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gil A. Wyller er professor emeritus ved Universitetet i
Oslo. Han omtales som en av landets største filosofer
– selv foretrekker han riktignok å kalle seg åndshistoriker. I
1961 skrev han sin magisteravhandling om Platons dialog
Lovene. Dialogen utspiller seg som kjent på Kreta, og for
Wyller har dette fått ironisk betydning: Det gikk flere år
før han oppdaget at Kreta var en øy, mens han i dag faglig
sett føler seg «litt som på en øde øy», besøkt av få, men
dyktige folk. Slik beskriver han opplevelsen av å være på
øya:
Øya er stor nok for meg, selv om jeg i min ungdom
hadde håpet på større atmosfære rundt min
virksomhet. Men jeg har selv svært stor tillit til
kvaliteten i det jeg har gitt fra meg i livet, og sterk
tro på at generasjonene vil arbeide med det. Det
jeg gjør er ikke så meget myntet på øyeblikkelig
resepsjon. Tiden vil komme hvor akkurat disse
tankene viser seg å være to the point. Den filosofiske
gren jeg har grunnlagt er henologi, (hen: en, logi:
lære. «Enhetslæren» Red.anm.). Det er mitt livskall
har det vist seg, å fremme denne tankegren knyttet
til Platon. Nokså tidlig bestemte jeg meg for å
fremme Platons tenkning: Først an sich, senere på
kristent grunnlag.
Hvorfor ble det så viktig for deg å inkludere din personlige
kristentro i din faglige Platonlesning?
Jeg ville heller stilt spørsmålet slik: Hvordan var
det mulig for deg å opprettholde kontakten med
Platon når du ble kristen? For det var han som
måtte legitimere seg etter hvert. Når jeg skrev
doktoravhandlingen befant jeg meg plutselig i en
avgrunn. Jeg husker at jeg tenkte: «Neimen i all
verden, har min onkel Platon forlatt meg nå, fordi
jeg har funnet Kristus?» Men så viste det seg at på
andre siden av avgrunnen kunne jeg rekke ut hånden, så tok han den.
I ditt hovedverk Enhet og Annethet har du skrevet ned en

