underkjenner hvor dyptgripende universaliespørsmålet egentlig må sies å være. Selv etter man 

fikk oversatt Aristoteles til latinsk fortsatte man å diskutere universaliespørsmålet; ikke av 

gammel vane, men snarere på grunn av dets viktighet. Universaliespørsmålet har ikke bare 

ontologiske eller erkjennelsesteoretiske implikasjoner, men også politiske, etiske, kulturelle 

konsekvenser. Som vi skal komme tilbake til må derfor grunnen til dets store oppmerksomhet 

heller søkes i selve spørsmålets gjenspeiling av samtidens dypeste selvforståelse. Ikke uten 

grunn kom det derfor til å bli diskutert gjennom nærmest hele den vestlige middelalder, og være 

et kjennetegn ved den skolastiske virksomhet.  

I filosofihistorisk henseende kan dermed møtet mellom den arabiske og den vestlige 

tradisjonen utover på 1200-tallet, forenklet fremstilt, betraktes som en sammenkomst mellom 

to hovedspørsmål: nemlig om det aktive intellekt på den ene side og spørsmålet om universalier 

på den andre. Det er nettopp i spenningsfeltet mellom disse to spørsmålene at mye av 

høyskolastikkens mest interessante filosofi kan sies å utfolde seg. Særlig kommer dette til 

uttrykk hos dens fremste bidragsyter, nemlig Thomas Aquinas, som må sies å fremsette den 

mest nyvinnende posisjonen innen den begrepsrealistiske tradisjonen. Det er den posisjonen 

han inntar i spørsmålet om det allmenne som i vår sammenheng er av avgjørende interesse, og 

som vi i det påfølgende skal nærme oss, ettersom den er sentral for å forstå vårt 

hovedanliggende, nemlig overgangen fra begrepsrealismen til nominalismen. Og for å skjønne 

hva denne tolkningen av universaliespørsmålet består i, må den på sin side sees på bakgrunn av 

hvordan Thomas tolker det aktive intellekt. Vi skal derfor begynne vår fremstilling av Thomas 

med å vende vår oppmerksomhet mot nettopp dette siste spørsmålet. 

  

2. ET AKTIVT INTELLEKT FOR HVER OG EN 

«Den største filosofiske begivenheten i hele den vestlige middelalder» 

Som nevnt hadde både Avicenna og Averroës tolket det aktive intellekt i sin adskilthet fra 

mennesket til å være guddommelig, og dermed ett og det samme for alle mennesker. Det aktive 

intellekt er på den måten å forstå som noe overindividuelt den enkelte riktignok kan komme i 

kontakt med, men som på ingen måte foreligger individuelt i hvert enkelt menneske. Denne 
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forståelsen av det aktive intellekts guddommelighet og enhet samstemmer dermed både med 

Alexander av Afrodisias, og hva viktigere er: den tolkningen vi la til grunn for Aristoteles. 

Averroës på sin side hevder til og med at ikke bare det aktive, men også det passive 

intellekt er ett og det samme for alle mennesker, hvilket kan virke merkelig. Blant annet Franz 

Brentano kaller dette for ‘en latterlig antagelse’,99 ettersom det umiddelbart synes å måtte 

innebære at alle forestillinger og tanker må være like hos enhver, noe de jo åpenbart ikke er. Vi 

bør nok allikevel ha mer forståelse overfor denne posisjonen enn det Brentano utviser. For når 

Averroës mener at det slett ikke er intellektet, men snarere kroppen som utgjør den enkeltes 

individualitet, så synes det for det første å ta utgangspunkt i den aristoteliske tanken om at 

‘materien er det individualiserende prinsipp’. Og for det andre: slik vi med Brentano fremhevet 

tidligere i denne studien, er det for Aristoteles det guddommelige intellekt som uttrykker seg i 

verden og gjør den rasjonell. Når menneskets fornuft nødvendigvis må vende seg mot denne 

‘verdensfornuften’ for å danne den passive fornuft, så er det fortsatt den samme fornuft som 

virker i alle mennesker, til tross for at den kommer til uttrykk som ulike forestillinger. Hvis det 

aktive intellekt først forstås som guddommelig og ett, så er det med andre ord nærliggende å 

samstemme med Averroës i at det ikke er åpenbart hvorfor ikke det samme skulle gjelde for 

den passive fornuft. Uansett hvilken posisjon man inntar, så er Averroës sin posisjon behjelpelig 

for å fremskynde spørsmålet om hva det egentlig er som dypest sett skiller ett menneske fra et 

annet. Hva er det som utgjør den enkeltes mest særegne og individuelle? 

Nettopp dette spørsmålet om hva som utgjør den enkeltes mest særegne, finner vi som 

et sentralt spørsmål hos Thomas Aquinas. Ifølge Thomas er det ikke menneskets kropp, men 

snarere dets sjel som utgjør den enkeltes substans, og som dermed utgjør det vesentlige skillet 

mellom ulike individer. Sjelen kjennetegnes ifølge Thomas på sin side først og fremst ved 

tenkningen (mens) og intellektet (intellectus),100 hvilket han hevder nettopp er der 

hvorigjennom det enkelte mennesket dypest sett skiller seg ifra et annet. Ikke ved noe legemlig, 

men snarere i ens tanker er det at et individ besitter noe som det ikke kan overlate til andre. 

Riktignok kan man utveksle tanker med andre, men ingen kan derimot tenke for en annen 

person. Det kan bare det enkelte menneske selv gjøre. Slik intellektet i klassisk forstand er det 

som skiller mennesket fra dyrene, så er det dermed ifølge Thomas nettopp dette som også skiller 

ett menneske fra et annet. For på samme måte som to mennesker ikke kan dele samme sjel, så 

                                                
99 Brentano, F.: Die Psychologie des Aristoteles, fn. 40, s. 17.  
100 Thomas Aquinas: Summa Theologia (S. Th.), p I, q 75, a 2. 
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kan heller ikke intellektet være det samme for flere. Ellers måtte nemlig skillet mellom dem 

bestått i noe rent ytre: 

«It is absolutely impossible for one intellect to belong to all men. This is clear if, as Plato 

maintained, man is the intellect itself. For it would follow that Socrates and Plato are one man; 

and that they are not distinct from each other, except by something outside the essence of 

each. The distinction between Socrates and Plato would be no other than that of one man with 

a tunic and another with a cloak; which is quite absurd.»101 

Ettersom intellektet er det som ifølge Thomas utgjør den enkeltes substans må det dermed 

finnes i et like stort antall som det finnes mennesker. Denne tanken om at hver og en har hvert 

sitt intellekt er på ingen måter ny. Derimot, i tolkningstradisjonen forut for Thomas forstås det 

individuelle intellektet gjennomgående til å være forgjengelig og dermed grunnleggende 

passivt. Der Averroës skiller seg ut er tross alt ikke ved å hevde det aktive, men snarere det 

passive intellekt som ett og det samme. Det forgjengelige, passive intellekt er derimot 

tradisjonelt forstått som individuelt, mens det aktive intellekt derimot forstås som ett og det 

samme for alle for alle mennesker.  

Det er derimot viktig å merke seg hva Thomas identifiserer med menneskets særegne 

intellekt. For det er ikke et passivt forråd av tenkte tanker, men snarere en aktivt skapende, 

resonerende og erkjennende tenkning som ifølge Thomas utgjør den enkeltes mest intime og 

særegne.102 Det er derigjennom, i den tenkende aktivitet, at et menneske etablerer seg som noe 

eget i møte med andre, og således også dypest sett skiller seg ifra et annet menneske som noe 

individuelt. Dermed er det for ham den aktive tenkningen, det aktive intellekt, som dypest sett 

skiller et menneske fra et annet. For Thomas innebærer dette for det første at det aktive intellekt 

må forstås som immanent virkende i mennesket. Og ettersom et intellekt – slik vi fremhevet - 

ikke kan deles av flere sjeler, så innebærer det ifølge Thomas for det andre, at hver og en 

nødvendigvis må ha sitt eget aktive intellekt: 

«if the active intellect is something belonging to the soul, as one of its powers, we are bound 

to say that there are as many active intellects as there are souls, which are multiplied according 

to the number of men, as we have said above. For it is impossible that one same power belong 

to various substances.”103 

                                                
101 S. Th., p I, q 76, a 2. Alle sitater fra Summa Theologia er hentet fra oversettelsen gjort av ‘Fathers of the 

English Dominican Province (1947)’. 
102 Jfr. S. Th., p I, q 79, a 4. 
103 S. Th., p I, q 79, a 5. 
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Hos Thomas er med andre ord det aktive intellekt tolket som det vi dypest sett må betrakte som 

hvert enkelt individs mest individuelle og særegne; det som på ingen måte kan tilkomme noen 

andre enn den enkelte individ, og dermed er å betegne som den mest individuelle sjelsevnen i 

hvert menneske. Dette utelukker for øvrig ikke at han samtidig også forstår det aktive intellekt 

som guddommelig og adskilt. Dypest sett er det aktive intellekt adskilt fra verdens 

forgjengelighet og overensstemmende med Guds tanker. Og siden Gud har skapt menneskets 

sjel, så er intellektet fra Gud nedlagt i hver enkelt: 

«the separate intellect, according to the teaching of our faith, is God Himself, Who is the soul's 

Creator, and only beatitude […]. Therefore the human soul derives its intellectual light from 

Him, according to Ps. 4:7, “The light of Thy countenance, O Lord, is signed upon us.»104 

At Gud har skapt menneskets sjel er i overenstemmelse med kristen dogmatikk, men legg altså 

merke til den interessante slutningen Thomas trekker fra denne læren. For Thomas innebærer 

det nemlig at den individuelle menneskelige sjel, ved å være skapt av Gud, dermed også besitter 

et individuelt aktivt intellekt. Ifølge Thomas finnes med andre ord det aktive intellekt (1) evig 

hos Gud, og i og med hans skapelse av verden og menneskets sjel, så også (2) individuelt i hvert 

enkelt menneske. Hos Gud er dette intellektet et evig og uskapt lys, mens det i mennesket er 

skapt og naturlig, i den forstand at det er underlagt begrensningene det innebærer å være skapt 

i tid og rom. Mens Guds fornuft er ubegrenset, evig og allvitende, er menneskets fornuft 

begrenset og betinget. Men tross dets begrensethet har menneskets naturlige lys sitt opphav i 

Guds intellekt, og har derfor det gudommelige i seg. Det aktive intellekt er med andre ord både 

det mest individuelle i mennesket og samtidig det mest guddommelige, og dermed universelle. 

Selv om Thomas bevarer forståelsen av det aktive intellekts opphav og tilstedeværelse 

i Gud, så er fortsatt hans henleggelse av det aktive intellektet til hvert menneske særdeles viktig 

å merke seg. Nyvinningen som ligger i dette skiller Thomas sin tolkning seg ikke bare fra de 

arabiske kommentatorene, men også fra både den greske og den kristne tradisjonen, hvor det 

aktive intellekt gjennomgående hadde blitt identifisert med det guddommelige intellekt alene. 

Middelalderkjenneren Étienne Gilson går faktisk så langt som til å betegne denne nye 

posisjonen Thomas inntar i spørsmålet om det aktive intellekt for ‘den største filosofiske 

begivenheten i hele den vestlige middelalder’.105 At en slik nytolkning, som umiddelbart kan 

                                                
104 S. Th. I, q79, a4. 
105 Gilson, É.: Pourquoi St. Thomas a critiqué St. Augustin (1926), s. 120: «Ceci dit, il apparaît avec évidence 

qu'en éliminant radicalement toute collaboration spéciale d'un agent séparé à la production de l'intelligible dans 

l'âme humaine, saint Thomas éliminait, en même temps que l'Intelligence agente d'Avicenne, un aspect 

important du Dieu illuminateur de saint Augustin. Déterminer exactement sous quelles influences, internes ou 



60 
 

synes å bestå i en nyanseforskjell, skulle måtte tillegges så mye vekt, kan tilsynelatende fremstå 

som noe overdrevent. Går vi derimot nærmere inn på hva konsekvensene av denne posisjonen 

faktisk innebærer, gir allikevel Gilsons utsagn vesentlig mening. I hvilken grad, lar seg etter 

min mening synliggjøre særlig ved to aspekter, nemlig ved viljen og selvstendigheten i 

erkjennelsen. 

 

Den selvstendige erkjennelse 

Å henlegge det aktive intellekt til det enkelte menneskes sjel innebærer for Thomas samtidig at 

det aktive intellekt identifiseres med menneskeintellektets kjennetegn. Riktignok dets høyeste, 

men allikevel det menneskelige. Disse evnene er grunnleggende sett den diskursive 

erkjennelsesmåte. Hvilket innebærer at det aktive intellekt i mennesket ifølge Thomas er å 

identifisere med evnen til diskursivitet - hvilket vi her lar innbefatte de tre forstandsevnene 

‘abstraksjon’, ‘refleksjon’ og ‘sammenlikning’, og deriblant særlig abstraksjonsevnen. I vår 

fremstilling av Aristoteles gjorde vi med Viktor Kal derimot et poeng ut av at den aktive fornuft 

ifølge ham nettopp ikke identifiseres med den diskursive erkjennelse, men snarere den intuitive 

erkjennelse som simpelthen vet ved å kjenne tingens form i sin opprinnelige enhet. Thomas 

tolker dette derimot annerledes, og identifiserer menneskets aktive intellekt helt eksplisitt med 

abstraksjonsevnen. I sin kommentar til Om Sjelen utlegger han derfor det aktive intellektets 

funksjon på følgende måte: 

«Det aktive intellekt aktualiserer derimot de intelligible essenser, som tidligere forelå som 

mulighet, ved å abstrahere dem fra materien, og dermed føre dem fra mulig til virkelig 

innsikt.»106 

Som vi har påpekt beskriver derimot Aristoteles ingensteds at det aktive intellekt gjennomfører 

noen form for abstraksjon, hvilket er å betrakte som en tydelig tolkning fra Thomas sin side. At 

dette har kommet til å utgjøre en særdeles utbredt lesning av Aristoteles tør vitne om hvor stor 

innflytelse Thomas har hatt på dette punktet. 

Å henlegge det aktive intellekt til den menneskelige sjel innebærer ikke bare at den 

dermed identifiseres med den menneskelige diskursivitet og abstraksjon, men også at 

                                                
externes, il s'est trouvé conduit à poursuivre cette élimination radicale, serait assigner la cause du plus grand 

événement philosophique de tout le moyen âge occidental et résoudre du même coup le problème : cur divus 

Thomas?” Vår kursivering. 
106 Thomas Aquinas (1951): Commentary on Aristotele’s De Anima, § 730: «Intellectus autem agens facit ipsa 

intelligibilia esse in actu, quae prius erant in potentia, per hoc quod abstrahit ea a materia; sic enim sunt 

intelligibilia in actu, ut dictum est.» Vår kursivering. 
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mennesket dermed i prinsippet fullt ut selv innehar evnen til å gjøre mulig innsikt til virkelig 

innsikt. For nettopp denne funksjonen å virkeliggjøre et potensiell innsikt var det som vi husker 

Aristoteles helt eksplisitt tilla den aktive fornuft107. Konsekvensen av denne henleggelsen er 

dermed at mennesket ikke avhenger av et høyere intellekt utenfor seg selv for å kunne erkjenne, 

men snarere innehar det virkeliggjørende prinsippet for å fullbyrde erkjennelsesprosessen i seg 

selv. 

