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Mytologien er avlingen som den gamle verden bar før dens jordsmonn var utarmet. 

Henry David Thoreau (1817–1862) 

Til naturen 

 

 

I luftens endeløse ocean  

henflyter lindetrærne, triste, dunkle. 

Og popler skjelver. Og en lerkegran  

lar blanke tårer mot en lykte funkle. 

Herman Wildenvey (1885–1959) 

«Farvel til sommeren» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammendrag 

Naturen er truet både som fysisk størrelse og idé. Det som fremstod som noe uforanderlig, en kilde 

til forutsigbarhet i en ofte uoversiktlig verden, destrueres i en alarmerende hurtighet og i et nærmest 

uoverskuelig omfang. Antropocen, den geologiske epoken kjent som «menneskets tidsalder», 

kjennetegnes av tap: tap av utallige ulike værensvesener og væremåter, tap av individer og arter, 

tap av sårbare habitater og uunnværlige økosystemer. Med andre ord: Den inneværende epoken 

kjennetegnes, par excellence, av tapet av liv – av indre og ytre natur. Hvordan skal vi tenke om 

naturen i lys av denne kjensgjerningen? Hvordan skal vi forholde oss til naturen som tanke og 

virkelighet i en tid hvor den svinner hen? Hva er forbindelsen mellom natursyn og naturpraksis, 

og hvordan har våre betraktninger av naturen endret seg opp gjennom (filosofi)historien? I 

herværende oppgave retter jeg søkelyset mot den tyske filosofen Hans Jonas (1903–1993) og hans 

tese om at en ontologisk sondering mellom det mentale og det fysiske, mellom mennesket og 

naturen, arter seg som en neglisjering av hva fenomenet liv generelt, og hva livet i naturen 

spesifikt, er. Én av Jonas’ hovedpåstander er at filosofien siden Descartes’ substansdualisme har 

operert med et kunstig skille mellom det materielle og immaterielle, hvorpå det materielle – især 

som følge av den naturvitenskapelige revolusjon – har blitt gitt forrang. Man har privilegert 

abstraksjoner, enkeltstående fenomener, den livløse materien, på bekostning av de konkrete 

relasjonene som er konstitutive for liv. Organisk liv er ikke selvtilstrekkelig, men kan kun være – 

bli til, opprettholdes, realiseres – gjennom dets konkrete og uløselige forbindelser til andre og til 

omverdenen. Gjennom en utlegning og kritisk drøfting av Jonas’ naturfilosofi, søker jeg å vise 

tilkortkommenhetene ved dualistiske så vel som reduktivt-materialistiske forklaringsmodeller. 

Videre anvender jeg Jonas’ innsikter som et filosofisk springbrett for å drøfte øvrige 

naturfilosofiske problemstillinger som blant annet måten man erfarer subjektivitet i andre levende 

vesener, hvor min realistiske grunnposisjon gis til kjenne. Deretter avanserer jeg henimot en 

diskusjon av presserende spørsmål i Antropocen, med særlig fokus på tap av biologisk og kulturelt 

mangfold, reaksjoner på tap av natur, samt menneskets særskilte ansvar for å bevare livet og dets 

mulighetsbetingelser. Selv om dette ikke er en moralfilosofisk oppgave primært, men snarere en 

som beskjeftiger seg med metafysikk og ontologi, vil etiske implikasjoner av de undersøkte 

perspektivene påpekes underveis. Jeg fremholder, i tråd med Jonas’ tenkning, at ontologiske 

skylapper medfører etiske blindsoner.  



Summary 

Nature is under threat both as an empirical reality and idea. That which used to seem unchangeable, 

a source for stability and predictability in an often-confusing world, is destroyed at an alarming 

pace and in an almost unimaginable scope. The Anthropocene, the geological epoch also known 

as “the age of humans”, is characterized by loss: loss of beings and ways of being, loss of 

individuals and species, loss of vulnerable habitats and indispensable ecosystems. In other words: 

The current epoch is characterized, par excellence, by loss of life – that is to say, loss of inner and 

outer nature. How are we to think about – conceptualize – nature in light of these facts? How are 

we to relate to nature, in both thought and reality, in a time where it is disappearing? What is the 

connection between modes of perceiving nature and ways of treating nature? How has our view of 

nature changed during the course of history, more specifically the history of philosophy? In this 

thesis, I focus on the German philosopher Hans Jonas (1903–1993) and his theory that an 

ontological sundering of the mental and physical, and an ontological-cum-ethical divide between 

humans and nature, neglects what the phenomenon of life essentially is, in general and in nature 

specifically. One of Jonas’ main claims is that the philosophical discipline has operated with an 

artificial separation between the material and the immaterial since Descartes’ substance dualism. 

As a result, and especially in light of the hard sciences’ physicalist influence on philosophy, the 

material has been privileged, while the immaterial has been devalued and dismissed. One has given 

primacy to the lifeless abstractions, to isolated phenomena, at the expense of the concrete relations 

which are constitutive of life. Organic life is not self-sufficient, but can only be – come into being, 

sustain and realize itself – through its concrete connections to others and to the world. Through an 

interpretation and critical discussion of Jonas’ philosophy of nature, I seek to show the 

inadequacies of dualist as well as reductive-materialist models of explanation. Furthermore, I use 

the insights of Jonas as a philosophical springboard to reflect upon vital questions for a philosophy 

of nature, for instance how one encounters subjectivity in other living beings. Through these 

discussions, my own position, firmly placed in the realist camp, will be made known. I then discuss 

some of the central questions related to the Anthropocene, focusing on the loss of biological and 

cultural diversity, how to deal with loss of nature, and human responsibility. Even though this is 

not a thesis in ethics per se, but rather one that is concerned with metaphysics and ontology, I will 

point out ethical implications along the way. My starting point, and main point for that matter, is 

that an ontological neglection of life eventually leads to ethical blind spots.   
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Innledning 
 

Naturfilosofi 

Det foreliggende er en naturfilosofisk oppgave. Jeg velger å bruke begrepet «naturfilosofi» 

(philosophy of nature) istedenfor den mer konvensjonelle fagtermen «miljøfilosofi» 

(environmental philosophy) siden jeg mener det er mer dekkende for mitt prosjekt. Det gjør jeg av 

flere grunner: i) Miljøfilosofi forbindes gjerne med miljøetikk, noe som skyldes at miljøfilosofi 

som en distinkt gren av fagfilosofien ikke oppstår før på 1960–/70-tallet.i Jeg er imidlertid ikke 

opptatt av etikk primært, men av metafysikk og ontologi; ii) «Miljø» kan tolkes som å henvise til 

noe rent eksternt, noe på utsiden av oss, våre ytre omgivelser; iii) Naturfilosofi er mer intuitivt 

begripelig, sågar selvinnlysende, all den tid det her handler om naturen i vid forstand; iv) Prefikset 

«natur» har en styrke i at det er tvetydig, og viser til både en ytre og en indre natur; v) Naturfilosofi 

har en videre – og etter mitt syn rikere – historie, som jeg her ønsker å aktualisere; vi) Fordi 

kritikken mot det klassiske naturbegrepet som kontemporære, konstruktivistiske retninger à la 

posthumanismen fremsetter, og deres søken etter å forkaste begrepet, mener jeg er feilslått. 

Den årvåkne leser vil umiddelbart få assosiasjoner til den tyske Naturphilosophie, hvor 

representative tenkere som Goethe, Schelling og Hegel alle sementerer sin naturfilosofi i ulike 

varianter av idealisme. Men før 1700–/1800-tallets såkalte romantiske naturfilosofi, var en avart 

av begrepet brukt som en slags historisk antecedent til empirisk, positivistisk naturvitenskap. 

«Naturlig filosofi» (latin: philosophia naturalis; engelsk: natural philosophy) utpeker den type 

filosofi som antikkens og middelalderens tenkere forfektet, en forløper til det som senere utvikler 

seg til å bli naturvitenskapen (natural science). Det er et faktum at de første naturvitere var 

filosofer, og at spaltningen mellom disiplinene først skjer jo nærmere vi kommer vår egen 

(moderne) tid. Det er viktig å bemerke disse historiske foranledningene, da det tydelig viser at 

filosofi og vitenskap ikke var (eller er) separate, men at vitenskapen opprinnelig vokste ut av 

filosofien; filosofien er den første vitenskap, ergo følger det at vitenskapelige pretensjoner ikke er 

frigjort fra den, men snarere prisgitt den. Siden jeg i herværende oppgave bryner meg på 

naturvitenskapenes filosofiske implikasjoner – reduksjonisme, atomisme, materialisme, 

mekanisme, osv. – mener jeg det er berettiget å anvende begrepet naturfilosofi.  

 
i Lanseringen av tidsskriftet Environmental Ethics i 1979 betraktes ofte som det offisielle startskuddet. 
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Om Hans Jonas som utgangspunkt 

Filosofen som er denne oppgavens utgangspunkt, den tyske filosofen Hans Jonas (1903–1993), 

brukte dog ikke begrepet om sitt eget prosjekt. Jonas’ verk The Phenomenon of Life. Toward a 

Philosophical Biology (1966) er snarere, som undertittelen antyder, et verk innen det han kaller 

«filosofisk biologi». Hvorvidt «filosofisk biologi» eller «biologifilosofi» er dekkende for Jonas’ 

verk, har blant annet Alfred Fidjestøl diskutert i boken Hans Jonas. Ein introduksjon (2004, 66–

7). Sigurd Hverven har i sin masteroppgave om Hans Jonas foreslått «naturontologi» som et mulig 

alternativ (2015). Jeg mener at naturfilosofi er dekkende for Jonas’ teori siden den omhandler 

fenomenet liv, nærmere bestemt livet i naturen: måten frihet, verdi og subjektivitet kommer til 

uttrykk i ikke-menneskelige (mer presist: mer-enn-menneskelige)ii vesener, organismer. Han søker 

å kritisere den rådende filosofi- og vitenskapstradisjonen for å ha vært blind for livet, for å separert 

det mentale fra det fysiske og gitt det livløse forrang – et metafysisk rammeverk Jonas kaller 

«dødens ontologi» (PL, 11). En slik livsblindhet arter seg ikke kun som en neglisjering av livet der 

ute, i naturen, men også en neglisjering av livet her inne i oss, i mennesket: av vår uløselige 

tilknytning til alt annet liv, vår relasjonelle avhengighet, vår interdependens.  

 I ovennevnte verk Phenomenon of Life gir Jonas en «eksistensiell tolkning av biologiske 

fakta» (PL, xxiii), det vil si en filosofisk spekulasjon over de innsikter naturvitenskapen, især 

biologien, har frembrakt siden Charles Darwins tid. Hans hovedanliggende består i å bryte 

gjennom det antroposentriske rammeverket som mer eller mindre har rådet siden den 

naturvitenskapelige revolusjon på 15–/1600-tallet. Sentralt i Jonas’ teori er derfor spørsmålene om 

hva naturen dypest sett er (ontologisk, værensmessig), hvordan livet viser seg som aktivt og 

formålsrettet, samt hvilket evolusjonært slektskap mennesket har med hele det organiske riket. 

Han søker følgelig å overkomme dualistiske forklaringsmodeller à la René Descartes’, så vel som 

monistiske ontologier som idealisme og materialisme, som Jonas betrakter som fragmentariske 

restprodukter av den cartesianske substansdualisme. Dette er et utgangspunkt jeg deler, fordi en 

teori om livet i naturen og i oss må tilstrebe å være enhetlig og helhetlig; å velge side, å privilegere 

det mentale over det fysiske eller vice versa, forblir kun en delforklaring, halvferdig. 

 
ii Begrepet «mer-enn-menneskelig» stammer fra den amerikanske filosofen og økologen David Abram. Jeg anvender 

det istedenfor «ikke-menneskelige vesener» av følgende grunn: Når man definerer andre vesener negativt, utfra hva 

de ikke er (her: menneskelig), kan det virke som at det har sneket seg inn et premiss om at mennesket er målestokken. 

Jeg bruker «mer-enn-menneskelig» for å understreke at andre organismer ikke kun er noe annerledes enn mennesket, 

men at de også kan være noe mer; de kan ha kvaliteter, egenskaper og levemåter som overgår det menneskelige. 
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 Jonas’ prosjekt vil her tjene som et filosofisk springbrett. Etter å ha redegjort for og drøftet 

styrker og tilkortkommenheter ved Jonas’ teori, retter jeg blikket mot det mer presserende 

spørsmål for vår tid, som omhandler hvordan vi skal tenke på forholdet mellom mennesket og 

natur i lys av Antropocen, den geologiske epoken også kjent som menneskets tidsalder. Bruken av 

Jonas vil her komme til kort på sentrale punkter, ikke som følge av at hans innsikter viser seg som 

feilaktige eller filosofisk inadekvate, men av den enkle grunn at han skrev og virket før Antropocen 

ble en vitenskapelig realitet. Jonas kunne kun gripe over så mye som hans samtid tillot. Han kunne 

hverken forutse eller adressere Antropocen eksplisitt, og behandle det filosofisk, men vi ser likevel 

at den gryende økokrisen var noe som opptok ham i aller høyeste grad.  

 I verket Imperative of Responsibility (1979; 1984),iii fremkommer det tydelig at Jonas’ 

beskjeftigelse med fenomenet liv ikke kun var av teoretisk interesse, men noe som hadde etisk 

praksis som sitt overordnete formål. Her artikulerer han en fremtidsrettet ansvarsetikk, hvor 

menneskets ansvar for liv – innbefattende sitt eget – står på dagsorden. Jeg vil i denne oppgaven 

ikke gi en inngående lesning av Jonas’ etikk, ei heller drøfte forholdet mellom den forutgående 

Phenomenon og den etterfølgende Imperative. Det hersker uenighet om hvorvidt disse to verkene 

kan sies å stå i en eller annen relasjon til hverandre, og dermed om Jonas kan sies å innfri lovnadene 

om å levere en ontologisk fundert etikk som han peker mot i epilogen til Phenomenon. Spørsmålet 

som reiser seg, er om han i Imperative bryter noen av de normative betingelsene for den 

biosentriske etikken han alluderer mot i Phenomenon, og ender opp med en antroposentrisk etikk 

likevel. Jeg tror imidlertid ikke at det er særlig fruktbart å lete etter en eventuell kobling mellom 

disse to verkene, som vitterlig har ulike prosjekter, og som er skrevet på forskjellige stadier i Jonas’ 

forfatterskap. Dette er uansett noe som faller utenfor mitt anliggende i denne oppgaven, så jeg 

nøyer meg med å bemerke at de lærde strides på dette punktet.iv Jeg kommer heller ikke til å drøfte 

 
iii Først utgitt på tysk i 1979 som Das Prinzip Verantwortung. Jonas oversatte verket sammen med David Herr. 
iv Se Theresa Morris’ Hans Jonas’ Ethic of Responsibility (2013, spesielt 187–200) og Arne Johan Vetlesens The 

Denial of Nature (2015, spesielt 129–46) for to ulike tolkninger. Morris hevder at Jonas’ etikk ikke er 

menneskesentrert selv om den er menneskeorientert, mens Vetlesen skriver at Jonas i Imperative bryter det normative 

utgangspunktet han legger for dagen i Phenomenon, og dermed går bort fra den biosentriske etikken som sistnevnte 

bereder grunnen for. Jeg heller mer mot Vetlesens lesning, da Jonas i Imperative unektelig gir mennesket et ansvar 

for sikre seg selv først, hans «nye kategoriske imperativ» privilegerer menneskehetens overlevelse: «Act so that the 

effects of your action are compatible with the permanence of genuine human life […]» (IR, 11). Og videre: «In the 

choice between man and nature as the struggle for existence poses it time and again, man indeed comes first, and 

extrahuman nature, even with its own rights acknowledged, must give way to his superior right» (IR, 137). Men som 

sagt, jeg tror ikke det er særlig fruktbart å lese hans forhenværende verker i lys av dette senere verket. Ei heller mener 

jeg at tilkortkommenhetene ved Imperative undergraver den filosofiske kraften i hans diskusjon av naturens egenverdi.   



iv 

 

forholdet mellom Jonas og hans tidlige veileder Martin Heidegger, da det har blitt skrevet 

inngående om det tidligere.v  

 I stedet fokuserer jeg på det metafysiske og ontologiske som opptar Jonas gjennom hele 

hans forfatterskap, i tidligere verker som The Gnostic Religion (1958), Organism and Freedom 

(manuskript fra 1950-tallet, publisert posthumt i 2016)vi og Phenomenon of Life (1966), så vel som 

i senere utgivelser som Philosophical Essays (1974), nevnte Imperative of Responsibility (1979; 

1984) og Mortality and Morality (essaysamling publisert posthumt i 1996). Jeg betrakter Jonas’ 

filosofi- og vitenskapshistoriske kritikk som et særdeles instruktivt utgangspunkt, spesielt med 

tanke på de problemstillinger som melder seg i lys av Antropocen.  

Det metafysiske verdensbildet som Jonas kritiserer tradisjonen for, «dødens ontologi», 

spalter opp og skaper en grunnleggende distanse mellom menneske og natur; den isolerer oss fra 

vår nødvendige forbindelse til den mer-enn-menneskelige verden, uttømmer naturen for mening, 

og plasserer mennesket på toppen av et arts- og verdihierarki som en eneveldig autoritet – en 

økologisk Leviathan. Strekker man denne kosmologien til sitt logiske ytterpunkt, ender man med 

en rendyrket menneskelig eksepsjonalisme, en humansjåvinisme hvor naturen blir et simpelt 

ressurslager for vårt (materialistiske, økonomiske) forgodtbefinnende. Naturens tålegrenser 

hverken anerkjennes eller respekteres, noe overskridelsen av såkalte kritiske vippepunkter i 

Antropocen viser med skremmende tydelighet. Slik forstått, kan Antropocen tolkes som selve 

kulminasjonen av dødens ontologi – en livsblind teori satt i system og omsatt i praksis, med 

katastrofale følger. Sagt annerledes: Hvis Antropocen er menneskets tidsalder, er dødens ontologi 

det bakenforliggende, antroposentriske rammeverket av hvilket mennesket har rettferdiggjort den 

strukturelle, mangehundreårige rovdriften på naturen.  

 Relasjonenes uunnværlighet, som et av eksistensens ufravikelige grunnvillkår, er ett av 

hovedtrekkene ved Hans Jonas’ naturfilosofi. Liv blir til, opprettholdes og realiseres gjennom 

forhold. Liv er essensielt forhold, indre og ytre forhold, mellom selvet og verden, menneske og 

natur. Sett opp mot den nåværende masseutryddelsen, og hvordan endringene i biosfæren påvirker 

våre (menneskelige) liv på en utslagsgivende og negativ måte, trer lite så klart frem for oss som 

 
v Se f.eks. Lawrence Vogels artikler «Hans Jonas’ Diagnosis of Nihilism» (1995) og «Evolution and the Meaning of 

Being: Heidegger, Jonas and Nihilism» (2018); Richard Wolins bok Heidegger’s Children (2001); Theresa Morris’ 

bok Hans Jonas’ Ethic of Reponsibility (2013); eller Alfred Fidjestøls Hans Jonas. Ein introduksjon (2004).    
vi Organism and Freedom ble refusert av amerikanske forleggere fordi verket presumptivt hadde lavt salgspotensial. 

Boken ble senere redigert av Jens Ole Beckers og Florian Preußger, og publisert posthumt i 2016.  
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vår økologiske interdependens, fysisk som psykisk. Det virker kanskje trivielt å hamre inn poenget 

om menneskets avhengighet av naturen, men det er et ubestridelig faktum vi aldri kan glemme 

(eller fornekte), uansett hvor klisjéladd det måtte virke. For å parafrasere Adorno og Horkheimer: 

Verdensherredømmet over naturen vender seg tilbake mot mennesket igjen.  

Et vesen som destruerer sitt miljø, sitt habitat, undergraver samtidig sine egne 

livsmulighetsbetingelser og begår sakte men sikkert selvmord. Parallellen til Antropocen er igjen 

klar: Et vesen (mennesket) som systematisk driver rovdrift på sitt opphav, sine livgivende 

omgivelser (naturen), står etter hvert i fare for å ta livet av seg selv. Problemstillingene som gjør 

seg gjeldende omhandler hvordan vi forstår livet i naturen, dets egenart, måten vi gjenkjenner og 

erfarer liv i mer-enn-menneskelige vesener, samt hvordan vi skal forholde oss til det når det er 

truet; når stadig flere arter rødlistes, når hele økosystemer går tapt, når variasjoner i klima og vær 

grunnet antropogene (menneskeskapte) utslipp og påvirkninger intensiverer den allerede 

destruktive utviklingen. Selv om dette ikke er en oppgave som beskjeftiger seg direkte med 

normative, moralfilosofiske spørsmål, vil jeg likevel peke ut visse etiske implikasjoner av de 

diskuterte perspektivene underveis og avslutningsvis.  

Årsaken til at jeg i så stor grad konsentrerer meg om kosmologiske grunnsyn, det vil si 

grunnleggende spørsmål om hvordan vi oppfatter verden rundt oss og vår plass i den, er fordi, som 

Freya Mathews skriver i The Ecological Self: «Cosmology furnishes the indispensable context for 

the social and normative thinking that informs a culture, and even for the individual’s own 

experience of his or her self» (1991, 43). Man kunne kanskje ha spurt om ikke anvendt-etiske 

spørsmål er mer presserende enn det som har å gjøre med kosmologier, metafysikk og ontologi i 

Antropocen. Til det kan man svare: Ja takk, begge deler, men en etikk er kun så god – så intern 

konsistent og praktisk holdbar – som virkelighetssynet den hviler på. Jeg deler synet som Jonas 

fremholder i Phenomenon of Life, nemlig at ontologiske blindsoner medfører etiske skylapper. Satt 

på spissen: Natursyn former naturpraksis.  

Oppgavens temaer og struktur 

En oppgave av denne sorten må dog innsnevres og gjøre et utvalg i de temaer og teorier den drøfter. 

Siden det er problemstillingene Hans Jonas diskuterer som har vært min inngang til dette feltet, 

faller det meg naturlig at jeg også begynner med det som opptok ham. Aller først vil jeg gi en mer 

filosofihistorisk utlegning natursynet opp gjennom tidene, fra de såkalte før-moderne 

kosmologiers natursyn og opp mot vår tid, og vise hvordan spaltningen mellom menneske og natur, 
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mellom sinn og materie, subjekt og objekt, har utviklet seg siden «mennesket først startet å fortolke 

verden», som Jonas skriver (PL, 7). Deretter følger en utlegning av Jonas’ naturfilosofi (filosofiske 

biologi), med særlig fokus på hans teori om individualitet, identitet og subjektivitet i det organiske 

riket. Så avanserer jeg henimot en kritisk drøfting av hvilke verktøy Jonas gir oss for å gjenkjenne 

subjektivitet i mer-enn-menneskelige andre, hva hans teori sier om måten vi erfarer og relaterer 

oss til andre levende vesener. Her finner jeg visse inkonsistenser hos Jonas, og aktualiserer dermed 

andre filosofiske perspektiver som gir en mer utfyllende og tilfredsstillende forklaring. Fra en 

innledende redegjørelse og kritisk diskusjon, går jeg over til spørsmålet om hva Antropocen 

innebærer for naturfilosofien, og hva en naturfilosofi i menneskets tidsalder må forholde seg til. 

Her undersøkes prominente, kontemporære filosofiske alternativer, mer spesifikt den 

posthumanistiske retningen som representert av blant annet Bruno Latour (Actor-Network-

Theory) og Jane Bennett (vital materialisme, ny-materialisme). Motivasjonen for å se til disse 

tenkerne, er ikke fordi det er de eneste (eller beste) alternativene som finnes nå i dag, men fordi at 

de pretenderer å være en genuin filosofi for Antropocen, hvilket – etter mitt syn – også innebærer 

at de forutsetter å være en naturfilosofi for Antropocen, gitt at det er utarmingen av naturen som 

kjennetegner Antropocen par excellence.  

 Jeg finner dog flere kritikkverdige punkter hos posthumanismen. Det er særlig tre aspekter 

som gjør seg gjeldende: i) Posthumanismen forutsetter en materialistisk ontologi, og kan dermed 

virke å reprodusere de samme feilene som Jonas utførlig kritiserer filosofitradisjonen for; ii) Dens 

utvidelse av rammene for aktørskap til å gjelde nesten alt og ingenting, overser viktige analytiske 

og ontologiske skiller mellom eksempelvis organismer og artefakter – et skille som en filosofi for 

Antropocen ikke kan være foruten; iii) Posthumanismen er konstruktivistisk, den søker å 

overkomme dualismer ved å undersøke konstruksjonen av subjektivitet, aktørskap og verdi i 

naturen, mens jeg snarere tar til orde for en naturfilosofisk realisme.  

En naturfilosofisk realisme innebærer, kort sagt, at subjektivitet, aktørskap og verdi ikke 

avhenger av kontingente konstruksjonsprosesser (lingvistiske, epistemiske, mentale), men at det 

er noe vi finner in re og in situ. Med bruk av Jonas og andre kilder, kan vi betrakte subjektivitet 

som noe reelt eksisterende i ethvert levende vesen, tilkjennegitt gjennom organismens aktive 

streben etter å vedvare, etter å opprettholde seg selv. Subjektivitet avdekkes i vår omgang med 

naturen, det er ikke noe vi projiserer over på våre mer-enn-menneskelige andre. En slik realisme 

snur om på den innarbeidete rekkefølgen i vestlig epistemologi, som gjennom lang tid har 
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privilegert positivistisk metode og abstrakt kunnskap over den konkrete erfaringen. Min posisjon 

her tilkjennegis både implisitt og eksplisitt: implisitt gjennom teoriene jeg kritiserer, og eksplisitt 

gjennom temaene som opptar meg og perspektivene jeg bifaller.  

Jeg er sterkt kritisk til forestillingen om at uberørt natur ikke finnes lenger, at «naturen» 

dermed har blitt et misvisende eller empirisk haltende konsept, grunnet den massive degraderingen 

av den. Jeg forstår heller naturen som et uunnværlig holdepunkt: et kritisk-realistisk konsept, en 

historisk og normativ målestokk som hjelper oss å se og forstå omfanget av våre ødeleggelser. Her 

følger jeg blant annet filosofen Kate Soper, som skriver følgende i boken What is Nature?:  

Employed as a realist concept, 'nature' refers to the structures, processes and causal powers that are constantly 

operative within the physical world, that provide the objects of study of the natural sciences, and condition 

the possible forms of human intervention in biology or interaction with the environment. It is the nature to 

whose laws we are always subject, even as we harness them to human purposes, and whose processes we can 

neither escape nor destroy (1995, 155–6). 

Med mine ord: Naturen er totaliteten av mønstre, strukturer, krefter og livsformer som skaper, 

opprettholder og realiserer seg selv; det er evolusjonære og økologiske prosesser som alt liv – selv 

vi mennesker, som virker å ha glemt eller fornektet det – står i en uløselig forbindelse til. Skulle 

man forsøke å utlede en gjennomgående tanke, et ledemotiv eller en overordnet tese i den 

herværende oppgaven, måtte det ha vært fokuset på relasjoner – ontologisk og fenomenologisk, 

biologisk (fysisk) og psykologisk (kognitivt, sosialt, læringsmessig) – som konstitutive for liv. Slik 

den rotfaste planten trenger næringsrik jord, vann og lys for å blomstre, kan kun mennesket komme 

til væren – realisere seg selv – i, med og gjennom en levende natur. Fenomenet liv kan ikke forstås 

i isolasjon, abstrakt, men må gripes gjennom dets konkrete forbindelser til andre i verden. 

 Avslutningsvis peker jeg på noen av problemstillingene som gjør seg gjeldende i 

Antropocen. Her drøfter jeg blant annet nødvendigheten av å fastholde naturen som idé; reaksjoner 

på tapet av natur (solastalgi, økosorg); det todelte tapet av erfaring (erfaringsobjekter og erfarende 

subjekter); menneskets særegne ansvar, et ansvar født ut av en grunnleggende asymmetri; samt 

bevarelsen av biologisk og kulturelt mangfold. I siste kapittel går jeg mer eksplisitt over på etiske 

spørsmål, dog jeg ikke pretenderer å gi en utfyllende oversikt over eller diskusjon av samtlige 

temaer en naturetikk for Antropocen burde adressere. Her forsøker jeg snarere å understreke 

hvordan en ontologisk blindhet for liv arter seg som en etisk blindhet, en fornektelse av naturens 

uoverstigelige grenser og av vår grunnleggende avhengighet av den.  
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Om språk, sitering og kildeutvalg  

Av hensyn til redelighet og klarhet, har jeg forsøkt å forholde meg så nært inntil tekstene jeg 

anvender som mulig. Det innebærer blant annet at jeg benytter meg av utstrakt sitering, slik at 

leseren selv kan vurdere mine tolkninger opp mot originalsitatene. Jeg siterer på originalspråkene 

(norsk og engelsk) og markerer visse fremmedord i parentes eller anførselstegn (henholdsvis på 

engelsk, tysk, fransk, latin og gresk). Selv om Jonas var tysk, skrev han mange av sine verker på 

engelsk. Av den grunn har jeg valgt å basere meg på de engelske utgavene. Jeg har også valgt å 

bruke følgende forkortelser når jeg refererer til Jonas’ originalverk:   

GR = The Gnostic Religion. The Message of the Alien God & The Beginnings of Christianity. 

IR = The Imperative of Responsibility. In Search of an Ethics for the Technological Age. 

MM = Mortality and Morality. A Search for the Good after Auschwitz. 

O&F = Organism and Freedom. An Essay in Philosophical Biology. 

PE = Philosophical Essays. From Ancient Creed to Technological Man. 

PL = Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology. 

Jonas er en mangefasettert og sektorovergripende tenker, og jeg vil forsøke å forholde meg 

nogenlunde tro mot hans ånd ved å selv være eklektisk i mitt utvalg. Jonas tar i bruk ulike kilder 

på tvers av vitenskapsdisiplinene, og jeg kommer til å supplere redegjørelsen av argumentene hans 

med bruk av eksempler fra kilder han selv benyttet (Aristoteles, Newton, Galilei, Descartes, osv.). 

Jeg vil også forsøke å eksplisere noe av bakgrunnsstoffet som Jonas ofte forutsetter at leseren er 

kjent med. Utover i oppgaven vil jeg se til andre tenkere for å knytte Jonas’ innsikter an til øvrige 

naturfilosofiske problemstillinger, deriblant Freya Mathews, Arne Næss, Val Plumwood, Arne 

Johan Vetlesen, Holmes Rolston III, Sigurd Hverven, Deborah Bird Rose, Neil Kessler, Paul 

Shepard og Eileen Crist. Jeg gjør dette fordi det foreliggende ikke er en ren Hans Jonas-oppgave, 

men i hans tenkning ser jeg en veldig breddevidde som aktualiserer svært mange øvrige temaer. 

Jonas blir således oppgavens startsted, men ikke nødvendigvis dens teoretiske «be-all, end-all». 
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Kapittel 1 – Et kosmologisk skifte 

When man first began to interpret the nature of things – and this he did when he began to be man – life was 

to him everywhere, and being the same as being alive. Animism was the widespread expression of this stage, 

‘hylozoism’ one of its later, conceptual forms. Soul flooded the whole of existence and encountered itself in 

all things. Bare matter, that is, truly inanimate, ‘dead’ matter, was yet to be discovered – as indeed its concept, 

so familiar to us, is anything but obvious. That the world is alive is really the most natural view, and largely 

supported by prima-facie evidence (PL, 7).  

Med disse velvalgte ordene innleder Hans Jonas første essay i Phenomenon of Life, titulert «Life, 

Death, and the Body in the Theory of Being». Jonas maler med en bred pensel på et stort historisk 

lerret. Han taler om et grunnleggende skifte – en kosmologisk omveltning – i måten vi først forstod 

verden på, versus vårt nåværende («moderne») verdensbilde. Jonas betegner det opprinnelige 

kosmologiske grunnsynet som «animisme», før han like nedenfor kaller det en slags primitiv form 

for panpsykisme.1 Siden menneskehetens spede begynnelse har oppfatningen av verden som 

levende, sjelelig2 og åndelig vært det mest utbredte, intuitive, sågar «naturlige» synet. Dette ble 

understøttet av såkalte prima–facie-bevis, altså opplevd og bekreftet gjennom erfaringen, og ikke 

en innsikt mennesket kommer til gjennom overveielse og kontemplasjon – en teori som er et 

resultat av abstrakt resonnering eller begrepslige erkjennelsesøvelser. Mennesket oppfattet verden, 

dens rike flora av mangfoldige vesener og fenomener, som i grunnleggende slekt med seg selv. 

Det hersket ingen kritisk distanse, ingen værensmessig spaltning mellom mennesket og naturen, 

ei heller mellom subjekt og objekt. Det var en uløselig forbindelse mellom egenskapene mennesket 

fant i seg selv, og kvalitetene det påtraff i naturen. Virkeligheten var følgelig enhetlig og helhetlig; 

det var en kontinuitet mellom alt det værende (Hegge 1993a, 20–5).  

Hendelsene i naturen – voluminøse tordenskrall og blinkende lynnedslag, skyenes svale 

dans på himmelhvelvet, dyrenes grasiøse bevegelser og plantenes gradvise vekst – ble forstått som 

å svare til de vekslende stemninger mennesket selv følte. Det vesentlige er at disse fenomenene 

ikke symboliserte de emosjonelle tilstandene mennesket kjente i seg selv, men at de nærmest var 

 
1 Animisme er et kosmologisk grunnsyn som innebærer at verden er «full of persons, only some of whom are human» 

(Harvey 2017, xvii). Panpsykisme er synet på naturen (eller verden som sådan) som allment sjelelig, at alt som 

eksisterer har mentale kvaliteter: «[A]ll objective bodies (objects) in the universe, including those we usually classify 

as ‘inanimate’, possess an interior, subjective reality (they are also subjects)» (de Quincey sitert i Harvey 2017, 17). 

Som det fremkommer av Jonas’ sitat, trekker han en forbindelse mellom animismen og panpsykismen. En slik 

forbindelse har blant annet Arne Johan Vetlesen drøftet utførlig i Cosmologies of the Anthropocene (2019), hvor 

Vetlesens tese er at animismen er en panpsykisme i praksis: en utøvd, levd måte panpsykisme kommer til uttrykk. 
2 Jeg bruker begrepet «sjelelig» istedenfor «besjelet», da sistnevnte har konnotasjoner i retning av antropomorfisme, 

hvor mennesket leser egenskaper inn i noe(n) som ikke har dem fra før av. Jeg gjør et semantisk poeng ut av at det 

ikke er en skapende bevissthet projiserer kvaliteter over på naturen, men heller avdekker dem i sin omgang med den.  
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en ekstensjon, en utoverrettet forlengelse, av det som befant seg i menneskets indre. Det er nettopp 

slektskapet mellom det sjelelige ytre og tilstandene i menneskets indre som er karakteristisk for 

den intime sammenhengen mellom menneske og natur, den panpsykiske monismen som Jonas 

beskriver. Når mennesket ser en intuitiv likhet mellom seg selv og den mer-enn-menneskelige 

verden, en forbindelse som ikke er teoretisk men snarere erfart, tilskrives naturen en likedan 

moralsk status som mennesket finner i seg selv; naturen har sanselig-moralske egenskaper 

(Goethe: sinnlich-sittliche). Naturen har et ufravikelig krav på etisk respekt i kraft av å være i live. 

Vi får dermed en slags intuisjonsbasert holistisk-økologisk etikk. Ethvert inngrep i naturen må 

legitimeres på en annen måte enn med henvisning til menneskets egosentriske forgodtbefinnende. 

Skader man naturen unødig, øver man vold mot sin egen verden og seg selv; det er de facto moralsk 

galt. Denne tanken virker fullstendig fremmed for oss i dag, all den tid vi opererer med en skarp 

distinksjon mellom det indre og det ytre. Vi er vant til å betrakte skjellsettende, emosjonelt 

dyptgripende opplevelser av naturen som noe subjektivt: at det ikke er primærkvaliteter som 

tilkommer naturen i seg selv, noe som finnes objektivt der ute, men heller at det er 

sekundærkvaliteter (mentale størrelser, individuelle smaksdommer) som mennesket tillegger den. 

 Tanken er her at det ikke eksisterer noen vesensforskjell mellom det som er, eller de enkelte 

værensformer, men at alt i siste instans er ett og det samme – det er forestillingen om en 

konsubstansialitet (Kolstad 2007, 12).3 Alt er, på det mest fundamentale plan, i universell forstand, 

levende. Det råder en panvitalisme, ifølge Jonas: «Unquestioned and convincing at the beginning 

stands the experience of the omnipresence of life» (PL, 8). Å være var ensbetydende med å være i 

live, hvilket betød at det eksisterende også måtte være levende. Når det hevdes at alt er levende, 

menes ikke nødvendigvis at enhver enkeltdel eller partikulært fenomen forstås som levende i seg 

selv, en instans av selvtilstrekkelig liv, men heller at det inngår i en helhet: det er uunnværlige 

bestanddeler i en holistisk enhet som kjennetegnes av liv. Her fantes ingen definitiv spaltning 

mellom det vi konvensjonelt forstår som «subjekter» og «objekter», det var ingen essensiell 

distanse mellom det vi i dag omtaler som levende vesener kontra presumptiv «død» materie.  

 Dermed blir også spørsmålet om døden det mest presserende problem for denne 

kosmologien. Da livet er den mest intelligible, selvforklarende beskrivelsen av alt som er, arter 

 
3 Konsubstansialitet er tanken om at det ikke finnes noen forskjell mellom menneske og natur, men at de er en del av 

den samme, felles væren. Mennesket betrakter seg selv som uløselig tilknyttet til, umulig å distingvere fra, naturen; 

man inngår i et organisk, metafysisk hele. Det er altså forestillingen om og erfaringen av en opprinnelig enhet. 
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døden, livets negasjon, seg som et nærmest uforklarlig mysterium (PL, 8). I myter, religiøse og 

spirituelle opphavsberetninger, ble forklaringen at døden simpelthen måtte være en overgang til et 

annet liv: et etterliv i en oversanselig virkelighet, reinkarnasjonens evinnelige kretsløp, og så 

videre. Med begravelsesritualenes inntog, slik det uttrykkes litterært gjennom eposet Gilgamesh, 

vokser det frem «pristine metaphysics in the shape of myth and religion», ifølge Jonas (PL, 9). 

Døden måtte fornektes, da tingenes tilstand – alt som var – motstred dens faktisitet ad naturae. 

Panvitalismen, denne universelle «livets ontologi», var den mest forståelige, mest plausible, mest 

intuitivt åpenbare forklaringen på verdens beskaffenhet – hvordan det var å være til.  

1.1. Fra panvitalisme til panmekanisme 

Den moderne tenkning er den ovennevnte panvitalismens rake motsetning, ifølge Jonas. Her er 

døden det mest naturlige, mens livet er et randfenomen – problemet som må forklares. Der hvor 

verden tidligere var en uløselig enhet av sjelelige eksistenser, betraktes verden under den moderne 

kosmologi som en ansamling livløs masse, isolerte enkeltobjekter kvantitativt fordelt i rom, som 

beveger seg i henhold til mekaniske, matematisk kalkulerbare krefter – treghetslover (inertia) (PL, 

10). Jonas mener den kvantitative metoden fikk en ubestridt forrang i den vitenskapelige 

kunnskapsakkumulasjonens øyemed. Det var kun det vi kunne måle, telle og regne oss frem til 

som kvalifiserte som «sikker viten» for de tidlige naturviterne. Ved at eksterne attributter som 

høyde, lengde, dybde (ekstensjon, utstrekning i rom) ble de eneste egenskapene man enten kunne 

falsifisere eller verifisere, ble de etter hvert også forstått som de essensielle eller primære aspektene 

ved naturen. Det materielle gis forrang, mens vitale og immaterielle elementer, deriblant en 

immanent teleologi (selvinitiert, formålsrettet utvikling), ble utvist fra vitenskapens domene. 

Alt det eksisterende ble dermed redusert ned til dets fysiske bestanddeler, dets materielle 

konstitusjon. I et slikt homogent univers blir livet et uforklarlig fenomen, mens den livløse 

materien representerer det som egentlig er. Det er kun når kroppen forstås som et lik, når 

organismens livaktige oppførsel svinner hen, og entiteten underkastes den samme lineære, 

mekaniske kausalitet som kjennetegner alle andre objekter i verden, at vi kan analysere og forklare 

naturens gang (PL, 12). Sann kunnskap kan kun oppnås ved å redusere helheten ned til dens 

elementære deler. Det livløse blir dermed «the knowable par excellence», mener Jonas (PL, 10). 

Vi beveger oss fra panvitalisme til en panmekanisme; dødens ontologi erstatter livets ontologi.  

 Den årvåkne leser vil her se at jeg har brukt «livløs» og «død» om hverandre. Det er dog 

ikke uproblematisk. For som Jonas påpeker innledningsvis, kan ordet «død» bety både at noe aldri 
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har levd – at det er livløst, ikke-levende, «mere indifference of matter» (PL, 12) – men også at det 

har vært i live, for så å avgå med døden. Grunnen til at Jonas ofte bruker «død» istedenfor «livløs» 

er for å gjøre et retorisk poeng ut av at overgangen fra livets ontologi til dødens ontologi ikke kun 

innebærer at det livløse gis forrang, men at vi samtidig har tatt livet av kosmos. 

 Denne paradigmatiske overgangen skjer selvfølgelig ikke over natten, men fant gradvis 

sted over flere århundrer. Jonas anser ulike former for dualisme, især den antikke gnostisismen,4 

for å være koblingen som historisk medierte mellom de to ytterpunktene (PL, 12). Dualismen 

tømmer den fysiske verden for spirituelle elementer frem til den står igjen lik en grav for sjelen 

(PL, 13–4). Gjennom gnostisismens utvikling, fra år 100 f.Kr. til år 400 e.Kr., tok den spirituelle 

skjebnen til den vestlige verden form, ifølge Jonas (GR, 290). Den gnostiske dualismen antar en 

fundamental splittelse mellom mennesket og verden, ånd og materie, samt mellom den jordlige 

verden og Gud; de separeres, fremmedgjøres og møtes aldri igjen (GR, 251). Menneskets indre 

selv, dets ånd (pneuma), er ikke en del av verden, men kan gripes gjennom dets relasjon til den 

transcendente Gud (PL, 218). Disse spaltningene er ikke komplementære, men snarere kontrære: 

«There is a basic experience of an absolute rift between man and that in which he finds himself 

lodged, the world» (GR, 251). Det gnostiske mennesket står utlevert overfor en antagonistisk, 

antigudommelig, og antimenneskelig natur det må overskride, rettere sagt overvinne (PL, 233). 

Her minner gnostisismens kosmiske beretning om den moderne eksistensialismen, hevder Jonas.   

1.2. Eksistensialisme og nihilisme som paradigmatiske eksempler  

Mennesket er, med Jean-Paul Sartres ord, «kastet ut» til eksistens, som en fremmed størrelse i en 

likegyldig verden, i et univers uten iboende essenser. Mennesket må skape sin egen skjebne 

gjennom dets radikale frihet, i opposisjon til en grunnleggende meningsløs natur. I forelesningen 

Eksistensialisme er humanisme, senere utgitt som bok, sier Sartre for eksempel:  

Hvis Gud ikke eksisterer, finnes det heller ikke noen verdier eller påbud som rettferdiggjør vår opptreden. 

Slik har vi hverken foran oss eller bak i verdienes lysverden noen rettferdiggjørelse eller unnskyldning. Vi 

er ensomme, uten unnskyldninger […] Ingen generell moral kan fortelle en hva man skal gjøre; det finnes 

 
4 Gnostisisme er et samlebegrep for mangfoldige esoteriske, mystisk-religiøse bevegelser og sekter som nøt stor 

utbredelse i hellenistisk-romersk tid og senantikken. Jonas ble først kjent for sine arbeider innen gnostisisme. 

Gnostisismens (fra gnosis: kunnskap) religiøse mål bestod i å overskride ens jordlige eksistens – overkomme kroppens 

så vel som naturens forgjengelighet – for å oppnå evig frelse. Det postuleres et absolutt skille mellom det foranderlige 

og det evinnelige, en mur mellom naturen og det overnaturlige (verden og Gud, materie og ånd). Frelsen oppnås 

gjennom spirituell kunnskap, gjennom kontemplasjon og rituelle praksiser à la askese. Gnostisismens metafysiske 

dualisme ender dermed opp i en slags erkjennelsesteoretisk rasjonalisme, hvor innsikt i det evige (være seg Gud, 

Idéene, Formene) er den eneste sikre veien til frelse.  
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intet tegn i verden […] Det kan ikke finnes noen annen sannhet som utgangspunkt enn denne: Jeg tenker, 

altså er jeg […] Livet har ingen mening a priori (1993, 16, 20, 27, 37).  

Under denne tolkningen står mennesket igjen som et eksepsjonelt vesen, en eneveldig autoritet 

hvis eneste sannhet er garantert gjennom subjektivitetens umiddelbarhet, det cartesianske cogito. 

Menneskets lodd består i skape sin egen mening, finne verdien ved livet som sådan, i en 

grunnleggende verditom verden. Denne oppgaven er ikke kun fremmedgjørende, men samtidig en 

kilde til kvelende eksistensiell angst; mennesket må alltid, i enhver setting, ta et radikalt «fritt» 

valg (men hvor fritt er det egentlig hvis man må ta det?). Mennesket må alltid gjøre et sprang, 

definere sitt livsprosjekt ved ethvert veiskille, med henblikk på å leve autentisk. Stilt overfor denne 

uendelige rekken muligheter, kan valgfrihet arte seg som valgtvang, hvorav handlingslammelse 

blir det uunngåelige sluttresultatet. For mening, følger vi den sartreanske eksistensialismen, kan 

ikke avdekkes i det ytre, det er ikke iboende noen ting. Mening må kontinuerlig skapes og 

opprettholdes av subjektet, som om det befant seg i et relasjonelt vakuum, i kosmisk isolasjon.  

Men Jonas mener det likevel er en vesentlig forskjell mellom den gnostiske dualismen og 

den dualismen som tilkjennegis i blant annet eksistensialismen. Til tross for at gnostisismen ser 

den ytre verden som antagonistisk og antimenneskelig, er den likevel levende: «[T]he hostile, the 

demonic, is still anthropomorfic, familiar even it its foreignness, and the contrast itself gives 

direction to existence […]» (PL, 233). Der gnostisismen postulerer en forbindelse mellom 

mennesket og den transcendente, overnaturlige Gud, står eksistensialismens menneske over en 

bunnløs avgrunn, en avgrunn som ikke engang stirrer tilbake. Meningsløsheten eksistensialismen 

tilskriver den ytre verden, naturen in toto, vil dermed også sive inn i (eller slå tilbake på) dens 

forståelse av mennesketilværelsen: «A transcendence withdrawn from any normative relation to 

the world is equal to a transcendence which has lost its effective force» (PL, 225).  

