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A

rne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved
Universitetet i Oslo, forfatter av bortimot 30 bøker,
en aktiv samfunnsdebattant og ettertraktet foredragsholder. Vetlesen har blant annet blitt kalt Norges viktigste
filosof i dag.1
Vetlesen studerte filosofi, sosiologi og sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i perioden 1981–1985, før
han dro til Universitetet i Frankfurt am Main hvor Jürgen
Habermas var veileder for både magister- og doktorgradsavhandlingen hans. Han ble dr. philos i 1993 med avhandlingen Perception, Empathy and Judgment (utgitt som bok i
1994), og var førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet
i Oslo fra 1995 før han ble professor samme sted i 1998.
Vetlesen arbeider særlig med sosialfilosofi, moralfilosofi, naturfilosofi, politisk filosofi og metafysikk, men har
også skrevet bøker og forelest om blant annet oppdragelse
og dannelse, psykoanalyse og hermeneutikk, samt psykisk
helsevern og profesjonsetikk. Vetlesen konsentrerer seg
spesielt om menneskets ufravikelige grunnvilkår, smerte,
ondskap og folkemord, samt naturens verdi i lys av antroposentriske versus biosentriske perspektiver.
I tillegg til å være medlem av Det Norske VidenskapsAkademi og medstifter av Concerned Scientists Norway,
har Vetlesen deltatt i offentlige utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon, henholdsvis Raundalenutvalget (2011–
2012) og Tilregnelighetsutvalget (2013–2014). I 2004
mottok han prisen Fangenes Testamente for sitt langvarige
arbeid med ondskap og folkemord, med særlig fokus på
Holocaust og massakrene i Srebrenica, Bosnia. «Det er
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aldri så galt at det ikke er godt for forskningen til Arne
Johan Vetlesen» bemerket en journalist fra Dagbladet etter
å ha intervjuet ham for noen år tilbake, med henvisning til
de ofte svært mørke temaene Vetlesen befatter seg med.2
I Vetlesens verker – enten det handler om ondskap, det
nyliberale opsjonssamfunnet eller natursyn og kosmologier – kan man støtt og stadig påtreffe et hegeliansk begrep
eller en henvisning til Hegel selv. I forordet til boken The
Denial of Nature (2015) kaller han Hegel, i likhet med
Aristoteles, en av sine favoritter blant de klassiske (kanoniserte) filosofene.
Vår samtale med Vetlesen kretser rundt diverse temaer,
og vi har derfor valgt å markere dette med å inndele den i
fire bolker. Første del omhandler Vetlesens eget forhold til
Hegel samt hans syn på Hegel som systemfilosof. Annen
del innbefatter spørsmål om tilregnelighet, straff og anerkjennelse, hvor vi spør Vetlesen om hans bruk av Hegel
i forbindelse med tilfellet Anders Behring Breivik og 22.
juli-terroren. I forlengelse av temaet anerkjennelse, går vi
i tredje del over på spørsmål om asymmetri i moralske relasjoner, perspektivene til ofre for alvorlige overgrep, samt
Hegels syn på forsoning. Fjerde del går i en mer sosialfilosofisk retning, hvor spørsmål om frihet, individualisme og
lidelse ved ubestemthet i vår tid drøftes.
Selv om samtalen griper over mange forskjellige problemstillinger, tror vi dette er en tilnærming i beste hegelianske ånd; for å analysere enkeltfenomener, må man
forsøke å si noe om helheten, systemet som enkeltfenomenene er en del av, inngår i, er født ut av.
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I.
HEGEL OG SYSTEM
For noen er Hegel en tenker av ypperste rang, for andre er
han en tåkefyrste uten like, mye grunnet hans tidvis ugjennomtrengelige prosa. Vi vil dermed spørre deg, helt på starten:
Hvordan kom du først til Hegels verker? Hva var det som
appellerte til deg?
Hegel var ikke blant de første filosofene som jeg leste
og interesserte meg for. Han kom først inn i bildet etter at jeg hadde lest en del annet på forhånd, deriblant
tysk filosofi. Jeg møtte ham ikke i noen nevneverdig
grad som student på Blindern på begynnelsen av
1980-tallet. På den tiden var Eivind Storheim universitetslektor, og det var han som dekket tysk idealisme,
men han var mest interessert i Johann Gottlieb Fichte.
Den unge Steinar Mathisen fungerte som en slags vitenskapelig assistent for Storheim, og han var interessert i Hegel. Storheim og Mathisen hadde seminarer
om tysk idealisme, men disse var i stor grad påvirket
eller dominert av Storheims Fichte-interesse. Det kom
altså ikke særlig Mye ut av mitt møte med Hegel på
filosofistudiet.
Jeg tror nok det var de første utgivelsene til Jürgen
Habermas som fanget min oppmerksomhet, som gjorde at jeg fattet interesse for å sette meg inn i Hegels
tenkning. Habermas har dette motivet om «forbryterens tragedie», et motiv som starter veldig tidlig hos
Hegel, i ungdomsskriftene. Det handler om hvordan en forbrytelse er et tegn på en fremmedgjøring,
en splittelse, overfor fellesskapet («Sittlichkeit»), og
hvordan fellesskapet reagerer. Hegels innsikt, som kan
virke kontraintuitiv for mange, er at fellesskapet burde
reagere i form av anerkjennelse. Man skal ikke bare
ta vedkommende inn i varmen, den personen som
er i ferd med å falle utenfor og markere seg som en
«outsider», men også aktivt anerkjenne at forbrytelsen
er et overlagt brudd med gjeldende normer, forventninger og krav; noe som ber om å få et tilsvar, som
noe rasjonelt valgt, et bevis på personens rasjonalitet.
Forbryteren ber om anerkjennelse, hvorav det er straffen som er anerkjennelsen.
Jeg husker at dette motivet gjorde veldig inntrykk
på meg da jeg først leste det hos Habermas. I tillegg
var det Habermas’ tekst «Arbeit und Interaktion»
(1968), hvor Hegel og Marx – to tenkere som var
viktige for Frankfurterskolen – drøftes utførlig, som
ledet meg mot Hegels verker. Charles Taylors bok
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Hegel (1975) var det første, store kommentarverket jeg
leste. Jeg hadde veldig sans for beskrivelsen av Hegels
prosjekt, da som en slags syntese av rasjonalisme og
opplysningstenkning – toppet av Kant og hans begrep
om autonomi og myndighet – på den ene siden, og
romantikken samt det Taylor kaller ekspressivisme
(Johann Gottfried von Herder, Jean-Jacques Rousseau)
på den annen side. At Hegel ønsket å danne en syntese av det som blir betraktet som rivaler eller gjensidig
utelukkende filosofiske prosjekter, at han mente begge
har verdifulle innsikter, og at vi mister noe vesentlig
hvis vi ser bort fra dem eller velger side, appellerte til
meg. Jeg likte også svært godt at Hegel var en filosof
som var opplagt annerledes fra de samtidige, analytiske
filosofiene ved at han har en Totalitätsanspruch, at han
vil si noe om helheten. Hegel er en systembygger som
mange har forstått pejorativt eller negativt, gitt at det
hersker en forestilling om at moderne filosofi ikke kan
holde på med sånt – det er avsluttet så å si. Hegels
ambisjon om å skape et filosofisk system, og ikke bare
akseptere en vitenskapelig arbeidsdeling som også filosofien opererer med, er forlokkende.