Dette er ikke bare et brudd med en gresk tradisjon, men også med den kristne, særlig 

slik den kommer til uttrykk i den såkalte ‘illuminasjonslæren’ hos Augustin, som omhandler 

hvordan Guds intellekt opplyser verden.108 Hos Augustin finner vi grunnleggende sett to former 

for illuminasjon. Den første i og med Guds skapelse av verden, hvor verdens intelligible 

struktur, så vel som menneskets intellekt blir til. Dette kan betegnes som en generell, ontologisk 

illuminasjon; det som gjør det værende til hva det er. Den andre illuminasjonen er knyttet til 

erkjennelsen. Menneskets intellekt er nemlig slik organisert at det kan erkjenne det intelligible. 

Men ifølge Augustin kan dette bare til et visst punkt foretas av mennesket selv. For å kunne 

oppnå sann erkjennelse avhenger mennesket i siste instans av at Gud opplyser menneskets 

intellekt. Selve erkjennelsesprosessen krever med andre ord at noe utenfor mennesket selv, 

nemlig Gud, virker i menneskets intellekt og dermed lar det erkjenne. 

Riktignok samstemmer Thomas med den generelle skapelsesilluminasjonen i den 

forstand at Gud har skapt verden og gjort den fullt ut rasjonell. Derimot bryter Thomas med 

Augustins lære ved å hevde at Gud i og med skapelsen av menneskets sjel tillegger det et aktivt 

intellekt, som i seg selv innehar alt det trenger for å erkjenne. For som et resultat kan Thomas 

forklare erkjennelsesprosessen som en fullt ut immanent prosess, hvor menneskets intellekt 

ikke trenger å opplyses fra et høyere intellekt i selve erkjennelsen. Det enkelte mennesket er 

snarere overlatt til seg selv og sitt eget naturlige lys. 

Forskjellen mellom de to posisjonene kan allikevel tilsynelatende fremstå som liten, 

ettersom både Augustin og Thomas mener at Gud skapt verden og menneskets sjel som 

fornuftige, slik at mennesket dermed kan erkjenne verden i og med dets fornuftighet. Men legg 

altså merke til den avgjørende forskjellen det ligger i om den fornuften mennesket er utstyrt 

med er alt mennesket trenger for å erkjenne (slik Thomas hevder), eller om den på tross av sin 

fornuft er avhengig av noe høyere som foreligger utenfor seg selv (jfr. Augustins 

                                                
107 Jfr. Om Sjelen III, 5. 430a15: «denne fornuft gjør mulig innsikt til virkelig innsikt, på en viss måte slik lyset 

gjør mulige farger til virkelige farger.» 
108 Se for eksempel ‘Augustin: Enesamtaler (Soliloquia), I, kap. 1.’ Oversatt til norsk ved R. Aasgaard (2009). 
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illuminasjonslære, men også det vi har påpekt hos Aristoteles og Platon). Gilson kommenterer 

i den sammenheng at: 

«for filosofihistorikeren står en doktrine hvor mennesket mottar et naturlig lys fra Gud som 

deretter er i stand til å frembringe det intelligible, i spesifikk kontrast til en doktrine hvor 

mennesket mottar dette intelligible direkte fra Gud.»109 

Gilson tilskriver Thomas den første tanken, den andre med Augustins illuminasjonslære, men 

som vi har prøvd å fremheve, så også med den tradisjonelle begrepsrealisme generelt. Ifølge 

Thomas er det med andre ord ikke nødvendig for menneskets intellekt å illumineres fra et 

høyere intellekt, ettersom evnen til å erkjenne det intelligible er nedfelt i dets sjel.  

Mennesket må med andre ord ikke ha tilgang til et høyere intellekt for å kunne erkjenne, 

hvilket etablerer mennesket som en selvstendig instans i erkjennelsen. Men som en konsekvens 

av at mennesket dermed er overlatt til sin egen diskursive og feilbarlig pregede tenkning, 

innebærer det for Thomas at mennesket heller ikke kan erkjenne Gud direkte, ettersom dette 

ligger utenfor rekkevidden av den tilkortkommenheten som preger menneskets naturlige lys. 

Thomas er tydelig på at Guds essens ikke kan erkjennes av mennesket: 

«Our natural knowledge begins from sense. Hence our natural knowledge can go as far as it 

can be led by sensible things. But our mind cannot be led by sense so far as to see the essence 

of God; because the sensible effects of God do not equal the power of God as their cause. 

Hence from the knowledge of sensible things the whole power of God cannot be known; nor 

therefore can His essence be seen.”110 

I det foregående fremhevet vi hvordan menneskets intellekt ifølge Thomas ikke må ha tilgang 

til et guddommelig intellekt for å erkjenne. Men som en konsekvens ser vi nå at dette forholdet 

heller ikke kan forekomme. Mennesket har ifølge Thomas ikke en direkte tilgang til Guds 

intellekt. 

Ifølge Thomas går derfor all erkjennelse gjennom verden. Først ved å ta utgangspunkt i 

sansenes erfaringer av verden, som ved hjelp av abstraksjonsevnen danner allmennbegreper. At 

all erkjennelse tar utgangspunkt i sansningen finner vi som kjent også hos Aristoteles, som 

hevder at alle begreper stammer fra sanseinntrykk. Men ifølge Aristoteles har allikevel 

mennesket mulighet til direkte forbindelse med det guddommelige intellekt, enten ved å la det 

                                                
109 Gilson (1926), s. 119: “Pour l'historien de la philosophie, une doctrine où l'homme reçoit de Dieu une lumière 

naturelle capable de produire des intelligibles diffère spécifiquement d'une doctrine où l'homme reçoit 

directement ces intelligibles de Dieu”. Min oversettelse. 
110 S. Th. I, q12, a12. 
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virke i en selv i og med den virkeliggjørende erkjennelse fra det aktive intellekt, eller ved å 

skue det direkte ved kontemplasjon. Hos Thomas er derimot ingen av disse mulig. Gud har 

riktignok skapt menneskets sjel, og dets iboende intellekt, men mennesket har selv ingen tilgang 

til det guddommelige intellekt; det uskapte lys. I første omgang ikke i erkjennelsesakten, hvor 

mennesket er overlatt til sitt eget, naturlige intellekt. Men som et resultat har mennesket heller 

ikke mulighet for å erkjenne det guddommelige intellekt. Altså hverken i den erkjennende 

prosess eller det erkjente objekt finnes det ifølge Thomas en direkte forbindelse mellom Guds 

og menneskets intellekt. Med andre ord foreligger det ifølge ham et absolutt brudd mellom den 

menneskelige og den guddommelige fornuft. 

Og akkurat på dette punktet er det Thomas må sies å utgjøre et så radikalt brudd med 

den forutgående tradisjon, hvor nettopp forbindelsen mellom det menneskelige og det 

guddommelige intellekt i siste instans hadde garantert for muligheten for sann erkjennelse. Ved 

å henlegge det aktive intellekt til den menneskelige sjel etablerer på den måten Thomas det 

menneskelige intellekt som en selvstendig instans i erkjennelsen. Ethvert menneske er dermed 

overlatt til eget intellekt i streben etter erkjennelse, ved både å kunne og måtte støtte seg på det 

aktive intellektet som i og med Guds skapelse er henlagt som det høyeste prinsipp i den enkeltes 

sjel. 

Selv om menneskets intellekt ikke kan erkjenne Gud direkte, er allikevel ifølge Thomas 

en indirekte erkjennelse mulig.111 For ettersom Gud har skapt verden er den dermed å betrakte 

som et uttrykk for Guds fornuft. Med utgangspunkt i kjennskap til den sanselige verden kan 

mennesket danne seg analogier for Guds egen fornuft. Det man da erkjenner er riktignok ikke 

Guds eget intellekt, men snarere dets avglans. Allikevel er dette det nærmeste mennesket kan 

komme en erkjennelse av de høyeste prinsipper, og er derfor selv å regne for den høyeste form 

for erkjennelse. Analogien fremtrer på sin side ikke naturlig, men må snarere ta utgangspunkt i 

det individuelle menneskets forestillinger, abstraksjonsevne, og ikke minst vilje til erkjennelse. 

Det siste punktet leder oss dermed inn på den neste hovedgrunnen til hvorfor henleggelsen av 

det aktive intellekt til hvert enkelt menneske skal kunne tillegges så mye vekt som vi med 

Gilson har gjort. 

 

 

                                                
111 S. Th., p I, q 13, a 1. 
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«Vi erkjenner nemlig, fordi vi vil det» 

Utover at det aktive intellekt i mennesket forstås som en selvstendig instans i erkjennelsen, 

finnes det også en annen hovedgrunn til hvorfor den nytolkningen Thomas gjør av det aktive 

intellekt er av så stor betydning. For å skjønne hva denne består i, må vi huske en vesentlig 

forutsetning innen kristne Gudsoppfatningen, som vi allerede i forbindelse med Boethius har 

fremhevet tidligere i denne studien: nemlig at Gud tenkes som subjekt. Forstått som subjekt, 

har flere av de sentrale teologiske diskusjonene innen den kristne tradisjon gjennom århundrene 

vært knyttet til subjektsegenskaper, og da særlig viljen. Måtte Gud skape verden, eller kunne 

han ha villet å ikke gjøre det? Siden 300-tallet har kirkens offisielle oppfatning på dette punktet 

vært at Gud skapte verden ut av sin egen frie vilje. 

I kontrast til denne oppfatningen finner vi Aristoteles, som derimot på ingen måte forstår 

det guddommen som preget av en vilje, men snarere av uforanderlig nødvendighet. Som Helge 

Salemonsen påpeker, finnes det «knapt noen holdepunkter for å tilskrive denne guden en 

subjektiv intenderende vilje».112 Hos Thomas forstås derimot det aktive intellekt i Gud som et 

villende subjekt.113 Ved å være skapt av Gud er verden ifølge Thomas fullt ut rasjonell, men 

denne rasjonaliteten har ikke sitt opphav kun i logisk nødvendighet, men også i Guds vilje til å 

skape. Som Thomas skriver: «Guds vilje er tingenes årsak».114 

Og nettopp dette viljesaspektet innen den kristne tradisjonen er viktig å fremheve for å 

forstå de fulle konsekvensene av det nyvinnende ved Thomas sin tolkning av det aktive 

intellekt. For ved å parallellføre det aktive intellekt hos Gud til menneskets sjel, innebærer det 

ifølge Thomas at den samme viljen som lar seg gjelde i Guds intellekt også må være pregende 

i mennesket. Eller sagt med andre ord: ettersom det aktive intellektet i Gud er å forstå som 

uløselig knyttet til hans vilje, så må også det aktive intellekt i mennesket nødvendigvis være 

knyttet til den enkeltes vilje. Riktignok ikke i skapelsen av verden, men snarere ved dens 

erkjennelse. For ettersom verden er skapt ut av en vilje (i Guds aktive, uskapte intellekt), så må 

den også erkjennes av en vilje (i menneskets aktive, skapte intellekt). 

Der hvor innsikt og erkjennelsen innen den greske filosofi hadde vært begrunnet i logisk 

nødvendighet, kommer på denne måten hos Thomas den kristne viljesforståelsen til uttrykk 

også erkjennelsesteoretisk. For at erkjennelsen skal kunne finne sted i et bestemt individ er det 

ifølge Thomas ikke nok med logiske bevis. Det enkelte subjekt må selv søke etter å oppnå 

                                                
112 Salemonsen, H.: Under kunnskapens tre, s. 313. 
113 S. Th. I, q19, a1: «There is will in God, as there is intellect: since will follows upon intellect». 
114 S. Th. I, q19, a4. 
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erkjennelse for at erkjennelsen overhodet skal kunne forekomme; det må ville erkjennes av den 

enkelte. Dermed er ikke viljen å betrakte som et irrelevant aspekt ved siden av erkjennelsen, 

men snarere et vesentlig element i dets virkeliggjørelse, idet det utgjør individets egen indre 

motivasjon for å erkjenne. I forbindelse med dette forholdet hos Thomas kommenterer derfor 

Klaus Riesenhuber: «Viljen beveger intellektet ved å være pådriver for dets fullbyrdelse.»115 

Erkjennelsen følger dermed hverken av ren logisk nødvendighet, eller tilkommer mennesket 

utenifra, men må snarere fremskyndes av den enkeltes vilje til å erkjenne. Ikke i noes 

nødvendighet, men snarere i menneskets vilje er det ifølge Thomas at erkjennelsens indre 

beveggrunn i mennesket må søkes. Ikke fordi vi må, men fordi vi vil, er det at vi overhodet 

erkjenner: 

«Vi erkjenner nemlig, fordi vi vil det.»116 

Viljen får dermed en helt sentral plass i Thomas’ erkjennelseslære, uten at dette på noen måte 

underkjenner viktigheten av selve det erkjente objekt. For selv om viljen er pådriver for 

erkjennelsen, så er erkjennelsen på sin å betrakte som viljens høyeste mål. 

For Thomas blir dermed viljen og erkjennelsen betingende for hverandre. Dette nære 

forholdet kommer hos Thomas særlig til kjenne i hans forståelse av at kirkens dogmer ikke 

følger rent logisk, men også må villes. Thomas skiller mellom tre grunnleggende forskjellige 

former for erkjennelse. Den ene gjelder matematiske og naturvitenskapelige sannheter, den 

andre filosofiske og den tredje de som kommer til uttrykk i kirkens dogmer. Særlig den innsikt 

som gjelder dogmene er i ifølge Thomas avhengig av viljen for å kunne erkjennes. Først må 

man naturligvis forstå relevansen av dogmene, og dermed erkjenne enkelte saksforhold, slik 

som at inkarnasjonen handler om å formidle at Gud har blitt menneske. Men for å kunne 

erkjenne hva inkarnasjonen og trinitetslæren i sin dybde innebærer, er det nødvendig å ville 

erkjenne troens innhold. Når de erkjennes er de på sin side bærere av de dypeste 

virkelighetsinnsikter. I kontrast til andre former for erkjennelse som er mer logisk nødvendige, 

har forestillingen om inkarnasjonen til hensikt å formidle en sannhet om menneskets tilværelse 

som i seg selv er dypere enn alle tenkelige matematiske bevis til sammen. Til gjengjeld må 

inkarnasjonen ville forstås for faktisk å kunne erkjennes. 

                                                
115 Riesenhuber, K.: Die Transzendenz der Freiheit zum Guten – Der Wille in der Anthropologie und Metaphysik 

des Thomas von Aquin. München, 1971. S. 195: “Der Wille bewegt den Intellekt, indem er ihn zum Vollzug des 

Erkennens antreibt.“ Min oversettelse. 
116 Summa Contra Gentiles, I, 72: «intelligimus enim, quia volumus.» 
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 Denne tette forbindelsen mellom intellektet og viljen er for Thomas gjeldende ikke bare 

på dogmenes område, men også mer generelt. Den tenkende aktivitet som sådan må ifølge 

Thomas være villet, like mye som viljen må være tenkende. Et intellekt kommer alltid sammen 

med en vilje, og viljen er alltid viljen til et intellekt. 

 «[A]s both are rooted in the same substance of the soul, and since one is in a certain way the 

principle of the other, consequently what is in the will is, in a certain way, also in the intellect. 

The "good" and the "true" which are the objects of the will and of the intellect, differ logically, 

but one is contained in the other, as we have said above for the true is good and the good is 

true. Therefore the objects of the will fall under the intellect, and those of the intellect can fall 

under the will.»117 

 

Fornuften og viljen er i mennesket dermed for Thomas alltid knyttet på det tetteste sammen, 

idet erkjennelsen er villende, og viljen er erkjennende. 

I og med Thomas sin tolkning av det aktive intellekt som en individuell åndskjerne i 

hvert enkelt menneske, får vi dermed en filosofisk posisjon som legger en betydelig større vekt 

på subjektets rolle i erkjennelsen enn det vi har sett i den foregående delen av denne studien. 