samtale du hadde med en munk ved navn Nikodemos. Man
får her innblikk i hvordan også kristne – ikke bare filosofer –
har stilt seg tvilende til din posisjon.
Denne munken på Athos var for meg veldig
forbausende i startfasen, men etter hvert forsto
jeg at han var ganske innkrøkt i seg selv. Jeg hadde
ventet å møte det syntetiske av gresk kultur og
testamentlig trosinnsikt. Nettopp grekerne skulle
ha dette som en selvfølgelig ballast, tenkte jeg.
Men overalt er dette tydeligvis et spenningsfelt:
Selv grekerne kan komme i skade for å forkaste sitt
«tidligere jeg», akkurat som vi forkaster Snorre og
den norrøne gudelæren. Vi tenker at dette ikke kan
forenes med kristen tro. Ikke sjelden har grekerne
den holdningen at de er redde for utvannelse og
fortapelse av sin kristne erkjennelse, ut fra det at
de er så sterkt greskt belastet og befruktet. Man
skal ta denne antagonistiske holdningen på alvor.
Selv ser jeg snarere den gamle greske kultur som en
forløsning for den kristne åpenbaring. Men også jeg
kjemper med dette. I sin tid, før jeg fant meg selv, så
ville jeg skrive doktorgrad om Hermes og Apollon.
Ikke som religiøse skikkelser, men som myter. Til
min kones forskrekkelse gikk jeg fullstendig opp
i disse to. I den beste boken i min henologiserie,
Annet Bind, så gjennom går jeg nettopp Hermes og
Apollon. Her har jeg en fotnote som sier: «Hermes,
Apollon, Dionysos: Disse tre skikkelsene, hva er de
kristent forstått? Veien, Sannheten og Livet!» Jeg
ble helt overveldet da jeg så det. Det er det samme,
bare i en mytisk og lekende form. Plutselig er det
overganger og broer man kan bevege seg på med
stor glede.
Ser du på platonismen som en forløper for kristendommen?
Kunne kristendommen oppstått uavhengig av det greske tankegodset, eller ville det da ha vært noen andre som hadde formulert de samme tankene?
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Til første del av spørsmålet er svaret ja, men Platon
er ikke den eneste forløperen. Min skriftserie er
bygget opp på dette, at man beveger seg gjennom
en gresk-romersk kultur før Kristi fødsel, så forenes
dette i senantikken. Så kommer den klare syntesen i høymiddelalderen med Luther. I mine øyne
har alle de tre kirkesamfunnene en felles ursyntese, nemlig den gresk-latinske. Og til andre del av
spørsmålet er svaret nei, det ville vært annerledes.
Bare tenk på at det i Nye Testamente står at språket
er gjennomarbeidet av den klassiske kultur. Gamle
Testamente er riktignok skrevet på hebraisk, men
Nye Testamente – den virkelig kristne delen av
Bibelen – er jo på gresk! Bibelen er ikke skrevet i et
språkløst samfunn, og det er klart at språket preger
tanken. I begynnelsen var logos (Ordet, red.anm.),
og logos er jo selve grunnordet i den greske filosofi.
Ja, la oss gå til den greske filosofien. Hvordan ser du skapelsesberetningen i Timaios, hvor Demiurgen er skaperen, sammenlignet med den kristne skapelsesberetningen?
Demiurgen er en spøkefugl, ikke en seriøs
Guddom. Han er en håndverker som har mange
guder med seg, blant annet Hermes og Apollon.
Ingen har tilbedt Demiurgen.
Men det står skrevet at Demiurgen er god? Slik sett ligner vel
Demiurgen på den kristne Gud?
Nja. Platon lagde begrepet teologi i Staten. Typoi
tes theologia, teologiens typer, de grunnleggende
teologiske kategorier som den dag i dag er
vesentlige. Den første er at «Gud er god» (Staten,
bok 3). Men så kommer «Gud er god, men ikke
allmektig». For hadde Gud vært allmektig, så hadde
verden vært bedre. Det må være en motkraft –
Satan – fordi verden ikke er fullstendig god. Hadde
Gud vært allmektig hadde han ryddet Satan og de
onde krefter bort. Dette er et problem den dag i
dag, jeg selv har kjempet mye med dette: Hvordan
kan Gud være god og allmektig på samme tid, når
det finnes ondskap? Platon løser dette ved å ikke
tilskrive Gud allmektighet.
Godhet er viktig på flere måter her og du knytter Det Gode
tett opp mot Lyset. Hvordan ser du skapelsesordet Bli Lys! i
forbindelse med Platons sollignelse?
Jeg skal til høsten, hvis helsa holder, legge opp
et stort program som skal være en vifte med forskjellige religiøse og filosofiske grunnanskuelser.
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Grunnanskuelsene i de ulike religiøse og filosofiske
retninger springer ut fra viftens sentrum, som er
ordet Logos. Slagordet er The Lord gave the Word.
Herren gav Logos. Slik springer Logos ut i alle retninger, og har sitt første kjennetegn i Bli Lys!. Lyset
kommer inn i Buddhismen, Konfucianismen – ja,
alle retninger! Så Logos og Bli Lys! er de viktigste
ordene, herfra stråler det ut i alle retninger, i alle
verdens deler. Ikke helt på likt, men i begynnelsen
var ordet og lyset. Nå blir jeg forkynner, pass dere!
Men dette holder jeg fast ved: At når vi skal ta det
religiøse innover oss intellektuelt, så må det siles
gjennom platonske mønstre.
Det er fascinerende hvordan du finner mønstre og sammenhenger mellom de ulike religioner og filosofiske verker. Du har
blant annet skrevet om katabasis og anabasis i forbindelse med
Johannes Evangeliet og den øvrige Johannes-litteraturen...
Johannes, Ibsen og Wergeland! Husk, jeg er ikke
filosof.
Å?
Nei. Jeg er åndshistoriker. Begrepet brukes lite
i vår kulturelle sammenheng, for vi er så anglofone. På tysk brukes ordet Geist, som i ordet
Geisteswissenschaften (åndsvitenskap/humaniora,
red.anm). Dere kan tysk vel? Jeg har kjempet for
at ordet åndshistorie skulle holdes ved like, men
det har ikke fått virkelig anerkjennelse i norsk
forskningsmiljø.
Så hva mener du er forskjellen mellom filosofi og åndshistorie?
Johannes, Ibsen og Wergeland er mine helter. Ingen
filosofer ville sagt dette. Jeg refererer gjerne til flere
store billedkunstnere og musikere. Dette kommer
inn under åndshistorie. Händel gjennomgår for
eksempel hele Bibelens messias-forståelse. Det er
veldig kyndig gjort.
La oss gå tilbake til Sollignelsen. I din tolkning av Sollignelsen
konkluderer du med at Det Gode blir et rent symbol: Symbolet
på den ukjente Gud. Hvorfor må det være slik?
Man kan ikke se solen rett i øynene, da blir man
blendet og synet blir ødelagt. Det er en sånn kraft.
Dette gjelder både fysisk og psykisk. Mange fine
ånder er blitt sinnssyke av å gå for langt inn i teologiske spekulasjoner.