Hegel gikk også svært aktivt inn i sin samtid. Jeg
merket meg tidlig at han snakket om betydningen av å
starte hver dag med å lese avisen. Den første originalteksten jeg leste av Hegel var den korte, «slap-stick»teksten hans Wer denkt abstrakt? i dansk oversettelse.
Den leste jeg allerede på ex.phil. Grepet han gjør i den
teksten, hvor han snur om på forholdet mellom begrepene «abstrakt» og «konkret», samt det faktum at han
kunne skrive en sånn tekst, noe man ikke finner hos
Kant for å si det sånn, hadde jeg veldig sans for.
Hegel forsøkte å orientere seg i alle vitenskapene i
sin samtid. Man kan alltids mene at det allerede hadde
blitt en umulighet innen Hegels tid, og at Leibniz var
den siste filosofen som kunne fullføre et sånt prosjekt
med en viss plausibilitet. Men at Hegel forsøkte å holde seg oppdatert på moderne biologi, zoologi, fysikk
og kjemi tenker jeg er noe å ta med seg, også for moderne filosofer. Å beskjeftige seg med de ulike grenene
av naturvitenskapene er kanskje ikke noe alle filosofer
nødvendigvis burde gjøre, men filosofien burde absolutt tillate seg å se sammenhenger mellom områder av
virkeligheten, og ikke blindt akseptere en akademisk
arbeidsfordeling som reproduserer et slags fragmentert
virkelighetssyn. Sånn sett minner det om Alfred North
Whitehead.
Selv om mange kanskje hevder vi er ferdige med
metafysikken, at den er spekulativ og avleggs, så vil an-
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takelsene i moderne, analytisk filosofi – som tror den
har lagt metafysikken bak seg – være av metafysisk art,
og dermed virke desto sterkere fordi det ikke er bevisstgjort eller problematisert.
Det berømte sitatet «filosofien er sin tid satt på begrep» kan
tolkes på flere måter, men hvordan synes du fagfilosofien etter
Hegel har latt seg influere av denne formuleringen, eller disse
ambisjonene?
Jeg vil dele mitt svar i to. Aller først: Rent filosofisk kan
det utsagnet hos Hegel leses som en programerklæring
for hans objektive eller absolutte idealisme, at det gjenspeiler hans generaltese om at «Denken und Sein» eller
subjekt og substans er to sider av samme sak, og at
filosofien dermed er i en posisjon til å sette virkeligheten på begrep. Det handler, kort fortalt, om at det ikke
eksisterer noen splittelse eller ontologisk avgrunn mellom det tenkende/språklige subjektet som erkjenner
virkeligheten og den virkeligheten som erkjennes. Det
er et sammenfall som uttrykkes i posisjonen objektiv
eller absolutt idealisme.
Den andre måten å svare på er litt mer commonsensisk på et vis. Det handler om kunnskap, viten og
hva filosofien kan bidra med når det gjelder å holde
oversikt over de ulike, spesialiserte enkeltvitenskapene.
Overskriften er således «wozu noch Philosophie?».
Et svar på det spørsmålet er at filosofien har forsøkt
å legitimere seg etter fremveksten av de moderne vitenskapene, med henblikk på å være noe eget, noe
relevant som fremdeles trengs – en slags moderdisiplin, noe opprinnelsesaktig à la Platon og Aristoteles.
Grunnholdningen er at man trenger noen som går alle
enkeltvitenskapene etter i sømmene, spesielt med hensyn til metodologi og alskens antakelser som forblir
implisitte og dermed ikke-undersøkte.
Det aktualiserer et beslektet spørsmål som for
eksempel hvorfor alle, uavhengig av fakultet på universiteter i Norge, skal ta ex.phil. Da kan man svare
instrumentelt – det er det jeg sikter til med metodologi og spørsmål om gyldighet og sannhet osv. –, noe
som innebærer at filosofien får en slags støttefunksjon
overfor andre vitenskaper og tar seg av de problemstillingene som disse vitenskapene ikke selv er opptatt av
eller skikket til å gjøre.
Et slikt svar ville ikke vært tilfredsstillende for
Hegel. Så lenge han virket, noe som begynner å bli lenge siden, kunne filosofien være spekulativ; den kunne
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stille spørsmål og gi svar som gikk utover en metodologisk og begrepsmessig granskning av hva alle andre
bedriver på sine vitenskapelige arenaer. Hegel hadde en
forestilling om at filosofien er altomsluttende og overgripende. Jeg tenker det går tilbake til det første svaret
jeg ga: Det var ikke bare viktig for filosofen Hegel at filosofien skal beholde en slik overordnet rolle, men det
er også et uttrykk for hans filosofiske posisjon. Hegel
mente det er filosofien, med dens kategorier og begreper, som har de intellektuelle ressursene som trengs for
å utsi noe om virkelighetens karakter i dens totalitet.
Når man fremstiller det på denne måten, kan det lyde
all too much i våre dager, men det er nettopp der Hegel
var; i den historiske rekken var han en av de siste, eller
kanskje den siste, som ville stå for en slik filosofiforståelse med det anspråket.
La oss bli litt ved dette temaet og snakke om hvordan ettertiden forholder seg til Hegel. I teksten du nevnte, «Arbeit und
Interaktion», uttrykker Habermas begeistring for noen av ansatsene til Hegel i Jena-skriftene, men han mener at den formen for intersubjektivitet som Hegel der tegner opp etter hvert
forsvinner i den senere formulerte absolutte idealismen, hvor
Hegel til syvende og sist ender opp som en slags klassisk subjektfilosof. Dette illustrerer kanskje en nok så vanlig tendens i
resepsjonen av Hegel – at man trekker veksel på mange av enkeltinnsiktene og kritikkene hans, uten å kjøpe hele systemet?
Jeg kan forsøke å si noe i forlengelse av det poenget.
Det er riktig at mange av de som har plukket opp og
arbeidet seriøst med Hegel i sin egen tenkning, for å
artikulere sin egen posisjon, på ulike måter har kommet til akkurat det punktet, nemlig at det er innsikter gjerne fra den tidlige Hegel som er verdt å ta vare
på og videreføre inn i en moderne kontekst. Men så,
når man har gjort det, kommer det gjerne et avsnitt
hvor man tar avstand fra dit Hegel egentlig ville med
disse innsiktene i sitt større system. Habermas har sin
måte å gjøre det på, å si «hit, men ikke lenger». Axel
Honneth har en annen tilnærming, men sier i prinsippet det samme, altså «hit, men ikke resten av lasset».
Charles Taylor, i ovennevnte bok om Hegel, gjør samme grep. Dette er tre store samtidsfilosofer som alle vil
løfte frem noe av arven etter Hegel, men ikke kjøper
– som vi dessverre sier i dag – Hegel som sådan.