Som vi har sett forekommer dette hos Thomas for det første ved å etablere mennesket som en 

selvstendig instans i erkjennelsesprosessen, og for det andre ved deretter i så stor grad å 

sammenknytte dette menneskelige intellektet med den enkeltes vilje. Begge disse poengene er 

dermed å betrakte som vesentlige begrunnelser for å understøtte Gilsons utsagn om denne 

henleggelsens helt sentrale betydning for den vestlige middelalderfilosofi. For å forstå de fulle 

konsekvensene av dette må vi derimot rette blikket mot hvilken innvirkning Thomas sin 

tolkning av det aktive intellekt har for hans syn på spørsmålet om det allmenne. 

 

3. THOMAS OG DET ALLMENNE 

I den begrepsrealistiske tradisjonen forut for Thomas har vi allerede fremhevet den 

grunnleggende tanken om det allmennes tredelte værensform: forut for tingen i den 

organiserende og konstituerende formen. Deretter i tingen hvorigjennom formen virkeliggjøres. 

Og til slutt etter tingen, i menneskets erkjennelse. Mest uttalt er denne tredelingen innen den 

nyplatonske tradisjonen, men også hos Aristoteles er denne grunnstrukturen å finne. 

                                                
117 S. Th. I, q87, a4. 
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Thomas samstemmer grunnleggende sett med alle disse tre aspektene. Det allmenne 

foreligger ifølge ham først og fremst i Guds skapertanker forut for verden. I og med Guds 

skapelse av verden foreligger det også i verden som den rasjonelle struktur som 

gjennomstrømmer alt værende. I og med menneskets tenkning foreligger deretter det allmenne 

på nok en tredje måte; etter tingene. Hos Thomas er det riktignok viktig å fremheve at denne 

siste fremtredelsen ikke bare skiller seg fra de to foregående værensmåtene, men også fra den 

forutgående tradisjonen. Vi har allerede ved flere anledninger fremhevet hvordan Aristoteles 

grunnleggende sett oppfatter begrepsliggjøringen som en avdekning eller gjengivelse av et 

allerede gitt erkjennelsesobjekt, hvilket for hans del innebærer en vesentlig passivitet fra 

subjektets side, i den forstand at subjektet medvirkende rolle ikke står sentralt. Hos Thomas er 

derimot subjektets rolle i erkjennelsen vektlagt på en langt større måte idet erkjennelsen må 

villes. Subjektets vilje og i en viss forstand skaperevne og forestillingsevne blir avgjørende for 

at erkjennelsen overhodet skal kunne finne sted. Erkjennelsen må villes, og viljen utgår alltid 

fra et bestemt subjekt, med bestemte individuelle forutsetninger, som dermed er betingende for 

at et begrep overhodet skal kunne erkjennes.  

Det som er viktig å merke seg er at denne vektlegningen Thomas gjør av subjektsiden i 

erkjennelsen forekommer uten at objektsiden på noen måte nedvurderes. Kosmos er for Thomas 

fullt ut fornuftig, hvilket for ham innebærer at ‘Det naturlig lys’ i menneskets fornuft kan 

erkjenne ‘Det naturlige lys’ - den fornuft - som gjennomstrømmer verden. På den måten har 

menneskets tenkning mulighet til en direkte gripen av verdens allmenne struktur. Thomas sin 

økende vektlegning av subjektets rolle i erkjennelsen bikker dermed på ingen måte over i en 

subjektivisme, men balanseres snarere med en tilsvarende stor overbevisning om at 

erkjennelsesobjektet simpelthen er gitt; ikke av ren logisk nødvendighet, men snarere noe enda 

mer høyverdig, nemlig ved Guds vilje. 

Thomas sin posisjon kan dermed ansees som høyskolastisismens høydepunkt i den 

forstand at den byr på et storslått forsoningsforsøk mellom den greske og den kristne 

tanketradisjon. Særlig gjelder dette for hvordan den greske substanstenkningen og den kristne 

subjektstenkningen må sies å finne en enhet uten sidestykke innen skolastisismen. Men i større 

filosofihistorisk skala er Thomas sitt filosofisk-teologiske system samtidig å forstå som et 

foreløpig høydepunkt innen den begrepsrealistiske tradisjonen. Det er å forstå som et 

høydepunkt i den forstand at subjektets rolle i erkjennelsen får en langt viktigere rolle enn hos 

Aristoteles, og dermed kommer mer til sin rett; subjektets frembringende og skapende rolle i 

erkjennelsen kommer for alvor til syne. Og han gjør det, som vi har påpekt, stødig i troen på at 
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det naturlige lyset som subjektet frembringer ut av, grunnleggende sett er det samme som blindt 

virker i naturen, hvilket dermed holder ham innenfor den begrepsrealistiske tradisjon. Hos 

Thomas er på den måten menneskets tenkning – og således mennesket som sådan - fortsatt 

grunnleggende sett hjemme i verden ettersom det er den samme idealitet som virker i verden 

som i mennesket; Guds uskapte lys ligger til grunn for tanken så vel som tingen, og muliggjør 

dermed at det skapte lys som virker i menneskets intellekt kan erkjenne det fornuftighet som 

verden er innordnet etter. 

Samtidig vanker det ulver i myra. For legg merke til hvordan Thomas betoner både 

gittheten i erkjennelsesobjektet, og samtidig det erkjennende subjektets medvirkende rolle ved 

å frembringe erkjennelsesobjektet ved hjelp av sin vilje og abstraksjonsevne. På den ene siden 

er dette, slik vi påpekte, å betrakte som et foreløpig høydepunkt innen den begrepsrealistiske 

tradisjon, i og med at subjektet kommer til sin rett på en langt større måte enn hos Platon og 

Aristoteles, uten at dette går på bekostning av troen på objektiv erkjennelse i den ytre verden. 

Men som en konsekvens av å foredle denne begrepsrealistiske tradisjonen, følger det samtidig 

med en tilsvarende skyggeside. Den indre konflikten i begrepsrealismen, slik vi beskrev den i 

forrige kapittel mellom begrepet som frembrakt og ikke-frembrakt, blir nemlig dermed 

tilsvarende mer problematisk. I forbindelse med Aristoteles påpekte vi at dette for ham ikke 

utgjør et nevneverdig problem, ettersom han vektlegger subjektets rolle på en så beskjeden 

måte. Når derimot Thomas betoner subjektets rolle i erkjennelsesbildet på en så stor måte som 

vi har sett i det foregående, ja så kan ikke denne konflikten annet enn å kreve å bli tatt på alvor. 

Om ikke av Thomas selv, så i hvert fall av de etter ham som skulle forsøke å gjøre denne 

verdensanskuelsen beboelig.  
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  UTFLUKT   

Boken fra vindu til speil 

Det fortelles av en samtidig biograf av Thomas Aquinas at han til stadighet henga seg til 

abstraksjoner, og regelmessig kunne sees med drømmende øyne og et fjernt blikk. At måten 

Thomas tolker det aktive intellekt på henger sammen med hans personlige anlegg, skal vi på 

ingen måte undervurdere. Han må ganske åpenbart ha erfart seg selv og sin egen 

abstraksjonsevne som den kilden hvorfra hans erkjennelser hadde sitt utgangspunkt, og det ikke 

bare på en mer intens måte enn den gjengse mann i gata, men også sammenliknet med tidligere 

tiders store tenkere. Samtidig kan ikke et slikt anlegg for intellektuell virksomhet betraktes som 

særegent for Thomas. Satt på spissen ville det for eksempel vært meningsløst å hevde at Thomas 

kan gjør de nyvinningene han gjør fordi han overgår Platon, Aristoteles og Augustin i 

intellektuell styrke. For å skjønne hvorfor Thomas inntar den posisjonen han gjør, må vi snarere 

spørre oss hvilke historiske forutsetninger som muliggjør akkurat dette. I hvilken grad uttrykker 

Thomas en historiske sett tiltagende erfaring hos individet av selv å være opphavet til det 

allmenne? 

Den mest umiddelbare konteksten må for Thomas sitt vedkommende søkes i de 

omgivelsene hvor han først og fremst arbeidet og levde, nemlig i 1200-tallets skolastiske 

universitetsmiljø. Den skolastiske vitenskapsmetoden, som hadde sitt utgangspunkt i rettsalens 

argumentasjon for og imot en sak samt den aristoteliske syllogistikk, ble innen 

universitetsmiljøet anvendt på alle mulige filosofiske og teologiske spørsmål, hvilket dermed 

gjorde at den diskursive rasjonaliteten ble dyrket og utviklet på en særskilt omfattende måte. 

At dette må ha vært utslagsgivende for Thomas skal det ikke være noen tvil om. Ikke bare var 

dette formen som la premissene for hans verker, men antageligvis også betegnende for hvordan 

behandlingen av spørsmål og samtalen generelt må ha fortonet seg. Vi skal allikevel huske at 

dette universitetsmiljøet var relativt lukket, og i hvert fall kun i en veldig begrenset grad kan 

ansees som representativt for det øvrige samfunnsliv. For å forstå bakgrunnen for Thomas er vi 

derfor ute etter noen mer generelle historiske tendenser, som høyskolastikkens universitetsmiljø 

selv kan sies å være et uttrykk for. 

Til ulike tider har det blitt lagt forskjellige metaforer til grunn for forståelsen av verden. 

Innen den kristne tradisjonen har en klassisk metafor på verden vært å forstå den som en bok, 
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hvor Gud har innskrevet sin fornuft. Også innen skolastikken ble denne metaforen sentral, 

ettersom man ved å lese den teksten som var skrevet inn i verdensboken kunne få innsikt, direkte 

eller indirekte, i Guds egne tanker. Hva denne metaforen innebærer, avhenger på sin side av 

hvilke metaforer man legger til grunn for selve boken; altså hvilken analogi man legger til grunn 

for bokanalogien. Og akkurat på dette punktet kan det sies å forekomme en viktig endring 

mellom 1100- og 1200-tallet, som for vårt vedkommende er av stor interesse. 

Et innblikk i hvordan boken ble oppfattet i Vest-Europa på starten av 1100-tallet får vi 

i Ivan Illich sin studie In The Vineyard of The Text118, en kommentar over lesningens kunst hos 

middelaldermunken Hugo av St. Viktor (1097-1141). Illich beskriver hvordan selve boken for 

Hugo er å sammenlikne med et jordsmonn, hvor ordene kan slå røtter, og på den måten være 

bundet og rotfestet til den siden den står skrevet på. Ordene hører dermed til der de står plantet, 

og tilbyr i sammenheng med de andre ordene mening til leseren. Når Hugo leser, beskriver han 

det, ifølge Illich, som å vandre langs drueranker og smake på de fruktene som teksten byr på. 

Selve vandringen forstår Hugo som en pilgrimsferd, hvor smakene underveis antyder den 

uendelige sødmen som venter hos Gud selv. Teksten i boken ser Hugo derfor som en terskel 

eller invitasjon for leseren til å begi seg ut på en kontemplativ ferd mot sin sjels opphav. I tillegg 

til å være et jordsmonn for tekstens vinranker, betrakter Hugo dermed boken som et vindu mot 

det evig guddommelige. 

I en kjent anekdote forteller Augustin om sin forbauselse over å være vitne til at hans 

lærer Ambrosius leser stille.119 Det som i våre dager vil vekke forbauselse er derimot selve 

denne forbauselsen, ettersom stille lesning er noe vi er høyst fortrolige med. Det hevdes gjerne 

at det omkring 1100-tallet forkommer en generell vending fra å lese høyt til å lese stille.120 

Ifølge Illich er det på sin side viktig å legge merke til en vesentlig forutsetning for denne 

overgangen mot stille lesning i stor grad henger sammen med en rekke tekniske endringer som 

forekommer i selve bokteksten rundt denne tiden. I en omfattende studie har Paul Saenger 

fremvist hvordan innføringen av mellomrom mellom ordene utover i vest-europeiske klostre 

utover i middelalderen er en viktig nyvinning i så henseende.121 Tidligere hadde nemlig ordene 

vært skrevet uten mellomrom, hvilket krevde å lese høyt for å kunne høre hvor et ord begynte 

og et annet stoppet. Å lese innebar derfor for Hugo av St. Viktor å engasjere hele kroppen, og 

ikke bare øyet og hodet. I tillegg til innføringen av mellomrom mellom ordene, forekommer 

                                                
118 Illich, Ivan: In the Vineyard of the Text. A Commentary to Hugh’s Didascalicon. Chicago, 1993. 
119 Augustin: Bekjennelser, bok IV, 3. 
120 For en introduksjon til dette, se ‘Saenger: Silent Reading, i Viator 113, (1982), s. 367-414’.  
121 Paul Saenger: Space between words. The Origins of Silent Reading. Stanford, 1997. 
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det ifølge Illich i klostre rundt om i Vest-Europa utover på 1100 en rekke andre tekniske 

nyvinninger,  blant annet indeks av de viktigste ordene, innholdsfortegnelse og nytt 

sideoppsett.122 

Alle disse nyvinningene er understøttende for å kunne lese i stillhet; hvilket vil si inni 

seg. Ifølge Illich er det riktignok et annet aspekt ved disse endringene i bokteksten som er viktig 

å merke seg, nemlig at det etter en tid fører til en endring i selve forståelsen av forholdet mellom 

boken og teksten. Ikke bare sørger mellomrommene i teksten for at ordenen deles ifra hverandre 

og individualiseres, men selve teksten begynner ifølge Illich etterhvert å løsrive seg stadig mer 

fra boken, for på den måten å få en selvstendig eksistens uavhengig av den. Der Hugo av St. 

Viktor hadde forstått teksten som uløselig knyttet til boken, lik vinranker i et jordsmonn, 

begynner teksten, ifølge Illich hovedsakelig grunnet de tekniske endringene, utover på 1100-

tallet i økende grad å betraktes som noe som kan foreligge helt uavhengig av selve boken 

Tekstens røtter rives opp fra bokens jordsmonn, og begynner etter hvert istedenfor å oppfattes 

som tilknyttet det menneskelig subjekt. Bokteksten kan tilsynelatende se lik ut, men ifølge Illich 

er det ikke boken, men snarere subjektet som etterhvert blir å anse som det egentlige 

tilholdsstedet for teksten – og dermed tanker og mening overhodet. 

Dermed endres, ifølge Illich, selve analogien mellom boken og teksten.123 Snarere enn 

å være et jordsmonn med vinranker, forstås boken heller som en blank overflate hvor ordene 

ligger “løst“ oppå. Snarere enn et vindu mot verden, Gud og det evige, snus boken heller rundt, 

og forstås som en speiling av et menneskelig subjekt hvor teksten har sitt opphav. Denne 

endringen i tekstens tilholdssted, fra boken til subjektet, er hovedendringen Illich mener å se 

forekomme i Vest-Europas lesekultur fra 1100 til 1200-tallet. 

 De historiske konsekvensene av denne endringen kan sees på ulike områder. Først og 

fremst endres ifølge Illich dermed selve måten å lese og studere på, hvilket i sin tur danner 

grunnlaget for tilblivelsen av universitetsmiljøene utover på 1200-tallet, som nettopp sentrer 

seg rundt den argumenterende teksten, framfor den kontemplative boken. I sammenheng med 

dette er også de store skolastiske Summaene å forstå som tankebygninger i et subjekt, nedfelt i 

en bok, slik som i Thomas’Summa Theologia.124 Dessuten gjør Illich et poeng ut av at denne 

forståelsen av tekstens uavhengighet fra boken er den grunnleggende tankemåten som 

forutsettes for den revolusjon som Gutenberg skulle komme til å gjennomføre noen århundrer 

                                                
122 Illich: In the Vineyard of the Text, se særlig s. 94. 
123 Ibid. s. 119f. 
124 In the Vineyard of the Text. For begge disse poengene, se s. 118. 
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senere. Uten en tekst som har individualisert ordene med mellomrom, og deretter løsrevet sine 

røtter fra boksiden, ville en slik tekstredigering som trykkekunsten forutsetter ikke vært mulig 

å tenke seg. Mer generelt er det nettopp denne forståelsen av at teksten ikke er uløselig bundet 

til en bok, men snarere har sitt egentlige opphav i et subjekt, som fortsatt i dag er den måten vi 

grunnleggende sett forstår dette forholdet på. 