Det vesentlige for Jonas er at en slik ontologi ikke bare arter seg gudløs, og, mer alvorlig, 

verdi- og meningsløs. Den arter seg også nihilistisk: Først ble naturen «nøytralisert», i betydning 

tømt for alt av verdi, dernest ble mennesket det selv. Jonas hevder vi nå, i vår tid, er blitt henvist 

til nihilismens skygge, til en verden hvor solen aldri når inn. Det som tidligere ble betraktet som 

menneskets allmakt, vårt herredømme over naturen, oppleves nå som en bunnløs tomhet (IR, 23). 

I essayet «Gnosticism, Existentialism and Nihilism» kommenterer han Heideggers lesning av 

Nietzsche, og tolker det dithen at Nietzsches kjente utsagn «Gud er død» ikke kun betegnet 

forvitringen av den kristen-protestantiske tro og religiøst funderte moral i Vesten. Nei, frasen kan 



6 

 

også denotere den fullstendige oppløsning av det guddommelige, det transcendente, det 

meningsfulle i verden; det er en devaluering av de høyeste verdier, et tap av selve muligheten for 

verdier som sådan (PL, 225). Ved å betrakte naturen som ren materie – tinglige ressurser i en 

mekanisk, formålsløs bevegelse – forsvinner livet ut av kosmos, og mennesket står igjen som en 

raritet. Fra å være et hjem for mennesket, omgitt av guddommelig omsorg og styring, har jorden 

blitt en uanselig samling likegyldig materie i et livløst univers, hvor mennesket er et unntaksvesen, 

et uforklarlig biologisk tilfeldighetsprodukt mellom urtåken og varmedøden (Hegge 1993b, 133). 

Jonas hevder den moderne eksistensialismen har ikke bare godtatt, men også forutsatt 

dualismens todeling av verden som premiss: splittelsen mellom mennesket/liv/verdi på den ene 

siden og naturen/død/meningsløs på den andre. Eksistensialismen forfekter en radikal form for 

subjektivisme, hvor verdi opprinner i og med mennesket: Hvis universet kun består av blinde 

krefter i et slags kosmisk sjansespill, er det ingen andre steder enn i oss selv – i vårt indre – vi kan 

oppdrive kilder til svar, til mening og verdi (Hverven 2018, 44). Sterkere uttrykt, kan man si at 

den er tuftet på en gjennomsyrende menneskelig eksepsjonalisme, en antroposentrisme. Jonas slår 

derfor fast at nesten ingen moderne filosofisk retning har brydd seg mindre om naturen enn 

eksistensialismen: «That nature does not care, one way or the other, is the true abyss. That only 

man cares, in his finitude facing nothing but death, along with his contingency and the objective 

meaninglessness of his projecting meanings, is a truly unprecedented situation» (PL, 232 –3).  

Men eksistensialismen som Jonas retter skarp skyts mot (ikke kun den sartreanske, men 

også den heideggerianske eksistensfilosofi), og den nærmest metafysiske normløsheten han tolker 

den som å implisere, er ikke et resultat av gnostisk inspirasjon, men kan heller tolkes som 

kulminasjonen av den gradvise spaltningen mellom mennesket og natur, ånd og materie, liv og 

død, som når sitt høydepunkt hos Descartes.5 Eksistensialismen er et symptom på det 

virkelighetssynet som har dominert den vestlige vitenskap og filosofi gjennom århundrer. 

Eksistensialismens todeling av verden, og dens komplette fraskrivelse av noe som helst slags form 

for verdi og normativitet i naturen, er det paradigmatiske eksemplet på sentimentet den moderne 

vitenskapsfilosofi nører opp under, de posisjoner den avføder, ifølge Jonas. Men dette har sine 

filosofihistoriske foranledninger, som jeg skal redegjøre for. Dette gjør jeg fordi Jonas selv ikke 

gir en omfattende utlegning av natursynet opp gjennom filosofihistorien, men heller forutsetter at 

 
5 Det er for øvrig verdt å bemerke at Sartre omtalte seg selv som en cartesiansk eller post-cartesiansk filosof.  
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leseren er kjent med den. Jeg tror imidlertid det er formålstjenlig, rent pedagogisk, å gi en kortfattet 

gjennomgang av natursynet fra den tidlige metafysikk frem til den naturvitenskapelige revolusjon.  

1.3. Filosofihistorisk bakteppe: Førsokratikerne, Platon, Aristoteles  

Siden førsokratikerne, også kalt de joniske naturfilosofer (Thales, Anaximenes, Anaximander 

osv.), har filosofiens grunnproblem bestått i spørsmålet om hva virkeligheten grunnleggende sett 

er – om det finnes et fundamentalt prinsipp (arche) eller en tilgrunnliggende og uforanderlig 

substans som det værende springer ut av (Kolstad 2007, 33). Siden naturen var omskiftelig, 

foranderlig og bevegelig, tenkte de følgelig at det måtte finnes et evigvarende og statisk «urstoff» 

som alt det flyktige hviler på. De joniske naturfilosofer hevdet at den egentlige væren, den 

opprinnelige substans som alt har oppstått fra, kan identifiseres med ett bestemt naturfenomen: 

vann, luft, ild eller jord. Den tidlige metafysikken reduserer den totale natur til et aspekt eller 

element ved seg selv. Den eksterne natur er således kun en manifestasjon av en tilgrunnliggende 

og livgivende kraft. Den konkret erfarte natur, den man faktisk og fysisk støter på, erstattes med 

et begrep om den. Noe abstrakt og statisk tas for å være den primære realitet, mens det som fremtrer 

for oss i vår omgang med verdenen, sansbare ting, gjøres underordnet og sekundært (Ibid., 34).  

Hos Platon absolutteres dette skillet. Platon forstår naturen som et avledet skyggebilde, 

materielle kopier av en «høyere» begrepsverden, en verden av fullkomne idéer. Platon forfekter 

en metafysisk dualisme, hvor naturen kun er en uperfekt etterligning av den immaterielle 

idéverdenen. Platon betrakter den fysiske verden som et «fall» fra den opphøyde, transcendente 

verden; naturens vesener og fenomener er flyktige og dynamiske, mens idéene er absolutte og 

invariante (Ibid., 35). Innsikt i idéene – en ren intellektuell, kontemplativ og logos-orientert 

resonneringsprosess (erkjennelsesteoretisk rasjonalisme) – gir ifølge Platon et sikrere 

kunnskapsgrunnlag enn det observasjon av forgjengelige naturfenomener gjør. Idéene er statiske, 

noe man kan ha begrepsmessig erkjennelse om; det er en kunnskap som ikke står på randen av 

kontinuerlig forandring, slik naturen gjør. Filosofen Hans Kolstad hevder at filosofien således 

mister naturen i dobbel forstand: Den levende naturen erstattes med en abstrahert idé om den, et 

symbolsk begrep (arbitrær relasjon mellom tegnet og det tegnet representerer), mens naturen slik 

den påtreffes og erfares blir møtt sterk skepsis; i kraft av dens forgjengelighet kunne den ikke være 

den egentlige virkelighet (Ibid., 35–6). Den fysiske verden får annenrangs virkelighetskarakter.  

 Aristoteles vil den platonske dualismen til livs, og kan karakteriseres, litt forenklet, som å 

«hente ned» igjen Platons transcendente idéer og plassere dem iboende enhver levende ting, som 
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et slags indre prinsipp eller en drivkraft. Der Platon spalter verden, gestalter Aristoteles den; idéene 

er ikke rene begreper, abstrakte former på et selvstendig metafysisk plan man kan oppnå innsikt i 

via fornuften, men noe som eksisterer i seg selv, i naturen. «Natur» (physis) hos Aristoteles viser 

ikke kun til den ytre natur, som en kollektiv sum eller et aggregat av naturlige ting, enkeltdeler 

som har en ytre relasjon til hverandre (Collingwood 1960, 43). «Natur» viser også til et prinsipp, 

en kilde, en essens eller funksjon (ergon) (Ibid., 80–1). «Physis» kommer av ordet «phyein», som 

betyr å avle eller frembringe noe levende; etymologisk sett betegner begrepet en levende, skapende 

prosess.6 Dette står i sterk kontrast til vår kontemporære forståelse av begrepet, hvor physis, altså 

det fysiske, står for det anorganiske, livløs materie. Hos Aristoteles derimot, betegner natur ikke 

bare den ytre natur, men også en indre natur. I Metafysikken skriver Aristoteles: «And nature is 

both the primary matter […] and the form or essence, i.e. the end of the process, of generation. 

Indeed from this sense of ‘nature,’ by an extension of meaning, every essence in general is called 

"nature," because the nature of anything is a kind of essence» (Met., V.1015a). 

Aristoteles definerer følgelig natur på en dobbel måte, som (i) materien, stoffet et vesen 

består av; og (ii) formen, som essensen av det spesifikke vesenet. Naturen er ikke kun det rene 

ytre, men samtidig en indre natur, en livgivende kraft. Formbegrepet (eidos) kan forklares som et 

iboende, organisatorisk prinsipp som gjør vesenet til det det er. Det er en levende idé som stadig 

virkeliggjøres: en struktur eller et mønster som organiserer det fysiske stoffet vesenet består av, 

som gir vesenet dets særegne fremtoning og karakteristiske atferd (Hverven 2018, 189). Slik sett, 

kan det aristoteliske formbegrepet, som «the end of the process, of generation», hevdes å svare til 

den senere biologiens begrep om art. Til tross for at Aristoteles opererer med et tosidig 

naturbegrep, både materie og form, er det likevel formen han anser som primær. Natur, primært 

forstått som form, er en iboende og selvinitiert evne til utvikling, som kilden til bevegelse per se. 

Som selvbevegende og selvutviklende kan naturen forstås teleologisk, ifølge Aristoteles. 

Aristoteles betrakter naturen som en prosess – noe som kontinuerlig beveger seg henimot 

realiseringen av et bestemt formål (Hegge 1993a, 39). Formen (causa formalis) er én av 

Aristoteles’ fire årsaker,7 og er den årsak som driver vesenet henimot virkeliggjørelsen av dens 

formål: fra potensialitet (dynamis) til aktualitet (entelecheia). Til forskjell fra artefakter, teknisk 

frembragte produkter, har naturlige vesener deres materielle og effektive årsak samlet slik at de 

 
6 Det gjelder også begrepet «natur», avledet fra latinske «natura», som har sin opprinnelse i ordet «nascor» (å fødes). 
7 De fire årsaker er: Form (formalis), materie (materialis), bevirkning (efficiens) og formål (finalis).   
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har sin egen årsak til forandring iboende seg selv (Met., VII.1032a–b). Aristoteles’ filosofi er altså 

basert på en holistisk teori om indre vekst, at naturen selv besitter kimen til sin egen utvikling 

innenfra, lik et lukket organisk system (Merchant 1990, 11ff). Denne utviklingsprosessen er 

formålsrettet, altså teleologisk. Alt som skjer innad i naturen kan sies å ha en viss bakenforliggende 

hensikt eller mening ved seg. Til forskjell fra middelalderens og renessansens transcendente 

teleologi, som tilskriver den formålsrettede utvikling til en årsak utenfor naturen, opererer 

Aristoteles med en immanent teleologi, hvilket innebærer at formålet enhver naturlig ting søker å 

oppnå er på sett og vis seg selv (Hegge 1993a, 43–5). Dette gjelder på mikroplan så vel som 

makroplan, i enhver enkeltorganisme som universet i sin helhet. Lik et lukket og selvskapende 

system, er det aristoteliske univers kjennetegnet av hensikt, mening og formål. Selv om bevegelse 

også stammer utenfra, er det primært en indre drivkraft – en indre natur – som driver naturens 

utvikling. Naturen er essensielt forandring, en stadig pågående prosess. Det aristoteliske syn på 

naturen som et holistisk hele vedvarer som en utbredt kosmologisk oppfatning helt opp mot 

renessansen.8 Men selv hos Aristoteles er det, ifølge Kolstad (2007) og Hegge (1993a), en tanke 

om noe statisk og uforanderlig «over» den fysiske verden. Skjønt Aristoteles ikke postulerer en 

idéverden, kan han sies å samle alle idéene (formene) i en felles enhet: formenes form, tankenes 

tanke eller den første ubevegelige beveger. For Aristoteles er Gud det evigvarende som den 

forgjengelige verden oppstår ut av, likesom idéene er det for Platon. Felles for Platon og Aristoteles 

er dermed, ifølge Kolstad, at «siden naturen utgjør en forringelse av noe uforanderlig, ville den 

sansbare verden eller naturen ikke eksistere såfremt ikke det uforanderlige et sted fantes 

virkeliggjort, og som naturen bare er en ufullkommen gjengivelse av» (2007, 39). 

 Hvorfor redegjøre for en slik filosofihistorisk bakgrunn? Jo, for å vise hvorledes 

overgangen fra den direkte, vesensorienterte naturforståelse – førmoderne kosmologier som Jonas 

 
8 Dog ikke uten modifikasjoner: Den kristen-skolastiske naturfilosofi, med St. Thomas Aquinas i førersetet, trekker et 

skille mellom den immanente og transcendente verden, hvorpå den materielle, verdslige natur (natura naturata) gjøres 

passiv i forhold til den aktivt skapende Gud – en immateriell, animerende kraft på utsiden av den (natura naturans). 

Men dette er selvfølgelig ikke uttømmende for hverken middelalderens eller det kristen-teologiske natursyn. Som 

Hjalmar Hegge påminner oss, dreier middelalderkristendommens naturteologi seg ikke kun om en spaltning mellom 

den immanente, jordlige verden og den transcendente Gud, men samtidig om å se Guds visdom i naturen hen har skapt. 

Dette begrenser seg ikke kun til en dveling ved naturens sansbare side, men at mennesket også overvinner sin 

tilbøyelighet til å trakte etter de sanselige nytelser, og oppnår en dypere erkjennelse av naturen ved å reflektere over 

hvordan Gud kommer til uttrykk gjennom sitt skapelsesverk, hvorav det som gir mennesket tilgang til dette uttrykket 

ikke er den umiddelbare sansningen, men ånden i menneskesjelen (Hegge 1993b, 128–9). En innvending kan likevel 

være at det uansett munner ut i en antroposentrisme, hvor mennesket uansett står i særstilling i kraft av at det, som 

eneste vesen på jorden, er skapt i Guds bilde, slik det står skrevet i første Mosebok (1. Mos, 1:27).  
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noe generaliserende plasserer under paraplybetegnelsen «panvitalisme» – ikke forekommer 

plutselig, som om vi forlot et metafysisk rammeverk over natten, men at det skjer gjennom en 

langsom historisk prosess over mange hundre (ja, et par tusen) år. Naturfilosofien har helt siden 

førsokratikerne, via Platon og Aristoteles, vært kjennetegnet av en økende abstraksjon: vekk fra 

erfaringen og mot fornuften som den eneste sikre kilden til viten (epistêmê). Kunnskap om naturens 

vesen kan ikke oppnås gjennom et direkte møte med naturen slik vi fysisk påtreffer den, men 

oppnås og tilegnes gjennom refleksjon over begreper og tankestørrelser – abstrakt resonnering og 

«rene» erkjennelsesøvelser. At naturen gjøres sekundær, at den reduseres ned til et simpelt 

skyggebilde, mens fornuften gradvis opphøyes, begrunnes ikke i en dyptgripende ontologisk 

undersøkelse av det som er, men er heller et resultat av fornuftens dyrking av seg selv, dens 

selvreferering og selvlegitimering. Epistemologien har gradvis etablert forrang over ontologien, 

noe som for alvor sementeres ved inntoget av de nye naturvitenskaper på 15–/1600-tallet. Det 

panmekanistiske verdensbildet oppstod ikke i et vakuum, men det representerer likevel noe 

radikalt nytt, all den tid det forsterker – ja, absolutterer – tendensene som her alludert mot. Stilt i 

relieff, representerer panvitalismen og panmekanismen to diametrale holdninger til og handlemåter 

overfor naturen; de metafysiske rammeverkene har vidt forskjellige etiske implikasjoner.  

1.4. Den naturvitenskapelige revolusjon  

Jonas hevder som sagt at den moderne tenkningen, som inntrer fra og med renessansen av,9 er 

panvitalismens motpol: det historiske skiftet hvor forholdet mellom liv og død snus på hodet, hvor 

livløs materie gjøres primær, mens immaterielle fenomener gjøres sekundære, eller i verste fall 

avfeies som mytiske etterlevninger fra en «førvitenskapelig» tid. Den idéhistoriske overgangen 

som her skisseres, kan kalles en form for avfortrylling (Entzauberung) eller avmytologisering av 

verden.10 Tanken om et slikt skifte finner man blant annet hos Max Weber og Rudolf Bultmann, 

for ikke å glemme Theodor Adorno og Max Horkheimer. Overgangen fra den førmoderne 

forståelse av verden som sjelelig og pulserende til en betraktning av universet mekanisk og tinglig, 

 
9 Jonas skriver at den panmekanistiske forståelsen av verden inntrer fra og med renessansen (PL, 9). Det virker som 

Jonas anvender begrepet «renessanse» synonymt med de rådende idéene rundt den naturvitenskapelige revolusjon. 

Hvorvidt det er fruktbart å bruke «renessanse» for å betegne denne epoken, har bl.a. R.G. Collingwood drøftet i boken 

The Idea of Nature (1945). Collingwood nevner begrepsalternativer som f.eks. «post-renessanse» eller «barokk», men 

ender likevel opp med at renessanse-begrepet er det mest adekvate i dette (vitenskapshistoriske) henseende. Siden 

Jonas også bruker begrepet på denne måten, kommer jeg til å forholde meg konsekvent til hans terminologi.   
10 Selv om avmytologisering forbindes mest med Rudolf Bultmann, var det i Jonas’ debutbok Augustin und das 

paulinische Freiheitsproblem (1930) at begrepet først dukket opp (Fidjestøl 2004, 22).   
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eller fra mythos til logos som Adorno og Horkheimer utførlig beskriver i Opplysningens dialektikk, 

innebærer at spirituelle verdensberetninger (mytologiske opphavsfortellinger) forlates til fordel for 

mer vitenskapelig rigide, reduktive og positivistiske, sågar scientistiske forklaringsmodeller. 

De naturvitenskapelige innovasjoner, som kommer som perler på en snor, initierer en ny 

måte å tenke om naturen, mennesket og samfunnet på, hvor det ikke lenger betraktes som analogt 

med en organisme, men heller at det kan forklares utfra maskinen. Astronomen Nikolaus 

Kopernikus’ (1473–1543) verker markerte overgangen til det heliosentriske verdensbildet, hvorpå 

Tycho Brahes (1546–1601) og Johannes Keplers (1571–1630) videreføring av Kopernikus’ arbeid 

kulminerte i en teori om planetenes lovmessige bevegelser. I den eksperimentelle (nå: klassiske) 

fysikken skjer tilsvarende banebrytende forskning, med eksempler som Galileo Galileis (1564–

1642) treghetslov (inertia), og senere Isaac Newtons (1642–1727) gravitasjonsteori (Kolstad 2007, 

89). Kjernen i Galileis treghetslov er at ethvert legeme som ikke bevirkes av andre legemer, eller 

andre eksterne krefter, enten er i hvile eller i en jevn og rettlinjet bevegelse. Overført på universet 

in toto, innebærer treghetsloven at enhver bevegelse kun kan stamme fra en forutgående årsak – 

lineær kausalitet.11 Bevegelse, eller forandring og utvikling som sådan, kan følgelig ikke initieres 

innenfra, eller sies å stamme fra et slags indre prinsipp eller en iboende drivkraft (Ibid., 90–1).  

 De påfølgende konsekvenser av disse oppdagelsene er bl.a. forkastningen av teleologisk 

tenkning og diskrediteringen av den aristoteliske fysikk, hvis lære om de fire grunnelementer nøt 

stor utbredelse frem til det punkt (Jakobsen 2005, 90).12 I tillegg oppstår tanken om et uendelig 

univers, i motsetningen til det klassiske synet om et endelig univers, et lukket system – en enhet. 

Hvis det eneste som eksisterte var eksterne årsakskjeder, bortfalt enhver tanke om et indre 

naturprinsipp, kjernen i synet på verden som en organisme, sammensatt av indre og ytre relasjoner.  

I den nye naturvitenskapen fikk metoden en helt særegen plass, en forrang. Sentimentet 

kan karakteriseres slik: Hvis metoden man anvender kan sikre at undersøkelsene/eksperimentene 

kan repliseres under lignende omstendighet, ved bruk av samme objekter og måleenheter, kan man 

enten falsifisere eller verifisere resultatene fra den forutgående undersøkelsen. Slik vil man sikre 

 
11 Jonas illustrerer det nær sagt kosmiske skiftet med å bruke eksemplet om Newtons eple: «The presence of the future, 

formerly conceived as potentiality of becoming, consists now in the calculability of the operation of forces discernible 

in a given configuration […] The falling apple is not so much elevated to the rank of cosmic motion as the latter is 

brought down to the level of the falling apple. This establishes a new unity of the universe, but of a different 

complexion from the Greek one: the aristocracy of form is replaced by the democracy of matter» (PL, 201).  
12 De fire elementer er henholdsvis jord, luft, ild og vann. Merk likheten mellom Aristoteles’ fire elementer og de 

ulike naturfenomener som de joniske naturfilosofene identifiserte som ur-substanser.   
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dens vitenskapelige (sannhets)gehalt. Den vitenskapelige metode vi her har i tankene bygger på 

grunnpremisser som reduksjonisme, kvantifisering og atomisme.  

1.5. Metodens forrang: Atomisme, primær- og sekundærkvaliteter, materialisme 

Tanken om atomer – individuelle, fysiske minstebestanddeler som alle ting og fenomener kan 

reduseres ned til – danner grunnlaget for det som utvikler seg til dødens ontologi, ifølge Jonas (PE 

188–91). I kraft av å være selvtilstrekkelige entiteter, er ikke forbindelsene mellom atomene 

konstitutive – avgjørende – for deres væren; atomet forblir det samme, som en ugjennomtrengelig 

og uforanderlig substans, og eksisterer nærmest i et slags ontologisk vakuum. Enkeltatomene, de 

minste fysiske bestanddeler, komplementeres av konseptet om tomrom – et fritt, homogent og 

isotropisk rom hvor tingene beveger seg rundt nærmest på måfå. Atomismen var riktignok ikke en 

ny tanke eller metafysisk forklaringsmodell,13 men den fikk sin erkjennelsesteoretiske, og dermed 

ontologiske, seier ved inntoget av den nye naturvitenskapen på 15–/1600-tallet. 

Isaac Newton forfektet eksempelvis en mekanisk atomisme (O&F, kap. 1, 46), hvor 

«utstrekningen, hardheten, ugjennomtrengeligheten, mobiliteten, og helhetens vis intertiae» 

stammer fra de samme kvalitetene i helhetens enkeltdeler (Newton 1846, 385; min oversettelse). 

Dette er, ifølge Newton, filosofiens vitenskapelige grunnlag, nemlig at alle «oppdelte men 

sammenhengende partikler i en kropp kan separeres fra hverandre»; dette kan vi observere og 

matematisk demonstrere (Ibid.). Det fundamentale trekket ved mekanisk atomisme, logisk som 

metafysisk, er en ontologi av distinkte materielle substanser, hvis bevegelse stammer fra ekstern 

påvirkning – de har ingen iboende evne til forandring i seg selv (Mathews 1991, 30). 

Atomismen er sektorovergripende, og gjør seg ikke kun gjeldende innenfor de fysiske 

(harde) naturvitenskaper, men dens tenkemåte blir også inkorporert i andre disipliner. I den 

politiske filosofien, især antropologien forfektet av de tidlige kontrakttenkerne, forstås mennesket 

(enkeltindividet) som en selvtilstrekkelig entitet utenfor sosialt eller kulturelt fellesskap, deres 

relasjoner (Taylor 2007). Hos Thomas Hobbes (1588–1679) tas denne sosial-politiske atomismen 

til sitt endepunkt. I Leviathan (1650) forstås selv samfunnet, makrofenomener som statlige 

institusjoner – ja, selv private institusjoner som familien – kun som et aggregat av sosiale atomer, 

enkeltindividets forgodtbefinnende. Dette kan også kalles en metodologisk individualisme.  

 
13 Thomas Kuhn bemerket blant annet at naturvitenskapenes atomisme er en modifisert/modernisert av den klassiske 

atomismen hos Demokrit og Levkippos (Kuhn i Callicott 1989, 180–1). 
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Den atomistisk-analytiske modell gjøres ekvivalent med den vitenskapelige metode som 

sådan, hvorpå analytisk, reduktiv forklaring blir ensbetydende med forklaring per se (PL, 200–1; 

Mathews 1991, 39). Analysen innebærer en primær ontologisk reduksjon av naturen. Helheten 

forklares med henvisning til enkeltdelene, de «primitive» nivåene må gjøre rede for de mer 

«artikulerte», det lavere for det høyere (O&F, kap. 1, 46–8). En slik metode har en åpenbar 

nytteverdi, i teknologisk øyemed: Hvis vi kan vite hvordan ting er lagd, og hva det er lagd av, kan 

vi også replisere en slik prosess – vi kan lage dem selv (O&F, kap. 1, 49–51). Koblingen mellom 

den vitenskapelige metode og praktisk-teknologiske anliggender blir spesielt tydelig når vi ser til 

Francis Bacon (1561–1626) (se Merchant 1990). I Bacons utopiske novelle New Atlantis sier 

eksempelvis en av karakterene: «The end of our foundation is the knowledge of causes, and secret 

motions of things; and the enlarging of the bounds of human empire, to the effecting of all things 

possible» (2003, 31). Bacons kjente credo «kunnskap er makt» kobler i så måte kunnskap om 

naturen opp mot kontrollen av den; vitenskapelig innsikt knyttes direkte an til manipulasjon og 

dominasjon.14 Den kristne forvaltertanken må vike til fordel for den herredømmetanke.15 Vi ser en 

ubestridelig linje fra teoretisk vitenskap til teknisk iverksettelse, eller fra natursyn til naturpraksis. 

Det metafysiske rammeverket som naturvitenskapen impliserer er en rendyrket 

materialisme. Virkeligheten består essensielt av ting, fysisk avgrensede objekter, som igjen er 

sammensatt av partikler (atomer), uavhengige og uforanderlige substanser som gir objekter deres 

spesifikke fremtreden og kvaliteter (Hverven 2018, 163–5). Kan det ikke reduseres til materielle 

forbindelser, kan det ikke være en del av et homogent fysisk univers. Det betraktes som anomalier, 

som virkninger av den menneskelige (projiserende) psykologi, eller så betviles deres virkelighet 

som sådan. Immaterielle fenomener og årsaksforklaringer – deriblant en immanent teleologi, causa 

finalis – falsifiseres fra starten av. Men eksklusjonen av teleologi er metodisk, og ikke et bevis på 

at det ikke eksisterer, som Jonas påminner oss: «[T]he exclusion of teleology is not an inductive 

 
14 Hos den kristne Bacon blir kunnskapen om naturen rettet mot et religiøst formål, hvor mennesket tolker «The Book 

of Nature» med henblikk på å gjenvinne sin suverenitet, gjenerobre tilstanden mennesket hadde før syndefallet, og 

dermed gjenskape Eden (Merchant 1990, 180–6). «The Book of Nature» er en teologisk idé som oppstod i 

middelalderen, hvor naturen tolkes som en bok som kan leses for å forstå verdens innretning. «The Book of Nature» 

tenkes komplementær til Bibelen, «The Book of Revelation», og bøkene speiler således skillet mellom det verdslige 

og det guddommelige/transcendente. Bacons novelle kan tolkes et forsvars- eller kartleggingsskrift av et såkalt 

mundus alter, ønsket om å skape en ny verden frembragt av vitenskapen, med fullstendig kontroll over naturen. Den 

tekniske bearbeidingen av en presumptiv statisk, likegyldig natur gis en moralsk og religiøs begrunnelse hos Bacon. 
15 Se den innflytelsesrike artikkelen ««The Historical Roots of Our Ecologic Crisis» (1967), skrevet av Lynn White 

Jr., for en drøfting av hvilken rolle religion har spilt for utviklingen av det vestlige natursyn.  
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result but an a priori prohibition of modern science. This it can only be if teleology contradicts the 

very type of being presupposed in possible objects of natural science […]» (PL, 34). 

  Den materialistiske epistemologien dikterer dermed ontologien, den forhåndsbestemmer 

– determinerer – hva som regnes som virkelig og uvirkelig, sant og usant. En av effektene av et 

slikt virkelighetssyn, er oppdelingen i primær- og sekundærkvaliteter.16 Primærkvaliteter er det 

man kan kvantifisere, altså målbare dimensjoner som lengde, bredde, dybde, tyngde. 

Sekundærkvaliteter er derimot kvaliteter man må sanse og erfare – såkalte subjektive opplevelser 

av smak, lukt, farge, lyd, og så videre. Mens den førstnevnte kategori av egenskaper sies å 

tilkomme tingene i seg selv (vekt, størrelse, form og bevegelse), blir sansekvalitetene forstått som 

noe vi tillegger naturen; de er mentale størrelser som den aktive menneskebevissthet leser inn i 

dem, estetiske og normative kvaliteter som ikke finnes an sich eller in re. Et særlig instruktivt 

eksempel på dette sentimentet finner vi blant annet hos Galileo Galilei:  

Now I say that whenever I conceive any material or corporeal substance, I immediately feel the need to think of it as 

bounded, and as having this or that shape; as being large or small in relation to other things, and in some specific place 

at any given time; as being in motion or at rest; as touching or not touching some other body; and as being one in 

number, or few, or many. From these conditions I cannot separate such a substance by any stretch of my imagination. 

But that it must be white or red, bitter or sweet, noisy or silent, and of sweet or foul odor, my mind does not feel 

compelled to bring in as necessary accompaniments. Without the senses as our guides, reason or imagination unaided 

would probably never arrive at qualities like these. Hence I think that tastes, odors, colors, and so on are no more than 

mere names so far as the object in which we place them is concerned, and that they reside only in the consciousness. 

Hence if the living creature were removed, all these qualities would be wiped away and annihilated. But since we have 

imposed upon them special names, distinct from those of the other and real qualities mentioned previously, we wish to 

believe that they really exist as actually different from those (1957, 274). 

Også hos Galileis samtidige, René Descartes, finner vi dette skillet. I Meditasjoner over filosofiens 

grunnlag skriver Descartes at det er lite han begriper så klart og tydelig som de legemlige tings 

«størrelse eller utstrekning i lengde, bredde og dybde: den stilling som dannes ved begrensningen 

av denne utstrekning […]» (1992, 44–5). Om alt det andre, de såkalte sekundærkvalitetene, skriver 

han: «[…] lys, farver, lyder, dufter, smake, varme, kulde, visse berøringskvaliteter, alt dette 

fremtrer uklart og utydelig for min tanke. Jeg vet ikke om det er sant eller usant […]» (Ibid., 45). 

I sin mest ekstreme form, impliserer dette virkelighetsbildet at alt i universet kan forklares 

utfra matematisk-analytiske prinsipper. På samme måte som Newton kunne forklare og forutse 

planetenes bevegelse, solformørkelse, tidevannsbevegelse og legemers frie fall, slik kunne også 

 
16 Begrepsparet primær- og sekundærkvaliteter stammer opprinnelig fra John Locke (PL, 54). Skillet kan også tenkes å svare 

til begrepsparet «objektiv» og «subjektiv». Mens det objektive gjerne forstås som å innbefatte faktaopplysninger som ikke 

lar seg bestride fordi de er mulige å verifisere (dvs. kvantifisere), anses det subjektive som annenrangs i den forstand det 

ikke er empirisk etterprøvbart. Alt fra estetiske smaksdommer, til oppfatninger tilknyttet etikk og moral, betraktes dermed 

som subjektive, individuelle, private – eller relative, for den saks skyld. 
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naturvitenskapen forklare dens tilblivelse, virkemåte og egenskaper gjennom lover om støt, trykk 

og relativ bevegelse (Jakobsen 2005, 31–2). Naturen forstås som en mekanisk maskin, hvor 

sanselige, estetiske eller normative kvaliteter – verdi – er et produkt av den menneskelige betrakter. 

Slik sementeres en skarp dikotomi, en dualitet, mellom subjektet (mennesket) og objektet 

(naturen). Utvisningen av aristotelisk teleologi fra vitenskapens domene medfører i praksis at ikke-

menneskelige entiteter uttømmes for prinsipper om formål og mening. Plante- og dyreriket består 

ikke av subjekter eller aktører, men automata som føyer seg etter ytre faktorers påvirkning; deres 

tilsynelatende livaktige bevegelser er kun et biprodukt av naturkreftenes kalkulerbare spill. 

Descartes sier det eksplisitt i Discourse on the Method: «[Animals] have no intelligence, […] it is 

nature that acts in them, according to the disposition of their organs […]» (2009a, 33–4).  

1.6. Dualisme og postdualisme: En definitiv separasjon mellom det mentale og fysiske 

Materiens rent kvantitative egenskaper, dens utstrekning, blir grunnlaget for og kilden til sikker 

viten – naturvitenskapens metodologiske sine qua non. Men hva med menneskesubjektet, hvor 

passer det inn i dette materialistiske bildet? Hvordan forklares bevisstheten, selvet, hvis alt kun er 

reduserbart ned til fysiske minstesubstanser? Jonas hevder, som vist ovenfor, at overgangen fra 

livets ontologi til dødens ontologi – fra vitalisme til mekanisme – har funnet veien gjennom ulike 

former for dualisme, hvorav gnostisismen er sentral. Men siden 1600-tallet, og spesielt René 

Descartes, har den livløse materien hatt forrang (PL, 72–4). Det slår en kanskje som en 

oppsiktsvekkende påstand, all den tid man lærer at den cartesianske dualisme er hovedeksempelet 

på tenkende og utstrakt substans, res cogitans og res extensa. Er det ikke slik at det cartensianske 

cogito-argumentet tolker bevisstheten – vårt intrasubjektive «jeg», som er umiddelbart tilgjengelig 

– som livets hovedsete, som kilden til verdi og mening? Så hvordan kan Jonas mene at Descartes 

privilegerer materien, hvis det er bevisstheten som nyter forrang hos Descartes? 

Jonas hevder at spenningen som den naturvitenskapelige materialisme skaper, løses med 

den cartesianske dualismen, som deler disse to sfærene: en utstrakt substans som kunne måles og 

beskrives matematisk, og en annen, fullstendig separat og immateriell substans (PL, 54). Det 

vesentlige er ikke kun adskillelsen, men at den cartesianske dualisme isolerer dem fra hverandre. 

I synopsisen av Meditasjoner over filosofiens grunnlag skriver Descartes f.eks. følgende: «[W]e 

are prompted to acknowledge that the natures of mind and body not only are different from one 

another, but even, […] contraries of one another» (Descartes 2009b, 39). Men gitt avansementene 

til den nye naturvitenskap, hersket det liten tvil om at materialismen kom til å seire i praksis. 
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Den cartesianske bevisstheten utvises fra den fysiske verden og blir nærmest impotent. 

Med denne isolasjonen blir begge sfærene, den tenkende og den utstrakte substansen, like livløse: 

«[P]ure consciousness is as little alive as the pure matter confronting it» (PL, 21). Det oppstår 

således to metafysiske alternativer, to konkurrenter, i lys av denne kunstige sonderingen, nemlig 

materialisme og idealisme. Men livet blir like uforklarlig for begge posisjoner. Materialismen arter 

seg som en rendyrket fysikalisme, mens idealismen ender opp i solipsisme. Det blir dermed en 

«double-faced ontology of death» (Ibid). Begge disse postdualistiske etterfølgerne har antatt den 

cartesianske, isolerende dualismen som sitt startpunkt, og kan ikke gi en fullverdig forklaring av 

hvordan livet oppstod (abiogenese), hva det essensielt er eller hvordan livet kommer til uttrykk. 

Den cartesianske dualisme spalter opp virkeligheten; den gjør livet, slik vi kjenner det i vår egen 

kropp og gjenkjenner det i andre levende vesener, uintelligibelt (PE, 208). Med Jonas’ ord: «It is 

absolutely impossible to form a sum total from magnitudes of space on the one side and qualities 

of feeling on the other» (MM, 170). Separasjonen er logisk, ontologisk og fenomenologisk ugyldig 

(MM, 171). De forblir abstraksjoner, fragmentariske restprodukter av dualismen: 

But inasmuch as ‘life’ is encountered within the totality of the physical facts, its understanding must mean 

precisely its reduction to this standard, that is, its explanation in terms of the lifeless. Descartes’ mechanistic 

theory of the organism, the animal automaton (the exemption of man was a mere inconsistency) is therefore 

a logical and unavoidable consequence from this whole metaphysical and epistemological principle which 

set the stage for modern science beyond its own brief historical hour (PL, 74) 

Jonas’ tese er at dette metafysiske bakteppet har påført oss en etisk blindhet. Vi observerer verden 

med et materialistisk tunnelsyn, med skylapper; vitenskapen pretenderer å være etisk nøytral, gitt 

at dens studieobjekter – naturen – kun er objekter i mekanisk bevegelse. Siden verdi betraktes som 

å oppstå i og med mennesket – det er en subjektiv, mental størrelse som mennesket projiserer over 

på materien – tolkes undersøkelser av naturen som verdifrie (PL, 195). All materie grupperes 

sammen, det differensieres ikke mellom dem: Steinen, blomsten og ulven er herunder identiske, 

like verdifrie, som følge av at de som rene utstrekninger, som passive objekter, står i opposisjon 

til menneskesubjektet, det presumptivt eneste bevisste (og selvbevisste) vesenet i verden.  

Jonas søker derfor å «break through the anthropocentric confines of idealist and 

existentialist philosophy as well as through the materialist confines of natural science» (PL, xxiii). 

Hans overordnete hensikt er å artikulere en filosofi om liv som innbefatter både en organisme- og 

bevissthetsfilosofi, da det organiske, selv på dets laveste nivå, «prefigures mind, and that mind 

even on its highest reaches remains part of the organic» (PL, 1). For å gi en adekvat ontologisk 
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beskrivelse av fenomenet liv, må man søke å overkomme det klassiske dualistiske skillet: «in the 

mystery of the living body both poles are in fact integrated» (PL, xxiii). Motsigelsene mennesket 

finner i seg selv – frihet og nødvendighet, relasjon og isolasjon, selvet og verden etc. – har deres 

rudimentære begynnelse i de mest primitive former for liv, «precariously balanced between being 

and non-being» (Ibid.). Det finnes gryende spor av intensjonalitet, bevissthet og frihet i selv de 

enkleste organismer. Liv finnes i møte mellom det mentale og fysiske. En forutgående 

undersøkelse av det som er, ontologisk, må være etikkens grunn: «[O]nly an ethics which is 

grounded in the breadth of being, not merely in the singularity or oddness of man, can have 

significance in the scheme of things» (PL, 284). Skillet mellom de to, og oppstykkingen inn i en 

«subjektiv» og «objektiv» sfære, er den moderne filosofiens skjebne (PL, 283). For Jonas må 

ontologien være primær, det værende må gis forrang: «Ontology may yet relocate the foundation 

of ‘ought’ from the ego of man, to which it has been relegated, to the nature of being in general» 

(Ibid.). Det normative bør avdekkes som å stamme og utstedes fra det værende. Jonas søker å 

overskride den (in)famøse problemstillingen kalt «den naturalistiske feilslutningen»: bevegelsen 

fra et deskriptivt er til et normativt bør.17 Det er, hevder Jonas, alltid allerede et «bør være» 

implisitt i all væren (IR, 44–50; se Morris 2013, 109–18). I ethvert levende vesen, qua levende, 

finnes en iboende verdi. Verdi er noe vi påtreffer i verden, in re, ikke noe vi projiserer over på den.  

Uten å her gå nærmere inn på de etiske implikasjonene av dette, men heller følge Jonas’ 

argument om at ontologien må komme først, vil jeg undersøke hans egen teori om hvordan liv, 

subjektivitet frihet og formål kommer til uttrykk i organismer. Det er spørsmålene om identitet og 

individualitet som gjør seg gjeldende – hvilke kriterier (kvaliteter, egenskaper) vi legger til grunn 

for at et vesen regnes som et subjekt, som et ontologisk individ. I det påfølgende kapittelet vil jeg 

utdype Jonas’ kritikk av materialismen og drøfte hans egen teori, hans filosofiske biologi.  

 
17 Den presumptive feilslutningen er basert i antakelsen om et logisk gap mellom observasjoner – nøytrale, verdifrie, 

«objektive» fakta – og verdidommer, utsagn som uttrykker noe av såkalt subjektiv karakter (jf. skillet mellom primær- og 

sekundærkvaliteter). Det hevdes således at deskriptive forhold ikke kan informere normative oppfatninger, at det er logisk 

ugyldig å utlede normative slutninger fra «rent» deskriptive premisser. Dette hviler på antakelsen om at det finnes «rene» 

beskrivelser av verden, uberørt av forutsetningene, presupposisjonene, de teoretiske rammeverkene og forestillingene – 

verdigrunnlaget – hos den som fremsetter dem. Motsatt vei blir det også tilfellet at verdier ikke kan påvirkes av fakta, 

beskrivelser av verden. Det er som om fakta og verdi befinner seg på to ulike virkelighetsplan, som to dualistiske størrelser. 

Dette mener jeg er feil, da de alltid påvirker hverandre: i) Våre verdier må ha en relasjon til den ytre verden, de må stemme 

overens med tingene der ute for ikke å bli virkelighetsfjerne; ii) Måten vi snakker om fakta på, hva vi tror og mener om dem, 

hvordan vi tolker og appliserer dem, er grunnleggende informert av måten vi mennesker er i verden på, som sosiale, 

deliberative og språklige vesener i et intersubjektivt fellesskap. Faktaene er formet av forskeren, av hypotesen, av 

eksperimentets avgrensning, av teoriens omfang og videre implikasjoner. 
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Kapittel 2 – Hans Jonas’ filosofiske biologi 

Dette kapittelet adresserer Jonas’ kritikk av den fysikalistiske forståelsen av individualitet. 

Jonas mener identitet forstått som numerisk likhet ikke evner å forklare forandring og 

kontinuitet over tid. Organismens selvopprettholdelse, dens dynamiske utveksling av materie 

med omgivelsene, viser oss at identitet er noe som kontinuerlig må bekreftes – en stadig 

pågående aktivitet organismen må engasjere seg i. Jonas peker på implikasjonene av Darwins 

evolusjonsteori, gir en aristotelisk lesning av forholdet mellom form og stoff, og skisserer en 

fenomenologisk tolkning av organismens innside. Han hevder at alle levende vesener besitter 

en gryende form for intensjonalitet, målrettethet, og dermed kimen til subjektivitet.  

Ifølge Jonas har individualitet lenge blitt betraktet som identisk med numerisk likhet. Det er 

materiens spatiotemporalitet – dens «her» og «nå» – som angir hvorvidt noe er et individ eller 

ei. Det er materien, dens kvantitative struktur, som betraktes som individualitetens prinsipp (PE, 

187). Dette gjør individualitet synonymt med noe rent ytre, noe som opptar plass; en ting er et 

individ ikke i kraft av hva det er, men snarere hvor og når det er. Hvis individualitet forstås 

som fysisk-numerisk likhet, kan spørsmålet om identitet besvares i form av ekstern beskrivelse: 

at entiteten er så og så lang, bred, dyp, opptar en viss plass i rommet osv. (PE, 191). Men her 

går noe kvalitativ viktig tapt. Jonas innvender at individualitet må forstås som tilknyttet en 

identitet som er gitt internt, som er umulig å separere fra idéen om det spesifikke individet (PE, 

187). Individualitet må avgjøres innenfra; man må teoretisere over hvordan det er å være 

individet, erfaringens subjektive karakter, dets «what-is-it-like-ness» som Thomas Nagel 

beskriver i sin kjente artikkel «What Is It Like to Be a Bat?» (1974). 

Anvender man et objektiverende tredjepartsblikk, går man glipp av organismens indre 

erfaringsdimensjon: den følte, kvalitative opplevelsen av seg selv og omverdenen. En 

materialistisk-reduktiv tilnærming til organisk liv evner ikke å forklare hvordan det levende 

individ erfarer det å være til, for seg selv (pour-soi, og ikke et blott og bart en-soi, for å låne et 

begrepspar fra Sartre).18 En entitet er et individ hvis den kontinuerlig bekrefter seg selv, 

opprettholder sin eksistens stilt overfor trusselen om ikke-eksistens. Kun entiteter «whose being 

 
18 Vi kan oversette Sartres pour-soi og en-soi til norsk med henholdsvis «for-seg-væren» og «i-seg-væren». Det sentrale 

ved distinksjonen er som følger: I-seg-væren er det grunnleggende eksistensmodus for objekter i verden: tingene som 

kun er, som eksisterer fullt og helt i seg selv, som ikke er klar over (altså bevisst på) seg selv. I-seg-væren er statisk 

materie, som ikke kan bli noe annet enn det det allerede er. For-seg-væren er derimot å ha denne tilgangen til seg selv, 

som en gryende erfaringen om at man – jeg – er, og at jeg er forskjellig fra andre (les autres). For-seg-væren er altså en 

slags refleksiv selvbevissthet, hvor jeg kommer til visshet om meg selv gjennom å erfare andre ting i verden som ikke 

er meg (Sartre 1956). For Sartre er det kun mennesket som besitter for-seg-væren, som kan initiere bevegelse innenfra 

seg selv, altså transcendere det umiddelbart gitte. Resten av verden – ja, alle organiske som anorganiske entiteter: 

huskatten så vel som solsikken eller elven – er blott og bart i-seg-væren, rene eksternaliteter. Sagt annerledes: Det er kun 

mennesket som har en «innside», et selv som er for seg selv. 
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is their own doing», entiteter hvis identitet over tid «[is] not the inert one of a permanent 

substratum, but the self-created one of continuous performance», regnes som reelle individer – 

subjekter – for Jonas (PE, 188–9). Jonas’ påstand er at denne formen for individualitet kun 

finnes i organismer, men i alle organismer; den er integrert i organisk væren som sådan. 

Individualitet sammenfaller (er koekstensivt) med det biologiske riket som helhet (PE, 189). 