Det er faktisk ganske vanskelig å finne filosofer som
gjør noe annet, i betydning å gå med Hegel som systembygger og gi sin tilslutning til hele reisverket. Det er litt
skuffende. Men hvis man tar noen av de amerikanske
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filosofene som har skrevet godt om Hegel, fra sånn ca.
1990 og utover, som Robert Williams, så kan man si at
Williams ikke er noen Habermas. De blir rene Hegelspesialister på et vis, men de er imidlertid veldig gode.
Mange av dem går også inn for hele Hegels tenkning,
men ikke på en måte som er et bidrag til en original
eller nyskapende, selvstendig posisjon slik Habermas
og Honneth forsøker. Williams ville nok sagt han er en
Hegel-fortolker, en som bedriver eksegese – som viser
frem Hegel. Det er i hvert fall det jeg overskuer, nemlig at det er ikke er noen som vil si at de er hegelianere
i den systembetingede forstand i dag. Det kan være at
Slavoj Žižek har sagt det ved en anledning, i tillegg til
de tusen andre tingene han har sagt, så se bort fra det.
I siste instans er det kanskje forståelig at det ender på
den måten.
Men la meg si noe om Habermas. Habermas sier
«hit, men ikke lenger» med hensyn til Hegel fordi det
er bevissthetsfilosofi eller subjektfilosofi, og han kan
dermed ikke sies å være en del av overgangen til det
kommunikasjonsteoretiske paradigmet – universalpragmatikk, formalpragmatikk – à la sen Habermas.
Det er en måte å inndele filosofihistorien og de ulike
bidragene på som jeg har blitt mer og mer kritisk til.
Habermas fikk et spørsmål i et intervju for ikke lenge
siden: «Hva har vært det viktigste i ditt liv?». Han kunne sagt «meine Frau» eller noe sånt, men han svarte
«die Wissenschaft». Det er ikke mange som sier det
i våre dager. Grunnen til at jeg nevner det, er fordi
han har en forestilling om at det er en kronologi –
nærmest en hegeliansk figur, for å gjøre poenget litt
mer dialektisk og spennende – med Aufhebung, hvor
filosofiens utvikling forekommer gjennom stadier som
artikuleres, negeres og oppheves. Sånn sett kan man
si at Habermas jobber hegeliansk, spesielt i hovedverket Theorie des kommunikativen Handelns (1981), med
disse paradigmeskiftene. Å si at man frem til et visst
punkt kunne ha tenkt på en spesifikk måte, med begrepene og forklaringene det innebar, men at det etter en viss tid er umulig, har jeg imidlertid blitt mer
kritisk til enn jeg var tidligere. Det må være en mer
selvstendig grunn til å hekte Hegel av enn kun det.
Vi snakker her om klassiske systembyggere, og at man nærmest
siden Hegels tid ikke ville ha sagt at man er en totalitetsfilosof eller kommer med bidrag som skal gjelde på tvers av alle
vitenskaper. Det sies gjerne at det er en utdatert tilnærming
med tanke på arbeidsfordelingen – fragmenteringen – i vitenskapsdisiplinene, men også innenfor filosofien i dag. Vi kom
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til å tenke på at du innledningsvis i The Denial of Nature
beskriver at da du først kom til naturfilosofien, var det ingen
som beskjeftiget seg med en systematisk eller holistisk tenkning
om naturen. Du skriver at «‘Philosophy of nature’ may have
been something German idealists like Schelling and Hegel
were covering as part of some over-ambitious, dustcollecting
‘system’; at most, it was a topic of historical or esoteric interest, pursued by few» (2015, 4). Vi lurer da på om du nå, i
vår tid, med alle de uoverskuelige hendelsene som karakteriserer klima- og økokrisen (Antropocen), ser tilløp til at en
slik helhetstilnærming, en stor og systematisk måte å tenke om
naturen eller samfunnet, aktualiseres igjen? Begynner de å bli
populære igjen, vinner de terreng?
Det begynner å bli noen år siden jeg skrev dette, og
det er mulig jeg ville formulert meg annerledes i dag.
Men jeg forstår like fullt hvorfor jeg skrev det, spesielt
med tanke på Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling,
som jo formulerte sin naturfilosofi rundt 1800. Da jeg
begynte å jobbe mer systematisk med naturfilosofien
for omtrentlige ti år siden, falt det meg ikke inn å gå
på biblioteket for å låne Schellings verker. Hva kan ha
vært grunnene til det? Selv om jeg skulle ønske meg en
helhets- eller totalitetsfilosofi, for å bruke det begrepet,
eller tenke at noe sånt er mulig, påkrevd, nødvendig,
viktigere enn noensinne i vår tid, ville jeg ikke gått til
denne typen naturfilosofi – som ikke bare er en viss
måte å tenke på, men også et produkt av sin tid; situert
innenfor en bestemt historisk kontekst.
Men for å svare litt mer nyansert på spørsmålet:
Jeg er nok blant dem i dag som vil bedrive «Grand
Theory», som synes at filosofer bør beskjeftige seg mer
med det, og Antropocen er et godt stikkord for hva
det må handle om. Men i den grad jeg går inn for det,
betyr ikke det at jeg mener det er denne generasjonen
med tyske idealister som har vist oss hvordan det skal
gjøres. Kanskje har den vist oss hvordan en slik form
for filosofi kan bedrives på en abstrakt måte, altså på et
metanivå, men substansielt og innholdsmessig tenker
jeg at det er greit at jeg eksempelvis vet hva Dag Hessen
mener om biologifaget, og hvis jeg kjenner en fysiker
kan jeg spørre vedkommende om det samme. Jeg har
den respekten eller ydmykheten overfor de tunge naturvitenskapene, forståelsen for at de er veldig viktige
for en type helhetstenkning eller «Grand Theory» som
må være en syntese i interdisiplinær forstand.
Så det er ikke noe særlig innholdsmessig eller substansielt jeg tror vi kan hente fra de tyske idealistenes
naturfilosofi. Man kan alltids nevne de varige innsik-
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tene deres om mekanisme versus organisme osv., men
vi må heller konsentrere oss om hvem som snakker om
slike problemstillinger nå, i vår tid.
Det handler vel også om motivasjonen bak de tyske idealistenes prosjekter. Når man leser rekonstruksjonene av deres
bakenforliggende motiver, hva som fikk dem til å bedrive en
slik form for filosofi, var det kanskje like mye en reaksjon på
Kant – at Kant skapte dette skismaet mellom subjektet og
verden som ga opphav til en slags fremmedgjøring. En annen
ting er at Kant i Kritikk av dømmekraften (1790) fremførte
en tanke om at det finnes teleologi i naturen, men at det er en
regulativ idé, slik at vi ikke kan være sikre på det, men likevel
må forutsette det. Schelling, Hegel og Goethe så kanskje at
det bruddet Kant skapte, gjennom en epistemologi som satte
klare rammer for naturen og mennesket, også kom til uttrykk
i naturvitenskapen – at den, for å si det med Goethe, manglet
«das geistige Band». Følgelig er det en helt annen motivasjon
enn den vi i dag har, selv om det muligens er noen likheter
der med tanke på for eksempel kritikken av epistemologiens
forrang.