Vi begynte denne utflukten med utgangspunkt i spørsmålet om hvorvidt Thomas kan 

sies å sette ord på en tiltagende erfaring hos subjektet av selv å være opphav til det allmenne. 

På bakgrunn av denne endringen vi har påpekt i selve bokmetaforen i tiden før og rundt Thomas, 

gir det mening å fremheve at han setter ord på en tiltagende erfaring av at teksten oppleves å 

foreligge i subjektet selv, snarere enn i boken. Istedenfor å være rotfestet i et jordsmonn på 

boksiden for således å være et vindu mot det evige, foreligger snarere teksten først og fremst i 

det menneskelige subjekt og dets tanker, for deretter å forankres på boksidens blanke overflate, 

som dermed blir å likne et speil.  
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IV. 

DEN STØRSTE FEIL EN FILOSOF KAN BEGÅ 

Ockhams innvending 

 Det partikulære er det virkelige 

I den foregående delen av denne studien har vi anstrengt oss for å leve oss inn i og 

sannsynliggjøre en verdensanskuelse hvor fenomenene i verden har et indre, allment vesen som 

dypest sett springer ut av den samme idealiteten som muliggjør tenkningen. Dermed har 

muligheten for identitet mellom tanke og gjenstand overhodet vært mulig, hvilket vi i vid 

forstand har betegnet som ‘begrepsrealisme’. For å presisere kunne vi kalt det en 

‘objektssentrert begrepsrealisme’, i den forstand at både Platon, Aristoteles og Thomas i 

erkjennelseslæren tar utgangspunkt i eksistensen av objektivt gitte essenser i verden, som 

deretter kan gripes av tanken. 

Thomas sin oppfatning om at vi kun kan erkjenne Gud indirekte gjennom analogi kan 

tilsynelatende fremstå som en ydmyk holdning, ettersom det synes å anerkjenne at det 

menneskelige intellekts feilbarlige prøving og feiling ikke kan nå opp til Gud selv, men snarere 

må nøye seg med avglansen, og dermed en indirekte erkjennelse av Gud. Det må samtidig 

påpekes at selv om Guds avglans fremsettes som noe annet enn Gud egen essens, så er ikke 

denne avglansen å forstå som mindre fornuftig av den grunn. Den fornuften som finnes i Gud 

og den som utgår fra ham er i siste instans en og den samme, hvilket vil si at om man tiltror seg 

å kunne erkjenne den utgående fornuft, så er det ikke åpenbart hvorfor en slik erkjennelse ikke 

samtidig innebærer noen form for innsikt i Gud selv. Den indirekte gudserkjennelsen virker 

med andre ord allikevel å være en tiltro til at menneskets fornuft, ved å lese verden som en bok, 

kan kikke Gud i kortene og således få en viss innsikt i virkelighetens skaperplan. Særlig når 

Thomas attpåtil gjør den menneskelige fantasi og abstraksjonsevne til utgangspunkt for en slik 

analogisk erkjennelse, kan veien fra ydmykhet til snusfornuft synes å fremstå som påfallende 

kort. For ettersom disse analogiene er basert på mer eller mindre treffende forestillinger i det 

enkelte individ, så kan det samtidig synes å måtte innebære at Guds tanker til en viss grad 

underlegges menneskets mer eller mindre tilfeldige innfall. 
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I vår fremstilling av Thomas Aquinas påpekte vi avslutningsvis hvordan hans tolkning 

av det aktive intellekt kan sies å tilspisse den indre konflikten i begrepsrealismen: mellom 

begrepet som gitt og ikke-gitt, en tilspissing som vi i og med vår utflukt så i lys av og knyttet 

an til bokendringene i middelalderen. Hos Thomas utløses allikevel ikke konflikten, ettersom 

han tross alt i siste instans begrunner menneskets erkjennelse i Guds evige intellekt, som igjen 

danner utgangspunktet for den fornuftige verdensorden. Når derimot troen på erkjennelsen av 

en slik orden oppleves som stadig mer snusfornuftig, så må samtidig denne konflikten mellom 

begrepets gitthet og ikke-gitthet ha blitt oppfattet som stadig mer påtrengende. Det er da også 

denne konflikten mange kritikere av den skolastiske begrepsrealisme kan sies å gripe fatt i og 

reagere på. En som blir særlig viktig i dette henseende er den engelske fransiskanermunken 

William Ockham (1285-1347). 

 For Ockham - som altså levde i generasjonen etter Thomas – må etter alt å dømme den 

samme erfaringen som hos Thomas, av subjektet som opphav og tilholdssted for det allmenne 

ha ligget til grunn for hans verdensanskuelse. Men i motsetning til Thomas, som forankrer 

menneskelig innsikt i erkjennelsen av en gitt verdensstruktur, oppfatter Ockham troen på at 

mennesket skal kunne gripe noen form for gitt, guddommelig struktur som grunnleggende 

snusfornuftig; som en overskridelse av de muligheter som faktisk tilkommer den menneskelige 

eksistens. Begrepsrealismens indre konflikt oppfattes derfor av Ockham som så problematisk 

at den krever en løsning. I Ockhams øyne kan nemlig det allmennes opphav i det menneskelige 

subjekt på ingen måte harmoniseres med en forståelse av det allmennes gitthet utenfor 

mennesket selv. For ham er disse to posisjonene derfor å forstå som gjensidig utelukkende, og 

dermed motsigende. En løsning på problemet består derfor ifølge Ockham i et ‘enten-eller’: 

enten at begrepet er gitt uavhengig av mennesket, eller at det frembringes av mennesket. Og 

ettersom Ockhams erfaring åpenbart tilsier at subjektet selv er det opphavet for det allmenne, 

så utelukkes nødvendigvis muligheten for å forstå det allmenne som gitt. Ockhams 

overbevisning er derfor at det ikke finnes en rent gitt, allmenn struktur utenfor menneskets 

tenkning. 

I spørsmålet om menneskets erkjennelse av det gudommelige, innebærer dette som en 

konsekvens, ifølge Ockham, at Gud er fullstendig fri fra alle menneskelige begrepsdannelser, 

og tilhørende mulig snusfornuft. Sann ydmykhet er, ifølge ham, ikke det å betro seg selv kun å 

erkjenne Gud indirekte, men snarere å frasi mennesket muligheten for å kunne erkjenne enhver 

form for allmenn, gudegitt orden utenfor seg selv. Gud kan ikke sies å være underlagt noen 

form for allmenn, fornuftig struktur, men kan snarere velge å gjøre akkurat som han vil. For 
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den frie viljen til å gjøre hva som helst, er det som kjennetegner Gud, ikke logisk nødvendighet. 

Alle teologiske og filosofiske systemer som forsøker å utsi noe om hvordan Gud nødvendigvis 

må være, er dermed for Ockham å betrakte som fåfengt og nytteløse, ettersom Gud befinner seg 

hinsides alle slike menneskelige kategorier. Ockham avviser derfor at det er meningsfullt å 

snakke om evige og universelle ideer i Guds intellekt, særlig hvis disse er ment til å ha en 

formidlende rolle. Gud kan, ifølge Ockham, både skape og kjenne til skapninger uten noen 

behov for ideer.125 I den grad Ockham aksepterer å snakke om guddommelige ideer, så er det 

på premisset at disse er å forstå som partikulære.126 Men isåfall må alt allment, slik som arter 

og klasser, etikk, naturlovmessigheter osv., avskrives som ideer127, hvilket vi må si gjør at selve 

utgangspunktet for å postulere de gudommelige ideer faller bort. For hvis ideene ikke er 

allmenne, hva skulle de da kunne forklare? Som en konsekvens kan en ifølge Ockham like 

gjerne la være å snakke om guddommelige ideer, ettersom det man tradisjonelt har forstått med 

det, egentlig viser seg å være navn snarere enn virkelige ting. Fredrick Copleston kommenterer 

i den forbindelse at «Ockham makes it clear that in his opinion the theory of ideas in God is 

simply a piece of anthropomorphism».128 

Ettersom Ockham mener det allmenne ikke finnes hos Gud, så kan det som en 

konsekvens heller ikke finnes i hans skaperverk. Verden innehar derfor i seg selv intet allment, 

men består snarere kun av partikulære enkeltgjenstander.: denne rosen, denne duften, denne 

tornen, dette stikket. For Ockham er det ene og alene det særegne – partikulære – å betrakte 

som det virkelige. 

Når også Ockham filosofisk sett tross alt er forpliktet til å måtte gi en forklaring på hva 

det allmenne er – ettersom han mener det ikke finnes i virkeligheten129, så ender han opp med 

å anse det som resultatet av menneskelig abstraksjon alene. Allmenne begreper oppstår ifølge 

Ockham kun ved at mennesket gjennom sin evne til abstraksjon trekker partikulære aspekter 

som likner hverandre ut fra det virkelige, for på den måten å kunne danne seg et begrep som 

har til hensikt å gjelde for flere enkeltting. Kanskje står man om høsten under et tre og ser en 

rekke ovale løvaktige ting på bakken. Ved å sammenlikne dem og trekke ut det de synes å ha 

felles, kan man komme til å si at de alle er et ‘blad’. Det som for Ockham dermed er vesentlig 

å understreke er at det allmenne begrepet om et blad som man dermed kommer opp med - 

                                                
125 Jfr. ‘Ockham, W.: I Sent., 35, 5 C. 
126 Ibid., G. 
127 Ibid. 
128 Copleston, F.: A History of Philosophy vol. III, s. 89. 
129 Jfr. feks. ‘I Sent., 35, 5 G’. 
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allment fordi det gjelder for flere - ikke er noe som faktisk foreligger i virkeligheten, men som 

snarere kun finnes i mennesket tenkning. I virkeligheten finnes det bare partikulære blader, men 

intet allment Blad. All filosofi som hevder noe annet, prøver ifølge Ockham å tillegge 

virkeligheten noe den egentlig aldri selv innehar. Ved å tillegge verden utenfor seg selv en 

allmenn struktur forvrenger man derfor ifølge Ockham virkeligheten selv, snarere enn å 

akseptere dens egne premisser. Den største feil en filosof kan begå, hevder derfor Ockham, er 

å tro at det allmenne henviser til noe utenfor menneskets egen tankevirksomhet,130 altså at det 

allmenne er virkelige gjenstander, snarere enn et navn vi mennesker danner oss i møte med 

verden. Det allmenne er ifølge Ockham kun navn - latinsk: nomen, hvilket har gitt navn(!) til 

hans ontologiske posisjon i spørsmålet om det allmenne, nemlig nominalisme; overbevisningen 

om at det allmenne hverken er mer eller mindre enn navn vi gir tingen, snarere enn tingene selv.  

Ockham anerkjenner naturligvis at vi allikevel må forholde oss til tingene i den ytre 

verden, både i filosofisk henseende og ganske praktisk for i det hele tatt å kunne overleve. 

Ockhams poeng er bare at vi ikke må tro at de navnene vi dermed kommer opp med er noe mer 

enn nettopp dette: merkelapper, som riktignok kan være mer eller mindre nyttige for å orientere 

seg i verden, men som er og forblir utvendige i forholdet til fenomenet selv, og som på ingen 

måte kan gripe tingenes vesen. For det første ettersom det ifølge Ockham ikke finnes et slikt 

allment vesen, og hvis det mot formodning hadde fantes, så hadde det uansett ikke vært noe vår 

tilkortkommende og menneskelige forstand kunne hatt tilgang til. Tingen i seg selv ligger 

utenfor vår rekkevidde, ettersom forstanden kun foreligger i menneskets tenkning og ikke i 

virkeligheten selv. 

Når vi dermed allikevel forholder oss til tingene i verden gjennom å komme opp med 

mer eller mindre hensiktsmessige navnemerkelapper som forklaring på sammenhenger i 

verden, så gjelder det ifølge Ockham å være bevisst på at disse forklaringene egentlig aldri kan 

være korrekte, men snarere mer eller mindre feilaktige. Eller sagt på en annen måte: vi kan aldri 

komme med positive utsagn om tingenes vesen, men må snarere nøye oss med å avvise 

forklaringer som åpenbart ikke kan være behjelpelig og pragmatiske. Med dette som 

utgangspunkt både for hverdagslig og vitenskapelig virksomhet gjelder det for Ockham å 

redusere antall forklaringer og begreper til et minimum, ettersom man allerede befinner seg på 

et felt hvor det beste man kan håpe på er ‘ikke å ta feil’, snarere enn å kunne si noe sant, hvis 

man med det mener innsikt i tingens egentlige vesen. Dette leder ham til formuleringen av det 

                                                
130 Ockham, W.: Expos. Periherm. I, (Opera Philosophicum II, 363).  
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som har blitt kjent som Ockhams barberkniv: rasjonaliseringsprinsippet om å skjære bort alle 

overflødige forklaringer, og snarere holde seg til et minimum.131 

 

Innvendingen som brudd 

I skolastikken skilte man mellom en generell og en spesiell metafysikk. Den generelle – 

metaphysica generalis – omhandlet de mest grunnleggende spørsmål, nemlig om det værende 

og tenkningen, altså ontologi og logikk, og deres forhold til hverandre. Den spesielle – 

metaphysica specialis – omhandlet rasjonell teologi, rasjonell kosmologi og rasjonell 

antropologi: Gud, verden og mennesket. Hvordan man forstod forholdet i den generelle 

metafysikken la på sin side premissene for hvordan forholdet innad i den spesielle metafysikken 

ble forstått. 

Spørsmålet om den allmennes virkelighetsstatus er først og fremst å betrakte som et 

spørsmål i den generelle metafysikken (tenkning og væren), som i sin tur får konsekvenser for 

den spesielle metafysikk (Gud, verden, mennesket). Til grunn for den begrepsrealistiske 

tradisjonen som vi har beskjeftiget oss med helt frem til Thomas, ligger en overbevisning om 

en identitet mellom tenkning og væren, muliggjort av en og samme allmenne struktur. Altså at 

de grunnleggende sett uttrykker én og samme fornuft, slik at tenkningen kan gripe det værende, 

hvilket både begrunner muligheten for sann innsikt og gir mennesket en grunnleggende 

tilhørighet til både verden og Gud. 

Når Ockham hevder at det allmenne kun foreligger i menneskets tanker, og intet annet 

sted, skal vi derfor i første omgang vende vår oppmerksomhet mot den generelle metafysikk. 

Ockhams avvisning av at det allmenne foreligger noe annet sted enn i menneskets tanker 

innebærer samtidig, ifølge ham, at det værende selv ikke er bærer av en fornuftig struktur, 

ettersom dette avhenger av nettopp det allmenne for å kunne være tilfelle. Det som er fornuftig 

er allment, og det allmenne er fornuftig. Når Ockham identifiserer det værende som partikulært, 

og henlegger det allmenne til menneskets tenkning alene, så innebærer dette at tenkningen og 

det værende er å betrakte som helt forskjellige. Tenkningen omhandler det allmenne, mens det 

værende fraskrives enhver form for allmenne struktur. Som en konsekvens fører Ockhams 

nominalisme til et absolutt – ubetinget - brudd i den generelle metafysikken, ettersom 

tenkningen og væren ikke har noen felles kontaktpunkter; ingen form for felles struktur. 