Denne kvalitative identiteten, til forskjell fra fysisk-numerisk likhet (materiell homogenitet), 

forsvinner fra den reduktive naturvitenskapens domene. En følt dimensjon forsvinner.19  

2.1. Individualitet og numerisk likhet: Imot fysikalismen 

I atomismen eksemplifiseres individualitet gjennom atomet, entitetens minste konstitutive 

bestanddel. Ontologisk betraktet, hviler atomismen på en antakelse om at individualitet er 

identisk med hvorvidt tingen forblir den samme (kvantitative) størrelsen over tid: Ved tid B er 

atomet identisk med det det var ved den forutgående tid A (PE, 189). Følger man den 

atomistiske tankegangen til sitt logiske endepunkt, innebærer den at man ved tid A skal kunne 

telle hver minste bestanddel, enhver enkeltdel som individet samlet sett består av, for så å kunne 

oppspore dem igjen ved tid B og observere at de har forholdt seg på samme sted, i samme form, 

uten at noen forandring hadde skjedd annet enn at en viss tid (fra A til B) har passert.  

 Identitet blir ikke en gjøren, en aktivitet individet må engasjere seg for å opprettholde 

seg selv, for å bekrefte sin væren. Identitet blir noe rent statisk, en tom selvidentitet. Partikkelen 

gjøres «historisk», den gjøres nærmest immun mot tidens gang; over tid vil det ikke ha skjedd 

noe som indikerer at tid som sådan har passert (PE, 190). Individet vil alltid være den samme, 

uten å ha gjennomgått substansielle forandringer annet enn at dens distribusjon i rom forandrer 

seg som følge av ytre bevirkning (lineær kausalitet). Jonas skriver: «Physical identity rests on 

the continuity of the principia individuationis, space and time, that is, on the determinable form 

of the common receptacle, and is thus a matter of external reference» (PE, 191). 

Men numerisk likhet evner ikke å forklare forandring over tid. For hvis numerisk likhet 

er ensbetydende med hva tingen er, impliserer det at entiteter som utbytter materie og 

rekonfigurerer seg selv i en stadig aktiv opprettholdelse, ikke vil regnes som reelle individer. 

Det lyder absurd, gitt at hele den organiske verden – planter, dyr, selv mennesker – befinner 

seg i en slik dynamisk utvekslingsprosess, altså stoffskiftet: «[…] individuality as substantial 

 
19 Tenk bare på det klassiske eksemplet fra naturfagslærebøkene eller andre populærvitenskapelige verker, hvor 

man møter utsagn som «lyd er egentlig kun bølger» eller at sanselig rike, tidvis ubeskrivelige sensasjoner og 

følelsesmessige opplevelser som kjærlighet egentlig kun er et resultat av synaptiske forbindelser; fenomenet som 

sådan kan reduseres ned til utslipp av, og forbindelsen mellom, nevrotransmittere og andre biokjemiske eller 

elektromagnetiske reaksjoner i den fysiske hjernen. Her tar man en delsannhet og opphøyer den til å være den 

eneste (og uttømmende) forklaringen, en feilslutning Whitehead kaller «the fallacy of misplaced concreteness».  
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quality, is an organic and only an organic phenomenon, and that for the organism it is an 

essential phenomenon» (PE, 189). Følgelig vil atomismens metodologiske kriterier for 

individualitet effektivt ekskludere det vi sedvanligvis, prima facie, anser som individer.  

Jonas illustrerer poenget om organismers forandring over tid med et tankeeksperiment. 

Han går ned til det mest fundamentale (mikroskopiske) nivået av organisk liv, og tar 

utgangspunkt i amøben (protozo), en encellet organisme uten nervesystem eller 

kretsløpsorganer. La oss anta at amøben som helhet ble merket med et tegn som gjorde at vi 

kan identifisere den ved en senere anledning, i tillegg til at hver minste bestanddel i amøben 

også ble merket. Følger man atomismen, ville hver minste del av amøben som man markerte 

befinne seg på samme sted, i samme form, etter en viss tid. Men ved nærmere inspeksjon viser 

det seg at mange av de individuelle delene er borte, mens nye deler uten merke har kommet til. 

Og til tross for at de minste bestanddelene har forandret seg, ville det kollektive merket på 

amøben være intakt. Selv om amøben er intakt og ligner på seg selv sammenlignet med forrige 

inspeksjon, er materien den består av totalt forandret (PE, 191–2). 

Hvis man legger til grunn at individualitet er identisk med numerisk likhet, vil entiteten 

(amøben) være en fullstendig annen når vi så oppsporer den igjen og bevitner at dens materielle 

konfigurasjon har forandret seg. Men ingen biolog ville hevdet at vi her har å gjøre med et annet 

individ. Snarere tvert imot: Individet er det samme, forblir den samme, selv om dens fysiske 

komponenter forandres, forsvinner fra organismen, og nye deler kommer til, subsumeres under 

og integreres inn i organismens hele. Hva viser dette? Jo, at individualitet ikke er synonymt 

med kvantitet; det levende individet eksisterer på ett tidspunkt som én sammensetning av stoff, 

men det er ikke identisk med dette stoffet – individet er allerede på vei forbi det (PE, 192–3). 

Atomismen begår en tankefeil, feilslutningen Alfred North Whitehead kaller «fallacy of 

misplaced concreteness». Den tar noe abstrakt – en delsannhet, en enkeltobservasjon av 

individet, isolert fra dens relasjoner og omgivelser – for å være noe konkret, en uttømmende 

definisjon av hva individet er. En ting isoleres fra omverdenen, fra konteksten den inngår i og 

nettverket den er en del av, slik at man kan undersøke egenskaper ved studieobjektet som 

pretenderer å holde generelt for alle ting av samme art. Det er en «romliggjøring» 

(spatialisation) hvor studieobjektet – her: organismen – tas for å være intet mer enn dens ytre 

attributter, summen av enkeltdelene (Whitehead 1997, 50–1). Det overser det faktum at intet 

levende vesen finnes i isolasjon, i et vakuum à la en klassisk laboratoriesetting, men snarere er 

kjennetegnet av dens tilknytningen til omgivelsene. Naturvitenskapens sannheter – dens 

måleresultater – sier kun noe generelt om en klasse/kategori av ting. Den sier ikke noe om 
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særegne egenskaper/kvaliteter ved det enkelte objekt/fenomen (Hverven 2018, 176–7). Den 

tvinger heterogene fenomener inn i en homogen kategori, visker ut all kvalitativ forskjellighet.  

Dette er ett av hovedpunktene i Jonas’ kritikk av den positivistiske naturvitenskap: Dens 

erkjennelsesteoretiske, sågar «vitenskapelige» gehalt, er metodologisk snarere enn ontologisk. 

Den reduktiv-analytiske metoden gis forrang, hvorpå epistemologien følgelig får diktere 

ontologien; undersøkelser av det som er, og hva det er, blir underordnet spørsmålet om hva og 

hvordan vi kan vite noe om det (PL, 200). Charles Taylor hevder en slik forrang, «the primacy 

of the epistemological», er et gjennomsyrende kjennetrekk ved moderne filosofi: tendensen til 

å tenke på hva som er gjennom spørsmålet om hvordan vi kan vite noe om det (1995, 34). Det 

medfører at metafysiske spekulasjoner gjøres avhengige av en epistemologi, mens 

epistemologien selv ikke hviler på spesifikke metafysiske teorier. Arven fra Descartes’ 

skeptiske program innebærer at vi aldri kan vite noe med sikkerhet om den ytre verden – man 

kan alltid tvile. Ergo er det innover mot oss selv, mot det vi har direkte tilgang til 

(subjektiviteten, sinnet), vi må vende oss. Epistemologien blir selvrefererende, den innhenter 

sin legitimitet fra seg selv, som en slags «ren» rasjonalistisk erkjennelsespraksis (Ibid., 3–5).  

Metoden er kun suksessfull hvis man bedømmer den etter kriteriene metoden selv har 

satt. At metoden på forhånd hevder at man ikke kan vite noe om hvordan det er å være et annet 

vesen, at den avviser samtlige immaterielle årsaksforklaringer (immanent teleologi), er ikke 

nødvendigvis bevis på at det ikke eksisterer. Det viser kun at metoden ikke er adekvat nok rustet 

til å fange opp og forstå disse fenomenene. Eksklusjonen av teleologi er ikke et resultat av 

induktive undersøkelser, men heller en a priori avvisning (PL, 34). Siden finalårsaker ikke er 

matematisk kalkulerbare, vil de allerede fra starten av befinne seg utenfor den vitenskapelige 

verifikasjonens domene (O&F, kap. 1, 33). Betydningen av metodens forrang impliserer ikke 

kun at man har en tendens til å finne det man på forhånd leter etter, men at den tilslører – eller 

ekskluderer som premiss – fenomeners heterogenitet, mangfoldet i verden; gjennom 

homogeniserende, kommensurabilitetsforsterkende kriterier, avskrives mulighetene for at det 

kan være annerledes (Vetlesen 2019, 62). Det fremviser, ifølge Jonas så vel som Taylor, at 

epistemologien allerede hviler på en mekanistisk ontologi. Et mekanistisk verdensbilde tas for 

gitt, snikes inn som vitenskapens metafysiske sine qua non. 

2.2. Darwins evolusjonsbiologi: Et ambivalent paradigme  

I den klassiske, fysikalistiske ontologi gjøres identitet til et spørsmål om eksternaliteter: høyde, 

lengde, bredde, dybde, romlig plassering, osv. (PL, 81–2). All bevegelse innad i naturen må 

dermed skyldes at de blir beveget; all forandring må komme utenfra, fra en årsak utenfor det 
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som blir bevirket. Cartesiansk dualisme skapte problemet om hvordan en viljesakt, volisjon, 

kan bevege et lem. Siden lemmet er en del av den fysiske verden, kan den kun beveges av andre 

fysiske legemer, en forutgående årsak (PL, 61). Det lyder kontraintuitivt. Hvordan kan det da 

ha seg at mennesket kan bestemme seg for å gå, tenke seg om og gjøre en beslutning innvendig, 

for derav å initiere ytre bevegelse?20 Hvordan kan det ha seg at for eksempel en solsikke vokser, 

og sakte men sikkert strekker seg i retning av sollyset, uten at noen eksterne krefter drar den i 

retningen? Er dette et produkt av et tilfeldig sjansespill, enn si statistisk beregnelige variasjoner 

mellom de mekaniske naturkreftene, eller er det et tegn på en gryende form for intensjonalitet?  

Etter Descartes hadde materialismen de facto vært rådende ontologi, hevder Jonas. Med 

Charles Darwin (1809–1882) inntrer et nytt paradigme, den moderne evolusjonsbiologiske 

materialismen. Jonas tolker inntoget av Darwins evolusjonsteori som en dialektisk, rettere sagt 

ambivalent, hendelse: (i) idéhistorisk sett, signaliserer den materialismens endelige seier over 

dualismen; men (ii) filosofisk sett, bærer den samtidig med seg kimen til å overvinne begge 

(PL, 57–8; Fidjestøl 2004, 70). Der det panmekanistiske verdensbildet betraktet naturens 

bestanddeler som statiske ting, viser darwinismen at organisk liv befinner seg i en stadig 

tilblivelsesprosess. Med reproduksjonen gjenskaper arter seg selv gjennom nye individer, noe 

som virker å forutsette arter som genus, et vedvarende prinsipp, en idé eller form: «In terms of 

cause-effect relation, then, the parent accounts not only for its offspring’s existence, but also 

for its offspring’s form by its own possession of the selfsame form» (PL, 42). 

Det kan først virke som at evolusjonslæren peker frem mot en naturvitenskapelig 

rehabilitering av teleologiske årsaksforklaringer. Men nei, darwinismen tolker evolusjon i lys 

av betingelser istedenfor essenser, og utvikling forstås som sjansevariasjon. Den enkelte 

organisme er således ikke en individuell manifestasjon av en idé om arten, men en tilfeldig 

kombinasjon der genetisk mutasjon og sannsynlighet spiller dominerende roller (PL, 43–4, 50).  

I Darwins evolusjonsbiologi betraktes altså reproduksjonen som en kontingent og 

formålsløs prosess: «[T]here is the complete concourse of causes but no reason for the system 

as it happens to exist» (PL, 49). Naturlig seleksjon er negasjonen av teleologi, hevder Jonas, 

siden den ikke er basert på en favorisering av ønskverdige (formålstjenlige) egenskaper, men 

heller en favorisering gjennom eliminering av ikke-ønskelige egenskaper (PL, 50–1). Med 

naturlig seleksjon som drivkraften bak artsdannelsen, gir darwinismen en fullstendig mekanisk 

 
20 Dette blir også et problem for epifenomenalismen, som hevder at sinnet kan påvirkes av fysiske fenomener og 

prosesser, men at denne kausale påvirkningen kun gjelder én vei, fra det fysiske til det mentale, og ikke vice versa 

(Robinson 2019). Bevisstheten blir kun et kraftløst epifenomen, et biprodukt av fysiske hendelser: et derivativt 

eller sekundært fenomen uten noen reell innvirkning på den materielle virkelighet (PL, 88).   
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forklaring på naturens prosesser. Dette er en monumental filosofisk hendelse, som ifølge Jonas 

absolutterer eksklusjonen av teleologi, signaliserer nominalismens endelige seier over realisme, 

bekrefter den moderne antiplatonisme, og gjør materialisme til rådende ontologi (PL, 45).  

Men darwinismen er et tveegget teoretisk sverd, da den paradoksalt nok samtidig legger 

til rette for en gjenreisning av alle prinsippene den ekskluderer. Med den vitenskapelige 

tilbakeføring av mennesket til naturen, viser den for alvor det genetiske og værensmessige 

slektskapet vi deler med andre organiske livsformer. Mennesket har utviklet seg fra andre arter, 

noe som åpner for at de antatt særskilte menneskelige egenskaper ikke nødvendigvis er særegent 

menneskelige. Mennesket kan ikke lenger betrakte sinnet som «discontinuous with prehuman 

biological history» (PL, 57). Evolusjon i seg selv impliserer en plastisitet ved væren, og dens 

kontinuitet gjør det umulig å anse mentale fenomener som «the abrupt ingression of an 

ontologically foreign principle at just this point of the total flow» (Ibid.). Man kan ikke stadfeste 

ett nøyaktig øyeblikk i evolusjonens gang som signaliserer skiftet fra livløs materie til levende 

subjekt. Egenskapene må ligge latent i alle organiske vesener som sådan, og gradvis komme 

sterkere til uttrykk. At vi ikke kan vite hvordan de opplever seg selv og verden, er ikke 

nødvendigvis et bevis på at de ikke gjør det. Vår epistemiske begrensning kan ikke sette 

grensene for ontologien. Selv med epistemisk usikkerhet kan mennesket, i kraft å ha en indre 

følt opplevelse av seg selv, teoretisere seg frem til hvordan det er å være en organisme:  

The observer of life must be prepared by life. In other word, organic existence with its own experience is 

required of himself for his being able to make that inference which he does make all the time, and this is 

the advantage – perennially disowned or slandered in the history of epistemology – of our ‘having’, that 

is, being, bodies. Thus we are prepared by what we are (PL, 82).  

Erfaringen, den mest grunnleggende opplevelsen av å være til – for seg selv (internt) og i verden 

(eksternt) – må være erkjennelsesteoriens utgangspunkt. Jonas mener denne dobbeltheten, 

mellom en innside og en utside, finnes i alle levende vesener, og hevder den opprinner i og med 

stoffskiftet, det grunnleggende fellestrekket for alt organisk liv. 

2.3. Stoffskiftet: Form og stoff  

Stoffskifte (engelsk: metabolism; tysk: Stoffwechsel) er samlebetegnelsen på mangefasetterte 

aktiviteter hvor en organisme tar til seg næring, skiller ut avfallsstoffer, samt vedlikeholder dens 

fysiologiske så vel som biokjemiske struktur. Formålet med stoffskiftet er å skaffe energi til 

livsnødvendige prosesser, ergo er stoffskiftet den mest fundamentale forutsetningen for – og 

det karakteristiske uttrykket for – alt liv. Dette er ikke et rent morfologisk faktum, en automatisk 

prosess, men en dynamisk aktivitet organismen kontinuerlig må engasjere seg i. Selv om 

organismen utskifter sine materielle deler, forblir den den samme. Jonas beskriver det slik: 



24 
 

In this remarkable mode of being, the material parts of which the organism consists at a given instant are 

to the penetrating observer only temporary, passing contents whose joint material identity does not 

coincide with the identity of the whole which they enter and leave, and which sustains its own identity by 

the very act of foreign matter passing through its spatial system, the living form. It is never the same 

materially and yet persists as its same self, by not remaining the same matter (PL, 75–6). 

Stoffskiftet er ikke en perifer aktivitet der organismen simpelthen bytter ut enkelte 

overskuddsdeler. Nei, i stoffskiftet forandrer organismen selve sin struktur, de konstitutive 

byggesteiner (gener, celler, molekyler, vev, organer) som gjør den til det den er. Stoffskiftet er 

ikke en funksjon organismen har, men noe organismen gjør, og dermed er (PL, 78). Det er en 

livspraksis, totaliteten av aktivitetene den utfører. Måten organismen kommer til å bli det den 

er, er gjennom det den gjør. Denne tolkningen minner om Aristoteles’ begrep om ergon,21 den 

karakteristiske virksomheten en entitet engasjerer seg i: en aktivitet som er både er deskriptiv 

(beskriver hva den gjør) og normativ (setter standardene for hva den burde gjøre, og på hvilken 

måte). Det er ikke en ekstern standard som organismen får utenfra, men dens egen interne 

standard. Organismen er levende som følge av at den stadig bekrefter sitt liv stilt overfor den 

allestedsnærværende trusselen om død; eksistens er utøvelse (performance) (PE, 195).  

Denne prosessen kan forstås teleologisk, ifølge Jonas. Når livet ikke er et simpelt 

faktum, en passiv fortsettelse, men snarere en aktiv selvskapelse og selvbevarelse, utviser 

organismen en grunnleggende omsorg for seg selv, en interesse av å leve videre. Stoffskiftet er 

en selvinitiert og selvrealiserende prosess hvor organismen kommer til væren. Organismen er 

aktiv, aldri statisk; den er alltid bekreftende, opprettholdende og tilblivende. Den utvikler seg 

altså med henblikk på et bestemt formål (telos), hvorav dette formålet er livet som sådan. Denne 

minimumsomsorgen organismen utviser for sin egen eksistens, dens streben etter å fortsette å 

være, mener Jonas svarer til Spinozas begrep om conatus. Spinoza definerer begrepet på 

følgende måte i Etikken: «Den streben hvorved enhver ting streber etter å vedbli i sin væren, er 

ikke noe annet enn tingens faktiske vesen» (PE, 198; Spinoza 2009, del 3, prop. 7).  

 I prosessen som her er beskrevet, viser det seg at organismens forhold til materien er 

tvetydig: «[T]he materials are essential to it specifically, accidental individually» (PL, 80). 

Materien er nødvendig, men ontologisk sekundær: «Indeed, the form is the nature more than 

the matter is» som Aristoteles skriver i Fysikken (II.1, 193b5). Organismen er altså essensielt 

avhengig av materie for å leve i det hele tatt, men siden den stadig utskifter den, må det som 

konstituerer dens individualitet og identitet være noe annet (PE, 194).   

 
21 Ergon kan oversettes med «funksjon», «gjøren», «aktivitet» eller «arbeid». Aristoteles’ ergon-argument er 

riktignok orientert mot menneskets streben etter å oppnå det høyeste godet, lykken (eudaimonia), som Aristoteles 

forstår som «[the] activity of the soul in accord with virtue in and, if there are more virtues than one, then in accord 

with the best and most complete» (NE, I.7, 1098a16–17). Men selv om Aristoteles konsentrerer seg om mennesket, 

er argumentet like fullt basert på en teori om naturlige formål, altså en teleologisk tilnærming til biologi.  
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Det klassiske eksemplet om Thesevs’ skip brukes ofte for å fremvise vanskelighetene 

ved å stadfeste hva identitet er. Paradokset handler i grove trekk om hvorvidt et objekt er samme 

objekt selv når dets komponenter er fullstendig erstattet. Etter at samtlige deler er byttet ut og 

nye er lagt til, er skipet tross alt komplett forandret. Men hvor mye skal egentlig til før skipets 

identitet forsvinner? Hvor stor andel av dens totale oppbygning må forsvinne før det har blitt et 

annet skip? Man kan også tenke seg at noen skaper en eksakt replika av skipet, men vil det da 

være det samme skipet? Jonas vil mene at i tillegg til likhet i form, må det også være en 

spatiotemporal kontinuitet i dets materielle representasjon, slik at skipet har en ubrutt sekvens 

av fysisk tilstedeværelse som dermed konstituerer objektets historie (PE, 194).  

Men denne analogien gjelder kun for artefakter, og lar seg ikke overføre på organismen. 

Organismen blir nemlig ikke forandret utenfra, av en annen aktør på utsiden av den, men 

forandrer seg selv innenfra; den er «its own agent for change» (PE, 195). Jonas bruker 

paradokset for å fremvise forskjellene mellom organismer og artefakter. Han opponerer derved 

også mot maskinanalogien, tendensen til å tenke at funksjonene hos en maskin og en organisme 

er prinsipielt like, eksempelvis ved å hevde at en organismens stoffskifte – inntaket av næring, 

utskillelse av avfall – ligner måten en hvilken som helst automatisert motor tilføres og 

forbrenner drivstoff (PL, 76; Fidjestøl 2004, 71). Dette er et kategorimistak av flere grunner: i) 

En maskin skifter ikke ut sin egen materie, det er noen andre som gjør det for den; ii) En maskin 

kan skrus av og på og fremdeles være det samme, mens organismen alltid må være på, da den 

kan ikke skrus av uten å samtidig dø – ergo er stoffskiftet eminent ikke-valgbart; iii) Hos 

maskinen er dens struktur og funksjon to ulike ting,22 mens det er ett og det samme hos 

organismen; iv) Maskinen er ikke uløselig tilknyttet sine omgivelser, slik organismen er 

fundamentalt avhengig av sitt umiddelbare nærmiljø for å opprettholde stoffskiftet (Ibid.).  

Jonas aktualiserer på denne måten det aristoteliske skillet mellom form og stoff. Levende 

vesener består av både form og stoff, til forskjell fra ikke-levende artefakter, som alltid kun er 

statisk materie. Mens stoffet er det organismen består av, er formen det som vedvarer gjennom 

forandringen. Her snus det ontologiske forholdet på hodet: Formen er essensen, mens materien 

er aksidensen (PL, 80). Jonas’ formbegrep er nært beslektet Aristoteles’ eidos eller morphê, slik 

det tilkjennegis i blant annet Fysikken (bok II) og Metafysikken (bok VII-IX). I De Anima 

anvender Aristoteles begrepet om form synonymt med «sjel» eller «psyke», og skriver blant 

annet at «The soul, then, must be a substance as the form of a natural body that is potentially 

 
22 Maskinens finalårsak, dens formål, ligger utenfor den; det avhenger av hvem som tar den i bruk, og til hvilke 

formål – i hvilke kontekster – maskinen anvendes (PE, 208). Det skapte objektet har ikke et iboende formål som 

ligger i selve objektets struktur, men at det varierer alt ettersom hvem som bruker objektet, og hva det brukes til.  
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alive […] soul is the first actuality of a natural organic body […] [and] the cause and the 

principle of the living body» (DA, II.1, 412a20, 412b5, 415b10). 

Det er viktig å understreke at Jonas ikke tenker form og stoff som to adskilte entiteter 

eller sfærer. Selv om vi kan snakke om organismens «sjel», menes det ikke her en metafysisk 

substans utenfor den fysiske virkeligheten, en immateriell og oversanselig form à la en platonsk 

idé. Det ville tvert imot ikke forklart hvordan formen kommer til uttrykk i den levende kroppen, 

og heller gjort kroppen til en marionett, et tomt skall (PE, 193). Formen kan forstås som en 

slags struktur, et mønster, et identitetsprinsipp eller en levende idé om organismen. Den er 

ontologisk primær siden den gjør organismen til det den er; formen organiserer materien, 

istandsetter organismen til å utføre dens essensielle aktiviteter, gjør den kapabel til å utføre sin 

funksjon. Til tross for at formen har forrang, opptrer den alltid i/sammen med materien 

(hylomorfisme). Den er både materiell og immateriell: immateriell fordi den ikke kan reduseres 

ned til materien; materiell fordi den alltid opptrer i, med og gjennom materien. Jonas’ poeng 

har tydelige hegelianske undertoner: formen er ikke abstrakt, men konkret; den kan kun 

eksistere, være til, når den realiserer seg i og gjennom noe annet.  

En organisme må ha materie å manifestere seg i, den må alltid materialisere seg. Jonas 

hevder imidlertid at det er feil å tenke at organismens identitet er det samme som dens materie. 

Alt stoff er tross alt flyktig og midlertidig; molekylene og atomene er bare på en kort visitt 

innom kroppen (Hverven 2018, 189). Det er en dialektisk spenning mellom form og stoff, som 

Jonas kaller organismens trengende frihet. Hva består dette forholdet i?  

2.4. Livets innside og naturlige formål  

I Platons dialog Cratylus siteres Heraklit av Sokrates på at «ingen kan tråkke i den samme elven 

to ganger», da elven aldri forblir det samme, ei heller vil personen som tråkker i den være den 

samme ved en senere anledning (402a–b). Det skjer en forandring over tid, som gjør at de deler 

man tidligere bestod av, nå er falt bort. For å illustrere argumentet på en mer gjenkjennelig 

måte: Mennesket gjennomgår også stoffskifteprosessen, og det på en relativt tilsvarende måte; 

cellene i kroppen vår reproduserer seg, byttes ut, og regenereres. Men forsvinner en del av deg 

hver gang et rødt blodlegemes livsspann er avsluttet? Hva med når noen forandrer seg ved å gå 

ned i vekt, har de da endret sin identitet, og sågar blitt et nytt individ, en ny person? Nei, her 

hevder vi at man fremdeles er den samme, til tross for at man befinner seg i en fullstendig «ny» 

kropp. Vår stofflige komposisjon skiftes ut og forandres bestandig, men det rokker ikke ved vår 

identitetsmessige kontinuitet. Man er ikke kun sin kropp – en konstellasjon av celler, molekyler 

og biokjemiske prosesser – men noe mer; man er seg selv.  
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 Som Darwin viste oss, er det et evolusjonært slektskap mellom mennesket og resten av 

den organiske verden. Jonas hevder derfor vi kan anta at den innsiden vi finner i oss selv – 

erfaringen av subjektivitet, følelsen av å være et selv, et jeg i førsteperson entall – ikke springer 

ut som en ontologisk overraskelse på en livløs verdensscene, men heller at den ligger latent i 

alt organisk liv. Subjektivitet må eksistere som et spekter langs naturens kontinuum, det virker 

plausibelt å anta at alt liv har en slik innside, ifølge Jonas. Erfaring er tross alt ikke et 

epifenomenalt sidespor, men sentralt for enhver forståelse av hva det vil si å leve.  

Jonas benytter seg her av en regressiv fenomenologisk tilnærming, som innebærer at 

han starter med mennesket og jobber seg bakover/nedover langs den evolusjonære trappen – 

helt ned til de minste organismer (Donnelley 2008, 272). Det betyr ikke at menneskelig 

subjektivitet tjener som analogi (Lindberg 2005), ei heller at subjektivitet uttrykker seg på en 

mer eller mindre identisk måte i naturen; subjektivitet impliserer ikke nødvendigvis bevissthet, 

som er tilfellet hos mennesket (Donnelley 1989, 647). Det vesentlige er heller at Jonas starter 

med den erfaringen som er umiddelbart kjent for oss, erfaringen av å være levende kropper med 

en «innside».23 For Jonas er nettopp poenget at vi, i oss selv, erfarer og erkjenner at livet ikke 

kan reduseres til hverken enkle materielle forbindelser eller en immateriell, kausalt impotent 

bevissthet; vi er en psykofysisk enhet. Vi har en kvalitativ erfaring av å være oss selv, i kontrast 

til andre, til verden; jeg er meg og du er deg. Som Jonas skriver: «[T]he point of life itself: its 

being self-centered individuality, being for itself and in contraposition to all the rest of the 

world, with an essential boundary dividing ‘inside’ and ‘outside’» (PL, 79).  

Jeg er for meg selv og i verden på én og samme tid, innadvendt og utadvendt. Hvis noen 

hadde sagt at en ren fysisk beskrivelse à la «du er 180 cm høy og 75 kilo tung» er uttømmende 

for hva og hvem jeg er, ville jeg protestert og henvist til min personlighet, min historie, min 

identitet. Dette prinsippet overfører Jonas på sin fenomenologiske beskrivelse av organismen. 

Han søker å ta stilling til organismen innenfra, med et førstepersonsperspektiv, istedenfor den 

tredjepersonsbeskrivelsen som kjennetegner naturvitenskapens objektiverende blikk.  

Uansett hvor langt ned i det organiske riket man måtte komme, kan man ikke utelukke 

at en slik innside, innoverrettethet (inwardness), finnes: «As subjectivity is in some sense a 

surface phenomenon of nature – the visible tip of a much larger iceberg – it speaks for the silent 

interior beneath» (IR, 71). Uavhengig av hva man kaller denne innoverrettetheten (følelser, 

 
23 Det er denne fordelen vi har over fysikeren James Jeans’ «guddommelige matematiker», som Jonas polemiserer 

mot i essayet «Is God a Mathematician?». For, hvis Gud hadde vært den «store arkitekten» eller «rene 

matematikeren» som Jeans hevder i boken The Mysterious Universe (1930), ville vi kun fått en delforklaring av 

kosmos. Vi ville fått de utstrakte, målbare entitetene analysert og kartlagt, men hvordan det er å leve, altså følelsen 

eller erfaringen av å være, ville forblitt ukjent (PL, 87).  
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reseptivitet, reaksjon, volisjon osv.), så besitter entiteten en sensitivitet. Selvopprettholdelsen 

er et grunnleggende uttrykk for en selvomsorg, en selvinteresse, en årvåkenhet/oppmerksomhet 

overfor egne behov. Kun ved å være sensitivt kan livet være aktivt (MM, 69). Enten det gjelder 

blomsten som strekker seg mot lyset, løven som jakter på potensielle byttedyr, eller mennesket 

som tilfører kroppen næring etter fysisk anstrengende aktivitet, ligger det en «quality of felt 

selfhood, however faint its voice» (PL, 84). Hvor skulle skillet eventuelt blitt trukket? Hvor 

starter og hvor stopper denne innsiden? I amøben, treet, solsikken, katten eller hesten?  

 På samme måte som vi føler sult, kjenner også selv de minste organismer dette behovet 

for næring. De utviser en irritabilitet: en reseptivitet overfor, og minimumsevne til å respondere 

på, ytre og indre stimuli – ekstern påvirkning så vel som internt følte behov (PL, 99). For å 

imøtekomme disse behovene strekker organismen seg ut i rom, henimot sine omgivelser for å 

innhente næring for å opprettholde stoffskifteprosessen. Denne «spatiale selv-transcendensen», 

en åpenhet mot verden, er fundert i formens transcendens av materien (PL, 84). Dette fremviser 

at den organiske friheten er dialektisk. Friheten til å transcendere, altså strekke seg ut i rom, er 

også nødvendigheten av å gjøre det: «The self-transcendence of life […] springs from the 

primary antinomy of freedom and necessity inherent in organism as such» (PL, 84).  

Med et enkelt bilde: Blomsten som står i skyggen, vil gradvis strekke seg mot den 

nærmeste flekken med sollys. Hadde den ikke gjort dette, ville den visnet hen. Blomsten lever 

med ett mål for øyet, nemlig å fortsette livet – den utviser en målrettethet (purposiveness). Dens 

«kan» er også dens «må»; når den først er i live, må den fortsette å leve (MM, 68). Selvidentitet, 

som i livløse ting kun er et logisk attributt og intet mer enn en tautologi, er hos levende vesener 

et ontologisk meningsfullt kjennetegn – noe som konstant blir oppnådd av organismen (MM, 

66). Mens rene objekter kan bestemmes utfra deres fortid, må organismen defineres utfra hva 

den er på vei til å bli: «[L]ife is essentially also what it is going to be and just becoming» (PL, 

86). Organismen retter seg alltid fremover, mot det den er på vei til å bli, skal utvikle seg til. Vi 

forstår hva en kokong er i kraft av at vi forstår hva den skal bli – et fullvoksent insekt. Jonas 

hevder alle levende vesener, i kraft av å strekke seg ut i rom, også strekker seg ut i tid. Den 

spatiale transcendensen komplementeres av – rettere sagt: åpner opp – en fremtidshorisont:  

The internal direction toward the next impending phase of a being that has to continue itself constitutes 

biological time; the external direction toward the co-present not-itself which holds the stuff relevant to its 

continuation constitutes biological space. As the here expands into the there, so the now expands to the 

future (PL, 86; min kursivering).  

Organismen vender seg alltid utover og innover: ut mot verden, inn mot seg selv. Samtidig 

strekker den seg utover og forbi seg selv, det den er hic et nunc, og henimot det den kommer til 
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å bli (PL, 85). Organismer overskrider det umiddelbart gitte i tid og rom, i kraft av å strekke 

seg utover og fremover; de er, med andre ord, fremtidsorienterte. Alt hva organismen foretar 

seg, gjøres med henblikk på overlevelse. Den formålsrettede, fremtidsorienterte aktiviteten alle 

organismen utviser, er ikke noe som kommer i tillegg. Det er ikke kun et annet aspekt ved dem, 

eller en alternativ tolkning av deres eksistensmodus. Nei, det er deres grunnleggende 

teleologiske væremåte, ifølge Jonas (PL, 90). På samme måte som man ikke kan beskrive 

oppbygningen av og funksjonen til et øye uten å ta i betraktning formålet ved øyet, syn (å se), 

kan man heller ikke beskrive organismens væren uten å ha i mente hva den er ment å gjøre: 

At all events, the teleological structure and behavior of organism is not just an alternative choice of 

description: it is, on evidence of each one’s own organic awareness, the external manifestation of the 

inwardness of substance. To add the implications: there is no organism without teleology; there is no 

teleology without inwardness; and: life can be known only by life (PL, 91).  

Teleologien det her er snakk om, er en immanent teleologi, hvilket innebærer at formålene 

ligger i selve organismen (in potentia), og sågar aktualiseres gjennom dens karakteristiske 

livsaktivitet, dens aktive streben (in actu). Formålene er kjent innenfra, og ikke alltid synlig 

utenfra. Når vi betrakter noen utenfra, kan vi kanskje forklare hva de gjør, men i visse tilfeller 

kan vi ikke nødvendigvis forstå hvorfor (IR, 72). Uten henvisning til organismens formål, kan 

man ikke forstå alle de dynamiske prosessene som kjennetegner organisk liv.  

2.5. Omsorg for selvet, omsorg for arten?  

Til noen av disse refleksjonene kunne man spurt: Hvis organismen utviser en grunnleggende 

omsorg for seg selv, sin væren, gjennom å strekke seg ut i tid og rom, kan man også tenke seg 

at dette går forbi den individuelle organismen? Kan vi også tenke oss at organismen, gjennom 

reproduksjonsprosessen, også utviser en omsorg for artens overlevelse? Siden Jonas legger seg 

tett opp mot en aristotelisk tolkning av naturlige tings formålsrettede aktivitet, ville man kanskje 

også forventet at han betraktet reproduksjonen som en del av denne naturlige teleologien, siden 

reproduksjon i Aristoteles’ naturfilosofi er et mål som alle organismer søker i kraft av sin form.  

I boken Reinhabiting Reality skriver den australske miljøfilosofen Freya Mathews om 

den filosofiske (metafysiske) logikken bak fruktbarhet og reproduksjon, og har formuleringer 

som like gjerne kunne vært skrevet av Jonas (og, kunne man kanskje sagt, som han burde ha 

skrevet). Mathews skriver: «In the processes underlying fertility, the germ of the new takes 

shape in the depths of the already given and preserves the essence, the ‘spirit,’ of the given. The 

already given then grows old and decomposes into the mulch from which the new will grow, 

but the new carries the essence, the preview derived from that which preceded it, into the future» 

(2005, 94). Formen preserveres gjennom tid og forandring. Nytt liv blomstrer opp, men vokser 
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alltid i takt med forgjengernes rytme. Når den individuelle organismen fastholder og 

videreutvikler sin egen form, er den ikke kun egosentrisk, men også altruistisk hva gjelder 

bevarelsen av arten den tilhører. Den sørger for at livet kan fortsette, selv etter at dens eget liv 

er et tilbakelagt kapittel. Formens kontinuitet ligger i hjertet av fruktbarhet, mener Mathews, 

og påpeker at fruktbarhet hos levende organismer «affords a thread of storied or poetic identity 

linking past to future, an identity in which all living things, and ultimately things in general, 

share as long as conditions of fertility prevail» (Ibid.).  

Reproduksjonen er underbehandlet hos Jonas – han adresserer det ikke eksplisitt 

(Hverven 2016, 98) – men vi kan likevel se at dette er et tema som opptar ham. I essayet 

«Philosophical Aspects of Darwinism» skriver han at de organiske individene, gjennom 

reproduksjonen, virker å gjenskape arten gjennom partikulære instansieringer 

(enkeltorganismene), noe som vitner om at arter (genus) er et vedvarende prinsipp, en idé eller 

en form (PL, 42). Selv om Jonas i hovedsak beskjeftiger seg med spørsmålet om 

enkeltorganismens form, og den formålsrettede (teleologiske) streben etter å fortsette å være 

det den er, er det kanskje ikke utenkelig at vi også kan overføre dette på arter som sådan. Men, 

som sagt, behandlingen av reproduksjon er uteblivende i Jonas’ filosofiske biologi.  

2.6. Anklager om projisering   

En annen innvending som gjør seg gjeldende etter denne utlegningen, er spørsmålet om hvordan 

vi kan gjenkjenne subjektivitet og naturlige formål i andre levende organismer. Den franske 

filosofen (og Jonas-kritikeren) Renaud Barbaras spør om ikke Jonas trekker en ugyldig induktiv 

slutning fra ytre tegn på subjektivitet – som ikke trenger å være noe mer enn enkle tegn, 

bevegelser som vi mistolker – til subjektivitet som reelt iboende ethvert levende vesen. Går 

Jonas i den klassiske projiseringsfeilen (Barbaras 2010, 94), og slutter fra at mennesker har 

formål, som vi kan erkjenne intrasubjektivt, til at alle organismer har det samme? Med andre 

ord: Antropomorfiserer Jonas en muligens (og egentlig, vil mange hevde) formålsløs natur? 

Spørsmålet virker betimelig, så la meg adressere det en gang for alle. Aller først: I 

artikkelen «Life, Movement, and Desire» hevder Barbaras blant annet at vi ikke kan se til 

biologien (som Jonas gjør) for å undersøke fenomenet liv, fordi «life escapes the reign of 

exteriority» (2008, 5). Barbaras’ hevder dermed at en naturvitenskapens objektiverende blikk 

ikke kan gi en adekvat og fullstendig redegjørelse for hva livet er. Siden fenomenologien ifølge 

Barbaras er filosofien om livet, i den forstand at det er en analyse av levd erfaring (Ibid.), er en 

biologisk inspirert filosofi à la Jonas feilslått. Men her hopper Barbaras glatt bukk over at Jonas 

selv kritiserer naturvitenskapen for å innta en tredjepartsposisjon. Jonas’ prosjekt er jo nettopp 
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å beskrive den levde erfaringen som Barbaras etterlyser: den kvalitative, indre følte opplevelsen 

av hvordan det er å være en organisme. Denne innvendingen treffer følgelig ikke i det hele tatt.  

Mer alvorlig er kanskje anklagen om projisering og antropomorfisme. Denne 

innvendingen, som Barbaras har fremført ved flere anledninger (2008 og 2010), forutsetter at 

det er visse ting vi ikke kan vite, grunnet menneskets begrensede erkjennelsesevner, og dermed 

kan vi ei heller trekke noen fullstendige slutninger. Vi må forholdes oss skeptiske, agnostiske 

til hvorvidt det kan finnes formålsrettet subjektivitet i andre levende vesener, fordi vi aldri kan 

vite det på en måte som tilfredsstiller våre (forhåndsbestemte) epistemiske kriterier. Barbaras 

gir dermed epistemologien forrang, uten å være nevneverdig klar over at han reproduserer det 

samme argumentet som Jonas utførlig og gjennomgående opponerer mot.  

Barbaras skriver blant annet at Hans Jonas er «a prisoner of presuppositions» (2008, 

12), en anklage som like gjerne kunne blitt rettet mot Barbaras selv. Det kritiske perspektivet 

Barbaras anfører og den tilhørende posisjonen han her (kanskje uintendert) gjør seg til 

representant for, får paradoksalt nok et massivt problem hva gjelder spørsmålet om de(n) andre. 

Hvis våre ontologiske undersøkelser skal og må stoppe ved våre snevre epistemiske evner, kan 

vi jo heller ikke – hvis vi følger dette solipsistiske tankesporet videre – vite noe om andre 

mennesker engang. For vi har jo ikke andre tegn på at andre mennesker er formålsrettede 

subjekter enn ytre tegn: at de snakker til oss, uttrykker følelser gjennom tonefall, gestikulasjoner 

osv., spiser, beveger seg o.l. (Hverven 2016, 100). Når vi har å gjøre med mennesker, trekker 

vi alltid den samme slutningen Barbaras kritiserer Jonas for, nemlig at andre mennesker er 

subjekter på bakgrunn av ytre tegn på subjektivitet (Ibid.). Hvis Barbaras forplikter seg til denne 

innvendingen, kan vi aldri vite noe om andre enn oss selv; det er kun det som er umiddelbart 

gitt for oss, det cartesianske ego som alltid kan tvile, som vil være den eneste sikre kilden til 

viten. Dette antar jeg – og håper jeg – at fenomenologen Barbaras ikke vil være med på.  

Hvis vi aldri vil få epistemisk tilgang til andres subjektivitet – menneskelige så vel som 

ikke-menneskelige vesener – vil problemstillingen følgelig forbli ubesvarlig. Men hvilket 

argument er så dette? At siden vi aldri med sikkerhet kan vite om iboende formål i naturen, så 

må vi bare gå ut ifra at det ikke er der? Hvor hviler egentlig bevisbyrden her? Hos de som slutter 

fra observasjonen av tilsynelatende formålsrettet utvikling til at naturen har iboende formål, 

eller de som uansett benekter realiteten av det som følge av forhåndsoppsatte epistemiske 

kriterier? Slik jeg ser det, faller også denne innvendingen på sin egen urimelighet. 

Så, tilbake til Jonas’ egne argumenter. Han hevder, som vist ovenfor, at vi i kraft av å 

ha (rettere sagt: være) kropper, kan gjøre denne interpolasjonen fra ytre tegn på subjektivitet til 

at den faktisk er der, internt. Vi har en indre identitet, og kan gjenkjenne formål i oss selv: 
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«Only by means of this interpolation of internal identity can the mere morphological (and as 

such meaningless) fact of metabolic continuity be understood as unceasing act; i.e., can 

continuity be understood as self-continuation» (MM, 67). Jonas’ argument er negativt: Gitt 

evolusjonens faktisitet, kan vi ikke utelukke at andre levende vesener besitter en innside 

(innoverrettethet, «inwardness»), siden også vi er produkter av den samme langdryge 

prosessen. Vår egen subjektivitet kan ikke ha vokst ut av intet, som en biologisk tilfeldighet. 

 Jonas mener at immanent teleologi ikke kan benektes uten at det arter seg som en 

selvmotsigelse. Han starter igjen med det som er umiddelbart gitt for oss, nemlig vår 

førstehåndserfaring av hva det innebærer å være et levende, aktivt subjekt som søker gjøre noe. 

Vi kan kjenne våre egne formål innenfra, vite hvorfor vi gjør det vi gjør (IR, 72). Hvis den 

hardnakket overbeviste materialisten mot formodning skulle argumentere mot realiteten av 

immanent teleologi, ville det artet seg som en performativ selvmotsigelse. Å argumentere mot 

teleologi, med henblikk på å overbevise noen om at det ikke finnes, innebærer samtidig å 

argumentere med et spesifikt formål i sikte. Ergo viser en motstand mot teleologi paradoksalt 

nok at teleologi er et reelt fenomen; man har som formål å argumentere mot formål, og kan 

dermed ikke motsi det uten å samtidig bekrefte det. Filosofen så vel som naturviteren kan derfor 

ikke unngå å «give nature credit for bringing forth goal-causality», hevder Jonas (IR, 70–1).  

2.7. Frihet og formidling hos planter og dyr 

Det er i innoverrettetheten, organismens «interne horisont», at vi finner kimen til individualitet: 

«This active self-integration of life alone gives substance to the term ‘individual’: it alone yields 

the ontological concept of an individual as against a merely phenomenological one» (PL, 79). 

Denne individualiteten oppstår ikke av seg selv (sui generis), som en selvtilstrekkelig enhet i 

isolasjon. Nei, den oppstår i og med relasjonene (MM, 69). For Jonas er individualitet fundert 

i en dobbelthet, en vekselvirkning: Det er i polariteten mellom selvet og verden, det interne og 

eksterne, formen og stoffet, at friheten først oppstår (PL, 83). Individet må ha evnen til å la seg 

affisere av, og videre respondere på, inntrykkene fra andre. Individualitet oppstår relasjonelt, 

gjennom organismens samhandling med omgivelsene: «action into the world […] is based on 

information, an input from the world, that is, ultimately based on sensibility» (IR, 219).  

Jonas peker mot en relasjonell ontologi. Relasjoner er ikke kun eksterne (extrinsic), men 

interne og spiller en essensiell rolle for konstitueringen av subjektet. Organismens aktive 

utøvelse avhenger av relasjoner av en spesifikk sort som er interne (intrinsic), altså forhold som 

gjør relata (det som er relatert, som inngår i relasjoner: organismen) til det der er. Relasjoner 

blir følgelig ontologisk grunnleggende, en primær mulighetsbetingelse, konstituerende for liv, 
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i den forstand at alt liv er kjennetegnet av indre og ytre forhold – til seg selv, til andre, til verden. 

Han skriver: «[L]ife is essentially relationship; and relation as such implies ‘transcendence’, a 

way of going-beyond-itself on the part of that which entertains the relation» (PL, 4–5).  