Det er jo klart at Hegel og Schelling er en reaksjon på
Kant. Tar man vekk Kants tre kritikker, blir det nærmest uforståelig hvorfor denne generasjonen skrev som
de gjorde. Det er som Taylor sier, at Hegels prosjekt er
å overkomme de ulike bifurkasjonene («bifurcations»):
Trennungen eller Entzweiungen. I denne sammenheng
kan man heller ikke unnlate å nevne innflytelsene fra
Francis Bacon, Isaac Newton, René Descartes og beslektede figurer på 16- og 1700-tallet, at det for Hegel
og likesinnede var noe dypt utilfredsstillende med synet på naturen som død materie, inert, underkastet
mekanistiske lovmessigheter, uten noen form for teleologi. Den unge Hegel blir uforståelig uten Kant så vel
som mekaniseringen av naturen; fraværet av det han
kaller ånd (Geist), av mening, av menneskets resonans,
gjenkjennelse og genuin tilhørighet i og med naturen
preger Hegels prosjekt fra tidlig av.
II.
TILREGNELIGHET, STRAFF OG ANERKJENNELSE
Du var en del av Tilregnelighetsutvalget som ble oppnevnt
i kjølvannet av 22. juli-rettssaken. Hovedpunktene som der
ble diskutert inkluderte blant annet skyldevne, sakkyndighet
og samfunnsvern, altså strafferettslig tilregnelighet og ansvar
samt hvordan samfunnet burde verne seg mot utilregnelige
personer. I rapporten finner vi henvisninger til Hegels Retts-

SAMTALE & KRITIKK

SPALTER

BREV

filosofien (1821), men det er i boken Studier i ondskap
(2014) du gir en mer utførlig behandling av hvordan Hegels
innsikter kan anvendes på tilfellet Anders Behring Breivik.
Hegel har jo dette begrepet om «den skjønne sjel» i Åndens
fenomenologi (1807). Den skjønne sjel projiserer sine egne
vrangforestillinger over på verden, for deretter å forsøke å
«kurere» denne uordenen ved å dytte sin egen lov over på
alle andre. Han bemerker senere i Rettsfilosofien at denne
subjektiviteten ikke kun er «tømt for ethvert innhold med
hensyn til rett, plikt og lov, og følgelig også ond, det vil si
ond hel allment i sitt indre, men i tillegg er dette en form for
subjektiv tomhet, siden den mener å vite at den selv er tømt
for alt innhold, og mener å vite at denne kunnskapen gjør den
selv til noe absolutt» (§ 140, anmerkning f ). Du skriver i
Studier i ondskap at den skjønne sjel, som en filosofisk modell
eller bevissthetsfigur, passer for å beskrive Breivik. Du skriver
det er «en subjektivitet som er gått amok: en subjektivitet som
hever sin fellesskapsnegerende, egenrådige og eksentriske Weltanschauung til en øverste lov, til en enerådende kvasimoralsk
instans som krever og godkjenner ugjerningene som begås»
(2014, 44). Hvordan brukte du Hegels begrep i denne saken?
Hvordan kan et slikt begrep hjelpe oss til å forstå et fenomen
som Breivik – hans selvforståelse og handlinger?
Det slo meg ganske umiddelbart at det Hegel skriver om den skjønne sjel i Åndens fenomenologi og i
lange avsnitt – ofte som tillegg og anmerkninger – i
Rettsfilosofien, var en treffende beskrivelse av Breiviks
selvfremstilling, slik den tilkjennegis delvis i hans manifest, som jeg aldri har lest i sin helhet, samt det han
sa i avhør og i retten senere. Det var nok ingen som
hadde trodd at nettopp Hegel skulle ha noe å komme
med her, at Hegel skulle ha en analyse man kunne applisere på dette konkrete tilfellet.
I Åndens fenomenologi opptrer det jo flere ulike bevissthetsskikkelser, flere av dem svært berømte, andre
ikke. Den skjønne sjel, i en lesning, er jo myntet på
Kant, spesielt det Hegel skriver om samvittighet. De
fleste er kjent med at Hegel har ganske voldsomme angrep på Kants etikk, den tomme formalismen ved det
kategoriske imperativ især. Istedenfor for å på vellykket vis ekskludere handlinger som er genuint umoralske, som vi må avstå fra å gjøre, tillater det kategoriske
imperativet massevis av dem. Kontradiksjonen og universaliseringen som Kant anbefaler gir overhodet ikke
ønskede resultater for Hegel – det er for mye som slipper igjennom.
Det blir mer konkret på et vis, ikke minst psykologisk, i form av bevissthetsskikkelsene. Man kan selvfølSINDRE BRENNHAGEN & SJUR SANDVIK STRØM
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gelig uttrykke dem rent teoretisk, men det er når man
forestiller seg hvordan det ville artet seg hvis en konkret
person utagerer denne type posisjon i verden, gjennom
sine handlinger, at vi kan levendegjøre bevissthetsskikkelsen. Det blir mer sosiologisk og psykologisk kjøtt
på beinet. For min del ble Breivik et konkret eksempel
på at man kan gjøre nettopp det, altså forestille seg
hvordan en slik bevissthetsskikkelse ville bedømme seg
selv og bli bedømt av andre. Det er selvfølgelig mange
aspekter som gjør seg gjeldende her.
Én ting er den falske inderligheten som Hegel beskriver, falsche Innerlichkeit, noe som også Adorno har
kritisert Kierkegaard for. Denne inderligheten består
i å gjøre seg selv og sin samvittighet, som et påtruffet tribunal hos seg selv eller en indre sokratisk dialog
med seg selv, til forumet for å undersøke en handlings
moralske gehalt eller mangel på sådan. Det er når samvittigheten blir en subjektiv, internalisert og i den forstand privat affære, et privat tribunal, at det kan gå
veldig galt.
Hvorfor det? Jo, fordi dette indre tribunalet vil heller kretse rundt spørsmål om autentisitet – å være «tro
mot seg selv» og sin indre stemme, sin samvittighets
røst – istedenfor moralsk riktighet eller sannhet. For
det første vil vedkommende ikke interesse seg for verden utenfor – eller offentligheten, for å snakke politisk –
og hva som fremkommer av meninger og synspunkter
der. Den rendyrker seg selv, stiller seg på utsiden av
alt annet og alle andre, og gjør seg selv ukorrigerbar.
Det er svært illevarslende. Den reiser en barriere, benekter som premiss at det kan komme innsikter eller
refleksjoner av verdi utenfra, og blir uimottakelig for
korrektiver fra utenforliggende instanser.
Det andre aspektet er mer psykologisk, og handler
om arroganse à la Breivik. Han svinger seg opp – hever
seg over – ikke bare den gemene hop eller massen, men
også eliter, eksperter, you name it, i et samfunnshierarki. Han mener seg å se en samfunnsmessig virkelighet
og politisk situasjon med en type klarhet og uavhengighet som ingen andre evner.