Men hvis Det Gode er den konstituerende mulighetsbetingelsen for sannhet, og Det Gode skal være skjult, er ikke det
da svært problematisk? Hvordan kan Platon, værende filosof,
operere med en konstituerende mulighetsbetingelse for sannhet
som er skjult?
Det skal ikke være så enkelt heller. Kjenner dere til
Paulus’ taler fra Areopagos, i Apostlenes gjerninger
kapittel 17? Areopagos var en klippe i Athen hvor
de forskjellige guder ble representert. Så trer Paulus
frem og sier at «Jeg har sett mange altere, men
jeg har også sett et som var for den ukjente Gud.
Og Ham er det jeg nu åpenbarer.» Han bruker
ordet agnostos (u-kjent/u-erkjennbar, red.anm.),
så ordet agnostiker slik vi bruker det kommer
herfra. Der Kristus trer frem fra, er det ukjente,
det hellige. Vi har en sterk religiøs forkynnende
gruppe i Oslo som kaller seg for Aeropagos, og
det er særlig en misjonær ved navn Reichelt som
har aktualisert ideen om at det i alle religioner
finnes en skjult Gud. Aeropagos er altså stedet
hvor det ukjente møter det kjente. Det kjente
blir ikke virkelig tilbedelsesverdig med mindre
det er på bakgrunn av det ukjente. Det ukjente er
forutsetningen for alt som gir seg til kjenne. Vi må
ikke bli så opptatt av Kristus’ konkrete nærvær at
vi mister det hemmelighetsfylte. Det er en fare ved
protestantismen i Norge: det blir for hverdagslig,
det mister sin religiøse kvalitet.
Wyller minner om at selv om man i Platons hulelignelse kan
komme til ideene, så kan man ikke komme til Det Gode, og
at ideene derfor kan forstås som en undergren av Det Gode.
Vi kan allikevel ane hva kilden er, og Wyller siterer fra Peer
Gynt: «I anelsens mangel har fyren med hornene sin beste
angel», for å vise at vi ikke kan sette fullt navn på det. Veien
til Gud, Det Gode eller lignende konsepter kan i følge Wyller
også sees i forbindelse med Adorno:

det her refereres til de greske gudene – er de for eksempel gitt
av Apollon, eller tror du det snarere refereres til formlæren?
Lovene er et av Platons mer folkelige verk, der
utarbeider han konkrete mønstre for et levende
samfunn. Han skriver ikke da for filosofene. Her
skriver han blant annet om hvordan man skal
forholde seg til fødende kvinner og hvor meget
man skal komme nær dem. Han tematiserer skillet
mellom privat og offentlig. Platon går langt i å
definere og konkretisere lover, og skiller seg dermed
klart fra den Platon som skriver om Ideenes verden
i Staten. Man kan ikke bare trekke resonnementer
fra et verk til en annet, hvert av verkene er små
kosmos hver især.
Mens gudene som opptrer i mytene er mange og ulike, med
ulike rasjonelle og moralske dommer, vil man gjennom logos
hos Platon forsøke å finne Det ene, sanne og riktige svaret.
(Platon er den første til å si at gudene er gode, ikke dårlige,
noe som er en del av hans Homerkritikk.) Er det mulig å
trekke paralleller mellom logos som det Ene, og mythos som
det Annet?
Det var et stort spørsmål. Jeg har ikke tenkt på det
slik. Det kan nok i visse presise situasjoner utfolde
seg slik, men ikke som et generelt prinsipp. Mythos
kommer inn der ordet ikke lenger makter å utsi
en klar tanke. Da kan man si «Vi godtar at dette
blir fremlagt på den nest beste måten, gjennom en
myte.»
Som i noen av Platons dialoger, hvor vi først presenteres for
en myte som en inngangsport, en myte som skal illustrere poenget og appellere til flere deler hos mennesket enn bare den
rasjonelle?