Kapasiteten til å være den samme, uavhengig av hvilket partikulært stoff man består av, 

er et grunnleggende uttrykk for frihet, ifølge Jonas (PL, 83), og frihet er noe ontologisk 

deskriptivt (MM, 61). Frihet kan kun oppstå i relasjoner, den er forankret i et dialektisk forhold 

til nødvendighet. Den er dermed ikke absolutt, eller et tilleggsattributt ved organismen, men 

snarere en trengende frihet, formens «needful freedom to matter». Gjennom stoffskiftet 

formidles24 formen gjennom materien. Formen uttrykkes og formidles på ulike måter avhengig 

av hvilken art vi har å gjøre med, men den tilkjennegir seg alltid som et behov, nødvendigheten 

av å opprettholde seg selv (O&F, kap. 1, 31).  

Formens relative uavhengighet av stoffet vokser i takt med artenes kompleksitet. Jo 

høyere man kommer på den evolusjonære rangstige, jo mer differensiert er formen fra stoffet. 

Det skjer et avansement i graden av frihet samtidig som at det skapes en større distanse mellom 

organismen og omverdenen. Her skinner Jonas’ aristoteliske innflytelser gjennom: Han tenker 

seg et livshierarki à la Aristoteles’ scala naturae av vegetativt, animalsk og menneskelig liv, 

der frihet øker i takt med hierarkiets trinn. Han trekker dog ingen absolutte skiller her, men 

argumenterer for glidende overganger, en kontinuitet i tråd med evolusjonsteorien.  

Hos enklere organismer som planter, kommer friheten til uttrykk gjennom dens 

irritabilitet, sensitivitet overfor stimuli, som organismen utviser selv på det encellede 

bakterienivået (PL, 99, 106). Men planten er bundet til sitt umiddelbare miljø, det hersker ingen 

romlig distanse mellom den og omgivelsene – den er rotfast. Dyrelivet skiller seg fra plantelivet 

i kraft av å ha mobilitet, persepsjon og emosjoner (PL, 99). Relasjonen til omgivelsene er 

formidlet gjennom dyrets bevegelsesfrihet, dets evne til å sanse elementer og objekter på 

avstand, samt dets evne til å føle appetitt, begjær og frykt. Disse evnene skaper et mer 

individuert selv (PL, 105–6). Jonas hevder det er tre aspekter ved dyrelivet som distingverer 

det fra plantelivet: i) elementene i omgivelsene er alltid på en viss avstand for dyret, mens det 

for plantene alltid danner en permanent kontekst hvor planten selv er integrert; ii) det er en 

tidsmessig kontinuitet eller diskontinuitet mellom behov og tilfredsstillelse for dyr; iii) som 

følge av disse gapene i rom og tid, er det en viss separasjon, en kritisk distanse, mellom dyrets 

aktivitet og formålet med aktiviteten (PL, 104). Jonas vektlegger dyrets evne til å føle. Hos 

 
24 Formidling innebærer at et innhold bringes innom et medium – en arena som er forskjellig fra det forrige mediet 

innholdet var uttrykt gjennom – samtidig som innholdets essens forblir konstant. Hos Jonas betyr formidling 

(mediation) at organismen uttrykker seg gjennom stoffet; den formidler sin form gjennom materien.  
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animalske organismer er det en temporal og romlig kløft mellom behovsønske og oppfyllelse, 

som gjør at de må ha en mer kompleks form for sensitivitet, en appetitt. 

Appetitten presenterer målet som «ikke ennå, men forventet». Mobiliteten, styrt av 

persepsjonen og drevet av appetitten, transformerer der til her, og ikke ennå til nå (MM, 72). 

Det ligger en følelsesevne, en emosjonell kilde til det Jonas kaller organismens «self-concern», 

altså dens omsorg for seg selv (Fidjestøl 2004, 72). Muligheten av å erfare ansvaret for seg selv 

som et følelsesuttrykk gjelder først i overgangen fra det vegetative til det animalske liv. Det er 

først i dyreriket at enkeltorganismen og dets miljø separeres, differensieres (MM, 70–1). Hos 

plantene er det derimot et kontinuum: Planten står fast i (vokser opp av) miljøet, og forblir der.  

Mens planteorganismer er sin egen verden (er i den, i jorda), kan man snakke om at 

dyrene har en verden. Her oppstår også den gryende spaltningen mellom subjektet og objektet, 

mellom dyreselvet og dets omgivelser (MM, 72). Dyret føler seg selv, sanser objekter og 

beveger seg fra eller imot dem. Dyret erfarer seg selv til forskjell fra verden, ser seg selv i 

kontrast til de(t) andre. Det kan ta sikte på å oppnå et formål, og dermed planlegge sine 

handlinger deretter. Det sultne rovdyret føler behovet for næring, iakttar byttedyret på avstand, 

og nærmer seg offeret med enten listige, smygende bevegelser ved bruk av finmotorikk, eller 

med et overraskende og voldsomt nådestøt – ren og skjær muskelkraft.  

Dyrets form er altså mer løsrevet fra stoffet, men denne friheten er også en elementær 

risiko. Det kreves en større innsats for å imøtekomme dets behov for overlevelse (næring, ly, 

trygghet osv.). Overlevelse blir et spørsmål om å utøve spesifikke handlinger; overlevelse er 

ikke gitt, men krever årvåkenhet og innsats, mens plantelivet derimot kan «slumre videre» 

(MM, 73). Dyrets autonomi komplementeres av dets avhengighet. Den økte medieringen gir en 

frihetsgevinst i omfang, både internt og eksternt, men medfører også en større risiko. Et mer 

differensiert selv må møte en mer differensiert verden (MM, 74), men evnen til persepsjon og 

mobilitet viser seg likevel «et stort kapittel i frihetens historie» (PL, 99). De økte, mer 

velutviklede og kompliserte kapasitetene hos dyret har en verdensåpnende kvalitet: Flere 

aspekter ved verden trer frem for den som kan føle, sanse og røre på seg (Fidjestøl 2004, 75).  

 Syn, hørsel, berøring; mennesket har visuelle, auditive og taktile egenskaper til felles 

med dyrene. Synet er par excellence sansen for det simultane og utstrakte: det som er foran oss, 

som eksisterer samtidig og er ved siden av hverandre (PL, 136). Hørselen kan derimot kun 

oppfatte dynamiske og forgjengelige skiftninger; varigheten til lyden man hører, er kun 

varigheten av å høre den: lydens tilblivelse, økning i volum, og gradvise eller plutselige stans 

(PL, 137). Hørselens umiddelbare objekt er selve lyden, ikke det som produserer lyden: Jeg kan 

si at jeg hører en hund, men det jeg oppfatter er ikke selve hunden, men hundens bjeffing. Min 
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persepsjon av hunden oppstår og forsvinner med bjeffets suksesjon. Objektreferansen, det lyden 

viser til, er ikke gitt av lyden som sådan, men overskrider hørselsakten: «All indications of 

existents, of enduring things beyond the sound-events themselves, are extraneous of their own 

nature» (PL, 137). Subjektet er her passiv overfor lyden, overfor en hendelse utenfor dets 

kontroll (med unntak av tilfeller vi selv produserer lyden). Den taktile berøringen er derimot en 

aktiv sans, men avhenger på samme måte som hørselen av suksesjon, en sekvens av ting å sanse. 

For å kjenne formen til en gjenstand, er vi avhengig av berøre den flere ganger, og at den 

vedvarer på en mer eller mindre fast måte (Fidjestøl 2004, 77). I motsetning til hørselen, 

avdekker berøringen objektet som noe statisk. Der hørselens objekt (lyden) og sansingen av den 

forsvinner i og med lydens varighet, en punkterfaring, avhenger den taktile sansningen av at vi 

aktiv initierer berøringen av det (selv om vi også kan bli berørt av andre). Jonas oppsummerer 

forholdet mellom syn, hørsel og berøring slik: «Hearing – presentation of sequence through 

sequence; touch – presentation of simultaneity through sequence; sight – presentation of 

simultaneity through simultaneity. […] According to this formula sight retains its unique 

position even in relation to the most developed case of tactile performance» (PL, 142, 143).  

Synet har en spesiell funksjon. Synet avdekker nåtiden som en egen tidsdimensjon, som 

en statisk realitet uavhengig av vår aktivitet, vår initiativtaking. Ut fra dette aspektet ved synet 

fremtrer idéen om objektivitet, at noe er uavhengig av subjektet som ser og oppfatter det: «With 

sight, all I have to do is open my eyes, and the world is there, as it was all the time» (PL, 143). 

Synet avdekker også en romlig dimensjon, en distanse mellom oss og det utenfor oss; vi ser 

hvorvidt noe er i nærheten eller langt unna. Men synet deler mennesket med dyrene, og dermed 

kan ikke synet (eller hørselen og berøringen) være det særegne ved menneskets formidling av 

sin form. Ifølge Jonas er det evnen til å skape og forstå bilder som karakteriserer menneskelivet, 

evnen til å mentalt skille formen (eidos) fra stoffet (materien). 

2.8. Menneskets frihet og formidling: Verktøy, bilde og grav – henimot ansvar 

Ved å transcendere sin dyriskhet samtidig som det forblir bundet til den, kan mennesket 

betraktes som å tilhøre to verdener. Å spesifisere det som distingverer mennesket fra dyrene, er 

en oppgave for filosofisk antropologi, mener Jonas. Mennesket er først og fremst et symbolsk 

vesen, som kommuniserer via tegn og bilder (PL, 158). Men hva menes egentlig med et bilde, 

og hvilke evner er involvert i bildeskapningen? Jonas lister åtte vesentlige trekk ved det som 

utgjør et bilde: i) bildet ligner på objektet det fremstiller; ii) likheten er produsert med intensjon; 

iii) likheten er ikke fullstendig, det er en representasjon og ikke en kopi; iv) bildet er en visuell 

ellipse, hvor kun representative og signifikante er valgt, mens irrelevante trekk selekteres bort; 
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v) bildet har en positiv forskjellighet fra objektet det forestiller, hvilket innebærer alt fra 

kunstnerisk forskjønnelse til stilistiske valg og overdrivelser; vi) bildet fremstiller objektets 

visuelle form, og forholder seg mer eller mindre tro mot objektets opprinnelige form, selv om 

forminskning, forstørring og annen alterering forekommer; vii) bildet er inaktivt og rolig, selv 

om det fremstiller bevegelse og aktivitet; viii) forskjellen mellom bildet og den forestilte 

bildetingen (imaging thing) tilsvarer forskjellen mellom bildet og det avbildete objektet (PL, 

159–65). Det siste punktet innebærer en triadisk relasjon mellom bildet, det avbildete objektet 

og bildet vi forestilte oss at vi skulle lage før vi satte i gang med selve bildeskapningen. 

Utfra disse refleksjonene om hva et bilde er og gjør, kan vi utlede noen slutninger om 

hvilke egenskaper som det bildeskapende subjekt besitter. Å skape et bilde innebærer evnen til 

å skille mellom essens og konkret manifestasjon. Både fugler og mennesker kan se likheten 

mellom ting, men der dyret ser identitet eller ikke-identitet (det enten er eller er ikke denne 

tingen), kan mennesket se begge deler samtidig (PL, 165–6). Vi kan se at et fugleskremsel er 

ment å være en representasjon av et menneske, samtidig som det faktisk er et fugleskremsel. 

Mennesket ser likheten mellom det objektet er og hva det er ment å representere – være et bilde 

på. Her er skillet mellom mennesker og dyr: Den enkle persepsjonen gjenkjenner kun enkel 

presentasjon, hvor alt står for seg selv og ingenting står for noe annet, mens re-presentasjonen 

forekommer gjennom form, og er essensielt generell (MM, 80). Mens fuglen konsentrerer seg 

om det partikulære objektet, har mennesket en forestillingsevne (imagination) som lar det 

gjenkjenne det generelle i det partikulære; i møtet med fugleskremslet ser fuglen enten 

«menneske» eller «ikke-menneske», mens mennesket ser begge deler.  

 Jonas hevder at forutsetningen for bildeskapning er å kunne skille formen fra stoffet: å 

uthente og bevare essensen av tingen. Det er en intensjonell separasjon av den partikulære 

tingen og idéen om tingen: «the presence of the eidos is made independent of the presence of 

the thing» (MM, 81). Abstraksjonsevnen, evnen til å danne mentale bilder og forestillinger om 

ting i verden, frigjør oss fra en konkret tid- og stedbundethet; vi trenger ikke møte på en katt 

for å huske idéen om Katten. I Mortality and Morality eksemplifiserer Jonas denne eidetiske 

evnen gjennom henholdsvis artefakter, bilder og graver. Artefaktet kan ha en instrumentell 

funksjon, det har en direkte nytteverdi for et formål som mennesket søker å oppnå (f.eks. spydet 

man dreper et byttedyr med). For å lage et verktøy må mennesket først ha en forestilling om 

hva de søker å lage, et mentalt bilde, for dermed å realisere dette bildet gjennom en konstruksjon 

av den forestilte tingen – en eksternalisering av noe som opprinnelig kun var internt. Den 

huskede formen «oversettes» fra et indre bilde til et ytre bilde (MM, 81). Formen «tvinges over 

på materien», skriver Jonas (MM, 78). Det er en dobbel frihet som her tilkjennegis: en frihet til 
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å separere formen fra dens materielle manifestasjon (mentalt, konseptuelt), og friheten til å 

virkeliggjøre disse indre bildene i materie. Dette avdekker dermed det fysiske aspektet ved 

bildeskapningens iboende kraft: kommandoen mennesket har over kroppen, den eidetiske 

kontrollen av bevegelse (MM, 82). Dette er, igjen, en aristotelisk innsikt: «[T]he directing craft 

knows the form, whereas the productive craft knows the matter» (Fysikken, II.2, 194b5).  

Artefaktet kan også ha en ikke-instrumentell funksjon, noe som gjør det nærmest 

«ubrukelig» for praktiske formål. Artefaktet kan symbolisere noe, være et objekt som står for 

noe annet: en tegning, en statue, osv. Helt siden de første hulemalernes tid, og opp til vår egen, 

har menneskets erfaring av verden vært formidlet gjennom bilder og symboler. Avbildningen, 

som gjør det fraværende nærværende, har en meningsskapende og meningsbærende funksjon 

som overskrider det rent nytteorienterte. Av alle eksempler som fremviser hvorledes 

menneskets hang til forestilling og abstraksjon formidler vår form utover sikringen av basale 

behov, er kanskje graven det mest illustrerende. Mennesket er en av få arter som er bekjent sin 

egen forgjengelighet. Vi vet at vi skal dø. Vissheten om døden fremtvinger en spekulasjon over 

det som potensielt kommer etter, det hinsidige, samtidig som det også avføder en refleksjon 

over det herværende, det dennesidige. Det oppstår en metafysisk og eksistensiell selvrefleksjon: 

«Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Hva er jeg utover det jeg gjør og erfarer på et gitt 

tidspunkt?» (MM, 83). Denne refleksjonen representerer en ny måte å være i verden på; den 

overskrider det individuelle ego og gjør seg gjeldende for hele vår erfaring av livet. Derfor 

hevder Jonas at metafysikk oppstår fra graver (MM, 84). Artefaktene som her beskrevet 

(verktøy, bilde, grav), er moduser for formidling og frihet som er unikt menneskelige: 

The tool tells us that a being, forced to deal with matter out of need, meets this need in an artificially mediated 

way that depends on invention and is open to the environment. The image tells us that a being, using a tool on 

matter for an immaterial purpose, depicts the contents of his visual perception, varies them and transforms 

them, thereby creating a new world of depicted objects beyond the material world that is there to satisfy his 

needs. The grave tells us that a being, subjected to mortality, reflects about life and death, defies appearances, 

and raises his thinking to the realm of the invisible, utilizing tools and image for this purpose (MM, 85).  

Selv om artefaktene arter seg forskjellig på tvers av kulturer, en antropologisk selvfølgelighet, 

forteller de oss noe generelt om menneskets erfaring av verden. Vi kjenner kanskje ikke det 

spesifikke verktøyets formål, men vi forstår at det har en funksjon. Vi skjønner kanskje ikke 

betydningen av et gitt bilde, men vi forstår at det er et bilde, at det avbilder noe. Vi skjønner 

kanskje ikke idéene bak visse religiøse ritualer eller gravferdsskikker, men vi forstår at de 

representerer en allmenn tilbøyelighet til å reflektere over eksistensens mysterium. Følger vi 

dette tankesporet, ser vi den gryende starten på fysikk, kunst og metafysikk: «Physics, art, and 
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metaphysics, adumbrated in primitive times by tool, image, and grave […] occur universally 

but as original dimensions of the human relationship to the world […]» (MM, 85).  

 Med representasjon (eksternaliseringen av indre bilder) blir kommunikasjon og 

kunnskap mulig. Man kan objektivere ens erfaring: lage ting av praktisk nytteverdi, samt sette 

bilder og symboler (og etter hvert ord) på det man har sett, hørt, tenker, føler, sanser. Dette gir 

opphav til en veldig kraft som frigjør mennesket fra sin umiddelbarhet; det gir oss en frihet til 

å kontrollere oss selv, en autonomi. I kraft av at mennesket besitter en refleksiv selvbevissthet, 

og kan betrakte seg selv som sitt eget objekt, kan vi holde verden på en viss avstand, kun for et 

par øyeblikk, for slik å se oss selv utenfra og i relasjon til andre. Som følge av vår 

forestillingsevne kan vi forutse fremtidige konsekvenser av våre nåtidige handlinger. 

Menneskets ontologiske kapasiteter bereder grunner for etikk, for at vi kan vurdere hvorvidt 

våre handlinger frembringer godt eller vondt (Morris 2013, 130–1). Denne bevegelsen fra 

menneskets særegne, ontologisk funderte egenskaper til muligheten av en etikk, er viktig for å 

forstå Jonas’ tenkning. Med et sitat som godt innkapsler hans tanke om ethvert levende vesens 

naturlige formål samt menneskets unike rolle i det større hele: «Every living thing has its own 

end which needs no further justification. In this, man has nothing over other living beings – 

except that he alone can have responsibility also for them, that is, for guarding their self-

purpose» (IR, 98). I kjernen av den menneskelige eksistens, det som distingverer oss fra alt 

annet liv, finner vi en etisk kapasitet: en frihet som komplementeres av ansvar (se kap. 5).   

2.9. Sammenfatning 

Det vegetative liv formidler sin form gjennom en utveksling av materie med omgivelsene hvor 

det står rotfast; det animalske liv formidler sin form gjennom sansning, bevegelse og følelser; 

mennesket formidler sin form gjennom evnen til å abstrahere, forestille, avbilde, skape og 

reflektere over sin egen eksistens. Ontologisk frihet tilkjennegis på sitt mest grunnleggende 

plan gjennom stoffskiftet, og når sitt mest løsrevne og kompliserte uttrykk i menneskets evne 

til å danne indre bilder og realisere meningsbærende symboler i det ytre. Slik jeg leser Jonas, 

impliserer dette at alle organismer – vesener hvis overlevelse er deres egen bragd, som uttrykker 

et grunnleggende «JA» til væren (IR, 81) – er å regne som subjekter i en ontologisk forstand: 

aktører som kan og må inngå i relasjoner til omgivelsene, til andre. Relasjonene er avgjørende 

for organismenes formidling av deres væren, konstitutiv for deres eksistens. Liv er essensielt 

forhold, indre og ytre forhold, mellom selvet og verden. Det påfølgende spørsmålet blir således 

hvordan vi kan erfare subjektivitet i naturen. Hvilke verktøy gir Jonas oss for å gjenkjenne 

subjektivitet i andre levende vesener? 
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Kapittel 3 – Subjektivitet, erfaring og realisme 

Forrige kapittel adresserte Hans Jonas’ forståelse av individualitet og identitet. Gjennom 

stoffskiftet viser alle levende organismer seg som subjekter – aktive aktører som stadfester, 

opprettholder og videreutvikler sin egen væren. Dette kapittelet undersøker hvordan vi erfarer og 

gjenkjenner subjektivitet i naturen gjennom likhet og forskjellighet, hvordan vi møter mer-enn-

menneskelige vesener, og hvilke kulturelle-cum-filosofiske implikasjoner som følger av dette. 

In the radical brackets of the forest clearing, nature does not present itself as ‘material’  

waiting to be endowed with a psyche to merit ontological dignity. Here the dignity  

of the world of nature, of the lichen-covered boulders no less than that of the  

old badger and the young oak trees, is the primordial starting point.  

– Erazim Kohák (1933–2020)25 

3.1. Subjektivitet og kriterier  

Som vi har sett, er formen (eidos) et identitetsprinsipp for Jonas. I kraft av å være i besittelse av 

en form, er ethvert levende vesen et subjekt i ontologisk forstand: med en innside og en utside, 

med en avhengighet av relasjoner og en frihet til å relatere seg, med en evne til å agere på indre 

behov og ytre stimuli. Uavhengig av hva man eventuelt kaller denne innoverrettetheten – følelse, 

sensitivitet, begjær, appetitt, nisus (PL, 84) – er det en grad av «awareness» i enhver organisme. 

Ved å fastholde sin eksistens og stadig bekrefte sin væren satt overfor den evinnelige trusselen om 

ikke-væren, viser organismen seg som en aktør: et vesen som aktivt må etterstrebe realiseringen 

av seg selv gjennom å opprettholde stoffskifteprosessen. Jonas bryter dermed med den rådende 

rasjonalistiske/logosentriske tradisjon, som begrunner subjektivitet og aktørskap i evnen til 

deliberasjon, språk, fornuftig overveielse og i siste instans bevissthet av typen refleksiv 

selvbevissthet. Jonas fører kimen til individualitet i en betydningsfull ontologisk (og videre: 

moralsk) forstand tilbake til en affektiv disposisjon. Det er muligheten til å bli affisert og 

respondere på det som tenner subjektivitetens første ontologiske gnist. Han skriver blant annet at 

følelseskapasiteten er «the prime condition for anything to be possibly worthwhile» (MM, 91). Det 

er gjennom denne evnen til å føle, reagere og respondere at livet som noe verdifullt viser seg, som 

«the mother-value of all values» som Jonas kaller det (Ibid.).  

Hvor grensene for subjektivitet skal trekkes, og hvilke kriterier som skal legges til grunn, 

gir ikke Jonas et entydig svar på. En kunne spurt om ikke utviklingen av et sentralnervesystem, 

 
25 Sitat hentet fra Graham Harveys Animism (2017, 23).  
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som istandsetter et vesen til å føle nytelse og smerte (Bentham), er et like sikkert tegn på en 

gryende subjektivitet som stoffskiftet. Jonas’ hovedanliggende er imidlertid ikke å utarbeide 

definitive grenser, men heller å vise hvordan subjektivitet kommer til uttrykk i andre mer-enn-

menneskelige vesener. Jonas viser oss at subjektivitet må forstås som å opprinne i og med aktive 

relasjoner mellom en livsform og dens verden, så vel som livsformens forhold til seg selv. Men 

man kan likevel stille spørsmålet: Hva kreves for at noe skal regnes som et subjekt? Hvilke 

bestemmelser, kriterier eller standarder må møtes for at noe skal kvalifisere til å være noen? Finnes 

det et minste felles multiplum i evner og uttrykk som må være til stede?  

Av plasshensyn kan jeg ikke her gi en uttømmende diskusjon, men jeg vil likevel bemerke 

følgende: Et mulig argument kan være at vi først begynner å snakke om subjektivitet når vi har å 

gjøre med en spesifikk individualitet, altså at ett enkeltvesen skiller seg fra andre vesener gjennom 

en form for kvalitativ «personlighet». Vi differensierer gjerne mellom hvilke arter vi anser å besitte 

subjektivitet i kraft av hvilke individuelle forskjeller som finnes blant dem; det holder ikke at 

insekter eller krypdyr har et nervesystem eller en reproduksjonsevne. Vi betrakter f.eks. 

meitemarkene som relativt like, identiske. Det er sjeldent vi mener å se forskjell på to meitemarkers 

måte å være på, og følgelig betraktes de kanskje ikke som subjekter i våre øyne – de blir for 

«primitive» og «når ikke opp» så å si. Det stiller seg annerledes med et dyr som hunden, som har 

visse evner som gjør at vi kan tale om ulik oppførsel eller personlighet hos de respektive 

individene. Det filosofiske spørsmålet blir derfor hvilke krav som må oppfylles, hvilke 

demarkasjoner som skal være operative, hvis vi snakker om subjektivitet i betydning en særegen 

individualitet. Dette spørsmålet er det vanskelig å besvare på en utfyllende nok måte, mye grunnet 

at det også beveger seg over i zoologiens verden. Jonas utarbeider som sagt ingen grenser, men 

sporer kapasiteten til å være et subjekt helt tilbake til stoffskiftet, som er felles for samtlige levende 

vesener. Som et overordnet rammeverk tror jeg det er nødvendig å operere med en slik mer generell 

forståelse av subjektivitet, da det understreker at vi per nå ikke vet, og kanskje aldri kommer til å 

vite heller, hvordan livet arter seg på tvers av arter og individer. Kanskje har selv meitemarken en 

distinkt opplevelse av å være i verden, kanskje de også har særegne personlighetsforskjeller?   

3.2. Subjektivitet og verdi: Etiske implikasjoner 

Som vi så i forrige kapittel, viser organismen seg som en entitet med egne formål gjennom 

stoffskiftet. Ifølge Jonas er det et faktum at livet ikke kan forstås som annet enn en aktiv, dynamisk 

bragd: «Being has become a task rather than a given state» (MM, 90). Ethvert levende vesen søker 
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å vedvare og utvikle seg med henblikk på det ultimate mål, et mål det ikke kan forholde seg 

likegyldig til, nemlig å leve videre. Det er visse aktiviteter organismen må engasjere seg i for å 

overleve. Livsaktivitetene trer følgelig frem som et normativt bør, noe organismen ikke kan unngå 

å gjøre. Fra dette kan man utlede at livet må ha en verdi i seg selv, en egenverdi; det er bedre å 

være i live enn å være død. Det faktum at vi i ethvert levende vesen ser en fundamental 

selvbekreftelse av væren, vitner for Jonas om at livet er «good-in-itself» (IR, 80). Ethvert levende 

vesen har iboende verdi, altså verdi som er for og i dem selv (Morris 2013, 119).  

Uten å gå spesielt dypt inn på implikasjonene av et slikt poeng, kan vi likevel påpeke at 

Jonas her gir vann på møllen til de miljøetiske teorier som søker å fundere iboende verdi eller 

egenverdi (intrinsic value) i alle levende vesener – organismer forstått som formålsrettede entiteter 

(se Morris 2013, 89–118). Ved å gjøre stoffskiftet til sentrum for sine diskusjoner av subjektivitet, 

verdi og frihet, kan Jonas i så måte tolkes som å peke mot en biosentrisme.26 Alle levende vesener 

har en moralsk status i kraft av å eksistere. Siden Jonas også understreker viktigheten av relasjoner, 

forhold og forbindelser, er det kanskje visse aspekter ved hans tenkning som åpner for en utvidelse 

av det biosentriske perspektivet. Anorganiske betingelser er nødvendige for at livet kan realisere 

seg; organismene trenger vann, jord, varme og lys for å vokse. Alle levende vesener har en iboende 

verdi, men verdi kan ikke oppstå fra intet. Selv om Jonas ikke bruker begrepet selv, tror jeg ikke 

det er fåfengt å knytte noen av hans formuleringer opp mot et økosentrisk rammeverk, hvor verdi 

betraktes som systemisk, altså en helhetlig, stadig pågående og produktiv prosess hvor organiske 

så vel som anorganiske krefter inngår. Holmes Rolston III er en forsvarer av et slikt perspektiv, og 

hevder i boken Environmental Ethics at verdi er systemisk fundert i «naturens konstruktive 

fremstøt». I en megetsigende passasje skriver Rolston III: «Value does not begin with blackberries, 

cellulose, photosynthesis – with biology – but also lies in nitrates, phosphates, water, energy, 

minerals: in dirt, in geosystemic nature» (1988, 212). Selv om Jonas vektlegger organisk liv, mens 

Rolston III fokuserer eksplisitt på anorganiske krefter også, må ikke dette tolkes som en 

nedvurdering av det anorganiske hos Jonas. Jonas er mer enn klar over betydningen av livets 

mulighetsbetingelser, de forutsetningene livet trenger for å kunne være liv.  

 
26 Jonas bruker ikke selv begrepene biosentrisme eller økosentrisme, det er jeg som tolker ham i den retning. En mulig 

– og etter mitt syn svært plausibel – forklaring på hvorfor Jonas selv ikke anvender disse merkelappene for å beskrive 

sin egen posisjon, kan rett og slett være fordi at han skrev sine første naturfilosofiske verker før miljøfilosofien som 

en distinkt gren av fagfilosofien oppstod, hvor disse begrepene også ble en innarbeidet del av rammeverket. Termene 

var ikke i samme grad etablert da Jonas skrev som de er i dagens natur-/miljøfilosofiske diskurs.  
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Jeg vil også tillate meg å bemerke følgende: I mine øyne går Jonas forbi den hedonistisk-

utilitaristiske dyreetikken à la Peter Singer, hvor evnen til nytelse og smerte (sentience) hos såkalte 

høyerestående arter – spesielt husdyr som katter og hunder, og ikke minst dyr i den 

masseindustrielle kjøttproduksjonen som kyr, griser, kyllinger og hester osv. – funderer vesenets 

subjektivitet, og dermed dens posisjon som moralsk adressat. Jonas går også utover en 

individualistisk miljøetikk ved å understreke viktigheten av relasjoner, nettverk, prosesser; ethvert 

enkeltindivids uløselige tilknytning til og avhengighet av omgivelsene, av andre, av verden. Med 

sitatet «life is essentially relationship» (PL, 4) fremkommer det tydelig at liv ikke kan være uten 

forhold. Ingensteds antydes det at subjektivitet så vel som verdi kan eksistere blott og bart for seg 

selv, men heller at det opprinner og vedvarer i kraft av dets relasjoner. Relasjoner er ontologisk 

grunnleggende, og individet er alltid et individ-i-relasjon (sagt annerledes: et relasjonelt selv). 

Samtidig må det understrekes at individet ikke oppheves – oppløses – i en overordnet eller 

«høyere» enhet som går på bekostning av den enkelte organisme. Det eksisterer skiller, grenser, 

demarkasjoner og asymmetrier mellom selvet og den andre, deg og meg, liv og død.  

Denne etiske digresjonen til side (for nå): Siden Jonas hevder at mer-enn-menneskelige 

vesener er aktører, ontologiske subjekter, må vi undersøke hvilke verktøy hans teori gir oss for å 

gjenkjenne, erfare og møte den mer-enn-menneskelige andre. Og, hvis dette er noe underbehandlet 

eller utilfredsstillende forklart hos Jonas, hvilke andre perspektiver gjør seg gjeldende på området? 

3.3. Jonas om møtet med den andre: Likhet og forskjellighet  

Som vist, mener Jonas at vi kan slutte fra at en organisme utviser eksterne tegn på formålsrettet 

aktivitet til at den dermed har en innoverettethet. Men hva sier Jonas om måten vi gjenkjenner liv 

i direkte møter med mer-enn-menneskelige andre? I artikkelen «Encounter and Otherness: A 

Critical Reading of Hans Jonas’ Interpretation of Metabolism» (2020) påpeker Sigurd Hverven 

noen tilkortkommenheter ved Jonas’ teori. Hverven hevder at Jonas, gjennom sin vekting av 

stoffskiftet, ikke gir en tilstrekkelig nok forklaring på hvordan mennesket kan gjenkjenne liv i 

møte med konkrete andre – som påtreffes og erfares i partikulære situasjoner, lokalt. «The 

mediating otherness of concrete living others is absent», skriver Hverven, noe som fordrer en 

redegjørelse av hvordan vår erfaring er en «encounter with and relation to others» (2020, 101).  

Hvorfor er møtet av stor betydning? Av den enkle grunn at kroppslige («embodied») møter 

er nødvendig for å avgjøre hvorvidt noe er virkelig eller ei: «The element of encounter […] is part 

of the internal evidence over and above the eidetic content of perception, when the latter is to be 
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experience of real things» (PL, 168; min kursivering). Det direkte, fysiske møtet blir således et 

realistisk gyldighetskriterium for Jonas. Men ifølge Hverven lever ikke Jonas opp til sine egne 

standarder, da Jonas’ forklaring blir for egosentrisk: Han starter fra erfaringen av liv, den 

innoverrettetheten mennesket kjenner i seg selv, og søker etter lignende tegn på denne i mer-enn-

menneskelige andre. Hvis premisset for å gjenkjenne og anerkjenne en subjektiv erfaring av liv 

hos andre hviler på likheten med mennesket, lukker Jonas døren for all forskjellighet i naturen 

(Hverven 2020, 100–2).27 Hvis det er tilfellet at Jonas reduserer subjektivitet i andre vesener til 

det som ligner subjektivitet i mennesket, kan anklagene om projisering få større kraft: Da blir det 

kun de vesener mennesket kan se og lese – rettere sagt: leve – seg inn i, som blir reelle subjekter.  

3.4. Erfaring av liv: Her inne eller der ute?  

Som redegjort for tidligere, skriver Jonas innledningsvis i Phenomenon of Life at da mennesket 

først startet å fortolke verden, fant det liv overalt: Jorden, vinden, vannet – som ga liv og tok liv, 

som næret og ødela – var gjennomsyret av sjel og påtraff seg selv i alle ting. En «primitiv 

panpsykisme» rådet, og ble til enhver tid bekreftet av såkalte prima–facie-bevis: den verifikasjonen 

man kunne finne innen det tilgjengelige erfaringsrommet (PL, 7). «Unquestioned and convincing 

at the beginning stands the experience of the omnipresence of life», skriver Jonas videre (PL, 8). 

Det interessante her er at Jonas beskriver en erfaring av liv der ute, i andre ting, i andre vesener. 

Denne erfaringen av liv starter ikke med et ensomt ego som gradvis strekker seg ut mot verden i 

håp om å oppdrive og påtreffe liv. Nei, det virker her som om erfaringen av liv i seg selv og i andre 

skjer samtidig, at det ikke er den innadvendte for–meg-relasjonen (det cartesianske ego) som 

konstituerer subjektiviteten først. Poenget her er ikke å etablere en slags kronologi. Det er snarere 

å understreke at relasjonene til andre, til noe utenfor, er en nødvendig betingelse for å etableres 

som et selv, et jeg som også er relatert til seg selv innad; vendingen utover og vendingen innover 

er således ko-presente, nødvendig til stede på én og samme tid.  

  Tross denne lovende starten, gjør Jonas om på denne rekkefølgen senere i boken. Der 

hevder han snarere at vi erfarer liv gjennom en interpolasjon fra oss selv til de andre. Han skriver 

at den som observerer liv i første instans må være forberedt av liv, altså at man må «ha» eller 

 
27 Nå kan man med rette innvende at å snakke om mer-enn-menneskelige vesener som én generell kategori også går i 

samme felle, nemlig at jeg her samler så og så mange ulike livsformer under en litt forenklet paraplybetegnelse. Jeg 

tar høyde for dette, men understreker samtidig at vi i første instans kanskje må befinne oss på et slikt abstraksjonsnivå 

når vi snakker om forskjellen mellom mennesker og andre vesener. 
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«være» en kropp (PL, 79). Man kan kun forstå hvordan livet kommer til uttrykk gjennom 

stoffskiftet hvis man selv har en indre identitet og kan gjenkjenne hvordan stoffskiftet er en aktiv 

handling, en selvinitiert prosess. Her er det ikke lenger livet der ute som opptar ham, men at vi kan 

kjenne liv her i oss selv. Grunnlaget for å forstå stoffskiftet som en levende, stadig pågående 

prosess er altså måten jeg erfarer livet i meg selv, ikke i den andre (Hverven 2020, 102). Her 

risikerer Jonas’ ontologi å havne over i en «egologi» fordi møtet med andre reduseres ned til 

hvorvidt jeg kan se meg selv i den andre – det blir en slags utvidet eller generalisert egoisme.28  

 Det som mangler i Phenomenon of Life er en nyansering av de ulike måter vi gjenkjenner 

liv i konkrete levende andre. Som Hverven skriver, er det ikke gjennom det generelle konseptet 

«metabolisme» at vi ser og erfarer liv, men i en myriade av ulike individuelle bevegelser, gester, 

blikk, lyder og tegn. Møtet med den mer-enn-menneskelige andre, og dette objektets «insistence 

of itself even while in my perceptive hold» (PL, 168), kan innta totalt andre former enn det Jonas 

beskriver. «[It] could perhaps take the form of the gaze of a wild bird or an elk, or the stubborn 

resistance of a cockroach, or the twitch of a cod on the hook», skriver Hverven (2020, 104). 

 Jonas gir dog eksempler på slike konkrete møter i en monografi han skrev før Phenomenon 

of Life (og som Phenomenon er dels basert på), nemlig Organism and Freedom. An Essay in 

Philosophical Biology. Her skriver han om kriterier for «aliveness» (livlighet, livaktighet), og 

anfører et eksempel på hvordan vi sjekker om et dyr i veikanten er i live eller ei: «When in doubt 

whether a lizard by the road is alive or dead, we may tickle i with a grass-stalk and see whether it 

respons, i.e., moves» (O&F, kap. II, 2). Her er det ikke det mer abstrakte begrepet om stoffskifte 

som råder, men heller hvorvidt vi kan se at vesenet beveger seg, siden vi forventer av levende ting 

at de gjør noe – at de utviser ytre tegn på liv som f.eks. hjerteslag, pusting eller lokomosjon.  

 Men dette løser likevel ikke problemet som jeg først artikulerte, om likhet versus 

forskjellighet. Her er det fremdeles et premiss at vi gjenkjenner livet i mer-enn-menneskelige andre 

fordi deres bevegelser ligner de vi finner i oss selv, om enn i overført (sammenlignbar) forstand: 

Øglen vrir seg i smerte som jeg gjør; kattungen skriker som spedbarnet gjør; planten vokser som 

vi mennesker gjør fra vår spede begynnelse. På tross av at vi mennesker evner å se identitet og 

ikke-identitet på en og samme tid, vi klarer å se likhet og forskjellighet samtidig (det ligner på noe, 

 
28 Jeg understreker at det ikke nødvendigvis er noe galt å se andre som subjekter gjennom å gjenkjenne deler av oss 

selv i dem. Det er kanskje et nødvendig førstetrinn. Problemet er bare hvis vi forblir på dette stadiet, hvis vi alltid kun 

ser andre som subjekter i kraft av at de ligner oss – hvis det alltid må være en projisering av oss selv til stede.  
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men er ikke identisk med det), ulmer det en antroposentrisk fare i bakgrunnen her. Hvis mer-enn-

menneskelige andre tilskrives subjektivitet kun i den grad de ligner mennesket, og at deres 

moralske status avhenger av det, kan Jonas’ posisjon anklages for å være «moralsk 

ekstensjonalisme» eller «generalisert egoisme» (Hverven 2020, 107; se Callicott 1989, 84–6).  

 Grunnet mange tvetydige formuleringer hos Jonas, er det vanskelig å lande på én 

konklusjon på dette området. Men hvis Hverven har rett i sin kritiske analyse av Jonas, kan det 

virke som Jonas’ teori kommer til kort hva gjelder måten vi møter og erfarer den mer-enn-

menneskelige andre. Jeg bifaller denne innvendingen, og betrakter det som et inadekvat behandlet 

tema hos Jonas. Jeg tror ikke at denne bemerkningen undergraver Jonas’ overordnete prosjekt som 

sådan, men det fremviser et av de svakere (underhandlede) aspektene i hans teori. Med dette i 

mente, blir spørsmålet videre: Hvordan kan mennesket erkjenne, erfare og ta innover seg hvordan 

forskjellighet kommer til uttrykk i den mer-enn-menneskelige andre? Hvordan relatere og 

respondere på det uten å redusere det ned til likhet, eller avskrive det totalt? 

3.5. Dypøkologi, identifikasjon og Selv-realisering 

En av de mest prominente posisjonene som pretenderer å gi et svar på dette finner vi i 

dypøkologien. Begrepet «dypøkologi» stammer fra Arne Næss’ innflytelsesrike artikkel «The 

Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements» fra 1973, hvor Næss distingverer 

mellom en «hul» og en «dyp» tilnærming til økokrisen, og drøfter de tilhørende, mangefasetterte 

spørsmålene om biologisk mangfold, teknologi og industri, lokal selvbestemmelse, samt naturens 

verdi. Her introduseres blant annet konseptet om «biosfærisk egalitarianisme», og Næss hevder at 

en filosofi så vel som større politisk bevegelse for økokrisen må baseres på ett intuitivt klart og 

åpenbart verdiaksiom, nemlig alle veseners likeverdige rett til å leve og blomstre (Næss 1973, 96). 

 I Næss’ senere utvikling av den dypøkologiske plattform, som han kalte «Økosofi T» 

(oppkalt etter hytten hans på Tvergastein), er begrepet om «Selv-realisering» sentralt. Næss skiller 

mellom «det lille selvet (ego)» og «det store Selvet», hvor Selv-realisering innebærer å overskride 

det lille selvet gjennom en identifikasjonsprosess med den mer-enn-menneskelige andre, med 

naturen i vid forstand (Næss i Haukeland 2008, 157). Det er således en modning av selvet som står 

på økosofiens dagsorden, en utvikling i flere stadier: i) fra ego til et sosialt selv; ii) fra et sosialt 

selv til et metafysisk selv; iii) fra et metafysisk selv til et økologisk selv, som innebærer at vi kan 

«være i, av og for naturen helt fra begynnelsen av» (Ibid., 156).   
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 Næss er inspirert av indisk filosofi, og trekker paralleller til Bhagavadgita hvor begrepet 

«atman» brukes for å betegne en form for metafysisk maksimal utgave av selvet (Ibid., 158). Selv-

realisering (med versal) i sin mest velutviklede form, er en moden opplevelse av enhet i mangfold; 

det er en intens identifikasjon som visker ut opplevelsen av et skille mellom ego og alter, mellom 

meg og deg, mellom mennesket og naturen (Ibid., 158–9). Tross dets mystisk-spirituelle og 

meditative konnotasjoner, forstår ikke Næss denne prosessen som en ren psykologisk affære. Selv-

realisering hos Næss innebærer en erkjennelse av en metafysisk sammenveving 

(«interconnectedness»), hvor det individuelle selvet identifiserer seg med større helheter, med 

andre arter, med hele økosystemer, og i siste instans kosmos som sådan. Dypøkologien avviser 

altså skillelinjene mellom selvet og den andre, mellom mennesket og det mer-enn-menneskelige. 

Den vektlegger at mennesket, gjennom en «spontan, ikke-rasjonell (men ikke irrasjonell) prosess 

hvor vi reagerer på et annet vesen som om de var vår egen interesse eller interesser» (Ibid., 159), 

kan overkomme den filosofiske så vel som kulturelle hyperseparasjonen til grunn for økokrisen. 

Det dypøkologiske sentimentet innkapsles tydelig i en formulering fra John Seed, en australsk 

aktivist inspirert av Næss, som sier at utsagn som «jeg beskytter regnskogen» blir det samme som 

å si «jeg er en del av regnskogen, og beskytter meg selv» (Seed sitert i Plumwood 1991, 12).  

Problemet for dypøkologien, som økofeministen Val Plumwood påpeker, ligner det vi så 

hos Jonas, nemlig at likhet og identitet gis forrang overfor reelle forskjeller, asymmetrier. Tross 

dypøkologiens eksplisitt biosentriske anliggende, blir dens teori om et utvidet, metafysisk og 

økologisk selv ikke en kritikk av antroposentrisk egoisme, men heller en forstørrelse og utvidelse 

av egoismen (Ibid., 14). Den stiller ikke spørsmålstegn ved strukturene til egoisme forstått som 

opplyst selvinteresse (det er i mitt favør å beskytte naturen, siden jeg avhenger av den), men 

forsøker heller å utvide selvet (egoet) slik at menneskets og naturens interesser sammenfaller. De 

mer-enn-menneskelige andre blir dermed anerkjent som moralske adressater – som subjekter med 

krav på etisk respekt – kun i den grad de inkorporeres i det store, vide selvet. Det arter seg som en 

neglisjering av forskjellighet, av den andres selvstendighet (Ibid., 15; Plumwood 1993, 165–89). 

  Der vi så at Jonas hevder vi gjenkjenner mer-enn-menneskelige andres subjektivitet i kraft 

av at de ligner på mennesket (det er som meg), går dypøkologien enda et skritt lenger: Det er ikke 

kun en likhet, men en opphevelse hvor den andre er å forstå som en forlengelse av meg – vi er 

identiske. Den systematiske nedhuggingen av regnskogen blir dermed ikke et klanderverdig 

handling i kraft av regnskogens ukrenkelige egenverdi, men snarere fordi at regnskogen er meg; 
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nattergalens illevarslende skrik i den dunkle natt forstås dithen at det også er jeg som roper alarm, 

hvorav dette ikke er en metaforisk men ontologisk påstand. Hvis anklagene mot Jonas om moralsk 

ekstensjonalisme eller generalisert egoisme virket berettiget, gjelder det i større grad for 

dypøkologien. Næss sier det rett ut: «Selv-realisering er en form for mer eller mindre konsistent 

egoisme» (Næss i Haukeland 2008, 158). Manglende identifisering med naturen vil føre til 

likegyldighet overfor forringelse av naturen og massive tap av biodiversitet, hevder Næss (Ibid., 

162). Men til dette kan vi spørre: Hvorfor er det nødvendig å finne oss selv, mennesket, i naturen 

for å virkelig erkjenne at det er noe normativt galt i påføre andre levende vesener smerte og 

destruere deres habitat? Har vi ikke abstrahert altfor langt vekk fra hvordan vi – i konkrete, 

partikulære tilfeller, i direkte møter – faktisk ser, oppfatter og relaterer oss til de mer-enn-

menneskelige andre? Det er noe som unndrar seg perspektivene vi hittil har undersøkt, nemlig at 

den andre ikke alltid er – kan være, skal være – fullstendig transparent, begripelig og forutsigbar 

for oss. Det betraktende mennesket har ikke nødvendigvis en eneveldig makt til å påvirke og 

transformere den mer-enn-menneskelige andre, objektivere den, men kan selv bli et objekt for den: 

utlevert, blottstilt, kanskje til og med underkastet dens vilje.  

Farene ved å redusere den andre ned til det som ligner oss (Jonas), eller forsøke å 

gjenkjenne oss selv i alt (Næss, dypøkologien), er at vi nytteløst søker etter en homogenitet som 

er vanskelig å oppdrive: tegn på at de er akkurat som oss skal vise seg, at vi kan oppfatte og begripe 

det, for slik å tilskrive dem den samme statusen (ontologisk som moralsk) som vi finner i oss selv. 

I sin innflytelsesrike bok Feminism and the Mastery of Nature, skriver Val Plumwood at vi må 

møte mer-enn-menneskelige andre («earth other» i Plumwoods terminologi) som intensjonale 

subjekter som kan endre oss på uante måter; det er erkjennelsen av ubegrenset heterogenitet, som 

overskrider det vi kan vite, som må informere vår omgang med naturen (1993, 137–8).  