I Breiviks tilfelle gis dette en ekstra spinn ved at
han innsetter seg selv i en martyrrolle. Han betrakter
seg selv som en som besitter de nødvendige karakterdydene, personlighetstrekkene, som trengs for å se
visse sammenhenger glassklart (for Breivik: Eurabiakonspirasjonen, Arbeiderpartiet som folkefiender med
et hemmelig prosjekt om å utslette en påstått «nordisk
rase»). Han tillegger seg også en type egenskaper i
form av dyder, som tyskerne kaller «sekundærdyder»,
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som gjør at det er han – og kun han – som kan intervenere for å stanse denne uunngåelige utviklingen,
som kan stanse den uavvendelige trenden. Det er en
opphausing og iscenesettelse av noe intellektuelt eller
kognitivt, men også noe moralsk oppladet i form av
egenskapene som kreves. Alt dette må attpåtil emosjonelt tilegnes gjennom en veldig stor anstrengelse, noe
som understreker at her har man å gjøre med noen
som ofrer seg, noen som setter sin egen snevre, kortsiktige interesse til side, for fellesskapet i en viss forstand;
for den kristne, norske – mannlige, for å si det sånn
– kulturarven som presumptivt er kritisk truet. Det er
ingen andre som ser det like tydelig som ham, ingen
andre forstår alvoret og hastverket med å rydde opp i
situasjonen.
Med disse momentene tatt i betraktning, tenker
jeg at Hegel har gitt bidrag til en veldig treffende analyse av en bevissthetsskikkelse som Breivik er et konkret eksempel på, med henblikk på hva han har gjort
og hvorfor.
Spørsmålet om tilregnelighet lå implisitt i ditt forrige svar,
men for å gjøre det eksplisitt: Den skjønne sjel, forstått som
en subjektivitet som velvillig stiller seg på utsiden, hever seg
over andre og rendyrker seg selv, kommer til uttrykk i tilfellet Breivik gjennom at han også inntok emosjonelt dempende
– desensitiviserende – og såkalte prestasjonsfremmende midler for å forberede seg, for å klare å begå ugjerningen. I den
første sakkyndige rapporten fra rettspsykiaterne ble dette tolket
som et bevis på utilregnelighet, ved at han gikk inn i en slags
psykotisk eller i det minste en veldig distansert tilstand – han
koblet seg fra, så å si. Du trakk derimot, på bakgrunn av forhenværende resonnement, motsatt konklusjon, nemlig at han
velvillig frembrakte – ja, fremelsket – en slik tilstand, og at
han dermed var tilregnelig.
Å minne om en del av formuleringene i den første
rapporten fra de sakkyndige blir som å sparke en død
hund, så de må kanskje få lov til å være i fred her nå.
Selv om man, for argumentets skyld, skulle finne det
plausibelt fra psykiatrisk-diagnostisk hold å vurdere
ham som utilregnelig gjennom tingene han sa umiddelbart etter arrestasjonen, at det han sa i avhøret i
Kafébygget på Utøya utover kvelden var tegn på en
realitetsbrist, var det viktig for meg å understreke at
det egentlig ikke er der det ligger. Saken er jo at han
gjennom år helt planmessig, i sanntiden og i forløpet,
har vært tilregnelig. Ingen ville på noe tidspunkt gjennom alle disse timene, månedene og årene ha kunnet
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komme inn fra psykiatrisk hold og ment at der var det
utilregnelighet. På et nivå må man si tvert imot, det
krever en enorm instrumentell rasjonalitet (Adorno)
for å planlegge dette: det logistiske ved innkjøpene,
forberedelsene og det faktum at det kun er én mann
som skal gjøre alt; han hadde manualer som han møysommelig fulgte, skjemaer han krysset av.
Det kreves en helt enorm teknisk-instrumentell
rasjonalitet som er drevet til et ytterpunkt, som lykkes rent pragmatisk sett gjennom anskaffelsen av alle
disse verktøyene, gjennom de ulike planleggingsfasene
og det at han forutså mulige hindre på veien mot målet. Han foregrep potensielle «stumbling blocks», av
typen «hva skjer når jeg har skutt det første offeret og
det blir for voldsomt?» eller «hva skjer hvis de er så
unge og klarer å appellere til min sympati og medlidenhet?», som kunne interferere med prosjektet. Han
skjønte – eller «skjønte» – at han måtte gjennomgå
et slags avemosjonaliseringsprogram på forhånd for å
ikke kjenne på empati, identifikasjon eller øvrige faremomenter som kunne forkludre prosjektet. Det har
sin type rasjonalitet at han er i stand til, på egenhånd,
å planlegge og gjennomføre to terroraksjoner på ulike
steder én og samme dag.
Sånn sett er han, ved at han har symptomer som
kan tolkes som tilregnelighet, for meg ansvarlig og tilregnelig for å brakt seg selv inn i en slik situasjon. Han
hadde til og med kalkulert at han kunne fremstå som
utilregnelig. Det var en risikofylt kalkyle, vel å merke,
siden han jo ville – som en del av hele rasjonalen – bli
erklært tilregnelig i retten. Han fryktet at psykiaterne
skulle bruke enkelte ting og utsagn som bevis på at han
var psykotisk eller utilregnelig. Han ville bli dømt som
en som visste nøyaktig hva han gjorde når han gjorde
det. Det var veldig viktig for ham at det ble tolket som
et politisk og ideologisk prosjekt, en bevisst og overlagt
handling i en større, global konflikt.
I forbindelse med ønsket til Breivik om å bli erklært tilregnelig, kan vi se til ditt essay «Straff eller behandling?», trykket
i boken Menneskeverd og ondskap (2003). Her snakker
du om Hegels forståelse av straffen som en negasjon av den
opprinnelige negasjonen, men også da som en måte å beære
forbryteren på som et rettsvesen; man anerkjenner forbryterens
frihet, vedkommendes evne til å fatte frie valg. Her skriver du
at «Den moralsk forsvarlige reaksjon på alvorlige overgrep vil
kanskje – jeg gjentar: kanskje – bestå i å møte overgriperen
med anerkjennelse – ikke en ukritisk sådan, men en anerkjennelse som er korrigerende og grensesettende i forhold til person-
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ens utagering av aggresjon» (2003, 162). Vi kan således stille
spørsmålet om anerkjennelsens funksjon overført på tilfellet
Breivik. Ville han stille seg på utsiden av ethvert fellesskap?
Er det slik at å insistere på at han er en del av oss, vårt fellesskap, våre samfunnsstrukturer og normer, kanskje undergraver
hans ønske om å være over og utenfor oss?
Det er nok ikke riktig at Breivik forsøkte å stille seg
på utsiden av fellesskapet, dog kommer det an på
hvilket tidspunkt av hans liv vi snakker om. Til å begynne med, gjennom oppveksten og sånt som beskrevet i boken En norsk tragedie (2013) av Aage Storm
Borchgrevink, ville den unge Anders bli anerkjent på
vanlig måte av familie og venner, spesielt av faren som
etter hvert forsvant ut av bildet. Så ser vi når han kommer i tenårsalderen at han har problemer med å bli
anerkjent: problemer med å være populær, holde på
varige vennskap, få seg kjæreste. Når det senere kommer til spørsmålet om utdannelse og hva han skal bli
her i verden, opplever han også mange nederlag og tap,
snarere enn suksess.