Adorno er en henolog. Jeg har særlig vært
beskjeftiget med hans hovedverk den gangen,
Negativ Dialektikk. Han legger stor vekt på negativ
innsikt. At man fjerner positive avledninger for
å komme nærmere. Man skreller bort, og så står
man tilbake med et negativt begrep. Man kan ikke
sette navn på disse hemmelighetene. Da Estetisk
Teori kom ut så var jeg i grunn ferdig med Adorno.
(Estetisk Teori regnes som Adornos hovedverk idag.
Red.anm.)

At mythos er et forstadium til logos er klart.
En rettledende og pedagogisk måte å få frem
budskapet på. Hos Platon finner man også såkalte
«endemyter», for eksempel i Faidon. Gjennom
endemytene gir Platon uttrykk for en visjonær
fornemmelse hinsides logos. Mange mener at dette
ikke er skikkelig filosofi, og velger å se bort i fra
mytenes betydning. Andre mener at dette er selve
det forløsende som kommer overordnet filosofien
- Drømkvedet på en måte. Jeg selv har stor sans for
dette siste perspektivet. Noen ganger må tanken
melde pass.

Vi vil gjerne tilbake til Platon: I åpningen av Lovene blir det
sagt at menneskers lover er gitt av Gud. Tolker du dette som at