3.6. Erfaringens forrang 

Mens man i en opplevelse (Erlebnis) gjerne har kontroll over brorparten av faktorene som inngår 

i situasjonen, kan man i erfaringen (Erfahrung) rammes, skakes og berøres av noe som er helt 

utenfor ens kontroll. Mens opplevelser er mer generelle og hverdagslige, er erfaringer spesielle 

hendelser – ekstraordinære sågar. Erfaringen består i et møte, enten mellom to subjekter eller 

mellom et subjekt og noe – et objekt eller fenomen som bringer oss i kontakt ved vesentlige 

aspekter ved vår væren-i-verden. Gjennom møtet kastes vi ut av vår umiddelbarhet, ubestemthet; 

vi konfronteres, overveldes og føler oss utlevert og blottstilt. Vi har ikke kontroll over de 
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omkringliggende elementene som konstituerer erfaringen, selv om vi er deltakende i denne 

interaksjonen. Erfaringen kan derfor inneha en smertefull så vel som positiv åpenbarende karakter, 

der vi lider lidenskapelig under dens hold. Erfaringen står følgelig i overskridelsens 

(transcendensens) tegn, i den forstand at den virker verdensåpnende; den signaliserer et skifte i 

grunnleggende modus i verden. Ofte vil den innvarsle noe radikalt nytt for subjektet som erfarer. 

Den innebærer en suspensjon, setter det ordinære i relieff og ting i perspektiv (Vetlesen 2009, 108–

20; se også Hverven 2018, 125–44). Påtreffer vi et vilt dyr i skogen som er sjeldent å se, kan vi 

føle oss heldige så vel som redde. Vi kan kjenne oss umåtelig heldige som får lov til å se den på 

nært hold, eller frykte hva den kan komme til å gjøre. I begge tilfeller, positive og negative, gir 

erfaringen oss en unik tilgang til oss selv, den andre og vår felles verden på en måte som ingen 

abstrakte begreper eller teorier kan. I den materialistiske og positivistiske tradisjonen betraktes 

imidlertid ikke slike hendelser som en kilde til viten; den er ikke målbar og verifiserbar, men kun 

«subjektiv» (erfart av et spesifikt subjekt) til forskjell fra «objektiv» (allmenngyldig).  

Freya Mathews er sterkt kritisk til at erfaringens viktighet undergraves eller avvises tvert. 

I boken For Love of Matter fastslår hun polemisk: «The failure even to raise the question about 

the moral appropriateness of our epistemological stance to the world reflects the metaphysical 

premise of the Western knowledge project» (2003, 75). Mathews hevder at den konvensjonelle 

subjekt/objekt-tenkningen, som har kjennetegnet den vestlige epistemologien i århundrer ifølge 

henne, innebærer en reduksjon av verdens subjektive dimensjon ned til ren utstrekning (materie), 

for slik å hindre kommunikasjonsveier mellom mennesket og andre livsformer (Ibid., 63). 

Epistemologiens modus operandi er en objektivering av entiteter påtruffet der ute, in re; den søker 

å tvinge samtlige fenomener innunder forhåndsbestemte kategorier slik at vi kan begripe dem. Det 

er en abstraksjons- og homogeniseringsprosess som finner sted, ifølge Mathews: «[For humans], 

with their capacity to abstract from the immediate experience of the world […] are capable of 

abstracting even from the objective world as it is given to them in experience» (Ibid., 65).  

Ved å privilegere abstrakt kunnskap over konkret erfaring, har man allerede på forhånd 

utelukket de multidimensjonale og komplekse måtene kommunikasjon kan finne sted på. Vi 

risikerer å bli psykosentriske (Callicott 1989, 85), all den tid vi ørkesløst leter etter metoder for å 

kommunisere med mer-enn-menneskelige andre på våre premisser. Mathews kritiserer det hun 

kaller en monologisk tilnærming: Vi konsulterer våre egne inngrodde teorier, med uutfordrede (nå 

ubetvilelige) presupposisjoner, istedenfor å rette vår oppmerksomhet mot verden i seg selv. «We 
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chase the tails of our texts, picking out our own footsteps in a realm of anthropogenic abstractions, 

passing the ball of ideas from hand to hand, never lifting our eyes to the land that stretches outside 

our office walls», skriver hun i boken Reinhabiting Reality (2005, 107).  

Denne monologiske tilnærmingen viser seg ikke bare feilaktig når vi har å gjøre med andre 

mennesker – hvordan skulle jeg kunne ha en samtale (ja, sam-tale) med en annen hvis jeg ikke lar 

vedkommende få respondere? – men også i helt hverdagslige tilfeller som når vi interagerer med 

våre husdyr. Når jeg spør (og ja, jeg spør) katten min om han er sulten, forventer jeg en respons, 

og jeg vet på forhånd at denne responsen ikke vil komme i form av et svar med ord, men at det er 

andre tegn på at han er sulten: at han møter blikket mitt, at han mjauer, at han går mot meg, at han 

vandrer målrettet mot matskålen. Som David Clark skriver: «What is ‘language’ if it is not the 

wagging of a tail, end ‘ethics’ if it is not the ability to greet one another and to dwell together as 

others?» (Clark sitert i Rose 2011, 30). Her søker jeg nemlig å komme i kontakt med et subjekt 

som er totalt forskjellig fra meg selv, og tilpasser mine avansementer i henhold til det jeg ser at 

han reagerer på. Jeg søker å etablere en forbindelse med et selv som han (katten) kjenner til, selvet 

som han erfarer – det subjektive aspektet ved hans væren – snarere enn aspekter som er utenfor 

hans umiddelbare erfaring, men som vi mennesker kan «vite om» så å si (2003, 78).29 

Når denne forbindelsen er etablert, og han kommuniserer noe jeg gjenkjenner som 

meningsbærende for han i kraft av hans artsværen og individuelle oppførsel (som jeg kjenner til 

på bakgrunn av tidligere interaksjoner), oppstår en felles kontakt som er en følt form for 

kunnskap.30 Denne kunnskapen er annerledes fra kunnskap i betydning informasjon, fordi her 

søker man ikke å forklare kattens atferd, men heller engasjere seg med den, leve seg inn i møtet: 

 
29 Vi mennesker kan eksempelvis vite noe om de biologiske prosessene som finner sted i katten, «synapses and neural 

pathways and unconscious behavoir patterns» som Mathews skriver (2003, 78), og hvor ofte en voksen hannkatt burde 

spise i løpet av en dag. Dette er derimot noe helt ukjent for katten, noe som ligger utenfor dens erfaring, og følgelig 

noe vi ei heller kan forsøke å kommunisere utad til den. For hvordan skal man egentlig få sagt til en katt som mjauer 

høylytt og innstendig – som beviselig ønsker å spise – at den ikke kan få mat fordi det rent ernæringsfysiologisk er 

bedre for kattens helse om den venter noen timer eller kutter ned på antall måltider i løpet av en dag? 
30 Mathews skiller mellom kunnskap i en strikt vitenskapelig forstand (informasjon), og en form for kjødelig, 

erfaringsbasert kunnskap («carnal knowing»). For å unngå semantisk forvirring, bruker hun begrepet om møte 

(«encounter») for å signalisere at en kjødelig-følt kunnskap innkapsler alle erfaringer av gjensidighet – møter hvor 

egenskaper som situasjonsforståelse, innlevelsesevne, empati og omsorg er uunnværlige – mens begrepet kunnskap 

reserveres for «explanatory hypotheses resulting from noncommunicative empiricorational investigation» (2003, 78). 

I et møte søker man å forstå den andre, mens den vitenskapelige kunnskapssøkeren søker å forklare den andre. Et 

møte innebærer å anerkjenne dens selvstendige subjektivitet, og respektere dens integritet, mens søken etter kunnskap 

involverer «to lay bare their inner mechanisms, the laws of their being, the physical and psychological processes that 

make them tick» (Ibid., 77). For Mathews er de moralske implikasjonene tydelige: «Knowledge provides closure for 

the future, hence control and security. Encounter is open-ended, allowing for spontaneity and entailing vulnerability. 

[…] In our relations with persons, encounter takes moral and spiritual precedence over knowledge» (Ibid., 78). 
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være åpen og mottakelig for spontanitet og sårbarhet (Ibid.). Med Mathews: «Knowledge seeks to 

break open the mystery of another’s nature; encounter leaves that mystery intact» (Ibid.). Det 

finnes et hav – et univers, for å tale i panpsykismens vendinger – av ulike måter verden kan åpne 

seg for oss, «snakke» til oss gjennom idiosynkratiske konstellasjoner av objekter, elementer, tegn 

og symboler: konfigurasjoner som er særegent dette møtet, på dette stedet, med en spesifikk annen.  

Eksemplet brukt ovenfor er dog noe utilfredsstillende, da det kanskje ikke er særlig 

kulturelt kontroversielt å hevde at vi kan ha et nært, kjærlig og gjensidig bånd med våre husdyr, 

som jo er domestiserte (og dermed sedate) til en slik grad at de passer vår livsstil. Men det er 

likevel verdt å poengtere at tross denne tilsynelatende aksepten for ektefølte forhold til husdyr, er 

det ikke alltid slik at vår kultur betrakter disse vesenene som vært å sørge over. Ved intense 

emosjonelle reaksjoner på dødsfallet av f.eks. en firbeint kompanjong, kan vi se tilløp til at vår 

kultur har en hang til å patologisere slike overveldende responser, og betrakte dem som 

psykologiske avvik – som noe unormalt. I boken Pack of Two: The Intricate Bond Between People 

and Dogs beskriver den amerikanske forfatteren Caroline Knapp hvordan hun ble uglesett av en 

venninne etter at hun henfalt til en langvarig sorgprosess som følge av dødsfallet til hunden Lucille. 

Knapps venninne hevdet at hun «ble skremt», med den implisitte beskjeden om at hunden ikke er 

verdt å sørge over, nettopp på grunn av, må vi anta, at det ikke er mulig å ha et forhold til en hund 

som fremprovoserer responser som Knapp ga uttrykk for. Underforstått ligger budskapet om at 

hunden ikke er et subjekt på høyde med mennesket, men et objekt – en ting. Og på samme måte 

som man kan erstatte en vase som går i gulvet, slik kan man også bare kjøpe seg en ny hund.  

Langvarige, dyptgripende bånd med naturen kan betraktes som noe unormalt i vår kultur. 

Hvis et barn reagerer med sjokk og vantro over at favorittbusken i hagen blir nedhugget, avfeier 

vi det gjerne som en irrasjonell eller barnslig reaksjon. Hvis en voksenperson gjør det samme, er 

vedkommende et psykologisk avvik. Man kan nærmest forvente mer av voksne, ettersom de 

allerede har gjennomgått «modningsprosessen» ethvert barn også skal gjennomgå, der de oppdras 

til å «forstå» hvilke ting her i verden det er rasjonelt (les: kulturelt godtatt) at man interagerer med, 

etablerer bånd til, snakker med. Å sørge over tapet av et elsket dyr, eller et favorittsted ute i naturen, 

vitner således om at vedkommende begår en feil, at man ikke helt har skjønt hva man realistisk 

sett (faktisk) kan bli beveget av. Kulturens innlæringsprosess har rett og slett ikke funket i et slikt 

tilfelle. Man har ikke tatt innover seg budskapet om at kommunikativ samhandling kun gjelder 

mellommenneskelig verbalspråklig interaksjon. Men er dette egentlig en innlæringsprosess, eller 
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kunne vi heller sagt at det er en avlæringsprosess hvor de hegemoniske sosiale normene fremmaner 

en desensitivisering, en undertrykkelse av naturlige inklinasjoner? Ha i mente, som den 

amerikanske biologien Edward O. Wilson skriver, at mennesket gjennom 99% av hele sin 

evolusjonære historie har levd i jeger–sanker-samfunn kjennetegnet av en intim forbindelse med 

andre organismer. Det er derfor innlysende at «the [human] brain evolved in a biocentric world, 

not a machine-regulated one» (Wilson sitert i Peterson 2009, 88). En forbindelse til andre levende 

vesener er dermed bokstavelig talt en biologisk del av hva det innebærer å være mennesket. Det er 

også et behov i affektiv, sosial og kognitiv forstand, siden samhandling med naturen, med mer-

enn-menneskelige andre, fra barnsben ad er en forutsetning for menneskets intellektuelle, 

emosjonelle og relasjonelle utvikling. Paul Shepard skriver godt om dette i Nature and Madness:  

The archetypal role of nature – the mineral, plant, and animal world found most complete in wilderness – is 

in the development of the individual human personality, for it embodies the poetic expression of ways of 

being and relating to others. […] The multifold otherness-with-similarities of nonhuman nature is a training 

ground for that delicate equilibrium between the play of likeness and difference in all social intercourse and 

for affirmation instead of fear of the ambiguities and liveliness of the self (1998, 108). 

Selv om eksemplene ovenfor undersøkte husdyr, peker sitatet fra Shepard heller mot erfaringen av 

villmarken, vesener vi påtreffer i naturen. Spørsmålet vi må stille er hvordan møtet med et vilt dyr 

forløper, hvordan vi gjenkjenner, forstår og relaterer oss til mer-enn-menneskelige andre der ute. 

3.7. Møtet med ville dyr 

I The Denial of Nature beskriver Arne Johan Vetlesen sitt møte med et vilt dyr, nemlig en ugle. 

Han refererer til Mathews og skriver at han følte seg blottstilt, utlevert og sårbar i møtet med uglen. 

Han ble dratt inn i uglens interessefelt og ble umåtelig fascinert av hva dens prosjekt her i verden 

kunne være. I et lite øyeblikk forlot han sin egen verden og tok del i en delt verden med uglen, 

hvorpå hans egen opplevelse ble rikere (2015, 204). Passasjen kan siteres i helhet:  

Have you ever experienced being actively looked at by a wild animal, say, an eagle or a heron? I have. It’s a kind 

of experience different from all others. Yet words such as ‘eerie’ or ‘uncanny’ (Freud), though suggestive, fail. 

The experience provided perspective on my being in the world, on the projects I was busy pursuing when noticing 

I was being looked at by such an animal, constituting as it did a totally unexpected experience, contrasting with 

my – likewise control-escaping – expectation to get to see an eagle. That look fixed me in a manner as elusive as 

it was commanding. Its intelligence captivating, irrefutable, making mockery of Cartesian doubt. It forced me to 

ask myself what I looked like from that point of view, a view I had no chance to check, as I might have had were 

the onlooker another human being. Nonetheless, being the object of a look from a bird who, in looking at me, 

clearly was not an object but fully a subject did more to repudiate Descartes’ view that ‘animals have no souls, no 

thoughts or experiences, and are in fact automata’ [sitat: Bernard Williams] than do dozens of books of philosophy. 

It might just be that it is for lack of such one-to-one experiences with animals that we need those books, or believe 

that we do. Again, it’s a cultural thing, a cultural phenomenon, more than a strictly intellectual one (Ibid.). 
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Vetlesen beskriver her et tilfelle hvor den cartesianske dualismen – hyperseparasjonen mellom 

subjekt og objekt, mellom mennesket og natur, mellom sinn og utstrekning – kollapser fullstendig 

gjennom en skjellsettende opplevelse med et annet levende vesen. Møtet med uglen har ikke 

karakter av å være en situasjon hvor et betraktende subjekt (Vetlesen) analyserer et betraktet objekt 

(uglen) og kartlegger dens bevegelser med henblikk på utlede en universell, verifiserbar forklaring 

på – en vitenskapelig påstand om – uglens atferd. I dette møtet mellom to arter finnes det ikke 

aktivitet og subjektivitet på den ene siden, versus passivitet og objektivitet på den annen. Nei, det 

er et møte mellom to levende vesener som begge er aktive deltakere i interaksjonen, som begge 

står overfor en annen. Samtidig er ingen av dem fullstendig transparente. Det forblir en slags 

ugjennomtrengelighet («opaqueness») eller mystikk i møtet med den andre: Den andre fastholder 

et element av uforutsigbarhet og spontanitet man aldri kan gripe fullt ut (Mathews 2003, 78).  

 Hva består denne presumptive mystikken i? Jo, kanskje noe så trivielt som at det er to 

forskjellige vesener, tilhørende to ulike arter, med hver sin særegne måte å være i verden på. Dette 

kan vi kanskje vite, at uglen persiperer verden radikalt annerledes enn mennesket grunnet de 

respektive artenes forskjellige fysiologiske konstitusjon og sanseapparat, men vi kan aldri helt 

forstå – i betydning oppleve, ta innover oss, gi oss hen til erfaringen av – hvordan det føles å være 

nettopp denne arten, denne individuelle uglen. Uoppnåeligheten som her skissert stammer ikke fra 

at uglen er underordnet oss, og at vi følgelig aldri kan vite hvordan det er å være en laverestående 

(underlegen) art i kraft av våre egne (presumptivt overlegne) kapasiteter. Snarere tvert imot har 

den mange gunstige egenskaper vi ikke besitter: Den har evnen til å fly, den kan rotere hodet 270 

grader, samtidig som dens store, rørformede øyne inneholder staver som gjør den mer lyssensitiv 

slik at den kan se godt i mørket. Slik sett er den egentlig overlegen oss på flere områder. 

 Overført på Vetlesens møte med uglen kan vi si: Uglen fremtrer som et autonomt subjekt 

med egne behov og hensikter, med en «what-is-it-like-ness» (Nagel) vi aldri kan kjenne fullt ut, 

samtidig som den i det partikulære møtet viser seg som en konkret og aktiv annen. Det er ikke slik 

at det kun er vi mennesker som oppfatter en distinkt annen. Nei, hvis eksemplet ovenfor viser oss 

noe, så er det at også uglen har ett spesifikt ståsted, en posisjon, et synspunkt fra hvilket den 

persiperer mennesket det står overfor. I denne interaksjonen føler begge på at vi er «den andre» 

for noen andre: Uglen kan se mennesket som en trussel, noe den må angripe, eller som en 

likegyldig ting som forsvinner i skoglandskapets bakgrunn; mennesket kan på sin side se uglen 

som et sårbart og søtt lite dyr, eller et uforutsigbart vesen som det er best å holde avstand fra.   
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Det sentrale er hvordan denne annenheten går begge veier, og således opphever den 

klassiske subjekt/objekt-dikotomien som har hjemsøkt filosofien lik en mare i flere århundrer. Som 

Vetlesen skriver i en annen bok, Cosmologies of the Anthropocene: «Otherness goes both ways: 

our from the tree, the creek, the wolf; and, respectively, their from us» (2019, 158). Hvis jeg 

nærmer meg uglen, og den utbasunerer et høylytt rop, forstår jeg umiddelbart at den har markert 

en grense: Den sier tydelig «her, men ikke lenger», selv om den aldri vil ta det talte ord i sin munn 

(nebb). Og hvis den mot formodning skulle nærme seg meg med en fryktinngytende fart, ville jeg 

kanskje gestikulert vilt rundt meg eller utbrutt et øregangspenetrerende skrik for å signalisere min 

egen grense. Slik fremkommer det en tydelig dialektikk i et møte, hvor begge de deltakende parter 

kan bekle rollen som den andre, selv om ingen av dem er et simpelt objekt for den andre, en nøytral 

ting. Prosessen som her finner sted går utover et enkelt dominasjonsspill, der begge søker å vinne 

overtaket over den andre med bruk av strategiske manøvere. Nei, som Mathews skriver: «To 

encounter others […] involves recognition of and contact with their independent subjectivity, 

where such recognition and contact inevitably give rise to a certain respect for their integrity and 

sympathetic concern for their fate» (2003, 76–7). Vi kan bare spekulere i hvorvidt uglen også føler 

den samme sympatien for oss som vi gjør for den, et spørsmål jeg overlater til disiplinene som 

forsker på dyrs kognitive kapasiteter.31 Men det fremstår berettiget å hevde at en respekt for den 

andres integritet finner sted. For hvis uglen ikke hadde respektert menneskets grenser, ville den 

også potensielt satt seg selv i fare; hvis den angriper et turfølge med små barn helt ut av det blå, 

ville voksenpersonene tatt til motmæle. Det virker følgelig plausibelt å anta at den også 

anerkjenner – i mer eller mindre grad – en form for gjensidighet, i det minste en varsomhet. 

Erfaringen av liv i mer-enn-menneskelige andre kjennetegnes her, under min tolkning, av 

en positiv forskjellighet. Uglen ligner oss ikke, på avgjørende områder er den radikalt annerledes 

oss, og de egenskaper vi vektlegger når vi interagerer med andre mennesker er fullstendig 

fraværende. Samtidig betrakter vi denne ugjennomtrengeligheten som noe berikende. Mathews 

skriver at et subjekt har krav på å bevare dens egen naturs hemmelighet, men at den kan velge å 

betro seg til oss (2003, 76). Hvis den så gjør det, kan møtet få karakter av å være en gave: at et 

annet levende vesen, som vi nærmest aldri påtreffer, kan vise seg for oss, gi oss et ørlite gløtt inn 

i dens verden, og sågar åpne vår egen erfaringsverden – avdekke opplevelser som bryter med vår 

 
31 Som forskere innen kognitiv etiologi har vist, især Frans de Waal, besitter mer-enn-menneskelige vesener 

«capacities for sympathy and moral feelings of fairness» (se Willett 2014, 37).  
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sedvanlige gjøren og laden. Den australske etnografen Deborah Bird Rose har noen treffende 

beskrivelser av dette i boken Wild Dog Dreaming. Om australske villhunder (dingoer) spesifikt, 

og møter med mer-enn-menneskelige vesener generelt, skriver hun:  

In such dramas of encounter and recognition we find ourselves becoming creatures who are recognized, and 

we are captured by the cool, dark beauty of a dog’s nose, the warm rough-tongued caress, and the mystery 

that gazes back from the depths of a dog’s eyes. […] To gaze into the eyes of a wild animal is to look into 

mystery. Perhaps the gaze is so awesome because we know that we have almost no idea how the animal sees 

us. We look across this chasm and see eyes that are much like our own. We see the intelligence that gleams 

there, and often it is baffling as well as beautiful (2011, 41, 69).  

Det realistiske meningskriterium vi så Hans Jonas anføre i Phenomenon of Life (PL 168), virker i 

så måte å være oppfylt. Påstanden «mer-enn-menneskelige andre er subjekter» virker åpenbart 

sann, og dermed også gyldig, i kraft av erfaringen vi gjør in re (og in situ). Det ville artet seg 

regelrett absurd – som kontraintuitivt, som en fornektelse av alt vi erfarer i et slikt møte – å hevde 

at uglen ikke er et subjekt med egne formål, men kun et kompleks maskineri hvis atferd mekanisk 

og slavisk skyldes en stimuli–respons-formula à la radikal behaviorisme (B.F. Skinner).  

Prøv å fortelle et barn at fugleflokken som flyr i trekantet formasjon forbi hustaket og bort 

over horisonten kun er en ansamling av verdiløse objekter, eller et ekornet som titter inn fra 

tregreinen ved soveromsvinduet egentlig ikke vet hva den gjør, og se hvilke reaksjoner det avføder. 

Tross den (enn så lenge) begrensede kjennskapen barnet har til verdens mangfoldige fenomener, 

er jeg ganske sikker på at det ville blitt svært forvirret over slike påstander. Hvem vet, kanskje 

barnet også ville blitt synlig irritert over et slikt forsøk på å bortforklare – ja, bortforklare – 

mystikken, magien, det fortryllende ved verden? Så hvordan kan det da ha seg at et slikt syn, med 

enkelte variasjoner, har dominert filosofien siden Descartes? Skyldes det en form for kollektiv 

kognitiv (og affektiv) dissonans, eller er det mer dyptgripende, kulturelle mekanismer som ligger 

i bunnen? En relevant passasje fra Freya Mathews lyder: «In the original moment – the moment 

of disengagement, of retreat from unreflective participation in a reality understood as animated 

with its own informing telos – the world became our ‘object.’ Hence, simultaneously, the 

possibility of ‘knowledge’ was born» (2005, 106). Hva er dette «originale øyeblikket»? Er det ett 

spesifikt, historisk avgjørende øyeblikk, eller kan vi se det for eksempel i barneoppdragelsen? 
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3.8. Barn som naturlige panpsykister  

Mellom trestammene // stirrer språket // på deg // med dyreøyne  

– Casper André Lugg32 

Hvordan et menneske fra starten av sitt liv oppfatter verden er ikke så meget et epistemologisk 

spørsmål, men først og fremst et ontologisk spørsmål; det omhandler i logisk rekkefølge hvordan 

man erfarer det som er, og ikke hva man vet (har lært) om det man observerer. Hans Jonas’ 

innledning i Phenomenon of Life speiler dette poenget: Når Jonas skriver at livet var (i preteritum) 

overalt for mennesket da det først startet å fortolke verden, mener han ikke at de første menneskene 

hadde en velutviklet teori som lot dem påstå at alt grunnleggende sett var levende. Nei, det var 

snarere det mest naturlige utgangspunktet, støttet av samtlige «prima-facie-bevis» innen den 

tilgjengelige erfaring. Denne opplevelsen var ikke projisert over på verden, men noe som viste seg 

for mennesket – noe det avdekket i sin omgang med verden.  

Jonas beskriver her den filosofiske posisjonen panpsykisme, hvorav animisme er denne 

teorien omsatt i praksis, måten teorien kommer til uttrykk (PL, 7). Tross tendensen til å avskrive 

disse kosmologiske virkelighetsbildene som uvitenskapelige og primitive etterlevninger fra en 

såkalt førmoderne periode i menneskehetens historie, advarer Jonas mot å avvise det på forhånd: 

«[N]ot even ‘animism’, i.e., the panvitalism of the dawn, is to be excluded from the ontological 

evidence that has to be weighed: the principle of the interpretation of being which it, however 

preconceptually, represents is not really done with even from the perspective of modern 

knowledge» (PL, 25). Uten å gå innpå animisme i sosialantropologisk detaljnivå, vil jeg heller 

bruke et eksempel på hvordan denne naturlige inklinasjonen – den første erfaringen av verden – 

kommer til uttrykk hos barn. Arne Johan Vetlesen erindrer en illustrerende historie i Cosmologies 

of the Anthropocene (2019), hvor han forteller om sin sønns hilsningsritualer i skogen, et eksempel 

han også bruker i The Denial of Nature (2015, 71). Vetlesen skriver i førstnevnte verk: 

At 4 years of age, my youngest son used to greet the trees, the creek, and the lake where we had our rest during 

our Sunday walk in the woods. At 6, he stopped this practice which may well be called animist. At 8, being asked 

by his father why he quit his earlier expansive greeting practice and had limited it to fellow humans only, adopting 

an observing and objectifying as opposed to a participatory-communicative stance toward the trees, a one-way as 

opposed to a two-way, reciprocity-oriented one (to employ Habermasian terminology), his answer came promptly 

and with more than a hint of irritation: ‘Of course I have stopped greeting trees, dad. It is a childish thing to do. 

I’ve never seen you, or any other adult, do it. And if one of my classmates should catch me doing it (in flagrante 

delicto), it would be unbearably embarrassing, the talk of the day at school. So why do you ask? Get real, dad. It’s 

such an obvious thing that I no longer do this’ (2019, 218). 

 
32 Utdrag fra diktet «Sporløst funnet», fra Havet er her allerede – Fire samlinger i én (2018, 21).  
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Da Vetlesens sønn var fire år, var det å hilse på treet en åpenbar ting han gjorde, siden treet var en 

annen (en person for animisten) han traff på sin vei. Etter fire år var det blitt like åpenbart for ham 

at det var en «barnslig» praksis, noe som han hadde vokst ut av. Men «modningen» Vetlesens sønn 

hadde gjennomgått i mellomtiden er vitterlig ikke noe som oppstår i ham selv, i et sosiokulturelt 

eller moralsk vakuum – i et epistemisk ingenmannsland (Ibid.). Nei, han har blitt lært av andre – 

av voksne, eller barn som har blitt påvirket av voksne i sin omgangskrets – at dette ikke er en 

akseptabel ting å gjøre, at det er beviselig feil, at opprettholdelsen av en slik atferd gjør ham til et 

utskudd, et psykologisk avvik. Erfaringen i hans tidlige barndom (da han var fire, som om han 

ikke var et barn da han var åtte) var hverken formell eller abstrakt, men konkret. Han møtte det 

treet, den bekken, skimtet det ekornet som hoppet mellom tretoppene. Hva har så skjedd? Vetlesen 

har følgende svar: Fra å være en animist (en panpsykist i praksis), har han gjennomgått kulturell 

avlæringsprosess som forandret hans verdensbilde og selvforståelse (2015, 75).  

Freya Mathews fører bruddet med animismen (i teoretisk forstand, ikke praktisk utøvd) 

tilbake til førsokratikerne, hvor filosofien ble født ut av en «disengagement from world»; hvor all 

reell deltakelsesmystikk, omgang med og relasjoner til mer-enn-menneskelige andre, ble betraktet 

som en uholdbar, partisk og ikke-vitenskapelig tilnærming til den naturlige verden. Naturen skulle 

være et studieobjekt (2005, 106–7). Hvis vi heller konsentrerer oss om kulturell avlæring slik det 

finner sted her og nå, i dagens vestlige samfunn, kan vi heller si, med Vetlesen: «[W]e ‘moderns’ 

hail the shift from greeting trees to not-greeting them as evidence of progress, as a product of 

Enlightenment philosophy and the scientific explanation of the natural world» (2019, 219).   

Å behandle treet som et subjekt, som en person man kan snakke og være sammen med, 

strider imot nesten alt den objektiverende naturvitenskapen (og epistemologiske metoden) har 

proklamert siden senrenessansen. Treet er jo kun en rotfast plante, bekken er jo kun en flommende 

strøm av polare molekyler og kjemiske forbindelser. Ergo kan det ikke være sant, det kan ikke 

være ekte (reelt, faktisk, ontologisk) det barnet her foretar seg. Det må være en feilantakelse, noe 

som blir sett ned på av andre samfunnsborgere som suksessfullt har gjennomgått den samme 

prosessen og skjønt hvordan ting egentlig er. Den amerikanske filosofen Marjorie Grene bemerket 

at «as we acquire our cultural heritage, we come to dwell in it also» (Grene i Evernden 1992, 108). 

Altså: Etter hvert som barnet blir fortalt av sin kultur at det ikke kan hilse på naturen, vil det også 

«lære» seg at det ikke er mulig, at det har begått et grunnleggende kategorimistak. Den andre man 
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kan interagere med er kun en sosial annen, et menneske (antroposentrisme) med evnen til språk 

(logosentrisme), ikke en naturlig annen som et tre. Vetlesen kommenterer:  

The effect is to render any attempt by, say, a boy of 8, not to mention an adult of 50, to go on practicing 

greeting the trees, and in that sense enact an animist cosmology, into a sign of regression, a conspicuous piece 

of behavior to be explained as well as handled by means of psychiatry, representing deviance: an idiosyncratic 

and irrational stance in the midst of a self-proclaimed rationalist, science-driven society (2019, 219). 

Barnet blir gradvis innlemmet i et kulturelt fellesskap hvor den abstrakte, verifiserbare, 

universaliserbare kunnskapen har forrang, vinner terreng i barnets erfaringsrom og symbolske 

forestillingsverden – hvor det vi (kulturen, tradisjonen) vet utestenger, homogeniserer, nivellerer 

det barnet erfarer. Freya Mathews beskriver prosessen som «[a] retreat from encounter, into an 

ethos of control» (2003, 90). Det som forekommer på individuelt nivå har sin kosmologiske 

parallell i overgangen fra en panpsykisme og animisme til et moderne, rasjonalistisk og 

vitenskapelig virkelighetssyn. Vi ser følgelig hvordan det filosofihistoriske fenomenet 

avfortrylling (Entzauberung) manifesterer seg i konkrete kulturelle praksiser; måten kulturen 

sementerer, absolutterer og naturaliserer ett syn på bekostning av andre. Barnet kommer ikke bare 

til å sosialiseres inn i en måte å forstå og forholde seg til verden på, men etter hvert også tro at 

sånn er det. Det kan ikke – skal ikke – være annerledes, fordi det strider med alt hva storsamfunnet 

rundt forteller en, alt hva ens omkringliggende miljø er tuftet på og opprettholdt av. En vellykket 

kultur er en som fremstiller seg selv – sine økonomiske, politisk-ideologiske, sosiale og 

livsstilsorienterte premisser – som normalen, som standarden, som det naturlige. Den går fra å 

være den annen natur til å bli den primære. Den okkuperer – koloniserer, med Habermas – 

livsverdenen til subjektene som inngår i den, og presenterer sine postulater (eller dogmer) som det 

gitte, som det eneste alternativet, som hvordan ting virkelig her – som Sannheten (med versal). Av 

den kulturelle ensretting følger også, kan vi kanskje si, en ensretting i erfaring, altså hvilke verktøy 

(kognitive som affektive) barnet gis for å fortolke verden rundt seg. Det skjer således en 

innskrenkning, en begrensning av de fenomener og ting der ute som barnet får lov til å oppleve, 

være med, forholde seg til, og på hvilken (forhåndsbestemt) måte det kan gjøre dette.  

Samtidig som den fysiske rovdriften på naturen oppskaleres og intensiveres, foregår det 

samtidig en utryddelse av erfaring, en utryddelse som ikke kun stammer fra at vi faktisk utrydder 

arter i øst og vest og alle himmelretninger, og dermed også muligheten av å erfare dem, men som 

har karakter av å være en kulturell og symbolsk utryddelse. Fra barnsben ad, blir man fortalt at det 

er naivt, irrasjonelt eller et uttrykk for en patologi at man knytter seg til den naturlige verden og 
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dens mangfoldige flora av individer, arter og habitater. Er man så heldig å gå på en skole i nærheten 

av skogsområder, har man utedager på timeplanen hvis overordnete mål er å lære barna å ta 

naturen i bruk, som – for å gjøre et semantisk poeng – impliserer en grunnholdning der naturen 

forstås som noe som er der for oss, som vi skal benytte oss av hvis den i det hele tatt skal ha noe 

verdi (verdi er ensbetydende med nytteverdi, må vite). I studieårene påtreffer man påstander som 

at forestillinger om urørt natur, konseptet om en villmark der naturen får utfolde seg uhindret av 

menneskelig inngripen, er en historisk konstruksjon – en idyllisert, romantisk og sentimental 

fantasi med røtter i opprettelsen av amerikanske nasjonalparker på 1800-tallet (se Crist 2019). Til 

tross for at oppveksthistorien jeg her skisserer er noe forenklet (karikert, vil kanskje enkelte 

hevde), tør jeg påstå at den peker i retning av en generell tendens i vår kultur, nemlig at det 

forekommer en gradvis desensitivisering (som Descartes ville vært stolt av)33 av individet.  

3.9. Gyldighetskriterier og filosofisk realisme 

Så vil spørsmålet melde seg: Men hvorfor utlegge om sosiale normer, kulturell innlæring, avlæring 

og desensitivisering i en naturfilosofisk oppgave? Jo, fordi det i siste instans handler om 

sannhetsgehalten av en gitt kulturs grunnleggende antakelser om virkelighetens beskaffenhet. Det 

handler om hvorvidt dens presupposisjoner egentlig stemmer overens med det som faktisk er der 

ute. Det handler om validiteten av våre konsepter, om vi begår fundamentale feilantakelser i vår 

oppfatning av og omgang med den naturlige verden. I boken Ontology and Closeness in Human-

Nature-Relationships skriver Neil Kessler: «[W]hat human-nature relationships ought to be is not 

a matter first of values, but of perception of humans and more-than-human beings as we interrelate 

in the reality out there – outside of either pre-determined or post hoc human conceptualization of 

that is actually happening between a human being and more-than-human being in any particular 

interaction» (2019, 6). Det er sågar et realistisk gyldighetskriterium som ligger til grunn, som vi 

så ovenfor at Hans Jonas også opererer med. Et slikt gyldighetskriterium lar seg åpenbart overføre 

på en spesifikk kulturs grunnsetninger, som Freya Mathews poengterer i The Ecological Self:  

 
33 Se kapittel tre i Oxana Timofeevas bok The History of Animals: A Philosophy (2018) for en redegjørelse av det 

cartesianske synet på dyr. Timofeeva lister spesifikke, grufulle eksempler på hvordan Descartes’ dualisme ikke bare 

var et teoretisk anliggende, men også noe han i høyeste grad omsatte i praksis. I sin undervisning dissekerte Descartes 

hunder levende, og oppfordret sine studenter til å ignorere hundenes skingrende hvin, deres åpenbare signalisering av 

den smerte som ble påført dem, ved å vise til at hunder kun er livaktige (men ikke levende) maskiner – rene automata 

(se også Martin Lee Muellers Being Salmon, Being Human (2017)). Timofeeva skriver blant annet: «Descartes’ animal 

is incapable not only of thinking but also of feeling. It doesn’t have an intelligent soul and can thus neither think nor 

suffer. That is why it can easily be used, without reservations of a moral or any other kind, as an object for scientific 

experimentation […] The heart of a dog will not last long at Descartes’ anatomical table» (2018, 54–5).  



59 

 

Assuming that Nature embody a spiritual principle – that is, a self, possessed  of conatus and imbued with 

intrinsic value – then we can say that, in order to be viable, any culture must include a representation, at 

whatever level of abstractness, of this conative aspect of Nature. Such a representation will in turn entail 

attitudes to the environment which will ensure that culture is an instrument of Nature, and that we are fully 

interconnected with the whole. If our culture misrepresents Nature as being dead, blind, without a purpose or 

spiritual principle, then it does indeed cut the cord to Nature – but through malfunction, not through 

transcendence. We are in this case in the same position as the organism whose genes have betrayed it so that 

it can no longer function as a self-realizing system integrated with the wider systems of Nature. The price of 

this failure of interconnectedness is ultimately of course extinction (1991, 141).  

Spørsmålet er således et som omhandler gyldigheten av våre fortolkningsmodeller, hvorvidt 

konseptene som former en gitt kultur, for ikke å si et verdensbilde, stemmer overens med det som 

er. Med Neil Kessler: «[T]he issue becomes one of the accuracy of the interpretation of the human-

nature relational experience itself, and, by extension, the worldviews – not as ends, but as lenses 

that may or may not distort interpretation of the relational experience itself» (2019, 8). Hvis en 

teori omsatt i praksis arter seg destruktiv, må det følgelig implisere at det er noe uriktig – sterkere 

uttrykt: galt – med førstnevnte: at «linsene» eller «persepsjonsbrillene» vi ser verden gjennom er 

tåkete. Vetlesen kommenterer implikasjonene av Mathews’ sitat i The Denial of Nature:  

[…] it (implicitly) proposes that the criterion of truth (validity) with respect to a specific culture’s (or 

worldview’s) views on and attitudes to nature, to the various natural others, must be based in that (nonhuman, 

‘outer’) nature; it cannot be based in or on something – some standard of viability – itself culturally construed, 

itself purely symbolic or intellectual, deworlded; something itself, that is, a product of the human beholder, 

of the human mind, be it collectively or individually. The bottom line is this: if a specific culture’s view of 

nature accompanies or directly or indirectly legitimates what in the real world amounts to a series of practices 

outright destructive to that nature, then that culture and that theory cannot be right, cannot be true: they must 

be considered false, and alternatives must be sought […] (Vetlesen 2015, 199–200).  

Posisjonen Vetlesen sikter mot, som han hevder følger av Mathews’ sitat ovenfor, er en filosofisk 

realisme, hvor kriteriet for gyldighet finnes in re, der ute, i naturen. Objektiviseringen av naturen 

– hvor den betraktes som ren utstrekning, en samling døde og verdinøytrale ting, uten en indre 

dimensjon (psyke i vid forstand), med gryende kapasitet for erfaring – representerer en post hoc-

konseptualisering av naturen, en symbolsk og kulturelt konstruert forestilling om hva naturen er. 

Det er et syn som forvrenger og reduserer kompleksiteten av naturen. Neil Kessler er mer polemisk 

enn Vetlesen og Mathews, og hevder det arter seg som en «mistake in thinking» (2019, 14). 

Hvilke posisjoner, perspektiver, teorier eller idéstrømninger begår denne tilsynelatende 

gravalvorlige feilen? Hvis vi igjen ser til Hans Jonas, skriver han i epilogen av Phenomenon of 

Life at det er skillet mellom de tradisjonelle «subjektive» og «objektive» aspektene ved 

virkeligheten, av væren. Idealistiske så vel som materialistiske ontologier hviler på dualistiske 

premisser, og er i så måte kun «halve» ontologier – delforklaringer. Formålet må derfor være, 
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ifølge Jonas, en gjenforening av de to metafysiske substansene som har vært definitivt separert fra 

hverandre siden Descartes: «Their reunion can be effected, if at all, only from the ‘objective’ end, 

that is to say, through a revision of the idea of nature» (PL, 283). Revideringen som Jonas sikter 

til her, tolker jeg i hovedsak som en kritisk-realistisk revidering av de konvensjonelle, filosofiske 

konseptualiseringene av naturen. Det innebærer å bryte gjennom det antroposentriske 

rammeverket som har informert idealistisk og eksistensialistisk filosofi, så vel som å ta et oppgjør 

naturvitenskapens materialistiske skylapper (PL, xxiii).  

Som vi har sett, skisserer Jonas et mulig svar: en filosofisk biologi – eller 

organismefilosofi, som han også kaller det – hvor kimen til subjektivitet, som den rasjonalistiske 

tradisjonen har henvist til menneskesinnet, kan føres tilbake til alle organismers affektive 

disposisjon. Med Jonas som teoretisk utgangspunkt, så vi etter hvert hvordan subjektivitet kommer 

til uttrykk i mer-enn-menneskelige vesener: alt fra måten den skyggesatte solsikken sakte strekker 

seg mot sollyset, til hvordan en ugles blikk inviterer det betraktede (og betraktende) mennesket 

inn i en delt opplevelsesverden, samtidig som det markerer en tydelig grense, stadfester sin egen 

posisjon så å si. Subjektivitet – liv – er noe som man påtreffer der ute, i entitetene selv, in re. Vi 

ser her hvordan en naturfilosofisk tilnærming à la Jonas bereder grunnen for en filosofisk realisme.  

En realisme det her siktes mot, omhandler i hovedsak måten vi påtreffer og anerkjenner et 

multiplum av subjekter – vesener med særskilte måter å være-i-verden på – lokalt, i en partikulær 

situasjon, i et konkret «her og nå», in situ. At mer-enn-menneskelige vesener er «loci of selfhood» 

(sagt på godt norsk), er ikke noe som utledes fra en abstrakt epistemologisk redegjørelse av hvilke 

entiteter som kvalifiserer seg som Subjekter (med versal) i henhold til nøye selekterte kriterier som 

pretenderer å være universaliserbare. Men hvorfor realisme? Følger vi Freya Mathews, kan vi 

hevde at en filosofisk realisme er den nødvendige motgiften mot «derealiseringen» som har 

kjennetegnet den vestlige filosofi og kultur: en nedvurdering eller regelrett benektelse av det 

virkelige, av forbindelsen med den levende verden der ute. Mathews skriver i Reinhabiting Reality:  

[The] movement towards “derealization” in modern philosophy is not only consistent with the normative force of 

dualism; it is in fact an epistemological consequence of a dualistic metaphysics. For when mind is categorically 

divided from matter, an epistemological chasm opens up between subject and object: how can a subject infer from 

its own (mentalistic) experience to the nature or even existence of (physical) objects? (2005, 206). 

Derealiseringen av den naturlige verden er en følge av den rådende historien om en 

hyperseparasjon mellom sinn/legeme og menneske/natur. Med denne dualistiske modellen, har 

ingen naturlige entiteter en innside (interiority), innoverrettethet (inwardness); ingen mentale eller 
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psykiske kvaliteter; ingen intensjonalitet; intet førstepersonsperspektiv; ingen evne til å være en 

aktør som er og handler i verden. Det er en ontologisk avgrunn mellom mennesket og naturen. Det 

er en nedvurdering av det vi påtreffer der ute, en avvisning av at man kan vite noe sikkert – tilegne 

seg kunnskap, lære noe – gjennom omgangen med den naturlige verden, til fordel for abstrakte 

læresetninger, universaliserbare maksimer og resonnementer hvis sannhetsgehalt kun beror på 

argumenters interne logiske gyldighet. Mitt poeng er ikke at vitenskapelig kunnskap per se er 

skyldig eller har ført galt av sted. Poenget er snarere at sånn som ordet «kunnskap» i dag brukes, 

som ensbetydende med positivistisk og matematisk verifiserbare påstander, så fremstilles denne 

typen kunnskap som mer konstituerende og fundamental enn det den er. Det neglisjerer en 

fotugående og mer grunnleggende kilde til kunnskap, nemlig den kroppslig-sanselige erfaringen 

av og utvekslingen med andre levende vesener som kjennetegner vår væren-i-verden.34 Det har 

skjedd en oppvurdering av førstnevnte på bekostning av sistnevnte, man privilegerer den abstrakte, 

teoretiske kunnskapen over konkret erfart, situert og levd kunnskap (Mathews distingverer f.eks. 

mellom «knowledge» og «encounter»; se fotnote 30).35 Gjennom abstraksjonen vekk fra det 

partikulære, skjer det en homogenisering, forflatning, nivellering, og således en devaluering av 

virkeligheten: «Through abstractions the other – the source of the call that brings us into our own 

selfhood – becomes itself an abstract cateogry, a nearly empty space» (Rose 2011, 103).  

I boken Flight Ways skriver filosofen Thom van Dooren at fortellinger ikke kun er 

deskriptive beretninger om fortidens hendelser, men samtidig former vår virkelighetsforståelse. Vi 

lever gjennom fortellinger, bekrefter og skaper kontinuerlig historier om hva det vil si å være og 

gjøre. Følgelig innehar de en sterk normativ komponent: «Stories are a part of the world, and so 

they participate in its becoming» (2014, 10). Å opprettholde en fortelling og formidle den videre 

– agere på den – har dermed konsekvenser; den griper inn i verden og etterlater seg virkelige spor. 