På det ene etter det andre livsområdet som er viktig
for en ung mann i verden som skal etablere seg som
voksen, mislykkes han. Han forsøker gang på gang å
handle på en måte som gjør at han kan være en del av
et fellesskap, enten det er familie, venner, yrkesmessig
og profesjonelt eller i kjærlighetslivet. Uansett i hvilken retning man ser, uavhengig av hvilken arena man
fokuserer på, har han prøvd å bli sett, prøvd å komme
seg inn i varmen, men feilet.
Man kan si, litt dialektisk, at når nederlagene blir
det dominerende uansett hva han prøver på og hvor
han vender seg, blir han kastet tilbake på seg selv og
sin egen ensomhet. Når det nærmest blir «normalen»
for hans selvforståelse og livssituasjon, søker han seg
etter hvert til alternative fellesskap, i hovedsak på internett: konspirasjonsteorier à la Eurabia, Fjordman, osv.
Man ser, suksessivt, hvordan det utvikler seg til å bli et
tunnelsyn. Én etter én, arena etter arena, måned etter
måned, år etter år, frasier han seg korrektiver; ikke bare
kritikk, rent negativt, men også forbindelser av positiv
karakter med omverdenen. Når han kommer inn i en
sånn spiral, kan vi si at vi ser en endring i bevissthetsskikkelsen. Han vrir det opprinnelig negative rundt
til noe som kan bli storslått, noe som kan bli heroisk.
Da begynner man å se kimen, in spe. Det begynner
å ta form at han kan innta en rolle i dette nye verdensbildet, informert av alle vrangforestillingene om
blant annet en muslimsk invasjon. Han kan spille en
SINDRE BRENNHAGEN & SJUR SANDVIK STRØM
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rolle i dette skjellsettende, verdenshistoriske narrativet
som tegnes opp; lille han, som individ, kan transformere sitt utenforskap, sin ensomhet, stakkarslighet og
mislykkethet, til noe storslagent. Der hvor de virkelig
avgjørende konfliktlinjene er, på makroplan, kan han
utgjøre en forskjell.
Da kan man stille spørsmålet på ny, avhengig av
hvor man er i forløpet: Når han har begynt å klekke ut
planene for det han skal gjøre 22. juli, vil han da være
på utsiden av fellesskapet? Vel, jeg tror vi må skille mellom ulike fellesskap. Han er klar over – er «realistisk» i
en viss forstand, har ingen sviktende virkelighetskontakt på det planet – at hvis han overlever, vil det store
flertallet fordømme ham og ikke ha noe med ham å
gjøre. Men så er det et nivå over det igjen, fordi dette
spesifikke fellesskapet – vårt fellesskap, kan man kanskje si – er ikke «be-all, end-all» for ham. Det finnes en
høyere himmel for ham, noe som er enda viktigere, og
det er at i det lange løp – han snakker først 70/80 år
frem i tid før han justerer det ned til 30/40 år – vil den
negative oppfatningen av ham etter hvert snu.
Han vil kanskje ikke oppleve denne forandringen,
men han har likevel en forventning om at i sin rette
kontekst, en gang i fremtiden, vil stadig flere se det
han så og dele hans vurdering av hvor farlig det var,
hvor nødvendig det var at noen grep til en dramatisk
handling og intervenerte slik han gjorde. I den grad
det er et fellesskap der, så er det dette fellesskapet som
betyr noe for ham. Man kan si det er et imaginært fellesskap ved Knights Templar, noe som var vanskelig å
avgjøre i rettsforhandlingene gitt at man var usikker på
om det i det hele tatt fantes noe sånt (PST og andre
måtte undersøke nettopp det), eller om det kun var
et fantasifoster eller en god historie han skapte for å
rettferdiggjøre sine handlinger ytterligere. Den bevissthetsfiguren som han er, den lar seg ikke slå i hartkorn
med hvorvidt han blir anerkjent i sin egen tid eller av
den norske majoritetsbefolkningen. Men han ønsker
seg like fullt, dypere sett, hele tiden – gjennom alle
fasene – å få en anerkjennelse.
III.
ASYMMETRI, OFRE OG FORSONING
I forlengelse av anerkjennelsesbegrepet som nå har blitt nevnt,
ønsker vi å trekke en forbindelse til en annen tenker du har
jobbet en del med, nemlig Emmanuel Levinas. I fransk tenkning, spesielt i kjølvannet av forelesningsrekken til Alexandre Kojève, har man hatt et bilde av Hegel som en av veldig
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mange andre filosofer som reduserer den Andre til det samme,
spesielt når det kommer til anerkjennelse. Men dette bildet
av Hegel har blitt bestridt av blant annet Robert Williams i
boken Hegel’s Ethics of Recognition (1997), som hevder det
beror på en feillesning, fordi Kojève kun tar utgangspunkt i
herre–trell-dialektikken. Spørsmålet er i grunn om du selv ser
tydelige likheter mellom anerkjennelsesbegrepene til Hegel og
Levinas? Satt på spissen: Har du gått til Levinas for å finne
noe du ikke fant hos Hegel?
Det var ikke Hegel som gjorde at jeg i sin tid gikk
til Levinas, det var snarere Habermas. Jeg har tenkt at
1990-tallet, internasjonalt, var Levinas’ tiår. Jeg kom
hjem i 1990 etter mine fem år i Frankfurt og var ganske trett på Habermas i en viss forstand.3 Jeg likte også
veldig dårlig hans rettsfilosofiske vending som preget
mine siste år der. Interessemessig hadde jeg også opparbeidet et behov for noe helt annet, das ganz Andere.
Mesteparten av det jeg har skrevet om Levinas er fra
1990-tallet. Rent faktisk var det mer en reaksjon på
ting som filosofisk hadde å gjøre med Habermas heller
enn Hegel.
Men den kritikken av Hegel som Levinas fremsetter, spesielt i Totality and Infinity (1961), er en kritikk
jeg dro kjensel på, da fra Heidegger og Adorno, som
har store likheter på det planet. Det som slo meg da jeg
leste Levinas, altså det som minnet meg på Heideggers
og Adornos kritikk, er tesen om at Hegels system øver
vold mot individet; at systemet sluker hiin enkelte
(Kierkegaard), visker ut eller utsletter individualitet og
forskjellighet. Det er ikke bare et teoretisk eller filosofisk problem at det er det som skjer i og med Hegel,
men at det også har vist seg i totalitære regimer (jf.
Holocaust). Jeg sier ikke at vi her snakker om filosofer som postulerer en rett linje fra Hegels filosofi til
Holocaust, selv om Edith Wyshogrod kanskje kommer
ganske nært å gjøre noe sånt, men at et slikt poeng også
er helt vesentlig i en samfunnsmessig sfære, i politikk
og ideologier. Da jeg så den frontlinjen eller konstellasjonen hos Levinas, var den kjent for meg fra før av.
Det jeg imidlertid har beholdt fra Levinas, er at
den moralske relasjonen er asymmetrisk i sin struktur.