                                                
131 Se feks. ‘William Ockham: ‘Summa totius logica. I, 12’. 
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En utførlig drøftelse av hvilke konsekvenser dette bruddet får for nominalismens 

forståelse av forholdet i den spesielle metafysikken, skal vi vente med til en senere anledning.132 

Det vi her skal merke oss er hvor avgjørende dette bruddet er i filosofihistorisk henseende. 

Overbevisningen om en felles fornuftig, allmenn, indre strukturell likhet mellom tanke og 

gjenstand lå nemlig til grunn for hele begrepsrealismen, slik vi har fremstilt den i det 

foregående. Når Ockham gjør et absolutt brudd mellom tanke og gjenstand i den generelle 

metafysikken, er det dermed samtidig å forstå som et brudd med den begrepsrealistiske 

tradisjonen som sådan. Denne begrepsrealismen, som hadde tatt utgangspunkt i en gitt allmenn 

struktur utenfor subjektet selv, blir dermed stående i kontrast til nominalismen som frakjenner 

objektsiden i erkjennelsen noen form for allmenn struktur, og snarere legger all vekt i 

erkjennelsen over på subjektet selv.  

 

Bruddet som kontinuitet 

Selv om Ockhams innvending fører til et brudd med den begrepsrealistiske tradisjon i vid 

forstand, er det viktig å legge merke til hva opphavet til denne innvendingen egentlig består i. 

Vi har i det foregående fremstilt det som en reaksjon på begrepsrealismens indre konflikt, men 

denne reaksjonen må på sin side – slik vi har fremhevet - sies å utløses av den tiltagende 

erfaringen av subjektets egen andel i erkjennelsesbildet. Mennesket er ifølge Ockham så 

åpenbart delaktig i begrepsdannelsene at dette ikke samtidig kan tilskrives en gitt fornuftig og 

allmenn struktur i verden. Men det som er viktig å fremheve er at denne erfaringen Ockham 

setter ord på, av selv å være opphavet til det allmenne, ikke nødvendigvis innebærer en 

nominalistisk verdensanskuelse hvor begrepene ikke har noen form for indre relasjon med det 

værende selv. Som vi har forsøkt å påpeke i møte med Thomas Aquinas tidligere i denne 

studien, har den nyvinningen han gjør i sin tolkning av det aktive intellekt som individuelt for 

hver og en – hvilket som vi husker Gilson betegnet som ‘den største filosofiske begivenheten i 

den vestlige middelalder’ – akkurat den samme beveggrunnen som Ockham: nemlig erfaringen 

av selv å være opphavet for de allmenne begrepsdannelsene; erfaringen av at man i og med sine 

egne tanker er der hvor teksten – og dermed mening overhodet – har sitt egentlige tilholdssted. 

                                                
132 Dette er uten tvil av stor interesse, men foretas i kapittelet ‘Ydmykhet og ydmykelse’ som følger direkte etter 

den foreliggende studien, hvor problemene ved nominalismen utfoldes. I den foreliggende delen av studien 

begrenser vi oss derimot til å fremstille dets opphav, essens og utbredelse. 
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 Den samme erfaringen kan med andre ord hos Thomas og Ockham sies å tolkes på vidt 

forskjellig måte. For Thomas er menneskets tenkning fortsatt fullt og helt forbundet med den 

øvrige virkeligheten, med en bestemt plass i den nødvendige, rasjonelle skaperplan som Gud 

har nedfelt i verden. Det var dette vi beskrev som et foreløpig høydepunkt innen den 

begrepsrealistiske tradisjonen, ettersom det brakte den menneskelige individualitet inn i 

erkjennelsesprosessen på en større måte enn det vi så for eksempel hos Aristoteles. For Ockham 

er derimot den samme erfaringen opphav til den helt motsatte konklusjon, nemlig at 

begrepsrealismen som sådan må forkastes. Istedenfor å forsøke å finne en balanse mellom det 

erkjennende subjekt og det erkjente objekt, må Ockham dermed sies å legge hele vekten i 

erkjennelsen over på subjektsiden: erkjennelsen kan bare utsi noe om subjektets egen måte å 

strukturere på, men aldri noe om tingen i seg selv. 

 Men poenget vårt er altså at selv om Thomas og Ockham ender opp med helt forskjellige 

filosofiske posisjoner, så er det grunnleggende sett den samme erfaringen som motiverer dem 

begge. Den erfaringen som får Thomas til å fremheve individets rolle i erkjennelsen på den 

måten han gjør, er den samme som får Ockham til å avvise det allmennes virkelighetsstatus. 

Forskjellen består i hva de mener denne erfaringen innebærer. Vi kunne med andre ord sagt at 

Ockham viderefører det nyvinnende elementet hos Thomas ved å trekke det til det han selv 

mener er dets nødvendige konsekvens, hvilket for Ockham innebærer å legge hele vekten i 

erkjennelsen over på subjektsiden. Ockham kan dermed sies å bryte med Thomas ved å 

radikalisere hans nyvinnende element. Hvilket vil si at det nominalistiske bruddet vel så mye 

er å forstå som en videreføring som et brudd. Eller sagt på en annen måte: Ockham bryter med 

Thomas ved å videreføre ham. Bryter med den begrepsrealistiske tradisjon ved å videreføre og 

radikalisere konsekvensene av den samme erfaring.  

Det viktige i det forholdet vi her har beskrevet er at nominalismen ikke er å forstå som 

enten et brudd eller en videreføring, men snarere vesentlig begge deler. Ockhams nominalisme 

er nemlig ikke en posisjon som oppstår uavhengig av begrepsrealismen og dermed er å betrakte 

som utvendig i forhold til den. Ved å videreføre den samme erfaring som Thomas setter ord på, 

må den snarere i vesentlig forstand sies å komme innenifra.  

Dermed synliggjøres for øvrig også hvilken interessant mellomposisjon Thomas må sies 

å utgjøre. På den ene siden utdyper han den objektssentrerte begrepsrealistiske tradisjonen og 

bringer den i en viss forstand til et høydepunkt, men han gjør det på en slik måte at han samtidig 

legger til rette for denne tradisjonens dypeste kritikk. For ved å ta utgangspunkt i erfaringen av 

subjektets sentrale rolle i erkjennelsen, så fremprovoserer Thomas samtidig begrepsrealismens 
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dypeste konflikt. Dermed kan hans med sitt høydepunkt samtidig sies å gi impulsen til den 

bevegelsen som skulle bryte med ham, og antyder på den måten sin egen undergang. 

I vår sammenheng er det dessuten viktig å fremheve hvor avgjørende det er å forstå 

nominalismens opphav for å kunne forstå dets vesen. Ockhams nominalisme oppstår nemlig 

ikke ut av et vakuum, men snarere ut av begrepsrealismen selv, ved å reagere på dens indre 

konflikt og ved å videreføre dets skolastiske individualitetsimpuls. Ettersom vårt 

hovedanliggende i denne studien er å synliggjøre nominalismens vesen, så er det derfor viktig 

å legge merke til hvor avgjørende overgangen fra begrepsrealismens indre bevegelser og 

spenninger er for å forstå nettopp dette. Nominalismen vokser nemlig i vesentlig forstand ut av 

en indre motsigelse i begrepsrealismen, og kan derfor heller ikke gripes uten denne bakgrunnen. 

 

«Hvor er all min visdom?» 

I Umberto Ecos kriminalroman Rosens Navn (1980) utspiller handlingen seg i et 

benediktinerkloster i år 1327. Hovedpersonen er fransiskanermunken William av Baskerville, 

som under sitt syvdagersopphold ender opp med å bistå i oppklaringen av noen unormale 

omstendigheter i klosteret, hvor regelmessige dødsfall og en generelt urovekkende atmosfære 

vitner om at noe ikke er helt som det skal. Med sin lynende intelligens er William - som forøvrig 

i boken er en nær bekjent av den historiske navnebroren som vi allerede har stiftet bekjentskap 

med, nemlig William Ockham - godt trent i den skolastiske teologi (særlig Thomas Aquinas) 

og aristotelisk logikk. Etterhvert som han etterforsker de mistenkelige begivenhetene som 

utfolder seg, viser det seg derimot at hans hovedproblem ikke er mangel på intelligens, men 

snarere selve troen på at det overhodet var en allmenn sammenheng å oppdage bak alle 

enkelthendelsene som forekommer. Selve problemet var hans tro på at det gikk an å gripe noe 

som det viste seg at ikke kunne gripes. 

William blir derfor vitne til hvordan hele det gamle kunnskapsuniverset han satte sin lit 

til, til slutt faller på sin egen urimelighet og begynner å brenne opp innenifra. I takt med at han 

ser begrepsrealismens skolastiske byggverk ødelegges, mister han samtidig all tro på den 

verdensanskuelse han er oppdratt i; at det overhodet finnes en fornuftig orden til grunn for 

tilværelsen. William tror etterhvert ikke lenger på at menneskelige begrepsdannelser kan gripe 

noen form for allmenn struktur som er gudommelig gitt; simpelthen fordi han ikke lenger tror 

på at en slik nødvendig struktur overhodet finnes, og langt mindre kan gripes av menneskets 

tanker. Men dermed faller også grunnen bort fra den lærdommen han hadde hatt tiltro til, og så 
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lenge støttet seg på. I tungsinn over å måtte innfinne seg med denne nye ordensløse 

verdensordenen, sukker William derfor beklagende: 

«Hvor er all min visdom? Som en annen stabukk har jeg fulgt noe som så ut som en 

tilstedeværende orden, skjønt jeg burde visst godt nok at det ikke fins noen universell 

orden i det hele tatt.»133 

Tingene selv kan vi aldri erkjenne, erkjenner William. Hva rosen er i seg selv, vil alltid forbli 

utenfor rekkevidden av den menneskelige forstand. Det eneste vi har å klamre oss til er snarere 

den strukturen vi selv kommer opp med, hvilket ikke er rosen selv, men snarere dens navn. 

Kontrasten til den rosen vi tidligere i studien betraktet med Aristoteles kunne knapt vært større. 

Det er denne manglende troen på at det finnes en objektivt gitt, allmenn struktur til grunn 

for verden som både overbeviser og fortviler William. Men om det er noen trøst, så er han i 

hvert fall ikke alene om det. For det er nettopp denne overbevisningen William uttrykker, som 

også har kommet til å bli toneangivende for den moderne verdensanskuelse. Hvordan og i 

hvilken grad skal vi se nærmere på i det påfølgende.  

                                                
133 Umberto Eco: Rosens Navn. Oslo, 1984. s. 527. 



82 
 

V. 

NOMINALISMEN OG DET MODERNE 
Nominalismens utbredelse som det modernes grunntone 

 

1. DET MEST BESTEMMENDE OG MINST PÅAKTEDE 

I det foregående har vi sett hvordan nominalismen grunnleggende sett er å forstå som et brudd 

i den generelle metafysikken, altså mellom logikk og ontologi; tanke og gjenstand. Det som for 

Aristoteles hadde vært å anse som én og samme lovmessighet, adskilles dermed av et vanntett 

skott, og har på den måten ikke noe med hverandre å gjøre. Ockham henlegger det allmenne til 

menneskets logiske virksomhet i dets tanker alene, mens verden – hvilket av ham forstås som 

det virkelige - kun består av partikulære enkeltting som i seg selv er blottet for enhver form for 

allmenn struktur. Filosofiens største feil, husker vi Ockham hevde, er å tro at det allmenne 

henviser til noe utenfor begrepsdannelsene i menneskets tanker. Der finnes de simpelthen ikke: 

hverken i fugl eller fisk, tre eller øks, selv ikke i Gud. Dermed er overgangen fra Thomas sin 

realisme til Ockhams nominalisme å betrakte som en forskyvning av vekten helt over på 

subjektsiden i erkjennelsesbildet. Det vi kan vite noe om er ikke tingen selv, men snarere kun 

vår oppfattelse av dem. Hvordan virkeligheten egentlig er, forblir dermed i det blå, hinsides 

enhver tanke. Hvilket samtidig innebærer at menneskets tanker på sin side betraktes som 

abstrakte og livløse, adskilt fra det virkelige selv. 

 Utover på 1300 og 1400-tallet ble den skolastiske vitenskapen preget av to motstridende 

hovedretninger: via antiqua – ‘den gamle vei’, og via moderna – ‘den nye vei’. Den gamle 

veien knyttet seg grunnleggende sett an til den antikke begrepsrealistiske tradisjonen, mens den 

nye - ‘Via moderna’ – la en nominalistisk tenkemåte til grunn for sin vitenskaps blikk på 

virkeligheten. Innen filosofihistorien er det generelt sett en etablert forståelse av at ‘via 

moderna’ blir den tenkemåten som etterhvert vinner frem som den dominerende. En gitt 

ontologisk struktur kan i stadig mindre grad aksepteres som utgangspunkt for vitenskapelig 

virksomhet, hvilket med andre ord vil si at nominalismen gjerne sies å komme seirende ut av 

‘universaliestriden’. 

At universaliestriden – spørsmålet om det allmennes virkelighetsstatus - i 

utgangspunktet knyttes til middelalderens skolastikk, gir den som regel et inntrykk av å være 
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foreldet; av at den antageligvis på et tidspunkt hadde en viktig betydning, men som for lengst 

må sies å ha utspilt sin historiske rolle. Selve navnet innbyr nærmest utelukkende til 

assosiasjoner om noe forhistorisk og utdatert, uten relevans for vår samtid. Dens opphav i 

skolastikkens filosofi og teologi gir den dessuten et preg av å være høyst teknisk og abstrakt, 

med interesse og konsekvenser kun innenfor seminarrommets tidvis urovekkende livsfjerne 

atmosfære. I sin tekniske form er det da også få andre enn fagskolerte som overhodet kjenner 

til universaliestriden problemstillingen omkring det allmennes virkelighetsstatus.  

Når det gjelder spørsmålets abstrakte karakter kan vi derimot snu om på det, og påpeke 

at selv om språkbruken ofte kan fortone seg teknisk og fremmed, så er abstraktheten i dette 

tilfellet samtidig et uttrykk for hvor omfattende dets virkeområde faktisk er. Forholdet mellom 

tenkning og væren – som vi tidligere med skolastikken termer betegnet som generell metafysikk 

– innebærer i sin abstrakthet at det i prinsippet innbefatter ethvert virkelighetsfenomen. Hvilken 

posisjon man inntar i spørsmålet om det allmennes eksistensform, får derfor omfattende 

konsekvenser for ens verdensanskuelse, og dermed nødvendigvis også på en rekke konkrete 

livsområder: det religiøse, politiske og etiske, for å nevne noen. At nominalismen historisk sett 

må sies å ha kommet seirende ut av det som i middelalderen ble ansett som et stridsemne, er 

derfor på ingen måte av liten betydning, men har snarere lagt grunnleggende premisser for den 

vestlige sivilisasjons kulturelle utvikling. Og det til tross for at den som regel ikke legges merke 

til. Hjalmar Hegge skriver i den forbindelse at: 

«Den nominalistiske holdningen til tenkning og erkjennelse tør være både det mest 

bestemmende og det minst påaktede trekk ved vår vesterlandske kultur i dag, i filosofi og 

vitenskap så vel som i kunst og litteratur og religiøst og sosialt liv. Selv om tenkning og 

erkjennelse uomtvistelig er retningsgivende for denne kultur – og i langt høyere grad enn vi 

vanligvis er klar over – oppfattes de som noe ytterst abstrakt og tillegges egentlig ingen reell 

eksistens.»134 

At nominalismen både ligger til grunn for den moderne vestlige kulturs verdensanskuelse, og 

at den samtidig ikke er nevneverdig bevisstgjort, kan riktignok fremtre som et paradoks. For 

hvis den er så bestemmende som Hegge her fremholder, hvorfor er det da så få som kjenner til 

hva dens posisjon overhodet består i? Hvordan kan vi sies i så stor grad å bli preget av noe vi 

hverken har øye eller begrep for? Men kanskje er ikke dette mer merkverdig enn for andre 

kjensgjerninger som vi er så fortrolige med at de sjelden, eller aldri, fanger vår oppmerksomhet 

                                                
134 Hegge, Hjalmar: Frihet, individualitet og samfunn, s. 90. 
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og blir gjenstand for refleksjon. Nominalismens endring i den generelle metafysikken er tross 

alt av en så grunnleggende betydning for ens verdensanskuelse, at den i og med sitt omfattende 

nedslagsfelt er vanskelig å legge merke til. Men dermed er dens manglende bevisstgjøring med 

andre ord ikke å søkes i et reelt fravær, men snarere i at dens utbredelse må betraktes som så 

altomfattende at vi i mangel på kontrast til noe annet, lar være å legge merke til den.  