Fortelles det at mer-enn-menneskelige vesener er rene maskiner som føyer seg etter fysikkens 

kalkulerbare lovmessigheter, at naturen er et passivt ressurslager av likegyldig råmateriale som 

 
34 Alfred North Whitehead har en treffende formulering i Naturen og livet: «De skarpe videnskapelige klassifikasjoner 

er nødvendige for en videnskapelig metode, men de er farlige for filosofien. Denslags klassifikasjoner skjuler den 

sannhet at de forskjellige tilværelsesmåter i naturen går umerkelig over i hinannen» (1959, 41–2). 
35 Her har også Val Plumwood et relevant sitat fra innledningen av Feminism and the Mastery of Nature: «[…] 

critiquing the dominant forms of reason which embody the master identity and oppose themselves to the sphere of 

nature does not imply abandoning all forms of reason, science and individuality. Rather, it involves their redefinition 

or reconstruction in less oppositional and hierarchical ways» (1993, 4).  
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venter i eoner på at en produktiv kraft skal raffinere og ta den i bruk, kommer vi etter hvert til å 

bebo denne forestillingen, «to dwell in it», for å gjenkalle sitatet av Marjorie Grene.  

Det påfølgende spørsmålet, den nærliggende problemstillingen (i Antropocen: menneskets, 

klima- og økokrisens tidsalder), blir således hvilke fortellinger om naturen som nå råder: hvilke 

filosofiske, konseptuelle og kulturelle-cum-etiske forståelser av naturen som vinner terreng, gjør 

krav på det teoretiske landskapet, og således former vårt begrep om hva naturen er i en tid der den 

forringes. Hvilke former kan en naturfilosofisk realisme ta i en epoke som hovedsakelig er 

kjennetegnet av utarmingen og forsvinningen – sterkere uttrykt: destruksjonen, utryddelsen – av 

mer-enn-menneskelige andre, av arenaer der man erfarer naturens rikholdige flora av ulike liv?  

Det radikalt nye med Antropocen er at den metafysiske ensomheten som karakteriserer det 

Jonas kaller dødens ontologi, som er mer eller mindre en tenkt isolasjon fra den naturlige verden, 

nærmer seg å bli en erfart ensomhet, all den tid arter, habitater og hele økosystemer forsvinner i 

uoverskuelige hopetall. Det jeg ovenfor kalte en kulturell og symbolsk utryddelse av erfaring –

muligheten for erfaring, en benektelse av at man kan relatere seg til og danne emosjonelt 

dyptgripende, personlig sterke bånd til den naturlige verden – komplementeres i stadig større grad 

av den faktiske, fysiske utryddelsen av det vi kan erfare. Deborah Bird Rose aktualiserer dette i 

Wild Dog Dreaming: «The Anthropocene is bringing us into a new era of solitude, one marked 

less by our fragmented vision of ourselves than by actual loss of co-evolved life. As Earth others 

depart, never to return, we face a diminishing and impoverished world, and equally, we face new, 

agonizingly lonely, questions about the meaning of our existence» (2011, 10).  

Med den stadige forvitringen av uberørt natur, utarmingen av økosystemer og biodiversitet, 

nærmer vi oss også en utryddelse av erfaringsobjekter. Eileen Crist kaller det en «extinction of 

experience» i boken Abundant Earth (2019). Lignende uttrykk er allerede operative i 

faglitteraturen, jamfør det såkalte «shifting baseline»-syndromet, som betegner tendensen til å 

oppfatte naturen man selv er oppvokst med som normalen, som blåkopien for hvordan naturen er 

og burde være, til tross for at det vitterlig er alt annet enn normalt (her bruker for øvrig Crist det 

megetsigende begrepet «ecological amnesia»). Jeg kommer tilbake til disse temaene i siste 

kapittel, hvor jeg blant annet knytter dette an til reaksjoner på tapet av natur. Aller først vil jeg se 

hvilke kontemporære filosofiske retninger som hevder å beskjeftige seg med en filosofi for klima- 

og naturkrisen, for Antropocen, og undersøke hvorvidt de adresser de presserende spørsmålene 

som jeg her (direkte og indirekte) har tatt for meg.   
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Kapittel 4 – Posthumanismen, en filosofi for Antropocen? 

I dette kapittelet ser jeg til kontemporære filosofiske retninger som hevder å beskjeftige seg med 

en filosofi for Antropocen. Mest relevant er den såkalte posthumanismen, hvis uttalte anliggende 

er å overkomme dualistiske forklaringsmodeller og rekonseptualisere forholdet mellom natur og 

kultur, mennesker og dyr, liv og ikke-liv, biologi og teknologi. Jeg finner at posthumanismens 

søken etter å dels kollapse, dels overvinne innarbeidete distinksjoner, samt dens opposisjon mot 

naturen som en nødvendig og uforanderlig referanse, er problematisk i en tid hvor natur og mer-

enn-menneskelige vesener er på vei til å forsvinne.    

Permafrosten tiner, isbreer smelter, regnskogen hugges ned, korallrevene blekner, tørkesomrene 

intensiveres, ekstremværet tiltar i styrke og hyppighet, stadig flere arter rødlistes. Naturen utarmes 

i storstilt – masseindustriell, global – skala. Antropocen er den geohistoriske epoken definert utfra 

menneskelig påvirkning på jordens biodiversitet, økosystemiske stabilitet og atmosfæriske 

balanse. På de få årene siden den nederlandske atmosfærekjemikeren Paul Crutzen populariserte 

begrepet i 2000, og publiserte den innflytelsesrike artikkelen «Geology of Mankind» i 2002, har 

overgangen fra Holocen til Antropocen funnet sted, skremmende hurtigere enn først antatt. Enkelte 

forskere innen den tverrfaglige disiplinen Earth System Science hevder også at vi står på randen 

av en ny geologisk æra, den Antropozoiske (Langmuir & Broecker 2012, 645). Forskjellen er like 

enkel som fryktinngytende: Mens en epoke omfatter et tidsrom på 12 000 år til 50 millioner år, 

strekker en æra seg mellom 60 til 1000 millioner år. Antropocen markerer samtidig den første 

epoke i verdenshistorien der en kausalkraft – anthropos, mennesket, homo sapiens – er epokens 

karakteristiske kjennetegn. Det er ikke uten grunn at Antropocen kalles «menneskets tidsalder».  

FNs klimapanel (IPCC) fastslo i 2018 at den globale oppvarmingen sannsynligvis vil nå 

1,5°C innen 2030–2052, i hovedsak grunnet menneskelig (antropogen) aktivitet (IPCC 2018, 4). I 

2020 kunne World Wildlife Fund (WWF) fortelle at den totale artsbestanden for pattedyr, fugler, 

fisk, amfibier og reptiler har sunket med 68% siden 1970 (WWF 2020, 4). I rapporten «Global 

Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services» fra 2019 skriver FNs naturpanel 

(IPBES) at 75% av alle landområder er betydelig alterert, at 66% av alle havområder opplever 

økende, kumulative påvirkninger, at 85% av all våtmark har gått tapt, og at 25% av alle arter innad 

i plante- og dyreriket er utrydningstruet, hvorav sistnevnte innebærer at omtrent en million arter 

står i umiddelbar fare for utryddelse (IPBES 2019, 11–2). Uten internasjonalt samordnete 
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bevaringsforsøk, anslår biologen Edward O. Wilson at halvparten av verdens planter og dyr vil 

være borte i løpet av det 21. århundret, mens andre estimerer et tap på opp mot to tredjedeler (Crist 

2019, 18; se også Myers & Knoll 2001, 5389). Vi er inne i den sjette masseutryddelse, hvor 

utryddelsen forekommer i et tempo hundre til tusen ganger hurtigere enn det som anses som 

normalt (Rockström et.al. 2009). For å oppspore en tilnærmet ekvivalent til det nåværende tapet 

av mangfold og forringelse av områder med høy biodiversitet, må vi tilbake til jordens femte 

masseutryddelse, da omtrentlige 75% av plante- og dyreartene på jorden – inklusivt dinosaurene 

– forsvant for 65 millioner år siden (Hamilton, Bonneuil & Gemenne 2015, 4). 

Verdenssamfunnet står overfor en utfordring uten historisk sidestykke. Stilt overfor 

tingenes destruktive tilstand, kan uberørt natur – hvor mennesket enn så lenge ikke har tråkket den 

ned og etterlatt sine (karbon)avtrykk, asfaltert den og reist himmelskrapende mastodonter som 

symboler på vårt teknologisk herredømme – virke som en saga blott, som et blekt skyggebilde fra 

en svunnen tid, som en sårbar øy i masseindustrialismens hav. Det er ikke manko på filosofer som 

har adressert menneskets rovdrift på naturen, utenlands som innenlands. Selv Hans Jonas, som 

døde i 1993, altså før det ble vitenskapelig konsensus om Antropocens realitet, adresserte klima- 

og økokrisen, med særlig fokus på teknologiens rolle, i verket The Imperative of Responsibility. 

Antropocen fordrer en rekonseptualisering av forholdet mellom mennesket og den mer-

enn-menneskelige verden, med vekt på det som risikerer å gå tapt – det umistelige vi er i ferd med 

å miste. En filosofi for Antropocen må være en naturfilosofi som adresserer det kvantitative og 

kvalitative omfanget av naturødeleggelsene. I det følgende vil jeg undersøke de kontemporære 

filosofiske perspektivene som eksplisitt bryner seg på problemstillingene som oppstår i lys av 

Antropocen. Av særlig relevans er spørsmål som kretser rundt aktørskap, demarkasjon og ansvar.  

4.1. Posthumanismen, kort fortalt 

Posthumanismen er en retning som har vunnet terreng på tvers av vitenskapelige disipliner de siste 

tiårene. Den posthumanistiske strømningen er notorisk vanskelig å definere entydig,36 eller 

oppsummere i én programmatisk setning, mye grunnet dens mange underretninger, teoretiske 

avstikkere og hangen mange som sedvanligvis gis merkelappen «posthumanist» har til å eksplisitt 

avvise den (deriblant Donna Haraway). Retninger som betraktes som å falle inn under 

 
36 I boken Det var en gang et menneske. Posthumanisme som tanke og tendens (2019) lister Jan Grue opp syv ulike 

hovedområder innen og tilhørende definisjoner av posthumanismen. For ikke å gå nærmere inn på hva som skiller 

dem, nøyer jeg meg med å bemerke at det er den filosofiske varianten som jeg (lite overraskende) sikter til. 
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posthumanismebegrepet er blant annet kritisk materialisme (nymaterialisme), vital materialisme 

(Jane Bennett), samt Bruno Latours såkalte Actor-Network-Theory (ANT).  

 Felles for de mange posthumanistiske prosjektene er blant annet en uttalt opposisjon mot 

antroposentrismens mange former, inklusivt dualistiske ontologier som separerer «mind» fra 

«matter», natur fra kultur, biologi fra teknologi, og mennesket fra ikke-menneskelige ting. Et av 

hovedtrekkene ved posthumanismen er en motstand mot binære/dikotomiske forklaringsmodeller. 

Posthumanismen, hvis prefiks indikerer «etter» mennesket, søker å desentrere mennesket som alle 

tings mål (homo mensura), dekonstruere og analysere antakelser til grunn for 

skillelinjer/demarkasjoner mellom «subjekter» og «objekter», for slik å rekonseptualisere 

forholdet mellom mennesker og dyr, organismer og artefakter, osv. I en oversiktsartikkel skriver 

Francesca Ferrando, en selverklært «philosopher of the posthuman», at retningen er født ut av en 

bevissthet om antroposentriske, humanistiske og hierarkiske konstruksjoners begrensninger:  

Posthumanism can be seen as a post-exclusivism: an empirical philosophy of mediation which offers a 

reconciliation of existence in its broadest significations. Posthumanism does not employ any frontal dualism 

or antithesis, demystifying any ontological polarization through the postmodern practice of deconstruction. 

Not obsessed with proving the originality of its own proposal, posthumanism can also be seen as a post-

exceptionalism (2013, 31–2).  

Den litt merksnodige innrømmelsen av at de ikke er på utkikk etter å «bevise originaliteten av sine 

forslag» til side: Posthumanismens utgangspunkt er en kritikk av alle former for eksepsjonalisme, 

især menneskelig eksepsjonalisme (eller humansjåvinisme, kunne vi sagt). Det er den analytiske, 

ontologiske og epistemologiske separasjonen av mennesket og resten av verden, sammen med en 

privilegering av menneskesubjektet i nær sagt samtlige verdihierarkiske rangeringer, som er 

posthumanismens skyteskive, spesielt den sosiale konstruksjonen av den. I tråd med en 

konstruktivistisk grunnposisjon, avviser posthumanismen enhver form for eksempelvis realisme 

eller essensialisme. Da det er en «ontologisk polarisering» posthumanismen pretenderer å gå i rette 

med, er det rimelig å anta at den søker å artikulere et monistisk rammeverk, noe som styrkes av 

den nærmest teoretiske aversjonen mot dualiteter av ulike slag (deskriptive så vel som normative). 

 I lys av Antropocen – antropogene klimaforandringer, artsutryddelser og en økokrise at 

large – fremstår dette som alt annet enn oppsiktsvekkende. Den nye geohistoriske epoken utfordrer 

våre forestillinger om hva naturen er og har blitt, samt menneskets utslagsgivende rolle i det hele. 

Spørsmålet blir så hvilke verktøy posthumanistiske teoretikere har å tilby oss for å orientere oss i 

de ontologiske-cum-etiske problemstillingene i Antropocen. Hva kan posthumanismen si oss om 
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det store spørsmålet for vår tid, nemlig hvordan vi skal forholde oss til forringelsen av naturen, 

tapet av mer-enn-menneskelige livsformer, utryddelsen av så og så mange subjekter (aktører) i 

verden? Er posthumanismen en naturfilosofi for Antropocen, eller har den andre anliggender?  

4.2. Bruno Latours prosjekt 

Den franske antropologen, sosiologen og filosofen Bruno Latour er en av de mest prominente 

skikkelsene som plasseres under den posthumanistiske paraplykategorien. Latour er kanskje mest 

kjent for sine arbeider om den sosiale konstruksjonen av vitenskapelige innsikter – altså hvordan 

vitenskapelige fakta alltid produseres innenfor en gitt kontekst, in situ – samt «Actor-Network-

Theory», som er en teoretisk og metodologisk tilnærming til hvordan aktørskap konstitueres 

gjennom ulike sosiale forhold og nettverk. ANTs prosjekt består i å tøye tradisjonelle forestillinger 

om aktørskap og aktører, å utvide og modifisere listen av former og figurer som inngår og deltar i 

prosesser som påvirker verden (Latour 2005, 72). I senere tid, da spesielt de siste årene, har Latour  

beskjeftiget seg med spørsmålet om hva Antropocen innebærer for vår forståelse av naturen, samt 

forholdet mellom entiteter som vi konvensjonelt betegner som «subjekter» og «objekter».  

Latour holdt i 2013 en forelesningsrekke som senere ble utgitt i boken Facing Gaia: Eight 

Lectures on the New Climatic Regime (2017). Her retter Latour skarp skyts mot det klassiske 

naturbegrepet (Naturen eller «naturen» for Latour, enten med versal eller anførselstegn), hva 

klima- og økokrisen innebærer for våre forestillinger om en «naturlig» kontra en «sosial» eller 

«kulturell» verden, i tillegg til å beskjeftige seg med spørsmålet om hvilke aktører vi har å gjøre 

med i Antropocen. Latours innfallsvinkel kan karakteriseres som følger: Forestillingen om naturen 

og kulturen/samfunnet som to distinkte sfærer, som to separate domener av virkeligheten, er kun 

en kulturhistorisk oppfinnelse, et språklig betinget konstrukt, og således ontologisk intetsigende. 

Han skriver: «The idea of a Nature/Culture distinction, like that of a human/nonhuman, is nothing 

like a great philosophical concept, a profound ontology; it is a secondary stylistic effect, posterior, 

derived […]» (2017, 68). Lignende stiller det seg også for de sedvanlige skillene mellom 

«subjekter» og «objekter», organismer og artefakter, aktører og livløse ting: «To believe that these 

terms describe anything at all about the real world amounts to taking an abstraction for a 

description» (Ibid., 58). Videre viser økokrisen ikke at mennesket er en «del av naturen», eller at 

det har blitt ført tilbake til den. Vi har aldri vært i naturen, fordi naturen eksisterer ikke, ifølge 

Latour (Ibid., 124). Det gjelder ikke å tenke som et fjell (Aldo Leopold 1949), men heller å gå 

vekk fra en slik idealisert og romantisk forestilling om verden og heller forberede seg på 
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naturbegrepets endelige slutt: «Ecology clearly is not the irruption of nature into the public space 

but the end of ‘nature’ as a concept […]» (Ibid., 36). Kanskje er det også, som en annen 

posthumanist mener, mer instruktivt for vår tid å tenke som et kjøpesenter (Steven Vogel).37  

Mer alvorlig er det, ifølge Latour, nettopp slike dikotomier som har redusert naturen ned 

til blotte ressurser, som har fasilitert rovdriften på den, som har reist en mur mellom mennesket og 

mer-enn-menneskelige vesener. I et intervju med Anders Dunker sa Latour: «[D]et er selve skillet 

mellom menneske og natur som reduserer naturen til noe manipulerbart, noe ‘objektivt’ og 

‘materielt’, mens bare mennesker kan være aktører. Dermed er kampen for naturen feilslått» 

(Dunker 2019, 28–9; min kursivering). Forestillingen om en uberørt natur, et sted hvor mennesket 

ikke er, samsvarer ei heller deskriptivt med tingenes tilstand i Antropocen. Når selv jordens 

geologiske systemer påvirkes, de kritiske vippepunktene overskrides og teknologiens påvirkning 

er nær sagt altoverstyrende, blir det vanskelig å finne områder som er naturlige i «gammeldags 

forstand», som han sier. Det postnaturlige er et faktum vi må akseptere, siden forestillingen om 

naturen som en opprinnelig og ubesudlet villmark er en fantasmagori (Ibid., 29). Ikke bare er det 

forestillingen om Naturen (med versal) som må kastes på historiens skraphaug, men også 

Mennesket (med versal): «With the concept of Anthropocene, the two great unifying principles – 

Nature and the Human – become more and more implausible» (2017, 142). Men det stopper ikke 

der. Med Antropocen har nye krefter meldt sin ankomst, aktører («actors») hvis scenedebut er så 

kraftig, så kompakt og enigmatisk at vi ikke kan fatte hvilke roller de spiller. Derfor hevder Latour 

at vi også har entret en postnaturlig, posthumanistisk og postepistemologisk epoke (Ibid., 144).   

Latour søker ikke kun å kollapse innarbeidete distinksjoner mellom det naturlige 

(fremvokste, organiske) og det kunstige (frembrakte, artefaktiske, teknologiske), men også å 

overvinne dem. Han taler eksempelvis om såkalte hybridobjekter, som designerer organismer, 

systemer, hendelser og aktører som tilhører både samfunnet og naturen (Latour i Dunker 2019, 

25). Han artikulerer også alternativer til det klassiske naturbegrepet, henholdsvis den 

«metamorfoiske sonen» (2017, 58) eller den «kritiske sonen». Sistnevnte beskriver han som et bio-

geokjemisk konsept, influert av de geofysiske teoriene til grunn for James Lovelocks Gaia-begrep: 

det er sonen hvor livet utfolder seg, noe mer enn kun biosfæren. Den kritiske sonen er flortynn, lik 

en ferniss rundt jorden (Latour i Dunker 2019, 27). Latours prosjekt er således ikke bare 

 
37 I boken Thinking Like a Mall (2015), med den megetsigende undertittel «Environmental Philosophy After the End 

of Nature», hevder Vogel at det ville vært bedre for miljøfilosofien om den ga opp alt snakk om naturen.  
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deskriptivt, men har også sterke normative pretensjoner. Sentralt står utvidelsen av rammene for 

aktørskap, nærmere bestemt en rekonfigurasjon av hva det vil si å være en aktør, å handle i og 

innvirke på verden. For Latour, så vel som andre posthumanister (Karen Barad, Jane Bennett, 

Donna Haraway, osv.), finnes det et uoverskuelig multiplum av aktører i verden, enten de er 

enkeltindivider, materielle entiteter, mikroskopiske partikler eller en desubjektivert flux av energi 

som frembringer virkninger, medierer eller legger hindringer i veien. Det er posthumanismens tese 

at Antropocen fremviser at det egentlig finnes et helt univers av entiteter, hendelser og nettverk 

som har blitt frarøvet deres aktørskap og henvist til den «døde» materiens likegyldige sfære. 

 Sentimentet virker nobelt, spesielt når vi tenker på måten mer-enn-menneskelige vesener 

har blitt tolket som cartesianske automata – robotiske, sjelløse skapninger som føyer seg etter sine 

biologiske behov og forhåndsprogrammerte instinkter. Men Latour er ikke primært interessert i 

hvordan for eksempel dyrenes aktørskap kommer til uttrykk, eller måten mennesket har avskrevet 

dem en genuin subjektivitet på grunn av manglende evne til verbalspråklig kommunikasjon, 

rasjonell overveielse eller logos som sådan. Nei, her trer det mer-enn-menneskelige livet i 

bakgrunnen. Latour er ikke på utkikk etter å vise hvordan ulike former for aktørskap manifesterer 

seg, eller fremvise de særegne trekkene ved ulike subjekter i verden. Han søker etter 

grunnleggende likheter, en fellesbasis. Han ber oss «suspend the usual reading grid that makes us 

tend to contrast human and nonhuman actors […] I’d like you to remain attentive to what 

constitutes their common repertory» (2017, 50). Men hva er så en aktør? Hvilke eksempler anfører 

Latour for å illustrere deres fundamentale likheter? Hvordan oppdager og relaterer vi oss til dem?  

4.3. «Actants», et udifferensiert aktørbegrep: Om nivellering av reelle forskjeller 

Latour bruker samlebetegnelsen «actants» om alle ting – individer, krefter, materielle som 

immaterielle prosesser, nettverk, hendelser etc. – som er kilder til konsekvenser, som produserer 

effekter, som har en påvirkning på verden. I Reassembling the Social kan vi lese at «any thing that 

does modify a state of affairs by making a difference is an actor – or, if it has no figuration yet, an 

actant» (2005, 71). Det finnes «kanskje» en metafysisk gradering mellom full kausalitet og ikke-

eksistens sier Latour, men han hevder likevel at alle objekter herunder betraktes som «full-blown 

actors» (Ibid., 72). I ovennevnte Facing Gaia finner vi en fullstendig definisjon: «[A]n agent, an 

actor, an actant, by definition, is that which acts, that which has – is endowed with – agency» 

(2017, 163). Det fremkommer tydelig at Latour bruker aktør/actant som synonymt med «subjekt», 

all den tid han skriver at statusen som subjekt stammer fra kapasiteten til å bli «subjected to the 
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whims, the bad moods, the emotions, the reactions, and even the revenge of another agent […]» 

(Ibid., 62). For å kvalifisere som subjekt, holder det tydeligvis at man kan bli utsatt for 

påvirkningene av en annen aktør: «Being a subject does not mean acting in an autonomous fashion 

in relation to an objective context; rather, it means sharing agency with other subjects that have 

also lost their autonomy» (Ibid.; min kursivering). Her skiller Latours aktørbegrep seg fra det Jane 

Bennett legger for dagen i boken Vibrant Matter. For Bennett er en actant hverken et subjekt eller 

et objekt, men snarere noe(n) som intervenerer, som opererer som en «kvasi-agent» eller en «kvasi-

kausal operatør» (Bennett 2010, viii, 9). For Latour derimot, er en actant et subjekt.  

Hva kan man utlede fra slike generelle påstander? Det virker først og fremst som at Latour 

forsøker å holde seg unna absolutt alle former for demarkasjon. Han unngår å trekke opp analytiske 

skillelinjer mellom ulike former for aktører; her er det alt og alle, på én og samme tid, i en felles 

verden av delt og overført aktørskap. Samtidig er han ironisk nok avhengig av å bruke de samme 

kategoriene han avviser. Tross sin uttalte motstand mot binære begrepskategorier eller dualiteter 

av alle slag, skriver han vitterlig at objekter er aktører, og at de følgelig er subjekter. Han forsøker 

åpenbart å oppheve – overskride – den ontologiske todelingen mellom dem, men ender heller med 

å forvirre mer enn å oppklare. Hva innebærer det egentlig at objekter er subjekter? Er det slik å 

forstå at subjekter dermed er objekter? Eller gir det ingen mening å snakke om disse 

klassifikasjonene lenger? Og hvis det ikke gjør det, hvorfor bruker Latour dem fremdeles da? Et 

element som gjør det vanskelig å dechiffrere nøyaktig hva Latours begreper er ment å bety, hvilket 

meningsinnhold han legger i dem, er hans tidvis ugjennomtrengelige prosa. I Reassembling the 

Social kan vi lese formuleringer som at objekter er akkurat som sex i den viktorianske perioden, 

nemlig «nowhere to be said and everywhere to be felt» (2005, 73). Mon det.  

  Når Latour til forveksling er klarere – mer presis – i sin beskrivelse av nøyaktig hva en 

actant er, fremkommer det at det er en mer eller mindre radikal nivellering av ulike former for 

aktørskap og handlinger: «A billiard ball hitting another one on the green felt of a billiard table 

might have exactly as much agency as a ‘person’ directing her ‘gaze’ to the ‘rich human world’ of 

another ‘meaningful face’ in the smokefilled room of the pub where the tables have been set up» 

(2005, 61). Hva slags plausibilitet appellerer Latour til her? Hvilken filosof i den vestlige 

metafysikkens tradisjon vil finne en slik likestilling overbevisende? Er eksemplet valgt av retoriske 

grunner, for å vekke oppsikt eller provosere? Er det gode ontologiske grunner til å hevde dette?  
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Slik jeg ser det, kan man enten tolke denne påstanden i retning av en oppvurdering av de 

(halvmystiske) kreftene som finnes selv i den presumptivt statiske materien, eller en nedvurdering 

av det vi kanskje anser som særegent ved menneskelig aktørskap. Men uansett er det 

bemerkelsesverdig at Latour velger seg nettopp biljardkuler som eksempel, da det er materialer 

hvis bevegelse jo avhenger av at noen beveger dem. Det er ikke slik at biljardkulene flytter på seg 

etter eget forgodtbefinnende, enn si med vilje. Nei, det mystiske aktørskapet som Latour her hevder 

å ha avdekket, kan ikke initiere slikt på egenhånd. Kan man egentlig likestille en levende 

organisme med en biljardkule? Er det ikke en intuitiv ontologisk forskjell dem, da den ene er en 

levende entitet som kontinuerlig må opprettholde seg selv gjennom den dynamiske 

stoffskifteprosessen, mens skapte objekter à la biljardkuler vedvarer i sin statiske, livløse eksistens 

uavhengig av hva de gjør (fordi de ikke kan «gjøre» noe, så å si)? 

Som den svenske antropologen Alf Hornborg poengterer, har organismer formål mens 

artefakter har konsekvenser (2017a). Forskjellen mellom levende og ikke-levende entiteter, her 

representert gjennom en organisme versus et artefakt, består således i at levende vesener er 

selvskapende subjekter, mens artefakter er skapte objekter. Organismer har kapasiteten til å handle, 

mens artefakter blir beveget av noen andres handlinger. Og når organismer kan reflektere over sine 

handlinger og formål, slik eksempelvis mennesket kan, kan vi dermed snakke om intensjoner 

(2017a, 98). Når Latour velger seg et slikt eksempel, kan vi bare spekulere i hvorvidt det er for 

polemikkens skyld, eller om han faktisk søker å tåkelegge slike analytiske skiller. Å nonchalant 

attribuere aktørskap på denne måten, uten en spesielt inngående ontologisk redegjørelse for å gjøre 

nettopp dette, arter seg som fetisjisme, ifølge Hornborg. Hva gjelder biljardkulene som Latour her 

taler om, de ikke-levende objektene, skriver Hornborg følgende: 

Non-living objects do not have agency, but they can impact on their surroundings (that is, have consequences 

for them) in at least four ways. First, they can form physical constraints on the agency of living entities, for 

instance, by restricting their movement. Second, they can serve as catalysts, prompting them to respond, for 

instance, to weather events. Third, they can be delegated specific functions, as in the famous example of the 

door stop and other human artifacts and technologies. And, fourth, they can be attributed agency, as when 

artifacts or other entities are perceived as having autonomous agency that they do not have (2017a, 98–9). 

Hindrer du en biljardkule fra å følge banen den ellers ville fulgt grunnet et forutgående støt, hindrer 

du simpelthen dens bevegelse. River du en plante ved roten, tar du livet av den. Å fastholde ved 

et slik skille, er ikke det samme som å gi sin tilslutning til de dikotomiske kategoriene – eller 

cartesianske dualiteter – som Latour og medsammensvorne posthumanister hevder. Snarere tvert 

imot, det innebærer å differensiere mellom de ulike entiteter, fenomener og værensformer i verden. 
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Hvis man tilslører slike skillelinjer, risikerer man å drapere alt i grått, male alle vesener i den 

selvsamme monokromi. Man risikerer en flat ontologi, som Arne Johan Vetlesen skriver:  

‘Flat ontology’ ends up painting a picture where all entities are grey, where one and the same portrait of 

agency-related capacities is brought to bear on virtually everything that Latour casts his eyes on, regardless 

of their differences. This means disregarding the very qualities of otherness (from us humans, but also from 

each other) that an ontology alternative to the dominant one needs to honor and to which it must do conceptual 

justice. […] Instead of the elucidation and differentiation that are analytically required with regard to agency 

no less than to matter, what Latour offers are variations of some grand narrative or other and the historical 

shifts between them. His penchant for sweeping generalizations provides little in terms of particular context 

and particular agents (2019, 17, 223).  

For Latour er det ingen fundamental forskjell mellom aktørskapet til levende eller ikke-levende 

entiteter, og distinksjonen mellom natur og kultur/samfunn presenteres simpelthen som en 

modernitetens virkelighetsillusjon (Hornborg 2017a, 101). Enda mer bemerkelsesverdig er det 

kanskje at Latour betrakter sitt korstog mot subjekt-/objekt-dikotomier som å være det samme 

som, ekvivalent med, en kamp mot natur-/kultur-distinksjonen (Latour 1993). Men er disse to 

ensbetydende med hverandre? Nei, som Hornborg skriver: «Culture or society is distinctly 

anthropogenic but permeates the physical world, whereas nature encompasses both subjects and 

objects. While both are justified, the culture-nature distinction does not coincide with the subject-

object distinction» (Hornborg 2017a, 99). Distinksjonen mellom det sosiokulturelle og det 

naturlige er ikke synonymt med skillet mellom det subjektive og det objektive. Det er ikke slik at 

natur-/kultur-distinksjonen samtidig reiser en barriere mellom subjektet (mennesket) og objektet 

(naturen), slik Latour hevder. Det kan finnes sosiale objekter (artefakter) så vel som naturlige 

subjekter (organismer), men kun de siste har formål og dermed aktørskap (Hornborg 2017b, 73).  

 Det mest problematiske med forsøket på å nedsable de analytiske skillelinjene, er likevel 

ikke den tilnærmet fetisjistiske (Hornborgs begrep) tilskrivelsen av aktørskap i ikke-levende 

objekter. Når Latour hevder at Antropocen maner frem en «utter confusion between objects and 

subjects» (2014, 8), må dette knyttes an til posthumanismens mer overordnete anliggende, nemlig 

den radikale forflatningen – og videre: opphevingen, utviskingen – av reelle forskjeller, av 

virkelige og viktige asymmetrier. Jane Bennett spør eksempelvis: «Why are we so keen to 

distinguish the human self from the field?» (2010a, 121). Vel, kunne man kanskje svart, fordi 

Antropocen vitterlig er en menneskeskapt krise. Den skyldes menneskets strukturelle rovdrift på 

naturen. Det er mennesket som har brukt tid, krefter og makt på å grovt utnytte alle skapningers 

felles verden. Dermed har også mennesket en unik oppgave, et helt suverent ansvar. En filosofisk-

cum-ideologisk motstand mot å innrømme noe sånt, ender med at man lirer av seg påstander som 
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at «[a]nimals are not vulnerable sites of protection» (Willett 2014, 38) når vi beviselig befinner 

oss i den sjette masseutryddelse. I en verden hvor subjektivitet, intensjonalitet og ansvar har blitt 

oppløst i energisamlinger, vitalistiske nettverk og prosesser av så og så mange ulike actants, finnes 

det ingen frihet, makt eller moralitet (Hamilton sitert i Vetlesen 2019, 250–1). Hornborg skriver: 

The ontological denial of accountability in human subjects – accomplished by putting them on a par with 

nonhumans – is quite congruent with the disturbing relinquishment of responsibility that is characteristic of 

the posthumanist rhetoric of Latour and his followers. The undeniable uniqueness of human responsibility – 

which simply cannot be extended to rivers, volcanoes, or even dogs – remains an insurmountable dilemma 

for posthumanism. […] [T]he relation between calamities and their victims [should not] be confused with the 

ontological distinction between sentient subjects and nonsentient objects. To distinguish between sentience 

and nonsentience is not to comment on – let alone justify – any infliction of harm, whether by humans on 

nonhumans, humans on other humans, or nonhumans on humans (2017b, 73–4). 

Iveren etter å kaste mennesket ned fra sin selvreiste pidestallstrone arter seg som en neglisjering 

av det som er spesielt med menneskearten. Å operere med et visst skille mellom mennesker og 

mer-enn-menneskelige vesener er ikke det samme som å gi sin tilslutning til dualistiske 

forklaringsmodeller; det er ikke å postulere en definitiv separasjon, en ontologisk og moralsk 

avgrunn, mellom mennesket og resten av den organiske verden. Kate Soper oppsummerer dette 

poenget presist i boken What is Nature?: «[T]here can be no ecological prescription that does not 

presuppose a demarcation between humanity and nature. Unless human beings are differentiated 

from other organic and inorganic forms of being, they can be made no more liable for the effects 

of their occupancy of the eco-system than any other species […]» (1995, 160).  

Antroposentrisme nedkjempes ikke ved å benekte at menneskearten faktisk har en særegen 

rolle på visse områder. Selv om atomismen overser betydningen av relasjoner, er det ikke dermed 

sagt at oppløsningen av individualitet – instansierte, subjektiverte loci av ansvar – får bukt med 

problemet. Når posthumanistene snakker om vital materie som inngår i interaktive konfigurasjoner 

av legemer og krefter (Bennett 2010a), hvordan skillene mellom subjekt/objekt og naturlig/kunstig 

tåkelegges av måten biologiske, politiske, teknologiske og sosioøkonomiske faktorer påvirker 

samtlige systemer (Coole & Frost 2010), eller «intra-aktiv agentrealisme» (Barad 2007), er det 

vanskelig å skjønne hvem som er de spesifikke aktørene i en slik metafysikk. Aktørskap skal 

visstnok være en iboende kvalitet i all materie. Da forsvinner subjektivitet fra bildet, som Neil 

Kessler poengterer: «Selves as ontologically irreducible beings are either lost or their importance 

are subordinated to disembodied – or rather, pre-embodying – matter» (2019, 51).  

Man kan tenke seg at denne altomfattende holismen dras til sitt ytterpunkt kun som en 

polemisk strategi mot den fragmenterte, antroposentriske individualismen som posthumanismen 
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opponerer mot. Men selv holistiske teorier evner å differensiere mellom de ulike typene aktører 

som inngår i det relasjonelle nettverkene. Når «alt er koblet til alt» har ingenting en spesifikk 

forankring i et spesifikt område, én lokalisering i tid og rom, en tilknytning til konkrete omgivelser. 

Det blir ingen partikulære instanser av subjektivitet, intensjonalitet, aktørskap osv., men kun en 

desubjektivert masse, en «alt og alle på én gang»-retorikk med filosofisk og politisk kritikkverdige 

implikasjoner. Hornborg går så langt at han hevder «the promotion of posthumanist discourse is 

ultimately tantamount to looking away while neoliberal capitalism continues to destroy the planet» 

(2017b, 67). Hvorfor? Jo, fordi i denne nivellerte, flate, kontrastsløse ontologien eksisterer det 

ingen betydningsfulle forskjeller mellom levende organismer og livløs materie; alt har i teorien – 

ja, i teorien – samme kapasiteter. Men kan et strømnettverk handle på samme måte som en katt? 

Har mennesket og isbjørnen samme evner til å påvirke verden? Er Antropocen en nærmest 

deterministisk konsekvens av all materie – organisk som artefaktisk – og dens såkalte vitalistiske 

kraft? Har det ikke snarere vært én art, en kollektiv aktør, som har fremprovosert epokeskiftet?  

Må byduen ta sin del av ansvaret her? Er en rododendronbusk svar skyldig? Nei, 

klimaforandringene forårsakes av antropogene utslipp. Når Latour så hevder at Antropocen ikke 

kan sees som en følge av en destruktiv antroposentrisme satt i system, at det ikke er noen åpenbar 

(enn si nødvendig) forbindelse mellom dem (2017, 122), kan man undre på hva som egentlig er 

posthumanismens anliggende, all den tid dens forsøk på å desentrere mennesket ender opp i en 

fullblods benektelse av menneskets rolle. Latour sier også i en forbausende klar setning fra 

Pandora’s Hope: «There is no object, no subject […] But there are events. I never act; I am always 

slightly surprised by what I do» (Latour sitert i Bennett 2010a, 27). Underforstått: Det er egentlig 

ingen som noensinne handler, de er bare deltakere – knutepunkter – i en større, aktiv prosess. Ergo 

kan ingen holdes mer ansvarlig enn andre, siden alle bare surfer på den samme bølgen av 

aktørskap. Jane Bennett legger seg på samme linje i Vibrant Matter. Hun skriver at for en teori om 

distribuert aktørskap, vil konseptet om moralsk ansvarlighet, klander og skyld nesten ikke ha noen 

rolle å spille (2010a, 28). Hennes vitale materialisme «does not posit a subject as the root cause of 

an effect», blant annet fordi «no one really knows what human agency is, or what humans are 

doing when they are said to perform as agents» (Ibid., 28, 31). Det interessante med nettopp dette 

sitatet, er at Bennett gir opp å tale om aktørskap som tilknyttet et spesifikt subjekt fordi hun hevder 

vi ikke vet hva aktørskap egentlig er eller hvordan det uttrykker seg. Det er påfallende at selv i 

posthumanismen nyter epistemologien en ubestridt forrang. Det er også oppsiktsvekkende at 
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Bennett, i Antropocen, påstår at vi ikke vet hva menneskelig aktørskap består i og kan gjøre, i den 

selvsamme geologiske epoken hvor menneskets påvirkningskraft er alt annet enn ukjent.  

For Bennett er mennesket bare én enkeltdel i en større klase av aktører, vi er ikke «the sole 

or always the most profound actant in the assemblage». Derfor konkluderer hun med «[a]utonomy 

and strong responsibility seems to me to be empirically false, and thus their invocation seems 

tinged with injustice» (Ibid., 37). Ja visst, det vil alltids være krefter utenfor vår kontroll, men å 

overføre et slikt trivielt prinsipp på Antropocen som sådan, en menneskeskapt og varslet krise, 

gjør at ansvaret forsvinner ut fra teorien; ingen aktører er mer ansvarlige enn andre, mennesket har 

ingen spesiell rolle. Bennett unnskylder seg ikke: «In a world of distributed agency, a hesitant 

attitude toward assigning singular blame becomes a presumptive virtue» (Ibid., 38). La oss se 

nærmere på hva hennes verden av distribuert aktørskap består i.  

4.4. Jane Bennetts vitale materialisme  

Posthumanistene virker å ta det alvorlige omfanget av Antropocen med en besnærende letthet. Det 

kan tidvis virke som om de bejubler og sågar feirer «oppdagelsen» av de hittil ukjente kreftene 

som ligger innbakt i all materie. Jane Bennett snakker eksempelvis om «ting-kraft» i boken Vibrant 

Matter. Ting-kraft er «the curious ability of inanimate things to animate, to act, to produce effects 

dramatic and subtle» (Ibid., 6). Det er måten ordinære, menneskeskapte artefakter overskrider sin 

status som rene objekter og utviser spor av selvstendighet eller livaktighet (Ibid., xvi). Denne 

livaktigheten er iboende materialiteten av ting «tidligere kjent som objekter». Hvis materien er 

livlig/livaktig/levende, så vil ikke kun forskjellene mellom subjekter og objekter minimeres 

(igjen!), men den «delte materialiteten» av alle ting vil bli løftet frem, opphøyet (Ibid., 13). 

Ifølge Bennett eksisterer det en kapasitet eller egenskap ved alle ting – spiselige ting, 

forbruksvarer, metaller, til naturfenomener som stormer – til å handle som en «kvasi-aktør», eller 

som krefter med baner, tilbøyeligheter og tendenser som stammer fra dem selv, som opprinner i 

tingene selv (Ibid., viii). For Bennett er alle ting «conative bodies». Hun låner Spinozas begrep om 

conatus for å betegne den presumptive affektiviteten som finnes i alle ting, enten vi har å gjøre 

med en mobiltelefon, en kaffekopp, en elv, en hamster eller et menneske.38 Vitaliteten Bennett 

 
38 Men Bennett bruker, etter mitt syn, Spinozas begrep på feil måte. I Etikken heter det at conatus er «den streben 

hvorved enhver ting streber etter å vedbli i sin væren» (2009, del 3, prop. 7). Dette gjelder åpenbart for organismer, 

som jo aktivt skaper og opprettholder seg selv gjennom stoffskifteprosessen. Hvordan Bennett dermed kan hevde at 

en kaffekopp eller plastikkbit søker å «vedbli i sin væren» gjennom en «streben», er for meg svært uklart; de er jo 

vitterlig skapte produkter, statiske ting som ikke kan endre seg selv. Slik forstått, bruker hun Spinozas begrep feil.  
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hevder å ha avdekket eksemplifiseres gjennom historier der hun forteller om sine møter med bl.a. 

en død rotte, eikepollen, en trepinne, en plastikkhanske og en flaskekork. Hun bemerker at hun ble 

like mye påvirket av det organiske materialet (rotten, pollen, pinnen) som hun ble av det 

anorganiske materialet; samtlige entiteter utstrålte en ting-kraft som innvirket på henne (Ibid., 6). 

Hvordan kan det ha seg at en ting har en stor verdi, være seg sentimentalt og personlig, kulturelt 

eller monetært? Er det på grunn av dens historie, og hva mennesket tillegger den? Nei, ikke hvis 

vi følger Bennetts resonnement. Her er det snarere måten de «konative legemene» manifesterer en 

slags forheksende ting-kraft, en affektiv energi som påkaller vår oppmerksomhet.  

Den vitale materialisten er i grunn en slags relativitetsteoretiker, skriver Bennett. Steiner, 

bord, teknologier, ord og spiselige ting er heterogene materialer som alle faller innunder et 

pluralistisk materialitetsbegrep. Det er mennesket som ikke greier å fatte deres iboende livaktighet, 

siden de beveger seg så sakte at det ikke blir perseptuelt begripelig for oss (Ibid., 57–8). Men så 

kan man spørre: Hvordan kan man i det hele tatt beskrive så ulike entiteter på én og samme måte? 

Hvis de er så heterogene som Bennett hevder, hvordan kan hun subsumere dem under det samme 

(homogene) begrepet? Ja, kanskje det er et adelsmerke for posthumanister å unngå analytiske 

skillelinjer, siden det ifølge dem bidrar til å opprettholde illegitime hierarkier. Men hvis man 

effektivt unngår å distingvere mellom ulike fenomener i verden, hvordan kan vi da forstå hva man 

refererer til? Hva betyr det egentlig at materien er vital, når alt tydeligvis faller under denne 

generelle kategorien? Er det ingen forskjell mellom mennesker og mer-enn-menneskelige vesener?  

Gitt alt snakket om vitaliteten til ikke-menneskelige legemer, ting og former – hvor alt fra 

steiner til kjernekraftverk og søppelhauger innlemmes i det samme energifeltet av livlig materie – 

blir det enda mer forbausende at Bennett, innledningsvis som avslutningsvis i boken, kommer med 

den implisitte innrømmelsen at man trenger antropomorfisme for å gripe denne vitaliteten fullt ut 

(Ibid., xvi, 122). Antropomorfisme er jo, som kjent, er projisering av menneskelige egenskaper 

over på entiteter som ikke besitter dem (derav prefikset, som er avledet fra «anthropos»). Hadde 

Bennett vært forpliktet til sitt prosjekt, ville hun heller hevdet det ikke var en antropomorfisering, 

men snarere en avdekking av kvalitetene som finnes iboende all materie. Og mer presserende: Er 

det menneskelige egenskaper, likheter og symmetrier hun leter etter i materien? Hvorfor det i så 

fall? Er ikke hele poenget å snu om på den innarbeidete rekkefølgen, det ontologiske og moralske 

verdihierarkiet i vestlig filosofi, og vise hvorledes ting (Bennetts begrep) har kapasiteter som 

nettopp ikke er menneskelige, men som likevel er like verdifulle, kanskje også mer verdifulle, i 



76 

 

kraft av at de er noe komplett annerledes enn menneskelige, sågar mer-enn-menneskelige? Det er 

påfallende at hun skriver: «I will emphazise, even overemphasize, the agentic contributions of 

nonhuman forces (operating in nature, in the human body, and in human artifacts) in an attempt to 

counter the narcissistic reflex of human language and thought» (Ibid., xvi). Undergraves ikke 

prosjektet med å fremheve at hun ikke kun understreker og oppvurderer, men at hun overvurderer 

og dermed overdriver kapasitetene til den vitale materien? Og hva er så denne vitale kraften som 

kjennetegner all materie? Det kan vel ikke være fenomenet liv, siden eksemplene Bennett bruker 

– steiner, bord, alskens teknologier – ikke kan sies å leve i en meningsfull ontologisk forstand. 

Som Hans Jonas viste oss, er livet en bragd, en aktiv selvopprettholdelse. Levende vesener kommer 

til liv, stadfester og utvikler seg i kraft av seg selv. Fenomenet liv kjennetegnes av mange ulike 

typer liv, måten forskjellige vesener medierer sin form gjennom sine særegne kapasiteter, 

kvaliteter og funksjoner: egenskaper som differensierer dem ontologisk fra hverandre, samtidig 

som de er en del av samme evolusjonære historie; dermed er ingen aksiologisk overlegen den 

andre, selv om det beviselig eksisterer forskjeller i f.eks. styrke og makt. Å sidestille et ikke-

levende objekt (et artefakt, en maskin) med et levende subjekt (en organisme) er et kategorimistak.  

4.5. Posthumanismens materialistiske ontologi: Gamle problemer i ny drakt  

For enhver som er bekjent med filosofihistorien, slår kanskje det materialistiske utgangspunktet i 

posthumanismen en som litt utdatert. I introduksjonen til antologien New Materialisms skriver 

Diana Coole og Samantha Frost til og med at den materialistiske ontologien som posthumanismen 

forfekter i hovedsak skyldes at materialisme har vært en marginalisert retning i filosofihistorien 

(2010, 1). Men det stemmer vel ikke? Som jeg viste gjennom redegjørelsen av Hans Jonas’ 

tenkning, har ikke materialismen blitt stemoderlig behandlet opp gjennom filosofihistorien. 