En måte å uttrykke det på er denne: Man trenger ikke
å ha egenskapene til en moralsk aktør for å kvalifisere
som moralsk adressat. Dette poenget har jeg for øvrig
gjort mye ut av vis-à-vis Kant og i andre sammenhenger de siste 30 årene. Jeg har også tatt med meg den
erfaringsnære, fenomenologiske Levinas. Jeg har opp
gjennom årene veiledet flere som skriver om Levinas,
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og blir stadig minnet på en slags dobbelthet ved ham.
Hvis man leser de to hovedverkene Totality and Infinity
og Otherwise than Being (1974), så vil studenten gjerne
si at det er veldig krevende tekster – ugjennomtrengelig
og abstrakt. Jeg pleier å svare at «ja, jeg skjønner at du
sier det, men det er ment å være svært erfaringsnært».
Man må legge merke til den første gangen i Totality
and Infinity når Levinas snakker om solen, elementene
eller tørste; det er egentlig et anspråk på et alternativ til
første del av Heideggers Sein und Zeit (1927). Det er
sånn jeg mener det må leses.
Jeg har jo skrevet en hel del om temaene vi har
snakket om, altså om anerkjennelse, forbrytelser, straff,
osv., spesielt i forbindelse med Bosnia (folkemordet på
bosniske muslimer i Srebrenica). Jeg har brukt filosofiske teorier og begreper og applisert dem på konkrete
saker. Jeg har jobbet mye med folkemord: Mer akademisk med Holocaust, fordi det hadde skjedd før jeg ble
født, dernest med Bosnia fordi det skjedde nærmest i
sanntid, i min egen tid. Om Levinas skal takkes for
det, vet jeg ikke. Men man legger jo merke til at han
dediserer hovedverket til ofrene for Shoah (hebraisk
for «katastrofe», brukes som betegnelse på Holocaust),
og man kjenner til hans egen historie som jøde fra
Litauen, fra byen Vilnius, og alt dette biografiske som
ofte er betydningsfullt i en filosofi.
Første setning i min bok Hva er etikk? (2007)
handler om at min tilnærming til moral – moralske relasjoner og alt det der – er fra offerets ståsted,4 noe flere
har grepet fatt i. Jeg har tross alt denne historien: Jeg
ble mobbet veldig alvorlig gjennom mange år, jeg var
sen av fysisk utvikling og derav underlegen de andre
guttene. Jeg tenker ofte tilbake på den erfaringen jeg
da gjorde, og at det kanskje var grunnen til affiniteten
hos Levinas. Det er for øvrig usammenlignbart – han
var tross alt jøde og samtidig med Holocaust – og jeg
har ikke noe ekvivalent til det, det er heller ikke det
skal jeg skal frem til. Men jeg har vært opptatt av betydningen personlige erfaringer i alle disse relasjonene
– som vi kan snakke om til vi blir grønne i trynet – har
når det gjelder en klangbunn, affinitet, mottakelighet,
samt hvilke tekster man søker til for å skrive og formidle, eller til egen tenkning.
Vi har ikke snakket om Evil and Human Agency
(2005), som er en viktig bok for meg personlig, men
der har vi jo det at jeg ble oppmerksom på et skifte i mentalitet. Nå vet jeg ikke om det er så enkelt,
men i våre dager vil de fleste, når de hører om Adolf
Eichmann, stille seg spørsmålet om hvorfor han gjorde
122

HEGELS AKTUALITET: INTERVJU MED ARNE JOHAN VETLESEN

det han gjorde i betydning «kunne jeg gjort det samme
eller noe lignende hadde jeg vært i hans situasjon?».
Den fascinasjonen for overgripere – vi har jo snakket
en del her om Breivik for eksempel – har jeg vært bekymret for, med særlig hensyn til at offerets perspektiv
blir marginalisert. Det har jeg uttrykt veldig krast noen
ganger, altså at det er å gi en type seier, å gi dem hva de
er på utkikk etter – den oppmerksomheten de søker.
Hannah Arendt var tidlig ute med å fastslå at man ikke
burde «suspend judgement» utfra det forferdelig svake
argumentet om at man ikke vet hva man selv ville gjort
hvis man var i deres posisjon. Jeg har vært uenig med
Arendt i mye, men det er ett av hennes veldig gode
poenger.
Jeg dro det kanskje i en litt annen retning der, men
for å knytte det an til Hegel igjen: Jeg har vært svært
opptatt av rettsoppgjøret etter Bosnia, hvor viktig det
er at det finner sted et rettsoppgjør slik at en eventuell
forsoning er basert på straffeprosesser, tilregnelighet og
alt sånt. For ikke å glemme tilgivelse: Det er ingen som
har krav på tilgivelse, ingen har en rett til å bli tilgitt.
Apropos forsoning: I boken Radical Evil (2002) har Richard
J. Bernstein kritisert Hegels forståelse av ondskap. Utgangspunktet for hovedinnvendingen hans er et sitat fra slutten
av åndskapitlet i Åndens fenomenologi: «Die Wunden des
Geistes heilen, ohne daß Narben bleiben» – «Åndens sår heles, uten å etterlate arr». Menneskehetens feilskjær og grusomheter, uavhengig av hvilken størrelsesorden vi snakker om, er
altså – for å uttrykke det på godt norsk – aldri så gale at de
ikke er godt for noe. De vil oppheves i den hegelianske betydningen av ordet, der noe transcenderes, men likefullt bevares i
de neste trinnene av åndens «dannelsesprosess». Hos Bernstein
blir denne tanken om en forsoning mellom det onde og det
gode problematisk. I likhet med andre filosofer anfører han
Holocaust som et eksempel.
Hvis det i Hegels historiesyn er slik at enhver hendelse
vil oppheves, i betydning at vi «lærer av våre feilgrep», tar
med oss denne visdommen videre med henblikk på å forbedre
oss i fremtiden, hvorfor har det seg slik at grusomheter à la
folkemord gjentar seg, ofte på ganske like måter også? Sagt
annerledes: Hvis vi lærer av historiens gang, hvorfor gjentar
historien seg da?
Dette spørsmålet kan stilles til Hegel på både mikroog makronivå, altså verdenshistorisk nivå. Han har
blitt mye kritisert for nettopp dette, rettmessig vil jeg
mene. Han betrakter ugjerninger, urett, i det store historiske bildet som lærestykker for fremtiden så å si; det
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mest negative, i betydning smertefulle og lidelsesfulle
hendelser, vil oppheves, tas med videre og avdempes
etter hvert. Begeistringen for Napoléon Bonaparte –
Hegel kalte ham «verdensånden på hest» etter å ha sett
ham ri gjennom Jena – kan kanskje tolkes i retning
av en skrekkblandet fryd over å være sanntidsvitne
til store og betydningsfulle historiske hendelser. Den
skjellsettende begivenheten i Hegels generasjon er jo
den franske revolusjon i 1789. Hegel er da 19 år, i
sine formative år. Man kan muligens kritisere Hegel
for en type distanserthet på dette punktet; det glipper
litt med hensyn til hvor forferdelige disse verdenshistoriske er for de som blir torturert og drept i krig og
konflikt – de som blir ofret under historiens hjul, for
å si det sånn.