En slik forståelse kan naturligvis ikke uten videre antas, men må snarere fremvises. Og 

nettopp dette er det vi i denne avhandlingen bestreber oss på. En hovedgrunn for å begynne vår 

studie av nominalismen i den antikke begrepsrealismen hos Aristoteles, var nettopp for å skape 

en kontrast til nominalismen; for å leve oss inn i og sannsynliggjøre en verdensanskuelse som 

nettopp ikke er nominalistisk, men snarere er overbevist om virkelighetens allmenne struktur, 

og om det allmennes virkelighet. Vi har dermed blitt nominalismens vesen mer bevisst, med 

både sitt opphav i og kontrast til den objektssentrerte begrepsrealismen. Dermed gjenstår det å 

sannsynliggjøre i hvilken grad den moderne verdensanskuelse i sine grunntrekk er preget av 

nominalismen. Vi skal i det påfølgende antyde noen hovedlinjer i nettopp dette, ved i korte 

trekk å ta for oss nominalismens innvirkning på det moderne samfunn innen det religiøse, 

vitenskapen, politisk tenkning og filosofien. I denne sammenhengen kan ikke dette bli mer enn 

antydninger av noen hovedlinjer, men forhåpentligvis nok til at leseren selv i det minste skal 

kunne fortsette sine egne spor. 

 

2. TEOLOGIEN OG DET SEKULÆRE 

Selv om høymiddelalderens universaliestrid i stor grad uttrykte seg i et teknisk filosofisk språk, 

ble den allikevel i hovedsak forstått som en teologisk diskusjon som stilte spørsmål om hvorvidt 

Gud, og dermed også verden, var underlagt en allmenn lovmessighet, eller om all fornuftig 

struktur snarere var å betrakte som menneskers pragmatiske, men fåfengte forsøk på å danne 

seg en orden i tilværelsen. Filosofien bistod på den måten teologien, og teologien gikk på sin 

side til kjernen av de mest grunnleggende spørsmålene om selve virkeligheten og dets indre 

struktur. Det er da også naturlig at det nettopp var innen teologien at nominalismen kom til å få 

sine første store konsekvenser. 

I sin kritikk av at det allmenne skulle kunne foreligge noe annet sted enn i menneskets 

tanker, innebærer nominalismen i vid forstand en mistro til alle allment gitte strukturer utenfor 

subjektet selv. Dette gjelder i første omgang innen metafysisk tenkning om Guds vesen og 

substanser i verden. Ifølge Ockham kan man ikke utsi noe allmenngyldig om Guds essens, 
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ettersom han ikke er underlagt allment fornuftige strukturer, men snarere er fri til å gjøre som 

han vil. Det eneste prinsippet Gud, ifølge Ockham, må føye seg etter, er prinsippet om ikke-

motsigelse, hvilket Ockham i likhet med Aristoteles betrakter som det mest ubetvilelige 

virkelighetsprinsipp overhodet. Som en konsekvens finnes det i virkeligheten heller ingen 

allmenn Rose, men bare partikulære roser, som vi av praktiske hensyn velger alle å la falle vårt 

begrep om en rose. Denne mistroen til allmenne strukturer uten for mennesket er derimot ikke 

begrenset til Gud eller naturlige ting, men gjelder som en konsekvens også for menneskeskapte 

strukturer og institusjoner i samfunnet. For nominalismen er i prinsippet kattens og kirkens 

allmenne struktur like problematisk å anta og begrunne som objektivt foreliggende 

kjensgjerninger i den ytre verden. 

Det er derfor på ingen måte tilfeldig at mye av de kirkereformatoriske kreftene på 

begynnelsen av 1500-tallet var tett knyttet til nominalismen. Kritikken og benektelsen av det 

allmennes selvstendige eksistens var nemlig det ontologiske bakteppet som krevdes for å kunne 

foreta et radikalt oppgjør med den etablerte kirkestrukturen. Da Martin Luther (1483-1546) fikk 

sin grunnutdannelse i Erfurt, var det da også ved et av få universiteter som på den tiden kun 

underviste på den nominalistiske måte; via moderna.135 For en som ønsket å kritisere de 

institusjonelle problemene innad i kirken - med dens tilbøyeligheter til verdslig maktbegjær og 

andre menneskelige lavmål - bød nettopp nominalismens verdensanskuelse på den radikalitet 

som var nødvendig i et slikt oppgjør. Ikke uten grunn er det derfor at Luther, slik Trond Berg 

Eriksen kommenterer, blir en av Ockhams fremste lesere.136 Nettopp der fant han nemlig det 

beste redskapet for å kritisere kirken med dets eget språk, og dermed innenifra, slik at Luther 

kunne fremstille sin egen posisjon som ‘kristendommens egentlige lære’. Fra dette perspektivet 

er dermed protestantismen grunnleggende sett å betrakte som en konsekvens av nominalismen. 

Vi har allerede i forbindelse med Ockham fremhevet hvordan et kjennetegn ved 

nominalismen er at vendingen bort fra de ytre strukturer samtidig innebærer en vending mot 

subjektet selv. Dette er også tilfelle for Luthers vedkommende, hvor kritikk av den etablerte 

kirkeorden innebærer en generell vending mot det enkelte menneske. En helt sentral del i 

Luthers lære blir nemlig fokuset på det direkte forholdet mellom den enkelte og Gud. Ifølge 

Luther avhenger mennesket på ingen måte av noen formidlende instanser i dette forholdet, 

ettersom all slik formidling ifølge Luther er å betrakte som mer eller mindre tilfeldig konstruerte 

                                                
135 På de fleste universiteter underviste man enten på begge måter, eller bare på den ‘gamle måte’, hvilket gjorde 

Universitetet i Erfurt til et unntak. Se Kärkkäinen (2017) for en mer detaljert beskrivelse. 
136 Eriksen, T. B.: Undringens Labyrinter. Oslo, 1994. S. 252. 
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menneskelige institusjoner og posisjoner som leder bort ifra, og verste fall perverterer, den 

enkeltes forhold til Gud. Bare troen. Bare nåden. Bare Kristus. Bare skriften. Ingen formidling. 

Slik lyder Luthers ord. I den grad en prest taler i en forsamling, er det dermed ikke i kraft av 

autoritet, men snarere, slik Søren Kierkegaard senere kom til å utlegge det, at «den enkelte taler 

som den enkelte til den enkelte».137 Altså intet allment formidlende involvert. I hvilken grad 

man faktisk kan unngå å betrakte Skriften – Bibelen - som en formidling, og hvilke 

konsekvenser det fører med seg at Luther tillegger Gud all ære og makt, og mennesket ingen, 

skal vi ikke forfølge videre her. Viktigere er det i vår sammenheng å påpeke noen av 

konsekvensene for Luthers vektlegging av det enkeltes forhold til Gud. 

Ettersom mulighetene for formidling mellom den enkelte og Gud gjennom det verdslige 

(dennesidige) er utelukket, innebærer det ifølge Luther at mennesket ikke kan nå opp til Gud 

gjennom sine gjerninger og verker. Mennesket er i dette livet snarere bundet til det jordslige og 

det syndige som hefter ved det. Men siden det direkte forholdet mellom mennesket og Gud 

allikevel er det avgjørende, åpner det seg for Luther derimot en annen mulighet, nemlig at Gud 

kommer til mennesket og er tilstedeværende i dets jordslige liv. For Luther er det derfor 

avgjørende å fremheve at selv om mennesket ikke kan nå opp til Gud, så kan Gud på sin side 

være tilstedeværelsene i menneskers liv. I en luthersk gudstjeneste er derfor den grunnleggende 

tanken at Gud kommer til oss, snarere enn at vi kommer til Gud. Møtet finner ikke sted i 

himmelen, men snarere i det profane og menneskelige. Han møter oss der vi er, i våre liv.138 

Luther ønsker dermed å gjøre Guds forhold til mennesket mer dennesidig og jordslig, eller 

sekulær – av det latinske seculum, århundre; altså timelig, endelig, dennesidig. Sekularisering 

(eller ‘dennesidiggjøring’) – som man i dag gjerne forstår som et ikke-religiøst fenomen – har 

med andre ord i dette henseende sitt utspring som en bevegelse innad i det religiøse selv, ved å 

forstås som et grunnleggende trekk ved Luthers lære om å gjøre Gud mer tilstedeværende i 

menneskers liv. 

For å understreke at denne sekulariseringen hos Luther ikke på noen måte for hans egen 

del er å forstå som ikke-religiøs, er det viktig å fremheve at Guds tilstedeværelse i det timelige 

ifølge Luther har to likeverdige sider. På den ene siden handler det om å gjøre det gudommelige 

                                                
137 Kierkegaard, S.: Begrepet Angst. Oslo, 2001. Innledning, s. 13. 
138 Et interessant arkitektonisk uttrykk for denne lutherske tanken er å finne i St. Michaelskirken i Hamburg. 

Kirken (hvorfor man for øvrig ved fasaden møtes av en overproporsjonert Lutherstatue) er plassert midt i byen 

og har i sin opprinnelige utforming to hovedinnganger: en mot nord, hvor man hovedsakelig bodde; og en mot 

sør, med havnen og dens tilhørende arbeid. Med én dør mot hver av disse bydelene hadde kirkens arkitektur på 

den måten til hensikt å være midt i folks liv; mellom jobb og hjem, en tanke som understøttes av det tilstrebende 

sirkelformede kirkerommet. 
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mer tilstedeværende i det hverdagslige, men dermed samtidig å gjøre det hverdagslige mer 

opphøyet og guddommelig. Luthers avskaffelse av klostervesenet er nettopp et uttrykk for hans 

poeng om at man ikke trenger å søke seg ut av det vanlige liv for å være i kontakt med Gud, 

men snarere at ethvert verdslig arbeid kan sees på som et guddommelig kall. Eller sagt på en 

annen måte: Å nedjustere klostervesenets og presteskapets rolle er for Luther samtidig tenkt 

som en oppjustering og verdsettelse av de verdslige arbeid og “vanlige folks“ livsførsler. 

Både uttrykket for og konsekvensene av denne dobbeltbevegelsen i Luthers lære har 

blitt fremstilt på en særlig overbevisende måte av sosiologien Max Weber i hans essay ‘Den 

protestantiske etikk og kapitalismens ånd’ fra 1904.139 Ifølge Weber er det særlig ett ord vi skal 

legge spesielt merke til i Luthers bibeloversettelse, nemlig ‘Beruf’, et ord som i dagens tysk 

utelukkende har betydningen ‘arbeid’ eller ‘yrke’, uten noen form for religiøse konnotasjoner. 

Weber påpeker derimot at selve begrepet har gjennomgått en innholdsmessig endring, og at 

‘Beruf’ forut for Luthers bibeloversettelse betydde ‘kall’, og da først og fremst i religiøst 

henseende, med utgangspunkt i ordets stamme ‘Ruf’ (‘rop’). Weber henviser blant annet til 

hvordan et før-luthersk leksika oversetter ‘Beruf’ til ‘kallelse’ (svensk), ‘kald’ (dansk), calling 

(engelsk), og ikke i noen tilfeller dagens verdslige betydning.140 Det greske ordet for ‘kall’ eller 

‘oppgave’ (i religiøs betyding) er ‘klêsis’, og på latin ‘vocatio’. Når Luther oversetter ‘klêsis’ 

til ‘Beruf’, er det derfor ikke noe vi skal løfte øyenbrynene over. Det som derimot er 

oppsiktsvekkende, ifølge Weber, er når Luther ved et tilfelle skal oversette ‘ergon’ – hvilket på 

gresk betyr ‘virke’ eller ‘arbeid’, og ikke velger ‘Arbeit’ som ville vært det mest nærliggende, 

men istedenfor oversetter også dette til ‘Beruf’.141 Webers poeng er at Luther på den måten gir 

begrepet om ‘Beruf’ en dobbeltbetydning som det tidligere ikke hadde hverken i originalspråket 

eller på tysk, nemlig både av religiøst kall (klêsis) og verdslig arbeid eller yrke (ergon). Denne 

dobbeltbetydningen understreker det poenget vi fremhevet som et kjerneanliggende hos Luther, 

nemlig at Guds hverdagslighet samtidig har til hensikt å gjøre det hverdagslige mer opphøyet. 

For Luther er ens religiøse kall eller oppgave å finne i ens verdslige arbeid, hvilket samtidig 

fremholdes med at ethvert arbeid i prinsippet like viktig og dermed sidestilt med andre. Luthers 

                                                
139 Weber, Max: ‚Die protestantischen Ethik und der “Geist“ des Kapitalismus‘, i ‚Gesammelte  

Aufsätze zur Religionssoziologie. 6. Auflag‘. Tübingen, 1972. 
140 Se. Weber (1972), s. 65, spesielt den særdeles utfyllende fotnote 2. 
141 Weber (1972, s. 65) peker på det Apokryfe skriftet Jesus Sirach (11: 20-21) hvor han mener å kunne påvise at 

denne oversettelsen av ‘ergon’ til ‘Beruf’ foretas for første gang av Luther, og dermed i 

bibeloversettelsessammenheng overhodet. 
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lære ser derfor Weber sammenfattet i dette ene begrepet, og kommenterer derfor at: «I begrepet 

‘Beruf’ kommer altså sentraldogmet i alle protestantisk kirkesamfunn til uttrykk»142 

Det kan unektelig sees på som noe vakkert og ydmykt i den Lutherske tanke om å 

betrakte ens verdslige arbeid som et hellig kall. Samtidig ligger det i denne forståelsen en 

overhengende mulighet for at man på sikt mister det religiøse aspektet i denne forbindelsen av 

syne, uten at arbeidets opphøyethet nedtones. At ‘Beruf’ har mistet sitt religiøse aspekt, og 

snarere kommet til å bli ensbetydende med ‘verdslig yrke’, er nettopp den kjensgjerning vi med 

Weber tok som utgangspunkt. Samtidig er ifølge Weber arbeidets opphøyethet noe som 

videreføres innen protestantismen, gjennom å fremholde hengivelsen til arbeidet som et etisk 

ideal. Webers tese er at det nettopp er denne etikken, som opphøyer det verdslige arbeidet, men 

samtidig glemmer denne opphøyethetens religiøse røtter, som ligger til grunn for kapitalismens 

“ånd“. Kapitalen har ikke noe mål utover seg selv, men er snarere til for å generere mer kapital. 

Luthers ønske om å gjøre det hellige nærmere det verdslige, må på den ene siden sies å 

legge grunnlaget for det moderne, individualiserte religionsbegrepet. Samtidig legger det 

grunnlaget ikke bare for den moderne sekulariseringen, men også dens pregende kapitalisme. 