Snarere tvert imot. Materien har hatt forrang, mye grunnet de empiriske og positivistiske 

avansementene til naturvitenskapen. Når Coole og Frost et par sider senere skriver at materialitet 

alltid er noe mer enn kun materie, og at de søker å fremvise «an excess, force, vitality, relationality 

or difference that renders matter active, self-creative, productive, unpredictable» (Ibid., 9), er det 

jo nettopp ikke materien de retter seg mot, men immaterielle prinsipper de søker. Coole og Frost 

hevder videre at den nye eller kritiske materialistiske ontologien som posthumanismen forfekter, 

ikke opererer med noen skillelinjer mellom «sentient and nonsentient entities or between material 

and spiritual phenomena» (Ibid., 10). Men hvis de ikke ser noen grunn til å differensiere mellom 

det materielle og immaterielle («spirituelle» for Coole og Frost), men heller ta til orde for en 
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«monolithic but multiply tiered ontology» (Ibid.), hvorfor er det da en materialistisk ontologi? 

Kunne det ikke like gjerne vært en spiritualistisk, idealistisk eller vitalistisk ontologi?  

 Neil Kessler mener det er fordi posthumanismen simpelthen forutsetter en materialistisk 

ontologi (2019). I mine øyne kan det virke som om posthumanismen nærmest reproduserer den 

samme materialistiske ontologien som har rådet siden inntoget av naturvitenskapene på 15–/1600-

tallet, samtidig som de hevder den enten er «ny», «kritisk» eller «vital». Der den gamle 

materialismens startsted var den klassiske fysikken à la Isaac Newton, er posthumanismens 

materialisme influert av den såkalte postklassiske fysikken. Alle immaterielle egenskaper stammer 

her, under dette verdensbildet, fra en «dynamic process of intra-activity and materialization in the 

enactment of determinate causal structures with determinate boundaries […]» (Barad 2007, 140; 

Kessler 2019, 50). Karen Barad skriver i boken Meeting the Universe Halfway at verden er en 

«open process of mattering through which mattering itself acquires meaning and form through the 

realization of different agential possibilities» (2007, 141). Neil Kessler kaller dette sitatet «subtilt 

brilliant», da den gjør alle individuelle entiteter sekundære i henhold til en mikrostrukturell, 

selvskapende og selvopprettholdende prosess hvor materien materialiserer seg (2019, 51). Jeg kan 

ikke unngå å få assosiasjoner til skillet mellom primær- og sekundærkvaliteter, det subjektive og 

objektive, som har hjemsøkt filosofien siden den klassiske, atomistiske og materialistiske 

naturvitenskapen. Der den klassiske materialismen reduserte dem ned til enkle bestanddeler 

(partikler, atomer), oppløser den nye materialismen dem til en pågående materialiseringsprosess, 

en flux av desubjektivert materie som inntar nye former, eksternaliserer seg og utviser aktørskap.  

Mer-enn-materielle egenskaper og kvaliteter subsumeres under materien. De reduseres ned 

til forbindelser, strømninger og prosesser hvor energiske krefter samler seg i klynger som hverken 

består av subjekter eller objekter, men av actants. Aktørskap finnes ikke lenger i individer, 

ontologiske subjekter, men i konstellasjoner av nærmest alt og ingenting. Som Coole og Frost 

skriver, er formålet med dette å «[disturb] the conventional sense that agents are exclusively 

humans who possess the cognitive abilities, intentionality, and freedom to make autonomous 

decisions and the corollary presumption that humans have the right or ability to master nature» 

(2010, 10). Nei, åpenbart er ikke mennesket det eneste vesenet som kan påvirke naturen. Men er 

det ikke like fullt menneskets enestående oppgave, dens velsignelse og forbannelse, å ta ansvar for 

de effektene vi har hatt og fremdeles har? Og hvor blir det egentlig av organismene i denne 

nyetablerte ontologien? Hva med plantene, dyrene, habitatene og økosystemene?  
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Når sant skal sies, virker posthumanistene mer fascinert over de ulike kreftene (materielle, 

teknologiske, antropogene) som kommer til syne i Antropocen, enn det mangfoldet av aktører som 

går tapt, de kvalitativt vesensforskjellige – og umistelige – livsformene vi finner i mer-enn-

menneskelige subjekter. Latour taler i det vide og brede om hvordan vi nå alle er aktører, små 

blåknuter i et større garnnøste, samtidig som at vi i vår omgang med mer-enn-menneskelige 

vesener nå finner aktørskap som er uten forbindelse til det vi er og det vi gjør (2017, 62). Hva kan 

han mene med dette? Det kan vel ikke være at mer-enn-menneskelige vesener har løsrevet seg fra 

menneskelig påvirkning, at de er frigjorte, at de har brutt ut av lenkene vi plasserte dem i? Det har 

de jo beviselig ikke. Tvert imot: Hvis det noensinne har vært en tid i historien hvor deres frie, 

selvskapende utfoldelse er blitt hindret av mennesket, må det være nå. Latour, Bennett, Coole og 

Frost etc. snakker heller om alskens artefakter, hybridobjekter (Latour), hyperobjekter (Timothy 

Morton), søppelhauger, stamceller og kraftverk (Bennett), og vier ingen oppmerksomhet til de 

faktiske aktørskapene som står på randen av utslettelse. Hvordan kan man hevde å forfekte en 

filosofi for Antropocen uten å vie så lite som et kapittel til tapet av biodiversitet?  

Det later kanskje til at det posthumanistiske materialitetsfokuset går på bekostning av 

ontologiske-cum-etiske spørsmål om mer-enn-menneskelige veseners posisjon i det større bildet 

(Kessler 2019, 51–3). Den såkalte nye/kritiske/vitale materialismens anliggende er å kontrastere 

den menneskelig eksepsjonalismen som vi finner i representert i dualistiske forklaringsmodeller, 

hvor kun mennesket innrømmes aktørskap (i kraft av å være det eneste selvbevisste vesenet: med 

ratio, logos, cogitans, osv.). Et godt utgangspunkt, ja. Men hvis posthumanismen kun gir materien 

forrang uten å adressere at en slik ontologisk privilegering i seg selv er tuftet på en binær 

(dikotomisk) virkelighetsforståelse, et enten/eller-spørsmål, går den i samme felle som den eldre 

materialismen. Den har valgt side, på bekostning av det immaterielle og det organiske. 

Posthumanismen rommer ikke alle de immaterielle (eller mer-enn-materielle) aspektene som 

kjennetegner fenomenet liv, i oss og i andre vesener. Som Neil Kessler poengterer: «Forms of 

posthumanism which argue that materialism presents the widest possible field of inclusiveness 

don’t address directly that which materialism by definition eliminates – more-than-material 

elements of reality» (2019, 35). Den har effektivt utvist alt av sensitivitet, affektivitet, følelser, 

tanker, minner, volisjon og intensjonalitet, etc. Det som ikke kan reduseres ned til enkle, fysisk-

kjemisk forbindelser, fenomener som ikke kan forklares fullstendig ved å kun henvise til f.eks. 

synaptiske koblinger og nevrale nettverk i hjernen, forsvinner ut fra posthumanismens teoretiske 
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domene, dens materialistiske ontologi. Det immaterielle er forbundet til det materielle, 

virkeliggjort i og med det fysiske som Hans Jonas viste oss, men det er ikke ett og det samme som 

det kroppslige, det legemlige; det er noe ureduserbart (Ibid., 32). En annen innvending mot 

posthumanismen, er at den også overser (og dermed reproduserer) en dualisme mellom mennesket 

og naturen. Kessler skriver videre: «[…] if they fail to understand that the privileging hierarchy of 

old materialism is itself rooted in a misreading of the history and action of Cartesian dualism, then 

their ontologies may enable, instead of counteract, human/nature dualism» (Ibid., 51) 

Latour så vel som Bennett gjør ofte retoriske poeng ut av at det er måten vi snakker om oss 

selv, levende vesener og ikke-levende ting (men som for dem er aktører i like stor grad) som gir 

opphavet til klassiske dualiteter. Bennett gjør et bevisst valg med å tale om actants eller operatører 

istedenfor subjekter (2010a, 9), mens Latour ønsker å fremvise hvordan animering og deanimering 

(objektivering, tingliggjøring) er produkter av visse lingvistiske og stilistiske praksiser. Siden «the 

idea of an inert world is itself an effect of style, a particular genre», ifølge Latour (2017, 67), burde 

det være fullt og helt mulig å endre dette, så lenge vi forandrer vårt språk: «If we become capable 

of translating, then the laws of nature begin to have a spirit» (Ibid., 65). Slik jeg ser det, må dette 

implisere at aktørskap ikke er noe som avdekkes, men noe som konstitueres av mennesket; hvis vi 

bare snakker om materie som livaktig, som handlekraftige prosesser som påvirker verdens gang, 

vil vi etter hvert oppleve dem som det også. Så lenge vi (mennesker) anser materien som vital, så 

vil den bli det. Er ikke dette, nok en gang, et tilfelle av projisering? En implisitt innrømmelse av 

at det hviler på «the eye of the human beholder», og ikke at det er en faktisk avdekking?  

Slike tilløp blir spesielt tydelig hos Bennett. Hennes vitale materialisme er blant annet dels 

inspirert av biologen Hans Drieschs vitalisme, spesielt hans bruk av det aristoteliske begrepet 

entelechy, som Bennett hevder ikke er en immateriell kraft (som Driesch mente), men fullt og helt 

materiell. Hvordan kan Bennett påstå det? Jo, hun bare antar det, og sier vi simpelthen kan tenke 

på det som en naturalistisk kraft iboende materien (2010b, 63). Hvis vi bare forestiller oss at det 

finnes en vitalistisk – animerende – drivkraft i all materie, så kan den også kalles materiell. Kessler 

hevder Bennetts resonnement inntar følgende form: i) vitale krefter eksisterer; ii) jeg tror på en 

materiell virkelighet; iii) derfor er vitale krefter materielle (2019, 63). Det er ikke spesielt filosofisk 

tilfredsstillende at den påståtte revolusjonerende avdekkingen av aktørskap i all materie avhenger 

av språklige praksiser, litterære sjangre eller vår forestillingsevne. Latour og Bennett understreker 
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et viktig (dog litt banalt) poeng om språkets virkelighetskonstituerende funksjon. Men det er ingen 

tilfredsstillende ontologisk redegjørelse som ligger bak disse tidvis grandiose narrativene.  

Enda mer bemerkelsesverdig er det at fokusskiftet vekk fra naturen – utsatte økosystemer, 

utrydningstruede arter – til materien i vid forstand hviler på en antakelse om at naturbegrepet ikke 

viser noe til noe reelt, noe virkelig, noe der ute i det hele tatt. Kampen for naturen er tydeligvis 

feilslått, da begrepet om en opprinnelig og uberørt natur, en villmark, er intet annet en idealisert 

og romantisert forestilling. Siden naturen også i tiltakende omfang forsvinner, og menneskets 

teknologiske infrastruktur gjør krav på stadig nye områder, finnes det tydeligvis ikke noen natur i 

«gammeldags forstand». Sentimentet er dermed todelt: Det finnes snart ikke igjen natur å erfare, i 

tillegg til at naturbegrepet er et empirisk og ideologisk haltende konsept.   

4.6. Naturens fravær i posthumanismen 

Konstruktivismen som posthumanismen forfekter står også i sterk kontrast til den naturfilosofiske 

realismen jeg anførte i forrige kapittel. Der hvor jeg fremholder at mer-enn-menneskelige vesener 

er levende subjekter vi påtreffer der ute, og videre at naturbegrepet viser til noe faktisk, noe 

virkelig, noe reelt og uunnværlig, betrakter Latour og likesinnede dette som mer eller mindre et 

produkt av arbitrære, språklig-stilistiske praksiser (skjønt en ontologisk begrunnelse av slike 

påstander glimrer med sitt fravær). Med påstander som at kampen for naturen er feilslått, at det 

ikke burde finnes demarkasjoner mellom mennesker og andre levende vesener så vel som ikke-

levende ting, siden alle er aktører i like stor grad, virker det for meg som om posthumanismen 

kanskje i siste instans søker å fremskynde det såkalte «slutten på naturen»-scenariet, om ikke i 

fysisk forstand så hvert fall i konseptuell forstand. Oppløsningen av analytiske som ontologiske 

skillelinjer – kollapsen av de reelle forskjellene mellom levende organismer og ikke-levende 

artefakter – vitner således om at det ikke er naturbevarelsen, fremhevingen av hva som er spesielt 

med livet i naturen, som er posthumanismens anliggende. Om den så pretenderer å være en filosofi 

for Antropocen, er den ikke en naturfilosofi, men heller en materialistisk filosofi som vier mer 

oppmerksomhet til teknologien, artefaktene, de menneskeskapte kreftene, snarere enn å rette 

søkelyset mot det mest alvorspregede og pressende spørsmålet for Antropocen: utarmingen av 

naturen, artsutryddelse, forvitringen av uvurderlige økosystemer. Ved å simpelthen forutsette en 

materialistisk ontologi, går posthumanismen i den samme fellen som Jonas utførlig kritiserte flere 

kanoniske filosofer for, nemlig å privilegere det livløse over det levende.  
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Det er et tankekors at naturen er fraværende i posthumanismen. Tross en uttalt opposisjon 

mot antroposentrismens mange former, vier den nærmest ingen oppmerksomhet til konsekvensene 

av en normativ antroposentrisme satt i system, altså tapet av natur og mer-enn-menneskelige 

livsformer. De samme blindflekkene som posthumanismen har satt seg fore å kritisere, er så til de 

grader til stede – ja, forutsatt og videreført – hos Latour, Bennett og de andre jeg her har rettet 

søkelyset mot. Det er noe unektelig merksnodig med denne typen desinteresse over tapet av 

livsformer. Det monomane fokuset på menneskeskapte artefakter og teknologi, med en tilsvarende 

likegyldighet overfor den naturlige verden, virker å hvile på en forutinntatt rangering av hva som 

egentlig er viktig å fokusere på, hva som egentlig er meningsfullt, noe som i posthumanismens 

tilfelle i aller høyeste grad er det sosiale og det kulturelle. Posthumanismen målbærer dermed de 

samme blindflekkene, presupponerer den samme oppvurderingen av det menneskelige, som den 

hevder å kritisere. Den er svinebundet til separasjonen den mener å gå i rette med; den anvender 

de samme distinksjonene den søker å overvinne, samtidig som den utelukkende konsentrerer seg 

om kun den ene kategorien. Latour simpelthen forutsetter at «the distinction between humans and 

nonhumans has no more meaning than the Nature/Culture distinction» (2017, 58). Og siden det 

«egentlig» ikke finnes noen skiller lenger, trenger man ikke å rettferdiggjøre at man fokuserer kun 

på den ene siden, det menneskeskapte. Distinksjonen mellom det naturlige og kulturelt-cum-

teknologiske, mellom det fremvokste og det frembrakte, kastes på baugen, kollapser presumptivt 

i Antropocen, men dette påkaller tydeligvis ingen ytterligere refleksjon for Latour og likesinnede. 

I et ekko av den klassiske materialismen, privilegerer posthumanismen det fysiske på 

bekostning av det ikke-fysiske. Kanskje blir det dermed ikke så rart at de vier null oppmerksomhet 

til de mer-enn-menneskelige aktører i naturen, siden deres måte å være på – som levende, følende 

subjekter – forblir et mysterium for en ontologi som på forhånd har reist en definitiv barriere 

mellom det materielle og det immaterielle. Det er besynderlig at en innflytelsesrik posisjon som 

posthumanismen er så distansert fra vår tids største problem, så politisk og moralfilosofisk tannløs. 

I neste kapittel utdyper jeg noen av disse resonnementene og videreutvikle aspekter ved en 

naturfilosofisk realisme Jeg vil rette søkelyset mot det som posthumanismen velvillig overser, 

nemlig naturens vilkår i naturødeleggelsens tidsalder. Selv om jeg, som understreket, ikke primært 

er på utkikk etter å utarbeide en fullstendig etikk, kan jeg dog ikke unnlate å påpeke etiske 

implikasjoner av det jeg har drøftet. I Hans Jonas’ ånd vil jeg derfor begynne å bevege meg fra en 

ontologi og henimot etiske temaer, selv om jeg på ingen måte forlater ontologien.  
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Kapittel 5 – Naturen i menneskets tidsalder 

I forrige kapittel drøftet jeg posthumanismen, en populær filosofisk retning som hevder å 

beskjeftige seg med en filosofi for Antropocen. Som vi så, er ikke posthumanismen særlig 

opptatt av de mest presserende spørsmål for Antropocen, nemlig omfanget og intensiteten av 

utryddelsen av mer-enn-menneskelige livsformer. Posthumanismen peker dog i retning av en 

mer generell tendens, nemlig hangen til å flytte fokus vekk fra det som går tapt i klima- og 

økokrisen (dyr, planter, habitater), og heller rette det mot det vi nær sagt avdekker (teknologiens 

og artefaktenes påvirkning på jorden, som om det var en revolusjonerende oppdagelse). Enten 

det er i fagfilosofien, politikken eller i øvrige samfunnsdebatter, virker det nærmest som om 

naturen har annenrangs virkelighetskarakter; vi må først og fremst sikre vårt eget liv, med all 

den velstanden og eksponentielle veksten det innebærer, før vi kan så mye som ofre en tanke 

til naturen, vårt felles livsgrunnlag. Naturen gis ikke forrang, hverken i ontologisk og moralsk 

eller økonomisk og politisk forstand. Prioriteringsrekkefølgen vår er ikke bare deskriptivt feil 

(vi kan ikke redde oss selv uten å bevare naturen først), den hviler også på en normativ 

antroposentrisme: at mennesket er alle tings målestokk (homo mensura), verdens sentrum, 

kongemakten på toppen av et forestilt artshierarki. Selv Naturmangfoldloven, som hevder at 

naturen har iboende verdi, kan settes til side for å «ivareta viktige samfunnsinteresser» (se 

Simonsen et.al. 2020). Selv ikke et rettslig vern, som man kanskje skulle tro hadde en sterkere 

innflytelse enn en appell til moral i vårt samfunn (moralisering er tross alt det verste man kan 

bedrive i vår tid), kan forhindre praktisk unødvendige som etisk kritikkverdige inngrep i 

naturen. Her til lands smykker vi oss gjerne med at Brundtlandkommisjonen, ledet av Norges 

tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, introduserte begrepet «bærekraftig utvikling» i 

rapporten Vår felles framtid (1987). Men hvordan er denne såkalte bærekraftige fremtiden 

definert? Jo, som følger: «Å tilfredsstille menneskelige behov og forventninger er hovedmålet 

for utvikling. […] Økonomisk vekst og utvikling innebærer nødvendigvis endringer i det 

fysiske økosystemet. Ethvert økosystem kan ikke bevares i sin naturlige form» 

(Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 1987, 42, 43). Bevarelsen av – eller: ansvaret og 

omsorgen for – naturen trer frem som noe sekundært. Økonomiske, vekstideologiske motiver 

er trumf, nærmest uavhengig av politisk farge (med enkelte rødgrønne unntak).  

Som vi nylig var innom, finnes det flere innflytelsesrike grener av filosofien som taler 

om «slutten på naturen». Enkelte simpelthen konstaterer det, mens andre virker å feire 

overgangen fra naturen til en postnaturlig verden. I Antropocen, kjennetegnet som den er av en 

økologisk krise, skulle en vitterlig tro at et forsvar av naturen var øverste prioritet. Men den 
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gang ei. Om det så er en uttalt opposisjon mot det klassiske naturbegrepet, en søken etter å 

overvinne distinksjonene mellom natur/kultur og biologi/teknologi, et eksplisitt ønske om å 

utrydde såkalte uønskede arter39 eller ødelegge sårbare økosystemer for menneskelige formål,40 

så vitner det om en motstand mot det meste som smaker av natur: gitte begrensninger, 

ufravikelige grunnvillkår,41 krefter utenfor vår umiddelbare kontroll. Man behøver ikke gi en 

inngående diskusjon av de problematiske aspektene ved eksempelvis dyrevelferden i 

kjøttindustrien, utbyggingen av boligfelt og motorveier på sårbar og usikker grunn, eller den 

fortsatte utlysningen av nye konsesjonsrunder tross all bedre viten om oljealderens uunngåelige 

stans,42 for å konstatere at vår behandling av naturen – økosystemene, dyrene – skjer utfra eget 

forgodtbefinnende, ikke utfra de nødvendige grensene den selv setter. Jeg har understreket at 

denne oppgaven ikke primært omhandler etikk, men at jeg likevel vil peke på etiske 

implikasjoner. I denne avsluttende delen vil jeg derfor drøfte noen av de presserende 

spørsmålene som gjør seg gjeldende i Antropocen. På dette området er det svært mye å ta for 

seg, og jeg pretenderer ikke å gi en utfyllende diskusjon av samtlige problemstillinger. Av 

plasshensyn, samt det faktum at dette er en naturfilosofisk oppgave, konsentrerer jeg meg i 

hovedsak om hva naturen er og har blitt i epoken hvor naturen er truet, hva det innebærer at 

naturen forsvinner fysisk-konkret så vel som konseptuelt, hva tapet av liv innvarsler i 

eksistensiell-cum-moralsk forstand, og hva menneskets rolle, som primus motor bak 

Antropocen, er. Sentrale stikkord vil være naturen som en normativ målestokk, todelt tap av 

erfaring, asymmetri og ansvar, samt bevarelsen av biologisk og kulturelt mangfold.  

5.1. Naturen som original blåkopi og uforanderlig referanse43  

I boken Abundant Earth (2019) går den amerikanske sosiologen Eileen Crist i rette med en 

rekke argumenter om at uberørt natur – i betydning villmark – er et empirisk haltende så vel 

som en ideologisk feilbarlig referanse. Stilt overfor de sørgelige faktaene som jeg kort 

 
39 Senterungdommen, ungdomspartiet til Senterpartiet, vedtok nylig at de ønsker å utrydde ulven i Norge. Ulven 

er en kritisk truet dyreart; per 10. februar 2021 er det totalt 70–74 ulver i Norge (tall fra Høgskolen i Innlandet).  
40 Nok et eksempel innenlands fra: En ny firefelts motorvei med 110-sone er planlagt å gå gjennom Lågendeltaet 

naturreservat. Deltaet er et svært sårbart økosystem, preget av våtmark og et rikt dyreliv. Det vernede deltaet skal 

nærmest jevnes med jorden, livet der skal utslettes, og alt det for at bilistene skal spare maks ti minutters kjøretid.  
41 Tenk bare på transhumanismens søken etter å overkomme naturen i oss, som søker å «forbedre» mennesket ved 

hjelp av alt fra små teknologiske inngrep til å overskride døden som sådan (kryogenikk). Også her er det naturen, 

de uoverstigelige grensene i oss som følge av vår biologiske artsværen, man søker å overvinne.  
42 Jf. statsminister Erna Solbergs påstand om at den som skal slukke lyset på norsk sokkel ennå ikke er født, det 

faktum at Johan Sverdrup-feltet skal produsere olje til minst år 2070, samt at regjeringen utlyste 25. 

konsesjonsrunde den 19. november 2020, hvor 136 nye blokker skal åpnes for petroleumsutvinning. 
43 De klassiske argumentene mot villmarksbegrepet har jeg bl.a. skrevet om i teksten «Etter villmarken, i det 

postnaturlige» (Brennhagen 2020). Jeg har også skrevet et bokessay om Crists bok, hvor jeg drøfter den mer 

inngående i relasjon til andre problemstillinger som økosorg. Se «Elegi for døende natur» (Brennhagen 2021b).  
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presenterte i forrige kapittel, kan det virke som at den tidligere ontologiske forståelsen av 

biosfæren er utdatert. Det er også et tankekors at dette kun innbefatter artene vi vet er truet. 

Tallene på hvor mange arter vi ennå ikke har oppdaget, og som kan risikere å gå tapt før vi i det 

hele tatt blir klar over deres eksistens, estimeres å være et sted mellom fem og 30 millioner 

(Crist 2019, 15). I tillegg hevdes det fra konstruktivistiske fraksjoner som eksempelvis 

posthumanismen at forestillingen om en opprinnelig natur, et sted hvor mennesket ikke er, er 

et kulturelt konstrukt som nører oppunder en problematisk dikotomi mellom mennesket og den 

mer-enn-menneskelige verden, mellom kultur og natur. Jeg presenterte noen av disse 

argumentene i forrige kapittel, og skal ikke gjenta dem her. I stedet vil jeg konsentrere meg om 

Crists positive argumenter for å bevare forestillingen om naturen som en uunnværlig referanse. 

At mennesket har forandret sine omgivelser i mange årtusener, er en noe triviell innsikt. 

Hvis vi med natur mener at den er 100% intakt og fri fra all menneskelig inngripen, vil det 

åpenbart være svært lite slik natur igjen.44 En slik rigid definisjon bereder kun grunnen for å 

bestride at naturen viser til noe virkelig der ute (realisme) og at begrepet er teoretisk fruktbart 

(Ibid., 116). Crist taler imidlertid om naturen som en original blåkopi, som både «[a] referent 

to the natural world and as an idea in the human imagination» (Ibid., 5). Forestillingen om en 

opprinnelig natur fungerer som et normativt referansepunkt både fysisk og mentalt, empirisk 

som konseptuelt. Denne forestillingen fastholder tanken om at det er og burde være områder 

hvor økologiske og evolusjonære prosesser får utfolde seg fritt med et minimumsfravær av 

menneskelig interferens. Den har en mer robust og pragmatisk mening i vår tid, ifølge Crist.  

Hun advarer også mot å normalisere menneskets påvirkning på naturen ved å betrakte 

det som en del av vår egen natur. Ja, åpenbart har vi siden jordbruksrevolusjonen eller lengre 

tilbake i tid endret vårt nærmiljø gjennom selektiv avl, introduksjonen av visse arter, pløying 

av jord og dyrking av mark. Men hvis vi nå – i det 21. århundret, med vår omfattende teknologi 

og tilhørende massive skadepotensial – anser dette som kun en forlengelse av noe vi «alltid har 

gjort», risikerer vi å naturalisere det, slik at omfanget og intensiteten av våre fortidige så vel 

som nåtidige ødelegger tilsløres. Da blir vi historieløse og immune mot alle seriøse forsøk på å 

bevisstgjøre oss om skadene vi påfører den naturlige verden. Crist skriver følgende:  

As the primal manifestation of nature, wilderness contain its most biodiverse, fecund, creative, and 

dynamic expressions. To dispense with the referential vehicle for this manifestation of the natural world 

– as a concept for the real world and the human imagination – is equivalent to jettisoning the original 

blueprint of nature. This jettisoning, in turn, amounts to doing away with the conceptual vehicle that 

 
44 Menneskelig inngripen kan tidvis også være nødvendig for å bevare biodiversitet, jf. praksiser som «rewilding», 

som innebærer at man tilbakefører naturen til sin opprinnelige tilstand gjennom blant annet å fjerne infrastruktur 

som veier, togskinner, inngjerding; at man re-lokaliserer arter som egentlig ikke hører hjemme i et økosystem; 

samt at man gjenintroduserer arter til den ville naturen som den har blitt revet bort ifra (Crist 2019, 118).  
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lucidly reflects the diminishment and destruction effected by limitless human expansionism. To discard 

the concept of wilderness, as certain strands of environmental thought propose, is to forgo a contrasting 

baseline reality that reveals the full picture of humanity’s onslaught (Ibid., 114).  

Crists hardtslående sitat må sees i lys av det man i faglitteraturen kaller «shifting baseline»-

syndromet, som kort fortalt innebærer tendensen enhver generasjon har til å oppfatte sine 

omgivelser, tilstanden til naturen man selv er oppvokst med, som standarden, normalen. Der 

hvor besteforeldrene erindrer sommermåneder med vann fulle av fisk, en tettbevokst skog med 

fotspor etter alskens ulike dyr, et pittoresk landskap med et høylytt kor av fuglesang på dagen 

og ulende uglerop på natten, kjenner deres barnebarn kun til en livløs dam, et hogstfelt og en 

øredøvende stillhet fra naturen rundt. De har ikke det samme erfarings- og 

sammenligningsgrunnlaget. Forutsetningen for å savne noe, i betydning beklage tape av det, 

føle seg fattigere uten det, er en førstehåndserfaring – at du har vært i kontakt med disse 

elementene, kjenner deg tilknyttet til dem eller på andre måter har gode minner om dem.45 

Besteforeldrenes sorg over og savn etter naturen som en gang var, vil ikke resonnere, vil ikke 

bli delt, av deres barnebarn. Det som eldre generasjoner har observert forsvinne med sine øyne 

i løpet av sin levetid, kjenner ikke den yngre garde til på en annen måte enn som bilder fra en 

svunnen tid i en lærebok. Det som er nåtidige og bekymringsverdige bevis på en forverring for 

førstnevnte, er lite merkbart eller regelrett uskyldig for sistnevnte. Hvis vi ikke fastholder 

tanken om at det finnes et normativt grunnlag, en normaltilstand eller minimumskriterier for 

hvordan naturen burde være, kan en slik utvikling arte seg svært farlig over tid. Som Arne Johan 

Vetlesen påpeker i boken Det går til helvete. Eller?:  

For den naturen de da (psykologisk og vanemessig) tar som gitt og for god fisk, er jo reelt sett i et videre 

historisk perspektiv, mer «unormal» enn normal, mer usunn enn sunn; den er nettopp ikke fullverdig i 

betydningen intakt natur, økologisk forstått og hva biodiversitet angår, men en skadet, amputert og 

deprivert natur, der de få eller den ene arts dominans (monokultur) råder, etter å ha overtatt for et tidligere 

eksisterende mangfold (Bjørlykhaug & Vetlesen 2020, 32).  

 Hvis naturen til enhver tid er «bra nok», hvis vi i resignasjonen slår oss til ro med tanken på at 

det blir mindre biodiversitet i fremtiden, holder vi en stø kors mot «the slippery slope of 

‘anything goes’ regarding the natural world» (Crist 2019, 114). Hvis vi oppgir å legge naturen 

i dens opprinnelige rikdom – i betydning fri selvskapelse, selvopprettholdelse og selvutfoldelse 

– til grunn for nåværende tap, mister vi malen som gjør oss i stand til å erkjenne tap som tap 

(se Bjørlykhaug & Vetlesen 2020, 71–90). Vi trenger en målestokk, en motgift i form av en idé 

om naturen, som innprenter i oss at den vitterlig er skadelidende (deskriptivt), at dette ikke er 

 
45 Her følger deg det dominerende synet på betingelsene for sorg og savn, men det er viktig å bemerke at dette ikke 

utelukker at man kan sørge over noe man aldri har erfart. Man kan selvfølgelig sørge over at man ikke fikk 

muligheten til å oppleve noe (se Brennhagen 2021b). 
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normalen, og at den ikke burde være på denne måten (normativt). Tanken om en opprinnelig 

natur fungerer som en alarmerende påminnelse om at utarmingen av den er et produkt av vår 

inngripen, at det er forårsaket av mennesket og ikke «naturlige variasjoner» i vær og klima.  

I ovennevnte Abundant Earth gir Crist oss en rekke kraftige vitnesbyrd, historiske 

beretninger som litterære eksempler, på hvordan årstidene forløp før i tiden, hvor mye 

biodiversitet det en gang var, hvordan mennesket orienterte seg i en frodig natur som kan virke 

vanskelig å forestille seg for oss nå i dag. Hvis vi ikke overleverer disse historiene, hvis lokal 

og erfaringsbasert kunnskap ikke videreføres til yngre generasjoner fordi den har «gått ut på 

dato» (dvs., at naturen den var basert på og orientert mot er ikke der lenger), går naturen i dens 

opprinnelige tilstand i vår kollektive glemmebok – den forsvinner fra samfunnets hukommelse. 

Faktorene bak dette, som Crist kaller økologisk amnesi, er både fysiske som mentale. Det 

handler både om at den fysiske naturen forsvinner i et illevarslende tempo, slik at vi fra 

generasjon til generasjon mister vesentlige menger artsmangfold, og at man lærer fra tidlig av 

at «villmarken er en sosiokulturell konstruksjon, en amerikansk fiksjon», «mennesket har alltid 

forandret naturen, derfor gjør vi i prinsippet ingenting galt» eller «naturen har ingen iboende 

mening, den er en blind prosess av tilfeldige hendelser». Slik undermineres både den fysisk-

konkrete og symbolske viktigheten av naturen; vi distanserer oss fra naturen i erfart som forestilt 

forstand. Det er således et todelt tap som her finner sted: Den forsvinner vekk fra vår 

erfaringsverden så vel som vår forestillingsverden. Benektelsen av villmarkens «urvirkelighet» 

(«primordial reality»), kombinert med falsifiseringen av villmarken som idé, er tett knyttet til 

normaliseringen og essensialiseringen av menneskets påvirkning på og herredømme over 

naturen (Ibid., 115). Crist siterer økopsykologen David Kidner, som skriver: 

Not only is wild nature being destroyed in physical reality, but its obliteration is completed by its 

elimination from history and imagination, undermining our sense of ourselves as embodied creatures with 

a natural past, so that a felt resonance with the natural order gives way to a largely cognitive assimilation 

into the industrial symbolic order (Ibid.). 

Det er kort vei fra å erklære at noe ikke er, til å sørge for at det ikke kommer til å være lenger. 

Mer presist: Hvis man proklamerer at villmarken ikke finnes, at den er kun en kulturhistorisk 

oppfinnelse, ligger det få (om noen) hindringer i veien for å utslette den siste, lille resten av 

den. Den konstruktivistiske motstanden mot natur- og villmarkbegrepet får således vann på 

mølla. Som en historisk og empirisk størrelse, er uberørt natur på vei bort, og dermed blir det 

vanskeligere å bevare forestillingen om den, da den i stadig mindre grad viser til noe 

observerbart der ute. Problemet slik jeg ser det, er at det her trekkes motsatt konklusjon av det 
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som burde vært tilfellet. Det faktumet at naturen forsvinner i fysisk forstand, burde snarere 

invitere til et større og mer hardnakket forsvar av forestillingen om den.  

Med naturen ryddet av banen – i både den sanselige, observerbare virkelighet så vel som 

i vår symbolske forestillingsverden – eksisterer det få til ingen nødvendige ontologiske-cum-

moralske grenser lenger. Det ligger ingen hindringer i veien for å gjøre stadig flere og større 

inngrep, siden det dermed ikke finnes noen naturområder upåvirket av mennesket. Kommer vi 

til å begrense oss, eller vil man kunne iverksette tilnærmet alle tiltak under dekke av 

«nødvendighet» for å bremse klimakrisens utvikling? Vil man etter hvert legge store 

naturområder øde med god samvittighet for å legge til rette for den oksymoroniske «grønne 

teknologien»? Vi aner her de høyst reelle, politisk-ideologisk konsekvensene av å erklære 

naturen død. Erle Ellis, medforfatter av An Ecomodernist Manifesto (2015), proklamerer 

optimistisk at «we will be proud of the planet we create in the Anthropocene» (Ellis sitert i 

Hamilton 2013, 204). Som blant annet den australske filosofen Clive Hamilton (2013 og 2015) 

og den franske vitenskapshistorikeren Christophe Bonneuil (2015) har påpekt, er troen på en 

såkalt «god Antropocen», en tro på at mennesket gjennom avansert geoingeniørkunst kan ta 

kontroll over natursystemene, den fremste formen for hybris. Et håp om å gjenskape planeten i 

vårt eget bilde gir oss lett assosiasjoner til Francis Bacons technicae paradisum, hans «nye 

Atlantis», som Bonneuil skriver: «There is no alterity, and no limit to the cornucopian dream 

to engineer the planet into a New Atlantis. […] In this narrative, ‘we’ (the same undifferentiated 

‘anthropos’ as in the mainstream narrative) are the pilots of a hybrid techno-nature» (2015, 24). 

På samme måte som Bacon forstod naturen som et passivt, manipulerbart objekt, og menneskets 

lodd som å overvinne og dominere den, slik tolker også dagens økomodernister jorden, ifølge 

Hamilton. Tilhengerne av en «god Antropocen» forstår planeten som et system som kan 

underlegges menneskets allestedsnærværende teknologiske herredømme (Hamilton 2015, 41–

2). Historien gjentar seg, med andre ord – selv filosofihistorien.  

Å forsvare naturbegrepet er derfor, som Crist poengterer, selve kjernen i motstanden 

mot ødeleggelsen av naturen. Fordi, med naturen borte fra vår fysiske og mentale verden, 

«[then] human dominance looks more like ‘prominence,’ which, in turn, looks like just another 

phase of Earth’s natural history» (2019, 116). Utslettelsen av naturen har dette dobbelte aspektet 

ved seg, utarmingen av den som fysisk-konkret virkelighet så vel som idé. Et annet punkt som 

her gjør seg gjeldende, er hva tapet av mer-enn-menneskelige livsformer innebærer i filosofisk 

og psykologisk forstand. Menneskets avhengighet av naturen er som kjent ikke kun fysisk, men 

er også kognitiv, emosjonell, sosial – ja, psykisk.  
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5.2. Reaksjoner på tap av natur: Hjemløshet, økosorg og erfaringsutryddelser  

Det historisk nye ved tapet av livsformene i Antropocen er at det skjer lokalt som globalt, hos 

meg som alle andre. Det som tidligere var betraktet som statisk, en kilde til trøst og trygghet, 

noe som ville vedvare uavhengig av omstendighetene, nemlig naturen, svinner hen. Det 

uforanderlige og velkjente forandres til det ugjenkjennelige. Begrepet artsutryddelse 

signaliserer en definitiv slutt; livsformene som nå går tapt – dyrene, plantene, korallrevene, 

økosystemene in toto – kommer aldri tilbake. Det er uerstattelige tap av noe umistelig. Av 

plasshensyn, vil jeg ikke gi en uttømmende diskusjon av de nyere begrepene som er blitt 

introdusert for å betegne de emosjonelle reaksjonene, tilstandene eller psykopatologiene som 

har vokst frem som en konsekvens av klima- og økokrisen (se Brennhagen 2021b). 

Jeg bemerker likevel at det er påfallende at det har vokst frem en tvingende 

nødvendighet av å gjøre nettopp det, altså lage stadig flere begreper, som omhandler ulike 

individualpsykologiske og -somatiske som allmennkulturelle reaksjoner på tapet av natur. Men 

for å kort redegjøre for noen: Den australske filosofen Glenn Albrecht bruker «solastalgi» for å 

beskrive hjemlengselen man opplever selv når man er hjemme, en følelse av at nærområdet har 

gjennomgått så drastiske forandringer at man føler seg desorientert, fremmed og regelrett 

melankolsk av å være hjemme, stedet man egentlig oppsøkte for å finne trygghet, stabilitet og 

komfort (Albrecht 2005 og 2019). Nevnte Vetlesen og Knut Ivar Bjørlykhaug har i antologien 

Det går til helvete. Eller? samlet ulike bidrag av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk 

karakter som behandler fenomenet økosorg, et vemod eller «en rasjonell frykt for at alt går til 

helvete» grunnet konkrete observasjoner av destruerte landskap, regnskoger i brann, 

verdenshav fulle av plast (2020, 74). Sosiologen Linn Stalsberg kaller økosorgen «en moderne 

form for tristhet», en overveldende maktesløshet, håpløshet og lammelse over det faktum at 

«[v]erden slik vi kjente den forsvinner, minutt for minutt, mens vi ser på» (Stalsberg 2018). 

Det disse betraktningene har til felles, er at samtlige peker på en eksistensiell og 

emosjonell smerte, en engstelse, en frustrasjon og ofte gjerne et sinne over å bevitne at umistelig 

og berikende innhold – vesener, kvaliteter, egenskaper, opplevelser – går bort. Det forsvinner 

ikke bare vekk fra oss, men i seg selv. De peker på et opprørende ubehag, en veldig uhygge, en 

erkjennelse av at vi mister vesentlige deler av oss selv i prosessen. «Blir mennesket hjemløst i 

en verden uten fugler, uten dyr?» spør Vetlesen i Det går til helvete. Eller? (2020, 35). Vi kan 

knytte dette spørsmålet an til Sigmund Freuds tvetydige begrep unheimlich, som betyr 

«uhygge» så vel som «hjemløs». Mitt hjem får sin mening gjennom hva som er der og ikke 

minst hvem som er der. Jeg har denne spesielle forbindelsen til mitt hjemsted nettopp fordi det 

også er andres hjem, være seg andre mennesker, rådyrene som trasker rundt i hagen og forsyner 
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seg av epletrærne, fuglene som markerer overgangen til morgen eller uglene som synger meg i 

søvn om kvelden. Når de sikreste tegnene på at jeg var kommet til rett sted, at jeg var kommet 

til trygg havn, plutselig fordufter og er ingensteds å oppdrive, mister stedet essensielle og helt 

uunnværlige kvaliteter. Min virkelighet skrumper inn, kontrastene falmer. Vi finner denne 

uhyggelige hjemløsheten innbakt i økosorgen så vel som i solastalgien. Hva gjelder sistnevnte, 

skriver eksempelvis den britiske forfatteren Robert Macfarlane at solastalgi «speaks of a 

modern uncanny, in which a familiar place is rendered unrecognizable by climate change or 

corporate action: the home becomes suddenly unhomely around its inhabitants» (sitert i 

Albrecht 2019, 71). Vetlesen beskriver på sin side økosorgens uhygge slik i Smerte i vår tid:  

De inntørkede innsjøene, de forurensede elvene, plasten i havet, søppelbergene som eser ut, 

månelandskapet der oljesand utvinnes, skogbrannene, isbreene som smelter, syklonene og tyfonene, 

luftforurensningen som nødvendiggjør munnbind, samt naturområdene som skrumper og blir til små, 

spredte fragmenter, et lappeteppe av rester av det opprinnelige landskapet, stillheten der fuglesangen var 

å høre, fraværet av uglens skrik om natten, av svermene med trekkfugler når årstiden skifter – alt dette 

gjør at vi i sanntid er vitner til at en hel verden går tapt, en bestandighet og kontinuitet i den store, ville, 

overveldende, mektige verdenen utenfor oss utgjort av alt ikke-menneskelig som vi mennesker, ja faktisk 

alle generasjonene før oss, har kunnet ta for gitt, men som nå erstattes av en form for tomhet, taushet og 

ikke-liv – død, utryddelse – som vi som lever nå ikke kan finne paralleller til i fortiden og følgelig ikke 

har noen modeller, ingen forbilder, for å lære oss å håndtere (2020, 55). 

Vi bevitner et tap som er uten historisk sidestykke. Det er en totalt ukjent, historisk ny og 

dermed presedenssettende situasjon. Vi kan ikke se til fortidige hendelser for å oppdrive en 

slags krisehåndbok. Vi står uten referanser, etterlatt til oss selv på flere måter; mennesket blir 

ikke kun ensomt på individuelt plan, men også kollektivt som art. Den kontinuerlige og 

drastiske nedgangen i mer-enn-menneskelige livsformer gjør oss mer alene i verden på en 

ytterst konkret måte, til forskjell fra en mer abstrakt (enn si metafysisk) ensomhet som den 

eksistensialismen preket i etterkrigsårene. For hvert år blir det færre mer-enn-menneskelige 

«andre» vi kan sanse, erfare, forundre oss over, etablere bånd til. Resultatet er et enormt 

erfaringstap, et tap av erfaringsobjekter så vel som erfarende subjekter: et tap av andre å gjøre 

erfaringer med, av arenaer hvor skapninger som er helt forskjellige fra oss utfolder seg (Ibid., 

56). Eileen Crist snakker om en «extinction of experience», altså en utryddelse av erfaring. 

Denne utryddelsen har en grufull dobbelthet over seg: Med utryddelsen av hele arter – som 

Holmes Rolston III kaller «superkilling»46 – utrydder vi ikke bare vår egen mulighet av å erfare 

dem, men også en måte å være i verden på, artenes måte å erfare seg selv og virkeligheten på.  

 
46 I boken Environmental Ethics skriver Rolston III at ett av hovedproblemene med utryddelser, er at de ikke kun 

tar livet av så og så mange enkeltindivider, men at den stanser all fremtidig reproduksjon som sådan, videreføring 

av liv. I en utryddelse går altså formen tapt (jf. kap. 2); man dreper en hel essens, utsletter selve idéen om arten 

(1988, 144). Litt flåsete kan vi si at når man utsletter en art, avslutter man samtidig ett av de mange kapitlene i 

naturens historiebok for evig og alltid. Rolston III skriver i sterke moralfilosofiske vendinger: «To kill a species is 

to shut down a unique story, and although all specific stories must eventually end, we seldom want unnatural ends. 
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 Crist anvender også metaforen «livets flamme» for illustrere de mangefasetterte 

aspektene ved utryddelsen. Livets flamme utpeker måten livets rikdom uttrykker seg på arts- 

og underartsplan, i hele populasjoner, på gennivå, i distinkte atferdsmønstre og væremåter, samt 

i små og store økosystemer (2019, 12). Flammen er en eksistensiell varmekilde, fysisk og 

psykisk; vi trenger liv for å leve i ren biologisk så vel som i sosial-emosjonell forstand. Etter 

mitt syn, artikulerer Paul Shepard denne innsikten fortreffelig mot slutten av boken The Others. 

Her beskriver han hvordan vi forstår oss selv gjennom andre livsformer, nødvendigheten av 

relasjonene til andre for å komme til visshet om vår egen plass i det større hele:  

Without animals more powerful than ourselves, there are no intermediaries. […] Midway between ourselves 

and the colossal events in the sky, the great beasts become interlocutors, whose lives shift the forces of wind 

and water and fire, seeming to say that all such phenomena ultimately are purposeful and ongoing expressions 

of a meaningful world. The big animals are momentary embodiments of the atomic vitality that energizes nature 

itself. In the presence of the small things, too, we are reminded that we live in the marginal fragments of habitat, 

roadsides, field borders, vacant lots, "yards" of homes, and other open land. Close by are frogs, grasshoppers, 

beetles, spiders, snakes, butterflies, mice, rats, squirrels, shrews, moles, and small birds, sometimes a raccoon, 

possum, skunk, or even coyote. These animals are part of the landscapes of childhood, and they are the 

mnemonics of a small but diverse and structured world. Just as our physical substance comes from scattered 

molecules brought together as food, we begin as mental selves strewn around. Everything out there, especially 

living forms, has its resonance in us and our idea of ourselves, volant guides into ourselves (1997, 330). 