Vi har nå snakket om det Ene, om Lyset, Ordet, det Ukjente
osv. Men hvordan vil du beskrive Annetheten?
TANKE OG TRO
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Dette er min store oppdagelse. I århundrer har
man snakket og skrevet om det Ene. Hva med
Det Annet da? At dere spør meg om dette setter
jeg stor pris på. Enhet og Annethet: Spesielt ikke
Enhet og mangfold. Man må ikke forveksle annethet med mangfold. «Enhet og mangfold» er kvantitetsbegrep, et klassebegrep. «En, mange, alle»,
dette er den vanlige måten å duplisere gjenstander
på, innenfor en klasse. En katt, mange katter. «Alle
katter» er begrepet, mens «en katt» er eksemplaret. Når vi sier Enhet og Annethet, så er Enhet satt
som et absolutt. Innen for det andre kan vi finne
både konger og herskere, snekkere og filosofer: Alle
hører innunder Annethet, til forskjell fra det Ene.
Det Ene er guddommelig. Når det overføres til
kristendommen så blir det Ene en absolutt Fader,
som står hinsides det hele. Jesu ord «Du skal elske
din neste som deg selv», her er «din neste» uttrykk
for den annen.
I dine bøker om enhetslæren vender du stadig tilbake til en
renessansetenker som er ukjent i filosofihistorien. Hvem var
Nikolaus Cusanus, og hvorfor er han vesentlig for ditt filosofiske prosjekt?
Cusanus er en stigende stjerne. Han var kardinal,
nesten pave. Så fikk han Parmenides i hånden, og
reiste etter hvert til Bysants for å få tak i kildeskriftene. Slik blir han en kontakt mellom østkirken
og vestkirken. Man er enten født platoniker eller
aristoteliker: Cusanus viste seg å være født platoniker – slik havnet vi i det samme fødselsregisteret.
Jeg føler en samklang med denne platonikeren,
han var rett og slett en vaskekte henolog. Augustin
for eksempel, som også er med i dette registeret,
han var ikke så ren platoniker som Cusanus var.
Cusanus har et begrep om non-aliot, altså ikke
Annethet. Han foretrekker å bruke en dobbel negasjon fremfor begrepet det Ene. «Det Ene» ble for
hverdagslig for ham.
Du skriver blant annet om Cusanus’ modell om «Lysets enhetspyramide» og «Mørkets annethetspyramide». Den feministiske kritikken av enhetslæren hevder at Det Ene knyttes
Mannen, til lyset, det rene, det fornuftige osv, mens Det Annet
assosieres med Kvinnen, mørket, det urene, det stofflige osv.
Hva tenker du selv om begrepene «mannlighet» og «kvinnelighet» i forhold til begrepsparet Det Ene og Det Annet?
Jeg kom litt tidlig inn i verden, så jeg har ikke
vært helt med på de feministiske debattene. Men
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en som jeg vet står midt opp i dette, en hard nyfeminist, er Kari Børresen. Hun har også utgitt
et verk om Cusanus på norsk. Her kritiserer hun
ham litt for å være sjåvinistisk, men er like fullt
en stor beundrer av ham. Personlig kan jeg ikke se
noen nødvendighet av å knytte ikke-annethet til
en maskulin posisjon, og dermed la kvinnen være
alt det andre. Den rene henologi har ikke tendens
til å være en maskulin eller feminin posisjon. Når
det gjelder Platon var jo han en kvinnefrigjører. Jeg
har kritisert ham for å være for meget kvinnefrigjørende. I Staten skriver han at kvinner og menn kan
utføre samme arbeide, likesom en korthåret og en
langhåret snekker kan utføre samme arbeide. Man
kan diskutere hvor berettiget dette bilde er, men
det er veldig malende, plastisk og fint. Men som
sagt har jeg kritisert ham. For selv om han sier at
kvinner og menn kan utføre samme arbeide, så er
han klar på at kvinnen vil utføre arbeidet på en svakere måte. Dette synes jeg er en uheldig posisjon
som nedvurderer kvinnen. For konsekvensen er at
i Platons likestilling så blir kvinnen snarere nivellert enn sett på som en likeverdig. Hva feministene
mener om dette i dag er uklart for meg, som sagt
kom min kritikk av Platons kvinnefrigjøring før
den feministiske debatten tok av.
Fra et oppgjør til et annet. Kan du fortelle litt om studenteroppgjøret i 1968?
Det var en vond tid. Det satt i lenge, en tyve-tredve
år. Likevel har jeg hatt stor glede av spesielt en av
opprørerne. Han var min assistent. Vi arbeidet ved
samme bord, inntil han plutselig reiste seg opp en
dag og utropte: «Nei, nå vil jeg være fri, jeg vil ikke
være underordnet noen.» Så gikk han sin vei, og
ble ganske raskt en av studenteropprørets ledere.
Jeg ble veldig overrasket, det var som om min egen
sønn skulle ha gjort det. Nu vel, min sønn var for
så vidt med i samme suppedasen. Det var en vanskelig tid. Jeg var nokså ensom. Men nå har vi funnet hverandre igjen, assistenten min og jeg.
Så du var ikke med på oppgjøret selv?
Jeg var ikke positiv til opprøret. Jeg var av dem som
holdt igjen, og som mente at professorene skulle ha
sin makt og myndighet. At de skulle kunne være
den Ene i forhold til de andre. Å være like overfor
Gud er en ting, men å skulle være like for faget? Det
kan jeg aldri bli med på, derfor havnet jeg utenfor.
To år før opprøret reiste jeg med mine studenter til
Rhindalen i Tyskland. Vi dro for å feire Cusanus.

Jeg var selvfølgelig den primære, den som kunne
alt dette, men det kom også gode innspill fra
studentene. Det var en fantastisk tur. Og så ble det
denne gruppen som ble den store opprørsgruppen.
En gang jeg skulle ha forelesning, var det ingen
som kom. Det viste seg at det var studenterstreik.

For meg var det direkte kjærlighetsbrudd. Etter
dette ble jeg litt kjølig overfor universitetet, jeg
mistet kjærligheten. Universitetet er en ateistisk
høyborg. Så ble jeg kirkens mann i stedet.
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