Og i den grad Luther – slik vi her har påpekt - må betraktes som en videreføring av Ockham, 

så er dette å anse som noen av de viktige konsekvensene nominalismen får for den moderne 

verden. 

 

3. VITENSKAPEN 

Utover teologien er særlig vitenskapen et område hvor nominalismen har kommet til å få store 

konsekvenser. Ockhams nominalisme benekter som vi husker at en allmenn struktur ligger til 

grunn for tingene i verden. Enkeltfenomenenes særegne fremtredelser er for ham ikke annet 

enn nettopp dette: særegne fremtredelser som i seg selv ikke er uttrykk for en dypereliggende 

allmenn struktur. Som en konsekvens finnes det ifølge denne verdensanskuelsen heller ingen 

essens; intet vesen som man i vitenskapen kan oppdage, ettersom man jo ikke tror på 

eksistensen av et vesen i utgangspunktet. Nominalismen er slik sett å betegne som en 

erkjennelsesskeptisisme, i den forstand at den ikke tror på muligheten for en erkjennelse av 

indre og allmenne lovmessigheter i et fenomen.  

                                                
142 Weber (1972, s. 69): „Es kommt also in dem Begriff ‚Beruf‘ jenes Zentraldogma aller protestantischen 

Denominationen zum Ausdruck“. Min oversettelse. 
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Det er nettopp denne nominalistiske grunnoppfatningen som danner utgangspunktet for 

den holdningen som har kommet til å bli så pregende for den moderne vitenskapsforståelse, 

med sin manglende tro på muligheten for vesensforklaringer. Riktignok betror også mye av 

denne vitenskapen seg å kunne fremsette begreper som har til hensikt å forklare reelle 

sammenhenger mellom ulike fenomener, hvilket tilsynelatende kan fremstå som hverken 

erkjennelsesskeptisistisk eller nominalistisk. Det vi skal ha klart for oss er derimot at det man 

da mener å kunne forklare er sammenhenger mellom empiriske fremtredelser i tid og rom, altså 

kun en sammenliknende forklaring. Men dette er hva man i skolastikken betegnet som 

‘necessitas secundum aliquid’, altså en sekundær, ytre eller betinget årsaksnødvendighet. I 

tillegg til dette hadde derimot høyskolastikken, slik Anneliese Maier påpeker143, et begrep om 

‘necessitas absoluta’, hvilket vil si en indre og ubetinget vesensårsak. I aristotelisk terminologi 

er sistnevnte å forstå som ‘formårsak’ og ‘målårsak’, hvilket det ifølge Aristoteles kreves 

innsikt i for å forstå ‘hva noe egentlig er’, og som den sekundære bevegende årsak må forstås 

på bakgrunn av. Innen den begrepsrealistiske tradisjon er det avgjørende at den indre 

forklaringen på et fenomen ikke bare finnes, men at det er den vitenskapen i egentlig forstand 

har til hensikt å gripe.  

Ifølge Maier forkommer det på begynnelsen av 1300-tallet et brudd med dette viktige 

begrepsrealistiske skillet fra høyskolastikken, hvor begrepet om en ‘absolutte nødvendig årsak’ 

trer tilbake og gradvis forsvinner, særlig innen naturvitenskapen.144 I vår sammenheng er det et 

poeng å understreke at det ikke er tilfeldig at denne vendingen forekommer på samme tid som 

nominalismen for alvor trer frem og begynner å overta dominansen innen filosofi og vitenskap, 

slik vi har påpekt det hos Ockham. Reduksjonen av ‘de fire årsaksprinsipper’ hos Aristoteles 

til kun den ‘bevegende årsak’ – som gjerne sies å forekomme iløpet av middelalderen – må 

ansees å henge på det tetteste sammen med den nominalistiske avvisningen av det allmennes 

virkelighetsstatus, og dermed også ethvert indre vesen med tilhørende form og mål. For å antyde 

hvilken innvirkning dette har fått, kan vi simpelthen henvise til hvordan ‘årsak’ for et moderne 

menneske vanligvis vil forstås som ‘bevegende årsak’, snarere enn ‘formårsak’ eller ‘målårsak’.  

Når man i senere tid igjen har begynt å betegne naturen som en “bok“ med en iboende 

“tekst“ som vitenskapen kan “lese“, så kan dette tilsynelatende virke som en gjenkomst av en 

indre årsakssammenheng. Dette må vi derimot avvise ettersom teksten det er snakk om - slik 

                                                
143 Se Anneliese Maier: Die Vorläufer Galileis im 14. Jahrhundert. Studien zur Naturphilosophie der 

Spätscholastik. Roma, 1949, s. 240ff. 
144 Ibid. s. 241. 
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som ‘genetisk koding’ - hverken er å forstå som ‘form’ eller ‘mål’ i aristotelisk forstand, men 

snarere stoff. Hans Blumenberg har dessuten poengtert at en hovedforskjell mellom den nye 

bokmetaforen og den klassisk kristne – slik den kommer til uttrykk for eksempel i skolastikken, 

er at teksten man i dag taler om hverken har en forfatter, en intensjon eller et formål, men 

snarere er å forstå som anonym og i seg selv meningsløs.145 

 Selv om man innen vitenskapen, slik vi med Anneliese Maier påpekte, fra og med 1300-

tallet beskjeftiger seg stadig mindre med vesensårsaker i forklaringen av naturfenomener skal 

det fremheves at dette ikke er ensbetydende med en manglende overbevisning om verdens 

fornuftige strukturering. For eksempel finner vi ennå i overgangen til 1600-tallet en Johannes 

Kepler (1571-1630) som på den ene side gjennom sitt matematiske blikk på verden har bidratt 

med lover som fortsatt regnes som gyldige innen astronomien, men som samtidig er fast 

overbevist om at det ligger dypere metafysiske sammenhenger til grunn for kosmos. Planetene 

er for Kepler å betrakte som besjelede, akkurat som solen. Og at Kopernikus hadde gjort solen 

fremfor jorden til sentrum i universet endrer ikke denne oppfatningen hos Kepler, som snarere 

gjør det heliosentriske verdensbildet til utgangspunkt for en teologisk betraktning over 

universets trinitariske struktur.146 Ifølge Kepler kan solen forstås som Faderen, den hvilende 

kraftkilde for alt; fiksstjernesfæren som Sønnen, som gjennom sin ro og avstand fra Faderen 

skaper rom for planetbevegelsene; og til slutt Faderens - eller solens - kraft som beveger 

verdensrommets indre som Den Hellige Ånd. Denne utlegningen kan for Keplers del ikke 

reduseres til et forsøk på å holde seg på godfot med kirken, men må snarere sees på som et 

uttrykk for en verdensanskuelse hvor fysikk, matematikk, mystikk og teologi glir sømløst over 

i hverandre. 

Et annet eksempel på Keplers overbevisning om verdens allmenne struktur, og indre 

lovmessighet kommer tydelig til uttrykk i et det lille skriftet Om Snøflakets Sekskantform147, 

hvor Kepler utlegger nødvendigheten av snøflakets sekskantform, noen hundre år før man 

kunne bekrefte dette empirisk. Når man fortsatt i dag ikke helt vet hvordan Kepler egentlig fant 

ut av denne lovmessigheten, må det antageligvis søkes nettopp i at hans utgangspunkt kun 

delvis besto i empiriske undersøkelser. Mer grunnleggende var hans overbevisning om den 

indre, ideelle og allmenne struktur som betingende for enkeltfenomenene. En sammenheng som 

                                                
145 Hans Blumenberg: Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt, 1981. Angående dette poenget, se særlig kap. 22. 
146 Beskrevet i Dijksterhuis (1956): Die Mechanisierung des Weltbildes, s. 340. 
147 Kepler, Johannes: The Six-Cornered Snowflake. Oxford, 1966. 
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riktignok avhang av et subjekts skapende fantasi for å kunne fremtre, men ikke desto mindre en 

allmenn lovmessighet. 

Når vi nå har oppholdt oss såpass lenge ved Kepler kan det fremstå som en avsporing 

som strengt tatt taler imot det vi har satt oss fore å fremargumentere, nemlig at 

grunnstrømningene i den moderne verdensanskuelsen kjennetegnes ved sin nominalisme. Det 

interessante med Kepler er derimot at han nettopp uttrykker en overbevisning om verdens 

besjelethet og allmenne struktur som står i en sterk kontrast til hvordan den moderne 

vitenskapen etterhvert har utviklet seg. For å finne en representativ og sentral tenker for den 

nye vitenskapen trenger vi ikke å lete lengere enn til en som dør kun 20 år etter Kepler, nemlig 

René Descartes (1596-1650). 

Nominalismens manglende tro på at det finnes noe allment utenfor menneskets tanker, 

gjør tvilen til et av dets sentrale kjennetegn. Selve tvilen på at det finnes noe fast og sikkert 

erkjennbart utenfor subjektet, er således for nominalismen å betrakte som en generell mistro til 

at en gitt værensstruktur simpelthen kan gripes av subjektet. Og nettopp denne tvilen er det 

Descartes legger til grunn som sitt prinsipp for å kunne gi vitenskapen et sikkert grunnlag. I Om 

Metoden (1637) skriver han: 

«Den første regel var aldri å godta noe som sant, med mindre jeg klart erkjente at det var det. 

Det vil si omhyggelig å unngå forhastede dommer og forutfattede meninger, og sørge for at 

mine dommer ikke kom til å omfatte annet enn det som fremtrådte så klart og tydelig for mitt 

sinn at jeg ingen anledning hadde til å betvile det.»148 

Det Descartes gjennom denne metodiske tvilen finner, er som kjent ikke noe utenfor seg selv, 

men snarere sin egen tenkende virksomhet. Han blir sin egen bevissthet bevisst, altså selvbevisst 

i dypeste forstand; at enhver tvil forutsetter et tenkende ‘Jeg’ som nødvendigvis må eksistere 

for at tvilen i det hele tatt skal kunne forekomme. Tvilen kan ikke betvile at det betviles, og det 

som betviler er alltid et tenkende subjekt; et tenkende ‘Jeg’. Med Descartes’ kjente utsagn ‘Jeg 

tenker, altså er jeg’ rettes all oppmerksomhet i tenkningen mot tenkningen selv.  

Gjennom sin metodiske tvil synliggjør dermed Descartes et annet hovedkjennetegn ved 

nominalismen, nemlig dens fulle vektleggelse av subjektets rolle i erkjennelsesbildet; den 

tiltagende bevisstgjøringen av seg selv. Fornuften forankres hos Descartes i det tenkende 

subjekt, som dermed blir å anse som fornuftens sentrum. 

                                                
148 Descartes: Om Metoden, s. 180f. 
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En konsekvens av dette er for Descartes samtidig at den ytre, materielle verden gjennom 

den metodiske tvilen frakjennes sin fornuftighet. Descartes klarer heller aldri å gi en troverdig 

utlegning av hvordan verden kan forstås som fornuftig, og ender dermed opp med å se den 

materielle, ytre verden som et uttrykk for mekanistisk lovmessighet alene. Men dermed er disse 

lovmessighetene å betrakte som rent ytre, hvilket vi tidligere betegnet som ‘sekundærårsak’. 

Noen indre, fornuftig struktur finnes for Descartes ikke i den ytre verden. Den fornuftigheten 

han finner i subjektets indre blir dermed stående i absolutt kontrast til den ytre, ustrakte verden, 

med sin manglende fornuft. Dermed kjennetegnes Descartes’ filosofi av en grunnleggende 

dualisme, mellom det menneskelige, tenkende subjekt på den ene siden, og den utstrakte, 

mekanistiske verden på den andre. Og nettopp denne dualismen er det som også kjennetegner 

nominalismen: at tenkningen forstås som adskilt fra verden, og dermed står i et absolutt brudd 

til den. 

Dermed har vi tre hovedkjennetegn ved Descartes, som til sammen utgjør grunntrekk 

ved den nominalistiske verdensanskuelse. For det første den systematiske tvilen. For det andre 

den store vektleggelsen av subjektets rolle i erkjennelsen. Og for det tredje frakjennelsen av 

den ytre verdens allmenne fornuftighet, hvilket fører til en uforsonlig, dualistisk adskilthet fra 

verden. 

Det vi særlig skal merke oss er det tvetydige som ligger i dette. Den økende bevisstheten 

om seg selv er nemlig uløselig forbundet med erfaringen av å skille seg ut som noe annet enn 

den øvrige verden; å bli seg selv bevisst i kontrast til det en selv ikke er. Bevissthet om seg selv 

er samtidig bevissthet om seg selv som adskilt. For å komme til en klar og uttalt bevissthet om 

seg selv, må Descartes derfor løsrive subjektet helt fra den øvrige verden. Og dette er det 

tvetydige. For adskilt fra verden finner Descartes seg selv. 

Vi har allerede påpekt hvordan Ockhams nominalisme får konsekvenser innenfor det 

religiøse i form av Luther og reformasjonen, og ser det nå med Descartes også innenfor 

vitenskapen, hvilket understøtter Trond Berg Eriksens poeng om at «både det moderne 

vitenskapsbegrepet og det moderne religionsbegrepet skapes av Ockham og hans elever».149 

 

 

 

                                                
149 Eriksen, Trond Berg: Undringens Labyrinter. Oslo, 1994. s. 253. 
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4. DEN POLITISKE TENKNING OG  

DET SAMFUNNSMESSIGE 

Vi har i det foregående påpekt Luther (d. 1546) og Descartes (d. 1650) som sentrale skikkelser 

for nominalismens utbredelse innen henholdsvis teologien og vitenskapen. I den politiske 

tenkning følges denne bevegelsen opp særlig av én sentral person, nemlig Thomas Hobbes 

(1588-1679). Nå skal det sant nok sies at i likhet med de to foregående, er betegnelsen 

‘nominalisme’ heller ikke av Hobbes’ posisjon nevneverdig utbredt, hvilket med andre ord 

krever en viss redegjørelse. 

Et grunnleggende utgangspunkt i Hobbes sin sosialteori er at mennesket i 

naturtilstanden – altså forut for samfunnslivet – først og fremst er underlagt de naturlige drifter 

til selvopprettholdelse. I den grad disse driftene kommer i konflikt med andre, for eksempel ved 

ressursknapphet, fører det ifølge Hobbes til en «alles krig mot alle».150 For å unngå denne 

krigstilstanden er det ifølge Hobbes at mennesket kommer sammen og danner samfunnslivet: 

for å unngå den opprinnelige konfliktstilstanden hvor hver og en kjemper for seg selv. 

Statsdannelsen oppstår dermed ifølge Hobbes som en kontraktsinngåelse gjort av 

enkeltindivider som ser seg nødt til å gjøre dette for å oppnå den best mulige stabiliteten i de 

generelle livsvilkårene.  

Det som i vår sammenheng er særlig verd å merke seg er hva denne tanken hos Hobbes 

innebærer for forståelsen av forholdet mellom individ og samfunn; eller mer presist: hva ansees 

å komme først. Ved å betrakte samfunnet som en kontraktsinngåelse gjort av enkeltindivider, 

innebærer det nemlig samtidig at enkeltindividet logisk sett må finnes forut for enhver 

samfunnsdannelse. Eller sagt med andre ord: enkeltindividet er det primære og virkelige som 

samfunnsinstitusjoner er å forstå som en avledning og sammensetning av. Dermed finnes ifølge 

Hobbes først individene, deretter samfunnet.151 

De grunnleggende kjennetegn ved nominalismen - slik vi har fremstilt det i denne 

studien - er en identifisering av det virkelige som det partikulære alene, hvilket samtidig 

innebærer en avvising av muligheten for en gitt allmenn struktur i den ytre verden. Dette 

ontologiske grunnlaget hos nominalismen leder, som vi har sett, samtidig til en full vektlegning 

av det menneskelige subjekt som tilholdsstedet for all fornuft og allmenn struktur. Grunnlaget 

for å hevde Hobbes sin samfunnstenkning som grunnleggende nominalistisk ligger i første 

                                                
150 Hobbes, Thomas: De Cive. 1647, uttrykket ‘bellum omnium contra omnes’ stammer fra fortalen. 
151 Et godt bilde(!) på dette er Hobbes sin egen forsideillustrasjon til første utgaven av Leviathan, hvor den ene 

statskroppen består av en rekke enkeltindivid som ellers ikke har noe med hverandre å gjøre. 
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omgang i tanken om at individet snarere enn samfunnet forstås som værensmessig primært. 