I Antropocen er derimot denne livets flamme på vei til å slukne, og vi mennesker er årsaken, 

som Crist skriver: «The richness of the living world is coming undone as the human juggernaut 

eclipses the stupendous diversity of our only cohort in the universe, turning the Earth into a 

biologically impoverished human colony and ‘stretching our loneliness to infinity’» (2019, 12). 

Vi kastes ut i en kosmisk ensomhet, i en verden uten mål og mening, etterlatt til oss selv, ene 

og alene. Dødens ontologiske dominans stadfestes, nærmest absolutteres, i artsutryddelsens 

tidsalder. Hans Jonas hevdet at blindhet for liv i andre vesener kommer til å arte seg som en 

etisk blindhet med katastrofale følger. For å re-aktualisere det realistiske gyldighetskriteriet jeg 

anførte i kapittel 3: Hvis våre handlinger, vår praksis, vår samfunnsmodell ender opp med å ta 

vederstyggelige mengder liv (direkte og indirekte, mer-enn-menneskelige som menneskelige), 

men vi fremdeles fortsetter i samme spor, uten tegn til nevneverdige endringer med det første, 

må det være noe riv ruskende galt med våre teoretiske grunner til å gjøre nettopp dette. Når en 

normativ antroposentrisme forutsettes, filosofisk som politisk-ideologisk, overser vi våre egne 

og andres ufravikelige grunnvilkår. Ved å se den andre veien, ved å gjøre oss blinde for tapet 

av liv, neglisjerer vi at vi selv er på mottakersiden av denne livskrisens konsekvenser: innvendig 

 
Humans ought not to play the role of murderers. The duty to species can be overridden – for example, in the case 

of pests or disease organisms – but a prima facie duty stands nevertheless» (Ibid., 145).  
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som utvendig, fysisk som psykisk, biologisk som kognitivt, emosjonelt og sosialt.47 Vi er ikke 

hevet over den, på utsiden av den. Vi tar beviselig feil av noe, hvorav dette «noe» her må forstås 

som livet i vid forstand: livet i naturen, livet i oss selv, og den uløselige sammenhengen mellom 

disse. Deborah Bird Rose sier det tydelig i Wild Dog Dreaming: «You could turn the whole 

world into a pile of ashes through sacrifice, but as you kill your fellow Earth creatures, you 

make yourself and the world more lonely, more empty, than when you started» (2011, 41).  

Så kan man innvende at jeg går i en noe lignende antroposentrisk felle ved å her 

understreker konsekvensene av naturtapene for mennesket. Til det har jeg følgende korte svar: 

i) Selv ikke den mest hardnakkede kritiker av antroposentrismen kan tre ut av sitt 

menneskebaserte ståsted, i kraft av å være nettopp et menneske (se Bjørlykhaug & Vetlesen 

2020, 186); ii) Jeg vil også vie særskilt oppmerksomhet til menneskets rolle i Antropocen, som 

en negativ så vel som positiv kraft, med fokus på menneskets ansvar.  

5.3. Perspektiver på ansvar 

Filosofihistorien har tradisjon for å basere moralsk status, innebefattende ansvar, på en 

grunnleggende symmetri: Jeg har plikter overfor den andre i kraft av at den kan påta seg de 

samme pliktene overfor meg. Statusen som moralsk adressat avhenger av en kapasitet til å være 

en moralsk aktør (den kantianske formel). Av den grunn har man, skjønt på ulikt vis, betraktet 

handlinger overfor mer-enn-menneskelige vesener som å være av en moralsk nøytral karakter, 

siden dyrene presumptivt ikke kan være moralske aktører på samme måte som mennesket. Men 

i etikkteorier på siden av det rådende triumviratet (utilitarisme, deontologi og dydsetikk), finner 

vi alternative måter å betrakte relasjonenes moralske gehalt. I blant annet nærhetsetikken, 

representert av skikkelser som Knud Løgstrup og Emmanuel Levinas, finner vi et kritisk 

korrektiv til denne symmetrimodellens hegemoni i vestlig filosofi. Emmanuel Levinas hevder 

eksempelvis at ansvaret er primært, det er noe eminent ikke-valgbart; mitt ansvar for den andre 

avhenger ikke av gjensidighet, men går kun én vei, nemlig fra meg til den andre. Jeg skal ikke 

her gi en utlegning av Levinas’ filosofi (se Brennhagen 2021a), og understreker at jeg ikke 

likestiller Levinas’ ansvarsteori med tenkerne jeg drøfter nedenfor,48 men jeg anser likevel 

deres fellesvektig av ansvarets asymmetri som et instruktivt sted å starte. 

 
47 Sammenhengen mellom rovdriften på den ytre og indre natur er godt beskrevet av Arne Johan Vetlesen og den 

danske sosiologen Rasmus Willig i boken Hva skal vi svare våre barn? (2018).  
48 En vesentlig forskjell mellom Levinas og Jonas (og i overført forstand Rolston III), er at Levinas anser etikken 

som å komme forutfor ontologi, mens Jonas hevder at menneskets etiske kapasiteter stammer fra dets ontologiske 

disposisjon. Levinas kretser sin diskusjon av ansvaret rundt den Andre. Ifølge Levinas utstedes det alltid allerede 

en appell fra den Andre; det ureflekterte jeg-et, som strever i sin væren, kommer først til seg selv – blir seg selv – 

ved å pålegges ansvaret. Den Andre etablerer min menneskelige subjektivitet. Siden den Andre dermed er en 
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Ifølge Hans Jonas og Holmes Rolston III er mennesket i verden på en spesiell etisk måte.  

Rolston III skriver at mennesket er i verden kognitivt, altså på en lingvistisk, deliberativ og 

selvbevisst måte som ingen andre vesener er. Vi er kritisk-refleksive; vi har evnen til å forutse 

effektene av våre handlinger, lokalt som globalt; vi kan tenke fremover i tid, forutse og 

forebygge langsiktige konsekvenser av våre nåværende handlinger (1988, 71). Ja visst er 

flaggermusen også i verden på en måte som er helt særegen den, og overlegen mange andre, i 

kraft av å ha auditive evner som overgår nær sagt samtlige andre dyr. Men tross overlegne 

egenskaper hos begge artene, er det likevel en fundamental forskjell: Mennesket kan reflektere 

over hvordan og hvorfor flaggermusen er i verden, mens flaggermusen ikke gjøre det samme 

om mennesket (Ibid.). Mennesket har derfor en særegen ontologisk disposisjon, en kapasitet til 

å se det større bildet, overskride våre selvsentrerte behov, vår selvoppslukte gjøren og laden. 

En slik disposisjon «imposes strange duties, those of transcending human interests and linking 

them up with those of the whole natural Earth», ifølge Rolston III (Ibid., 72). Vi er dermed, 

hvis vi nå også ser til Hans Jonas, det eneste vesenet som kan påta oss ansvar. Han skriver: 

Man is the only being known to us who can assume responsibility. The fact that he can assume it means that 

he is liable to it. This capacity for taking responsibility already signifies that man is subject to its imperative: 

the ability itself brings moral obligation with it. But the capacity for taking responsibility, an ethical capacity, 

lies in man’s ontological capability to choose knowingly and willingly between alternative actions. 

Responsibility, therefore, is complementary to freedom; it is an acting subject’s burden of freedom. With my 

act as such, I am responsible (and just as responsible if I omit it), regardless of whether someone is present – 

now or in the future – who holds me responsible. Responsibility, therefore, exists with or without God and, 

naturally even more so, with our without an earthly court of justice (MM, 101).  
 

Denne ontologiske særegenheten må dog ikke tolkes i retning av en aksiologisk overlegenhet. 

At vi er forskjellige fra andre livsformer, innebærer ikke at våre distinkte egenskaper gir oss en 

rett til å ta for oss. Det faktum at vi kan utrydde hele dyrearter vi anser som mindre ønskverdige, 

at vi i prinsippet kan legge jorden øde gjennom våre masseødeleggelsesteknologier 

(atombomben), impliserer ikke en rett til å gjøre nettopp det. Snarere burde vi heller betrakte 

disse evnene, disse mulighetene, som å gi oss en helt unik oppgave, et ansvar. Med økt kraft og 

makt, kommer et tilhørende proporsjonalt ansvar, hevder Jonas (MM, 102–3). Vetlesen 

oppsummerer dette poenget presist i Cosmologies of the Anthropocene: «Asymmetry in power 

and capabilities is the very core of ethical responsibility: the more clear and undeniable it is that 

you are the strongest party, the greater the responsibility (2019, 144). 

At vi er den eneste arten som kan påta oss ansvar, er noe mer enn et blott empirisk 

faktum. Det er også det som gjør oss forskjellig fra alt annet liv, enestående sågar. Å kunne påta 

 
forutsetning for min menneskelighet, hevder Levinas at etikk er den første filosofi (prima philosophia), før 

ontologien. For Jonas, som vi så i kapittel 1, kommer imidlertid ontologien forutfor etikken. 
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seg et ansvar, innebærer en frihet til å gjøre nettopp det, en frihet som kan brukes til å gjøre 

godt så vel som (v)ondt. Denne friheten er derfor ikke etisk nøytral, men unektelig moralsk 

ladet; den utsteder alltid allerede en grunnleggende plikt om å ivareta livet i oss og rundt oss. 

Ansvaret, kan vi si, er således menneskets adelsmerke og vår byrde, et ikke-valgbart trekk ved 

vår væren. Jonas skriver: «Between these two ontological poles of human freedom and the 

valuableness of Being lies responsibility as the ethical mediator. It is complementary to each 

and the common function of both» (MM, 102). Her snakker vi ikke kun om et ansvar for 

enkeltobjekter, for ett sårbart individ, men et ontologisk ansvar som har væren som sådan som 

sitt objekt. Ansvaret er objektivt gitt, og i dets ubedte gitthet gir det min ontologiske frihet en 

positiv oppgave: å være for andre, å sikre at andre kommer til å være.  

Jonas hevder, som vist i kapittel 2, at alle levende vesener opprettholder seg selv 

gjennom en aktiv streben; organismen reagerer på behov innenfra og strekker seg ut mot verden. 

Kapasiteten til å besitte naturlige formål er et gode i seg selv, ifølge ham (IR, 80). I og med at 

levende vesener alltid forsøker å oppnå sine iboende formål, feller de samtidig en normativ dom 

over livet som sådan, nemlig at er bedre å leve enn å ikke gjøre det (IR, 81). Ved å kontinuerlig 

forsøke å oppnå dette formålet, livet, indikerer organismene at livet er det ultimate godet. 

Ethvert vesen uttrykker dermed et slags «ought-to-be». Og siden mennesket er det eneste 

vesenet som kan reflektere over slike formål i andre vesener, gjenkjenne og respondere etisk på 

det, kan vi følgelig hevde at mennesket har et fundamentalt ansvar for alt liv. Jonas skriver:  

First comes the ‘ought-to-be’ of the object, second comes the ought-to-do of the subject who, in virtue of 

his power, is called to its care. The demand of the object in the un-assuredness of its existence, on the one 

hand, and the conscience of power in the guilt of its causality, on the other hand, conjoin in the affirmative 

feeling of responsibility on the part of a self that anyway and always must actively encroach on the being 

of things. […] there exists a definable, nonreciprocal relation of responsibility. The well-being, the 

interest, the fate of others has, by circumstance or agreement, come under my care, which means that my 

control over it involves at the same time my obligation for it (IR, 93).  

Så kan man alltids innvende at en slik ansvarsteori blir for maksimalistisk, rommer for mye, og 

differensierer for lite mellom hvilke typer liv som kanskje burde nyte en viss forrang. Har en 

parasitt like stor rett til liv som vertsorganismen den har klamret seg fast til? Kan vi klandre 

ulven moralsk for å ta livet av sau? Hvilke sanksjoner skulle vi i så fall iverksatt? Dette er 

spørsmål man ofte får hvis man beveger seg i retning av et biosentrisk perspektiv. Jeg anser det 

imidlertid som en lite konstruktiv innvending. Slike innvendinger bærer tidvis også preg av å 

være fremsatt i vond tro, som forsøk et på å lede oppmerksomheten bort fra vår oppgave, 

menneskets ansvar for naturen, i et forsøk på å bevise en slags likestilt moralsk klanderverdighet 

hos andre levende vesener. Ja, naturen er ofte rå, hard og uvelkommen for mange; det hersker 

en nådeløs kamp om ressursene. Men å sammenligne enkelte rovdyrs drap av byttedyr med 
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menneskets skruppelløse herjing over den naturlige verden, å holde katten til de samme etiske 

standardene som mennesket,49 tåkelegger essensielle skiller mellom de ulike vesenene. Selv om 

mer-enn-menneskelige vesener er moralske subjekter, er de ikke nødvendigvis moralske 

aktører.50 Mer konkret: I Antropocen finnes det kun én (kollektiv) aktør som er moralsk 

klanderverdig. I Antropocen er det vi mennesker som er årsaken – kausalkraften, primus motor 

– bak tapet av liv. Det er vi – i velstående, vestlige, høyteknologiske, petroleumskapitalistiske 

land som har beriket oss på bekostning av vårt felles livsgrunnlag så vel som andre verdensdeler 

– som er drivkraften bak utryddelsene, og det er vi som må stå til ansvar for disse hendelsene.  

Forsøkene på å likestille vår utarming av naturen med de hendelsene som forekommer 

naturlig i den, slår meg som en avsporing av debatten vi er nødt til å ta. Selvfølgelig er det 

ubehagelig å konfronteres med den og innse at man selv er en deltakende part, at jeg som 

enkeltindivid også er en del av denne samfunnsordenen enten jeg vil det eller ei. Men i et 

langsiktig perspektiv tjener ingen på å feie tematikken under teppet. Selv om vi fornekter 

problemets realitet, forsvinner det ikke av den grunn. Det er vondt å erkjenne at dette tapet ikke 

er et produkt av en forutbestemt skjebne, men at det faktisk er unngåelig, og at vi kan gjøre noe 

med det. Det nåværende tapet er et uttrykk for handlinger og valg, det sier noe om våre 

underliggende verdier (eller mangelen på dem sådan). Vetlesen sier det tydelig: «[…] tapet 

skyldes oss, våre aktiviteter, vår livsform, enten jeg har en liten eller stor rolle i denne helheten, 

og uaktet om jeg sørger over tapet av det er snakk om eller stiller meg likegyldig til det, knapt 

registrerer det og enda mindre beklager det» (Bjørlykhaug & Vetlesen 2020, 30–1).  

Jeg vil også foregripe sedvanlige innvendinger mot biosentrisme av typen «ja, men hvis 

alt liv har like stor rett til å leve, skal vi mennesker bare slutte å jakte/spise/drive med 

oppdrett?». Til det sier jeg: Selvfølgelig må vi sikre våre vitale behov, på lik linje med andre 

levende vesener. Problemet er ikke at vi tar liv for å sikre vår fortsatte eksistens (hvem vil 

 
49 En slik tanke så vi nylig forsvart av filosof Aksel Braanen Sterri i artikkelen «Bør vi drepe katter?» i Dagbladet 

22.11.2020. Her Sterri opp antallet fugler som norske huskatter dreper årlig, og spør om mennesket ikke burde 

gripe inn for å «forhindre ville dyr og fuglers lidelse der vi kan?». Sterri har et poeng i at når vi introduserer visse 

arter til økosystemer, kan det få negative konsekvenser for livet som eksisterer der naturlig fra før av, og det er 

ikke per definisjon galt at mennesket griper inn for å sikre biodiversiteten i et område. Problemet med denne 

tankegangen, slik jeg ser det, er at han forutsetter en utilitaristisk kalkyle som forsøker å tallfeste hvorvidt den ene 

gruppens lidelser (fuglene) er større enn den andre gruppens velvære (kattene). Det andre punktet er hans noe 

provoserende bruk av den naturalistiske feilslutningen. Han skriver at «det er sant at det er naturlig for katter å 

jage andre dyr, men alt som er naturlig er ikke greit. Fremmedfrykt, mord og voldtekt har vært konstant til stede i 

menneskehetens historie. Det gjør ikke disse tingene riktig av den grunn». Kattens drap på fuglen og et menneskes 

forkastelige krenkelse av et annet menneske i form av voldtekt eller mord, er overhodet ikke moralsk 

sammenlignbart. Denne typen nivellering er derimot svært farlig, da den likestiller to vidt forskjellige – og 

usammenlignbare – fenomener og underkaster dem samme logikk.  
50 Med dette mener jeg ikke at mer-enn-menneskelige vesener på noe som helst slags måte er moralsk mangelfulle 

eller umoralske, men at de, som Holmes Rolston III skriver (1988, 67), er amoralske når det kommer til de 

sedvanlige kravene for moralsk aktørskap (som jo er skapt av og for mennesker).  
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klandre en selvforsynt urfolkstamme i Amazonas?), men at vi derimot tar unødvendig mange 

liv, myrder arter i hopetall direkte og indirekte, oppavler og genetisk modifiserer hele dyrearter 

slik at de passer inn i en estetisk standard som er satt av konsumeristiske hensyn, av 

markedskrefter som tror en ubegrenset vekst i all fremtid er mulig. Både kvantitativt og 

kvalitativt, i omfang og styrke, har den moderne teknologien muliggjort inngrep, forandringer 

og ødeleggelser som var utenkelige for knappe hundre år siden. I dag ødelegger vi selve 

mulighetsbetingelsene for fremtidig liv, vårt eget og andres. Vi har opphøyd oss selv til 

lovgivende, dømmende og utøvende/fraberøvende instans over alt liv på jorden. Det er her, i 

det faktum at våre nåværende handlinger destruerer selve grunnlaget for fremtidig liv, vi må 

plassere og forstå vårt unike ansvar. Med Jonas’ ord: «Without our choosing it, responsibility 

becomes our lot due to the sheer extent of the power we exercise daily in the service of our 

short-term concerns but unintentionally allow to have long-range effects» (MM, 99).  

Vi utøver ansvaret blant annet gjennom å forsøke å forutse og forebygge de langsiktige 

konsekvensene av våre nåværende handlinger, ved å utvise en føre–var-holdning som Jonas tok 

til orde for allerede i 1979. Jeg skal ikke undervurdere betydningen av epistemiske 

begrensninger her, men det er et noe banalt poeng at vi ikke kan vite noe fullstendig sikkert om 

fremtiden, kun anslå sannsynligheter gjennom prognoser, statistikk og ulike rapporters 

estimater. Etter mitt syn er det noe merkverdig ved å appellere til viten og sikkerhet, for hvis 

det er noe som er hevet over enhver tvil i Antropocen, så er det konsekvensene av menneskelig 

påvirkning. Noe som kanskje er viktigere, er psykologiske faktorer (se f.eks. Vetlesen 2021), 

som poeten Casper André Lugg sier med et treffende språkbilde: «tyngre å vende // enn døde // 

hvaler // er handlingene våre» (2018, 124). Vi føler mindre ansvar for det og dem vi ikke kan 

observere, registrere og erfare i sanntid; det som er nært oss i geografisk og temporal lokasjon, 

kan lettere motivere og mane oss til handling, siden vi konfronteres med det direkte. Men klima- 

og økokrisen rammer oss alle allerede, enten det er i form av stadig hyppigere oversvømmelser, 

orkaner og stormer, tørkesomre og feilslåtte avlinger, nedgang i fiskebestanden i forsurede hav 

eller fraværet av hørbar fuglesang fra soveromsvinduet. Dette er ikke tilfeldige, midlertidige og 

forbipasserende hendelser, men snarere den nye normalen. Jeg mener også at det blir for lett å 

fraskrive seg ansvaret simpelthen fordi man ikke føler ordentlig nok på det. Et ansvar er ikke 

én opsjon blant mange andre, det er ikke noe vi kan velge å påta oss eller ei. Ansvaret er og blir 

primært. Jonas sier det eksplisitt: «Being, in the testimony it gives of itself, informs us not only 

about what it is but also what we owe to it» (MM, 101; min kursivering). Eller med Rolston IIIs 

ord: «The obligation remains a prima facie one: humans ought to preserve as far as they can the 

richness of the biological community» (1988, 230). 
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5.4. Verdien i livet og dets mulighetsbetingelser 

Lærdommen fra økologien er at livet kun kan realiseres i, med og gjennom andre; den viser oss 

viktigheten av mulighetsbetingelser. Slik jeg ser det, vil et biosentrisk utgangspunkt à la Jonas, 

hvis den forplikter seg til sitt forsvar av livets egenverdi, alltid utvikle seg til en økosentrisme 

à la Rolston III. For å sikre fortsatt liv, må man sikre livets mulighetsbetingelser. Det hjelper 

ikke å verne om ett område, beskytte utvalgte aspekter eller enkeltindivider, hvis selve 

grunnvillkårene for at livet kan blomstre, undergraves. Omgivelsene som tilrettelegger for 

utviklingen av liv – et stabilt og forutsigbart klima, jord, vann og lys, biologisk mangfold – 

virker alltid sammen, i en helhet. Det er en grunnleggende interdependens som karakteriserer 

den naturlige verden. Jeg minner igjen om Jonas’ sitat fra Phenomenon of Life: «[L]ife is 

essentially relationship […]» (PL, 4). For at truede dyrearter skal overleve, må vi sikre arten. 

For at arten skal ha et bærekraftig populasjonsnivå, må vi sikre økosystemet det avhenger av: 

organiske som anorganiske krefter. Rolston III treffer spikeren på hodet: 

Value does not begin with blackberries, cellulose, water, photosynthesis – with biology – but also lies in 

nitrates, phosphates, water, energy, minerals: in dirt, in the landscape, in geosystemic nature. […] Valuing 

is not apart from the whole; it is a part in the whole. Value is not isolable into a miraculous epiphenomenon 

or echo, even though some valued events may be happenstance. It is systemically grounded in the major 

constructive thrusts in nature (1988, 212).   

Med avdekkingen av det som er, de nærmest uoverskuelige faktorene som inngår i et 

økosystem, avdekker vi samtidig at det må være, siden livet er prisgitt det, siden livet ikke kan 

eksistere uten det. Slik forstått, kan man argumentere for at det innarbeidete, skarpe skillet 

mellom «er» og «bør» egentlig ikke er et gap i det hele tatt. Rolston III hevder at vi i økologien 

oppdager det som bør være samtidig med det som er. Når man forstår naturen som å bestå av 

selvskapende, selvopprettholdende, formålsrettede entiteter, et evolusjonært kontinuum av 

organiske livsformer og anorganiske livsbetingelser, ser man at den utvikler seg for sin egen 

skyld, fordi det er verdifullt å være til. Distinksjonen mellom deskriptive fakta og normative 

verdidommer kollapser når vi erkjenner at verdi alltid allerede er å finne i ethvert levende vesen, 

i enhver del av et pulserende økosystem; slik livet er, burde det også være. Det finnes en slags 

normativitet iboende alt det værende. Naturen er alt annet enn verdinøytral eller verdifri. Verdi 

projiseres ikke over på enkeltstående objekter av et betraktende (menneske)subjekt, som om 

det var en mental størrelse fullstendig isolert fra den fysiske verden, men ligger iboende selve 

grunnlaget for liv, betingelsene for at liv kan bli til, opprettholdes og virkeliggjøres. Rolston III 

oppsummerer igjen dette poenget godt: 

What is ethically puzzling, and exciting, in the marriage and mutual transformation of ecological 

description and evaluation is that here an ought is not so much derived from an is as discovered 
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simultaneously with it. As we progress from descriptions of fauna and flora, of cycles and pyramids, of 

autotrophs coordinated with heterotrophs, of stability and dynamism, and move on to intricacy, to 

planetary opulence and interdependence, to unity and harmony with oppositions in counterpoint and 

synthesis, to organisms evolved within and satisfactorily fitting their communities, arriving at length at 

beauty and goodness, it is difficult to say where the natural facts leave off and where the natural values 

appear. For some, at least, the sharp is/ought distinction is gone; both alike seem properties of the system. 

We do now find a trend in nature – its projecting of life, stability, integrity, culminating in a sense of 

beauty when humans enter the scene – that we ought to follow (in the axiological sense), although there 

are no moral agents other than ourselves in nature (Ibid., 232). 

Verdi eksisterer uavhengig av oss, men vi har kapasiteten til å se og anerkjenne verdien, til å 

reflektere over hva som kreves for at den skal kunne virkeliggjøres. Alt er selvfølgelig ikke sagt 

med dette, og jeg mener ikke at vi med dette har gitt et uttømmende argument mot den såkalte 

naturalistiske feilslutningen. Det synes likevel plausibelt å hevde, følger vi Jonas og Rolston 

III, at den skarpe distinksjonen mellom det som er og det som bør være undermineres, om ikke 

annet, i kraft av at naturen selv søker det som er godt for den, for at liv kan fortsette å komme 

til væren (se også Vetlesen 2015, 119–29). Naturen markerer uoverstigelige grenser 

(tålegrenser), hegner om det den må ha, og fremviser således sin ukrenkelige egenverdi for alle 

og enhver som ønsker å se. Her har økofeministen Susan Griffin et passende sitat: «[...] the 

question should not be whether a tree falling in the forest makes a sound if no one is there to 

hear it, but whether we would have ears if the world were silent» (sitert i Harvey 2017, 193). 

5.5. Biologisk og kulturelt mangfold 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise at et kosmologisk grunnsyn ikke kun er en abstrakt teori 

om hvordan verden grunnleggende sett henger sammen, men snarere noe som man agerer på, 

setter til livs, utøver. Jeg minner om Mathews-sitatet fra innledningen, fra hennes bok The 

Ecological Self, som jeg her vil sitere mer av: 

Cosmology furnishes the indispensable context for the social and normative thinking that informs a 

culture, and even for the individual’s own experience of his or her self. Philosophers and social thinkers 

become so entangled in epistemology that cosmology is dismissed, by many, as an epistemological 

anachronism, on par with mythology. What these thinkers of empiricist, positivist and anti-realist bent 

have often overlooked is […] the sheer cultural necessity of mythology. Cosmology, in some form, is a 

part of any mythology. Mythology may be understood as a narrative which tells us what we are, where 

we came from and where we are going (1991, 43).  

Kosmologier og mytologier er således psykologiske forutsetninger for en kulturs livsførsel og 

levedyktighet, motivasjonelle beveggrunner (Ibid., 44). Selv om jeg i denne oppgaven har 

konsentrert meg om vestlige filosofiske og kulturelle natursyn, har jeg også nevnt kosmologier 

som animismen. Spørsmålet som gjør seg gjeldende, er hvordan en kosmologi som er 

annerledes fra vår egen kommer til uttrykk i praksis, og hvem som praktiserer den. Jeg kan ikke 

gi en utførlig diskusjon av samtlige temaer på dette området, men vil likevel påpeke at det er 

noe ytterst besnærende ved at folkene vi gjennom historien har forsøkt å utrydde – gjennom 
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tvangsassimilering (f.eks. fornorskningspolitikken i Norge), koloniherredømme og regelrette 

folkemord – grunnet deres presumptivt «underlegne» kultur, i siste instans kanskje viser seg 

mer levedyktig enn vår egen. Det jeg her sikter til, er så klart urfolk. Selv om jeg åpenbart ikke 

mener at urfolk er én homogen masse, det ville vært svært historieløst, må jeg likevel formulere 

meg i noe generaliserende vendinger her, på et høyt abstraksjonsnivå. Urfolk med et animistisk 

natursyn – et syn på at verden grunnleggende sett består av personer (subjekter), hvorav kun 

enkelte av disse er menneskelige (se Harvey 2017) – har kanskje skjønt noe som ikke vi har. 

80% av verdens biodiversitet befinner seg på urfolks land, til tross for at urfolk utgjør mindre 

enn 5% av klodens befolkning (Swiderska 2020). De har enten gjort noe umåtelig riktig, eller 

så har vi gjort noe fryktelig feil. Igjen, med det realistiske gyldighetskriteriet: Hvis én kulturs 

forståelse av naturen viser seg destruktiv når den ageres på, må det følgelig være noe galt med 

den. Det handler om hvorvidt dens antakelser stemmer overens med det som faktisk er der ute. 

Deres kosmologi virker således å være mer i tråd med det som unektelig finnes in re: naturens 

tålegrenser, mer-enn-menneskelige veseners subjektivitet, nødvendigheten av varsomhet og 

langsiktig tenkning. Den er sågar mer virkelighetstro, selv om vi i Vesten har avskrevet den 

som uvitenskapelig spekulasjon, som primitive religiøse praksiser vi har «utviklet» oss forbi.  

 Spørsmålet vi dermed må stille oss er som følger: Hva hvis det er vi som tar feil? Hva 

om vårt natursyn legitimerer en naturpraksis med destruktive følger? Hva hvis det er vi som 

begår grunnleggende kategorimistak i vår oppfatning av og omgang med naturen? Eller, hvis 

vi snur om på rekkefølgen: Hva om våre teorier er post hoc-konseptualiseringer hvis eneste 

funksjon er å rettferdiggjøre våre grove utnyttelse av naturen? Hva om det ikke er slik at naturen 

kan behandles uten hensyn til fremtidige og globale konsekvenser, som om jordens systemer er 

statiske og upåvirkelige, og enhver etterfølgende generasjon kan øke forbruksnivået? 

Bevisbyrden vil således skifte, den vil heller hvile på de som tar til orde for business as usual: 

de som raserer regnskogen, hjemmet til menneskelige og mer-enn-menneskelige andre; de som 

åpner for oljeboring i vernede hav av uvurderlig verdi for lokalbefolkningen.51  

I motsetning til oss i Vesten, hvis forhold til naturen er kjennetegnet av avstand 

istedenfor en umiddelbar nærhet – maten bare er der i butikken, ferdigslaktet, oppskåret og 

møysommelig innpakket i standardiserte pakker langs reolene; kulturlandskapet er for 

majoriteten normen snarere enn unntaket, det menneskeskapte miljøet virker mer primært, mer 

 
51 Det norske, statseide olje- og gasselskapet Equinor forsøkte for kort tid siden å iverksette dypvannsboring i 

Australbukta, en bukt som er viktig for både fiskeindustrien og turistnæringen i området, for ikke å glemme at 

85% av dyreartene som lever der ikke finnes noe annet sted på jorden, samt at det er hjemstedet til blant annet 

Mirning-urfolket. Equinor droppet til slutt planene, selv om de fikk borelisensen godkjent, men det måtte massive 

protestaksjoner og negative presseomtaler til for at selskapet gjorde nettopp det.  
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naturlig, enn den faktisk primære natur – ser animisten seg som én enkeltdel i et større, levende, 

pulserende hele. De har innsett at vi mennesker ikke er unntaksvesener, men prisgitt relasjonene 

til mer-enn-menneskelige andre. Animisten interagerer med og deltar i naturen. Der hvor vi 

ikke ser de direkte konsekvensene av våre handlinger, ser urfolk dem i sanntid, i et én–til–én-

forhold. Det ville åpenbart blitt for enkelt, for banalt, å hevde at vi burde etterstrebe å leve i et 

slags «harmonisk» forhold til naturen. Jeg hevder ei heller at urfolk gjør det, men at de gjennom 

sin grunnleggende nærhet til den både observerer og forstår naturens ukrenkelige verdi, dens 

uoverstigelige grenser, gjennom deres lokalt situerte, erfaringsbaserte og praktiserte kosmologi 

(se spesielt Rose 2011). For å gjøre et epistemologisk poeng også: Vi sitter riktignok på all 

mulig informasjon om økokrisens alvor – all statistikk, alle prognoser, alle skrekkscenarier – 

men forblir handlingslammede. Kunnskapen blir for abstrakt, for virkelighetsfjern; den evner 

ikke å mane oss til handling, da den blir altfor teoretisk, altfor løsrevet fra årsakskjedene, som 

Vetlesen poengterer i Cosmologies of the Anthropocene: 

[…] as compared with indigenous peoples, our actual participation in the nexus of cross-species relations is 

rapidly dwindling, weakening by the day: as our (modern, Western) lifeworld is increasingly urbanized, 

technologized, and as everything to do with the handling of animals, with the provision of what we eat, for its 

part is professionalized, “outsourced”, and taken care of by a minority. Having become out of sight, out of 

mind, the entire experiential domain of cross-species relations, with all their manifestations of otherness, of 

difference and variation, fades into oblivion, so that encounters and interaction with others is limited almost 

exclusively to human as opposed to, and to the detriment of, nonhuman others (2019, 169–70).  

Så vil den kritiske røst raskt innvende: «Ja, men er løsningen å imitere urfolks livsførsel og 

bryte tvert med vår egen livsstil?». Anklagene om en tilbakevending til «primitive praksiser» 

eller en romantisering av forgangne tider kommer ofte på løpende bånd når man ser til urfolks 

verdensbilder. Selv Clive Hamilton sier avvisende at «‘going native’ ontologically is never the 

answer» (sitert i Vetlesen 2019, 253). Jeg mener ikke at vi oppdriver en mirakelkur kun ved å 

se til kosmologier som eksempelvis animismen, men at tilstedeværelsen av dem er høyst 

nødvendig; de er kritiske (og dermed ubehagelige) påminnelser om hvordan man kan være 

(leve) i verden. De viser oss at et annerledes forhold mellom mennesket og naturen er mulig.  

Preserveringen av biodiversitet – eller: måten man behandler naturen på – henger 

sammen med det virkelighetssynet man forfekter og etterlever i praksis. Når det så viser seg at 

verdens urbefolkning, truede kulturer, samtidig står for bevarelsen av mesteparten av klodens 

biodiversitet, blir tapet av artsmangfold og kulturelt mangfold to sider av samme sak. Anna L. 

Peterson har et spissformulert sitat i boken Everyday Ethics and Social Change som innkapsler 

denne innsikten, nemlig at «the monocultural landscape is totalitarian in tendency» (2009, 87). 

Det vi ser nå, er én monokulturs (den vestlige, høyteknologiske, vekstideologiske, 

kapitalistiske) homogeniserende tilnærming i dobbel forstand: en rovdrift på ulike livsformer 
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så vel som livspraksiser. Heterogeniteten i naturen som i kulturen forsvinner, bit for bit, dag 

for dag. Vi har følgelig et ansvar ikke kun for å bevare andre livsformer, men også for å sikre 

den fremtidige eksistensen av andre livspraksiser. Det handler om å bevare liv og levemåter, 

menneskelige som mer-enn-menneskelige, nåtidige som fremtidige.  

Den gjensidige forbindelsen mellom biologisk og kulturelt mangfold kan artikuleres 

positivt som negativt, som Vetlesen skriver i Cosmologies of the Anthropocene. Positivt sett, 

handler det om at bevarelsen av én spesifikk dyreart forutsetter bevarelsen av dens habitat, 

helheten som individet inngår i og avhenger av: individet-i-relasjon. For å bevare det helhetlige 

økosystemet, må folkene som tilhører stedet få lov til å fortsette å bo der, i tråd med sine 

kulturelle prinsipper og praksiser. På den andre, negative siden, skriver Vetlesen følgende: 

Put negatively, the interconnection is that of violence twice over: the destruction of the natural world that 

is such a crucial aspect of the Anthropocene is inseparable from the in situ destruction of the peoples and 

cultures perceived as inferior, primitive, and worthless, as so many obstacles to the forward march of 

Reason, Progress, and Civilization. Historically, there was no dialogue between the proponents of the 

latter and the ‘savages’ of the former. There was instead the radical asymmetry of power that facilitated 

the near-genocidal massacres of indigenous peoples around the world (2019, 258).  

Den radikale asymmetrien i vår historiske som nåtidige makt og ødeleggelsespotensial gir oss 

dermed et svært stort ansvar, ikke kun for å gjøre opp for tidligere feil, men også for å sikre et 

levedyktig mangfold på det kulturelle planet. Det kan tidvis virke som de tragiske bildene av 

en sultefôret isbjørn som klamrer seg fast til et isflak, eller av en orangutang som hamrer løs på 

bulldoseren i det den er i ferd med å hogge ned de siste trærne i skogen, har en større emosjonell 

effekt på oss enn når vi ser urbefolkninger protestere mot at oljeledninger legges gjennom deres 

reservater (Ibid., 256).52 Vetlesen skriver det er et paradoks at vi, tross all vår 

menneskesentrering, virker å være mindre opptatt av og bekymret over tapet av kulturelt 

mangfold, når det henger umiskjennelig sammen med tapet av biologisk mangfold: «[…] the 

people who co-exist with these animals and whose life-sustaining practices are unthinkable 

without them, attract none of the same sympathy and fascination, thus failing to mobilize the 

outside support needed to protect them from cultural extinction» (Ibid.).  

 Men noe er forhåpentligvis i ferd med å skje, og det ikke et sekund for tidlig. Selv World 

Economic Forum, en institusjon som åpenbart har en sterk interesse av eksponentiell 

økonomisk vekst, anerkjenner at tapet av biodiversitet henger sammen med tapet av 

urbefolkningskulturer. I en artikkel på deres nettside kan vi blant annet lese: «Governments 

must legally recognise and protect indigenous peoples’ rights to territories, natural resources, 

 
52 Eksempelvis oljeledningen Keystone XL Pipeline i USA, som ble lagt gjennom hellige områder for blant annet 

Lakotastammen. Et annet eksempel er den 190 kilometer lange gassledningen som skal gå gjennom territoriene til 

Wet’suwet’en-befolkningen i Canada.    
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traditional knowledge and self-determination. And indigenous peoples must be fully and 

effectively involved at every level in efforts to save biodiversity» (Swiderska 2020). Man kan 

alltids trekke de bakenforliggende intensjonene i tvil, men at selv kapitalorienterte, 

vekstideologiske organisasjoner har blitt nødt til å innrømme dette faktumet, kan i det minste 

kanskje tyde på at det tosidige ansvaret for liv og levemåter er i ferd med å anerkjennes. Det er 

likevel en tragikomisk ironi, bemerker Deborah Bird Rose, over at vi etter århundrer med 

brutale overgrep mot urfolk sakte innser at det kanskje er deres natursyn, deres livspraksis, som 

viser seg som den mest realistiske (Rose sitert i Vetlesen 2019, 254). 

5.6. Avslutning: Liv trenger liv for å leve 

Naturen var en gang en uforanderlig referanse, en trygghetskonstant, noe som markerte 

uoverstigelige grenser rundt oss og i oss. Dyreflokkene kom som forventet over sletter og tak; 

årstidenes skiftninger var stabile og forutsigbare; lyden fra nattdyrene markerte enden på dagens 

vise; i trærnes sus hørte man yrende liv, ikke en øredøvende stillhet. I Antropocen er naturen 

som fysisk størrelse og idé truet. Rovdriften brer om seg, tiltar i intensitet og omfang. Jeg 

minnes noen linjer fra et dikt av Casper André Lugg: «i utkanten av hogstfeltet // svaier 

trekronene // i alle retninger // lik bevegelsene i en folkemengde // som prøver å varsle noen // 

men uten at lyden når fram» (2018, 190). Det biologiske og kulturelle mangfoldet er 

skadelidende; vi ser en todelt utryddelse av livsformer og levemåter. Som jeg har argumentert 

for gjennomgående i denne oppgaven, kan det ikke finnes liv uten relasjoner. Enten vi mener 

liv i rent biologisk forstand eller i sosial og emosjonell forstand, er det alltid konkret; livet 

oppstår, formidles og virkeliggjøres gjennom noe annet og noen andre. Slik den rotfaste planten 

trenger sunn jord, vann og lys for å vokse seg sterk, trenger mennesket andre levende vesener 

for komme til seg selv, for å finne og forstå sin plass i verden, for å realisere seg selv. Shepard 

sier det best: «Dyrene er veien til filosofi og kosmologi. […] Den opplevde kontinuiteten 

mellom dyrenes liv og vårt eget sikrer et livslangt vern mot fremmedgjøring» (1997, 10, 88; 

fritt oversatt). Den ontologiske blindheten for liv er en etisk blindhet. Like ille som blindheten 

for konkrete enkeltliv, for organismer, er neglisjeringen av livets mulighetsbetingelser: 

anorganiske krefter, sammenhengen og samspillet mellom livets aktualitet og livets 

potensialitet. I Antropocen er det kanskje lett å henfalle til en økomisantropi, rette all skyld og 

skam mot mennesket, slå oppgitt ut med armene og gi seg hen til resignasjonen. Jeg vil 

imidlertid understreke at mennesket, i kraft av sin ansvarsevne, har en positiv oppgave: å ta 

vare på livet. Om ikke for vår egen skyld, så fordi andre liv trenger liv for å leve.  



Epilog 

Liv er ikke et selvtilstrekkelig fenomen. Det oppstår, kommer til væren, opprettholdes og 

videreutvikles i, med og gjennom dens konkrete forbindelser til verden, til andre. Fenomenet 

liv kan hverken forklares eller forstås uten at man tar i betraktning forutsetningene – 

mulighetsbetingelsene – for at livet i oss og rundt oss kan vokse. Når livet som sådan er truet, 

når mer-enn-menneskelige liv står på randen av utryddelse, når menneskelige liv i områder 

utsatt for klima- og økokrisens allerede herværende konsekvenser trues, kan hverken ethvert 

enkeltindivid eller enhver nasjon betrakte utarmingen av naturen som et enkeltstående problem, 

for ikke å si et anliggende for «spesielt interesserte». Å neglisjere enkeltdelene er å neglisjere 

helheten, og vice versa. Tørkesomre og skogbrann, forsurede hav og plastforurensning, 

avskoging og nedgang i artsbestander er ikke isolerte enkeltfenomener; de befinner seg ikke på 

ulike virkelighetsplan. Når stammen råtner på rot, lider treet som helhet.   

I denne oppgaven har jeg beskjeftiget meg med spørsmål om hva naturen er, var og har 

blitt. Jeg har utforsket ulike problemstillinger tilknyttet måter å forstå naturen og menneskets 

forbindelse til den på, blant annet gjennom en ontologi à la Hans Jonas, erfaringer i møte med 

mer-enn-menneskelige vesener, forskjellige kosmologiske grunnsyn, menneskets ansvar samt 

reaksjoner på tap av natur og biologisk mangfold. Problemstillingene som oppstår i lys av 

Antropocen er mangefasetterte og tidvis uoversiktlige, og jeg pretenderer ikke å ha drøftet 

samtlige spørsmål som gjør seg gjeldende. Jeg tror likevel at temaene jeg har befattet meg med 

peker på flere sentrale punkter. Tenkningen om naturen må være realistisk, i ordets filosofiske 

og mer pragmatiske forstand: Filosofisk innebærer dette å tette det ontologiske gapet mellom 

det mentale og fysiske, da livet i oss og rundt oss kun finnes i møtepunktet mellom disse; 

pragmatisk, fordi naturens beviselige tålegrenser må respekteres og etterfølges i praksis, da det 

ville vært urealistisk – virkelighetsstridig – å fortsette i samme nedtråkkede blindspor, uten å ta 

hensyn til de uoverstigelige grensene naturen selv setter. En kultur hvis praksis hviler på en 

feilbarlig verdensanskuelse, er ikke levedyktig i et langtidsperspektiv. Før eller siden sier det 

stopp. Tydelige tegn på at det burde ha stanset for lenge siden er det allerede flust av. 

Jeg har ikke tatt utgangspunkt i eller gitt min tilslutning én spesifikk filosofisk posisjon, 

eller analysert ett avgrenset sett med faginterne argumenter. Mitt anliggende har tvert imot vært 

å gripe over flere områder enn kun det filosofiske. Grunnen er som følger: Når man har å gjøre 

med omfattende temaer som Antropocen og natursyn, tror jeg ikke man kan holde seg til den 

konvensjonelle og rigide arbeidsfordelingen som er vanlig mellom og innad i 

vitenskapsdisiplinene, hvor filosofien er intet unntak. Jeg har likevel gjennomgående 



beskjeftiget meg med filosofiske temaer, og vil fremheve følgende især: kritikken av dualistiske 

forklaringsmodeller så vel som monistiske rammeverk som ikke evner å differensiere mellom 

ulike værensformer og værensmåter, kritikken av epistemologiens forrang over ontologien 

(inklusivt nedvurderingen av den direkte erfaringens betydning), fokuset på relasjoners 

uunnværlighet (ontologisk, økologisk, fysisk og psykisk), samt vektingen av bio- og 

økosentrisme til forskjell fra antroposentrisme.   

Mulige veier videre 

En oppgave som dette åpner for flere mulige veier videre. Den første er å utdype og 

videreutvikle en realisme i naturfilosofisk forstand, med særlig fokus på hva naturen er og har 

blitt – dens tilstand og vilkår – i Antropocen, den geologiske epoken hvor naturen er unektelig 

truet. Den andre er å arbeide mer normativt moralfilosofisk med spørsmålet om det todelte 

ansvaret for å bevare biologisk og kulturelt mangfold, innbefattende spørsmål om rettferdig 

fordeling av ressurser på global basis, vern av landområder, naturens og kulturers rett på 

beskyttelse, ivaretakelse eller – med en parafrasering av Arne Næss – likeverdige rett til å 

blomstre. Den tredje kan være å forske mer på forbindelsen mellom mennesket og den mer-

enn-menneskelige verden, spesielt også på forbindelsen mellom indre og ytre natur, mellom 

psyke og soma, mellom sjel og kropp så å si. Et slikt tema inviterer også til en mer tverrfaglig 

tilnærming (historisk, psykologisk, sosialantropologisk) til hvordan forholdet mellom 

menneske og natur har utviklet seg gjennom tidene, samt hvordan mennesker og mer-enn-

menneskelige vesener påvirker hverandre (sosialt, emosjonelt, læringsmessig, osv.). Den tredje 

veien åpner også for å se nærmere på reaksjoner tilknyttet tap av natur og hva det innebærer for 

oss mennesker så vel som verden som sådan. Dette er ikke separate spørsmål, men ulike sider 

av den overordnete problemstillingen i Antropocen. Én ting vil jeg mene er sikkert, og det er at 

for å forebygge, få bukt med – eller i det minste minimere skadeomfanget av – den inneværende 

krisen, må man gå grundig til verks og røske tak i bakenforliggende, seiglivede forestillinger 

og presupposisjoner som har påvirket vår tenkning og handling gjennom århundrer. Til det 

trengs humaniora generelt, og filosofien spesielt. I siste instans må vi stille oss spørsmålene om 

vi har tenkt feil, og om vi fremdeles tenker feil, når vi tenker på naturen. Jeg avslutter her med 

å sitere noen linjer fra sluttpassasjen i Alfred North Whiteheads Naturen og livet:  

Filosofien begynner med undring. Og tilslutt, når filosofisk tenkning har gjort sitt beste, står undringen 

der igjen. Men i tillegg er der kommet en viss begripelse av tingenes velde, en slags renselse av følelsen 

gjennem forståelse. […] Streben etter filosofisk forståelse er streben efter å trenge igjennem 

virksomhetens blindhet med hensyn til dens transcendente funksjoner (1959, 56).  
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