Tanken om at individet er det egentlig selvopprettholdende som samfunnet oppstår ut av, må 

nemlig sies å ha sin direkte parallell til nominalismens tanke om at det virkeligheten består av 

er partikulære enkeltting, som ligger til grunn for eventuelle allmennbegreper gjennom 

abstraksjon. På samme måte som Ockham tenker det allmenne som avledet av partikularia, slik 

tenker Hobbes seg samfunnets allmenne struktur som avledet av enkeltindivider. 

Det som gjør denne tanken hos Hobbes så verd å merke seg er at den bryter med den 

klassiske måten å begrunne forholdet mellom samfunn og individ på. For Aristoteles, men også 

for Thomas Aquinas, er samfunnet å forstå som det primære og egentlige som det enkelte 

individ inngår som en del i. En kjent definisjon Aristoteles gir av mennesket er zoon 

politikon152; et levevesen som nødvendigvis befinner seg i felleskap med andre. Å være 

menneske innebærer med andre ord for Aristoteles først og fremst å være del av et samfunn, 

hvilket er å forstå som den værensmessige betingelsen for overhodet å kunne tenke seg et 

enkeltmenneskes livsførsel. Når Hobbes gjør den individspregede naturtilstanden til 

utgangspunkt for samfunnslivet, dreies dette forholdet om, ved at individet er det som betinger 

samfunnet fremfor det motsatte. Og nettopp denne tanken om at individet dypest sett er å forstå 

som noe selvstendig og selvopprettholdende i forholdet både til samfunn og andre individer, er 

å betrakte som grunnleggende for et av hovedkjennetegnene ved det moderne samfunn: nemlig 

dets individualisme. 

Det ville naturligvis vært en for enkel forklaring å hevde at nominalismen alene er 

ansvarlig for den moderne individualismen. Det hevder vi da heller ikke, ettersom 

individualismen er alt for kompleks til å kunne søkes forklart ut ifra kun en årsak. Allikevel er 

det etter min mening ikke til å komme utenom at nominalismen, ved (1) å hevde det individuelle 

som værensmessig primær, (2) å avvise muligheten for å forstå det allmenne som noe annet en 

avledet av det individuelle, og (3) ved å forbeholde subjektet all rasjonalitet, bidrar med den 

helt avgjørende metafysiske tenkemåten for et slik utvikling.  

Kritikken av det allmennes selvstendige eksistens kommer innen det politiske og 

samfunnsmessige liv til uttrykk i hvordan det menneskelige fellesskap og den gitte 

samfunnsstruktur settes i tvil og undergraves stadig mer. Tradisjonelle normer og sosiale 

posisjoner utfordres i takt med at individet i økende grad isoleres i sine små og store livsvalg. 

På den måten ledsages avfeielsen av det allmennes selvstendige eksistens i det ytre (i dette 

                                                
152 Aristoteles: Politikk, 1253a2. 
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tilfellet det menneskelige fellesskap) med en vending mot subjektet (individet som defineres 

uavhengig av det sosiale tilhørighet), og er således i sin grunnstruktur å betrakte som 

nominalistisk. 

 

5. FILOSOFIEN 

Ikke minst får nominalismen en avgjørende innvirkning på filosofien, og særlig i og med to av 

dens mest innflytelsesrike tenkere, nemlig David Hume (1711-1776) og Immanuel Kant (1724-

1804), som begge må sies å fremsette et nominalistisk syn på tanker og begreper. 

Den nominalistiske holdningen kommer særlig tydelig til uttrykk hos Hume som gjør 

det til et hovedpoeng i sin filosofi å benekte allmenne substansers virkelighet. Ifølge Hume er 

alle fenomener i virkeligheten reduserbare til enkle sanseuttrykk hvor det i seg selv ikke 

foreligger noe allment. Alle tanker - og det allmenne overhodet - kan ifølge Hume i siste instans 

ledes tilbake til enkle sanseinntrykk, som er dets egentlige opphav. Det allmenne har på den 

måten ingen selvstendig realitet. Alle tanker om allmenne substanser er ifølge Hume intet annet 

enn pragmatiske måter å forholde seg til virkeligheten på, underlagt vanens makt. Selv ‘jeget’ 

er for Hume kun å forstå som en samling sanseinntrykk, som i seg selv ikke kan påvises som 

noe virkelig eksisterende.153 

Konsekvensen av denne nominalistiske holdningen Hume inntar er blant annet at vi, 

ifølge ham, ikke kan snakke om hvordan tingene faktisk er, men snarere må nøye oss med 

hvordan de er for oss, og hvordan de fra vårt perspektiv eventuelt bør være. For Hume blir 

derfor skillet mellom er og bør avgjørende, ettersom mennesket med sine begrepsdannelser er 

hensatt til det sistnevnte. Dette gjelder for Hume i utgangspunkt på det ontologiske og 

erkjennelsesteoretiske plan, men får som en konsekvens nødvendigvis betydning blant annet 

innen etikk og samfunnslivet for øvrig. 

 

At også Kant må beskrives som nominalist, er ikke like åpenbart som med Hume. Kant 

reduserer tross alt ikke tanker til sanseinntrykk, slik Hume gjør, men betegner det snarere som 

det selvbevisste subjekts ikke-empiriske betingelser for å kunne strukturere anskuelsene av 

                                                
153 Hume, D.: Treatise of Human Nature. London, 1969, s. 299f. At naturligvis selv ikke Hume kommer unna 

den kjensgjerning at det er Han – altså et ‘Jeg’ – som gjør seg disse betraktningene, og dermed nødvendigvis er 

tvunget til å måtte forklare det han prøver å benekte, skal vi ikke forfølge videre her. 



96 
 

verden. Ikke desto mindre opprettholder Kant et skarpt skille mellom hvordan tingene er i seg 

selv og hvordan de fremtrer for oss. Den grunnleggende antagelsen Kant gjør i begynnelsen av 

sin første ‘Kritikk’, er nemlig å hevde at vi aldri kan vite hvordan ‘tingene er i seg selv’.154 Som 

en konsekvens er menneskets tanker og begreper ifølge Kant hensatt til å kunne gripe hvordan 

virkeligheten fremtrer for subjektet, men ikke hvordan virkeligheten objektivt sett foreligger. 

Selv om tankene ifølge Kant ikke er avledet av sanseinntrykk, så er de dermed allikevel ikke å 

betrakte som reelt eksisterende, ettersom de i og med hans grunnantagelse blir stående utenfor 

virkeligheten. Kants filosofi kan riktignok ansees som den mest avanserte måten å begrunne en 

nominalistisk verdensanskuelse på, men på bakgrunn av den karakteriseringen vi her har gitt av 

nominalismen, er den allikevel å betrakte nettopp som nominalistisk. 

Vi husker Ockhams reaksjon på begrepsrealismens indre konflikt, hvor erfaringen av 

begrepets subjektive opphav ledet ham til å benekte dets objektive status. Den samme 

holdningen finner vi hos Kant, hvor begrepets bundethet til subjektet utelukker at det samtidig 

kan utsi noe objektivt. Når subjektet allikevel beveger seg ut i verden for å søke objektiv 

kunnskap, så ender den med dette utgangspunktet neste uunngåelig opp med å lete etter det som 

subjektet selv ikke har noen medvirkning i, ettersom dette ville måtte utelukke muligheten for 

objektivitet. Dermed finner man på sin side kun de mest ytre og kjedelige saksforhold ved 

tingene, som uansett ikke kan være fritatt for subjektivitet. Vi skal ikke drøfte disse problemene 

utførlig her, men snarere antyde hvilken stor innflytelse Kant med sin filosofi må sies å ha fått 

på dette punktet. 

 Selv om man ikke har lest et ord av Kant, og ikke engang assosierer noe ved hans navn, 

så er oppfatningen av at tankene ikke griper tingene i seg selv, nærliggende for et moderne 

individ ettersom det tilsvarer dets erfaring av begrepets abstrakthet og livløshet. I hvert fall 

sammenliknet med den fylden og levendeheten som man mener å finne i den konkrete verden 

utenfor ens egne tanker. At praksis overgår teori i verd og viktighet; at handlingen er viktigere 

enn kun tanken om å gjøre noe, at menyen på en restaurant ikke kan måle seg med selve maten; 

at den ene metter og den andre ikke. Alle slike adskillelser mellom begrepet og tingen, hvor 

sistnevnte ubetinget har en mer høyverdig status, kan i de fleste sammenhenger i vår samtid 

simpelthen antas uten en videre rettferdiggjørelse eller begrunnelse. Nominalismen er med 

andre ord for de fleste så opplagt at man ikke tenker over det, hvilket samtidig innebærer at den 

                                                
154 Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft, B XXVI. 
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ikke kan reduseres til en filosofisk posisjon alene, men snarere må ansees som tilgrunnliggende 

for det moderne menneskets blikk på verden. Helge Salemonsen kommenterer derfor at: 

«Før all filosofisk teoretisering er nominalismen forutsatt som ramme for verdensbildet. Og – 

det kommer i den sammenheng nettopp ikke an på hvorvidt man kjenner dens teori eller ei. De 

færreste kjenner den – de færreste er seg overhodet bevisst at problemstillingen kan reises. 

Ikke desto mindre preges dagligliv, vitenskapelighet, religiøsitet osv., av nominalismens 

erkjennelsesteoretiske forutsetninger, som riktignok forblir upåaktet for de fleste, men som i 

desto større grad betinger våre utsagn om verden og tilværelsen.»155 

Og det er nettopp dette nominalistiske synet på tilværelsen, som «tør være både det mest 

bestemmende og det minst påaktede trekk ved vår vesterlandske kultur i dag»156, som vi i denne 

studien har rettet blikket mot, for å søke dets opphav, grunntrekk og utbredelse. 

At det innen filosofien og vitenskapen finnes unntak fra denne nominalistiske 

holdningen, slik som Goethe og Hegel, betrakter vi her som en bekreftelse på regelen om 

nominalismens dominans. Det betyr på ingen måte at de er betydningsløse. Tvert imot skal vi 

på et senere tidspunkt - i forlengelse av denne avhandlingen - betrakte nettopp disse 

motstrømningene som en hovedinspirasjonskilde for å kunne overskride det ensidige ved 

nominalismen. Allikevel er disse unntakene å betrakte som nettopp dette: unntak, som 

understreker den moderne, vestlige kulturs nominalistiske grunnpreg, som vi her har antydet de 

grove linjene av.  

                                                
155 Salemonsen, Helge: Tenkningen som erfaring. Oslo, 1985 s. 18. (tilgjengelig på ‘www.nb.no’ per. 1.6.19.) 
156 Jfr. sitatet av Hjalmar Hegge ovenfor. 
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UTOVERGANG 

 

I begynnelsen av denne studien satte vi oss fore å fremvise nominalismens vesen, og 

sannsynliggjøre i hvilken grad den kan betraktes som grunntonen i den moderne 

verdensanskuelse. Det var dette som brakte oss tilbake til Aristoteles og den antikke 

begrepsrealismen, og frem igjen via Boethius og Thomas til Ockham og den moderne verden. 

Med dette sier vi oss for nå ferdig med denne oppgaven. 

Det foreliggende arbeidet er naturligvis ikke den eneste måten å forstå nominalismen 

på. Ei heller har vi på noen måte gitt uttømmende grunner for dens utbredelse. Hovedhensikten 

har på sin side vært å gi leseren en tilgang til hva nominalismen overhodet er, ettersom den er 

så lite kjent, og samtidig så avgjørende for vår samtids selvforståelse. Ved å betone det 

historiske aspektet ved nominalismen er det samtidig ment som et bidrag til å historisere 

samtidsforståelsen. Uten å skjønne de bevegelser som har lagt grunnlaget for den moderne 

verden kan vi heller ikke forstå hvor veien må gå videre. Som nevnt i innledning til denne 

avhandlingen består dette etter min mening i å overskride nominalismens ensidighet, ved igjen 

å anse tenkningen som en del av virkeligheten; ja, til og med som dens høyeste uttrykksform. 

En utfoldelse av problemene med nominalismen, og et forslag til hvordan dens ensidighet kan 

overvinnes, ligger i forlengelse av denne avhandlingen. Det foreliggende arbeidet er dermed på 

ingen måte å betrakte som ufullendt, men kommer på den måten snarere i sitt rette lys, ved å 

fremheves som det det er ment som: nemlig å være et bakgrunnsteppe og en historisk-

systematisk redegjørelse – kort sagt innledning – for dette hovedarbeidet. Dermed utgjør det 

punktet vi nå befinner oss på både en utgang og en overgang på samme tid. 

 

 I den foreliggende studien har et hovedpoeng vært å fremheve hvordan mennesket, ved 

å skille seg ut som noe radikalt annerledes enn den øvrige verden, samtidig finner seg selv. 

Denne tvetydigheten - som vi husker kom tydeligst til uttrykk hos Descartes - er vesentlig for 

å forstå nominalismen. Dermed er vi riktignok bare halvveis, ettersom vi mangler å forene 

denne bevisstheten om oss selv med verden igjen. For som Goethe så fint skriver: 

 

   «For deg selv i det uendelige å finne, 

    må du først skille, for så å forbinde.»  
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Sammendrag 
 

Den foreliggende studien har til hensikt å fremvise og sannsynliggjøre nominalismens 

omfattende utbredelse i den moderne, vestlige kultur, hvilket ifølge forfatteren er å anse som 

avgjørende for samtidens selvforståelse. For å kunne gjenkjenne en slik tilstedeværelse må på 

sin side nominalismens kjennetegn og vesen fremsettes. Studien gjør dette ved å spore 

nominalismens beveggrunner fra den antikke begrepsrealisme hos Aristoteles, via sen-antikken, 

frem til høyskolastikken og Thomas Aquinas. Et hovedanliggende er å påpeke at uenigheten 

mellom realisme og nominalisme i middelalderen – også kjent som ‘universaliestriden’: 

spørsmålet om det allmennes virkelighetsstatus – ikke må forstås som et rent brudd, men at 

selve overgangen til den nominalistiske dominans vel så mye er å betrakte som en videreføring 

av indre bevegelser i den forutgående begrepsrealistiske tradisjon. Siste kapittel antyder noen 

av de viktigste konsekvensene den nominalistiske verdensanskuelse får for den moderne 

verden. 

 

Abstract 
 

The main intention of this masters-dissertation is to put forth, and render probable, the view 

that nominalism has had a comprehensive influence on the modern, western culture. According 

to the author’s view, such an understanding is crucial for the self-understanding of our 

contemporary world. In order to recognize this presence and influence of nominalism, its 

essence and main characteristics must be made clear. This study does so by tracing the lines of 

nominalism back to concept-realism of antiquity by Aristotle, and forwards again via late-

antiquity, until the high scholasticism and Thomas Aquinas. A main intention is to show how 

the break of nominalism with the scholastic realism, also is to be regarded as a continuation of 

essential movements within the preceding concept-realistic tradition. The last chapter shows 

some of the most important consequences nominalism has for the modern world-view. 

 