Hvis man går ned på mikronivå derimot, kan vi
se til Daniel Berthold-Bonds bok Hegel’s Theory of
Madness (1995). Det er for så vidt en mer biografisk
bok, men filosofer er jo mennesker de også – de har en
historie. Boken skildrer kretsen som Hegel var en del
av, som bestod av blant annet Schelling og Hölderlin.
Hölderlin ble etter hvert gal, han trakk seg tilbake og
blir uforståelig og utilnærmelig. Berthold-Bond beskriver inngående hvordan Hegel måtte forholde seg
til at hans nære venn og allierte – intellektuelt, i ånden
– går igjennom disse forandringene. Det fremkommer i boken at Hegel er veldig menneskelig engasjert
i Hölderlins tragiske skjebne, samtidig som han innser at han kommer til kort filosofisk eller intellektuelt
akkurat her. Hans venn Hölderlin, som har blitt alvorlig psykisk syk, som ikke kan nås på en kommunikativ måte lenger, ble ikke en bevissthetsskikkelse for
Hegel. Hegel aksepterer tvert imot en slags yttergrense
for sin tenkning; dette ligger hinsides hans analytiske
kapasitet, hinsides språklig kommunikasjon, hinsides
Verständigung, etc. Det er noe veldig sympatisk over
dette, noe som gjorde sterkt inntrykk på meg.
Man tenker gjerne at Hegel hadde et litt oppblåst
selvbilde og et ambisjonsnivå om å innordne alt i sitt
system, fjerne smerten i personlige erfaringer eller større historiske begivenheter ved å inkorporere det som
et nødvendig steg i en overordnet prosess. Men det er
ikke riktig, og jeg synes historien om Hölderlin viser
det på en konkret og menneskelig måte; den menneskeliggjør Hegel. Det at det kan være grenser for å forstå
en annens smerte, for at den kan språkliggjøres, er for
øvrig et sentralt tema i min siste bok Smerte i vår tid
(2020).
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IV.
INDIVID OG SAMFUNN, FRIHET OG BESTEMTHET
Et av kjennetrekkene i vår (nyliberalistiske) tidsalder, er det
utenfrakommende imperativet om og dertilhørende utrettelige
jaget etter omstilling. Man må kontinuerlig være «endringsvillig», alltid beredt på å forlate en oppgave, en arbeidsplass
eller beskjeftigelse når neste mulighet melder seg, fordi lojalitet
er ensbetydende med noe statisk, fastgrodd og dermed negativt.
Flyktigheten hylles som udelt positiv. Selvbestemmelsen og valgfriheten – som det heter i dag – rendyrkes, opphøyes. Dette
har du skrevet en hel del om tidligere, deriblant i bøkene Moralens sjanser i markedets tidsalder (2003, med Jan-Olav
Henriksen) og Frihetens forvandling (2009). I sistnevnte
skriver du at Hegels sosialfilosofi hjelper oss å se hvordan «[…]
sosiale patologier under moderne betingelser er resultat av at
individene i kulturen oppfordres til å tillegge ufullstendige
og ubestemte frihetsforestillinger absolutt verdi» (2009, 49).
Dette minner om et poeng du anfører i artikkelen «Surplus of
Indeterminacy» (2015), der du skriver at Hegel var bekymret over at mangelen på stabile strukturer – politiske, økonomiske, kulturelle – ville overlate individet til seg selv. Siden
frihet ikke er et rent individuelt anliggende, men alltid blir
til gjennom – realiseres i og med – andre, vil et samfunn uten
tydelige, avklarte institusjoner risikere å gjøre borgerne ufrie i
betydning retningsløse. Spørsmålet blir således: Ser du tegn på
at Hegels advarsel om lidelser ved ubestemtheten (Leiden an
Unbestimmtheit) har en viss relevans for vår tid? Hvordan
har du brukt begrepet?
Hegel har blitt kritisert, blant annet av Axel Honneth,
for å knytte subjektiv frihet – modernitetens signatur – for sterkt til institusjonene slik de var utformet i
Preussen i Hegels samtid. Jeg har villet forsvare Hegel
mot denne kritikken. Hegel opponerer mot synet på
frihet forstått som «jeg gjør hva jeg vil». Friheten må
ha en bestemmelse; det må være noe understøttende
og fremmende, men også friksjon og motstand. Disse
momentene kan ikke individet være selvforsynt med,
de må snarere formidles samfunnsmessig.
Hva skal være opp til individet selv – utfra autonomi, myndighet, osv. – å rå over, for at det skal realisere sitt potensiale for frihet? Hegel ville sagt at friheten undergraves hvis individet må rå over absolutt alt.
Han mener det er feil at frihet er ensbetydende med
at individet overlates eller etterlates til seg selv. Å agere
på en slik misforstått, feilaktig og kortsluttet frihetsforestilling, for videre å organisere samfunnet deretter,
fører til psykopatologier – det får rent kliniske følger.
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Det er to spørsmål man her må stille seg. Det første
omhandler hva individet skal kunne rå over og bestemme selv, det andre om den sosiale situeringen av rollene
og arenaene individet i et konkret samfunn går inn i.
Vi er mange forskjellige ting kun i løpet av et døgn.
På morgenkvisten er jeg far og ektemann, på jobb er
jeg universitetsprofessor og veileder, på kveldstid er jeg
venn, og slik kunne vi holdt på. Hegel ville sagt at på
arenaene vi går inn i, med de rollene vi har der, er det
ikke en trussel mot friheten, minimering eller avkorting av den, at mange av disse har en type bestemthet.
Snarere tvert imot: Det er disse bestemmelsene som gir
rollene våre form, som gir dem en tydelighet og fasthet
rundt hva vi skal gjøre og være. De ulike rollene har
en mening, og i kraft av det har de en intelligibilitet
– også kommunikativt – overfor andre, med hensyn
til hvordan man blir bedømt, hvordan man opptrer
som eksempelvis far, ektemann, lærer og venn. Disse
rollene, med sine gyldighetskriterier og forventningsstandarder, er ressurser; de gir oss bein å stå på.
Det er ikke dermed sagt at det ikke blir noe som
er fullt og helt opp til oss selv. Jeg har skrevet noe om
dette tidligere, deriblant i essayet «Vennskap i individualismens tidsalder» (trykket i Frihetens forvandling,
2009). La oss bruke vennskap som eksempel her også.
Tanken er at med et individualistisk frihetsideal – i
betydning at individet definerer seg selv, setter sine
egne mål, etterstreber «autentisitet» i sitt selvforhold
og enhver øvrig sammenheng – mister en relasjon som
vennskap tydelighet og betydning. Satt på ytterpunktet, vil ikke en venn kunne være et kritisk korrektiv til
sin venn. I denne relasjonen mister man da fotfestet,
legitimiteten, rasjonalen for å kritisere noe i form av å
kunne si «jeg mener at du gjør feil», eller «jeg mener
dette ikke er til det beste for deg».
Dette er ikke ren paternalisme, at vennen tror
seg å forstå vennen bedre enn vedkommende kjenner
seg selv, men det handler om å gi den riktige betydningen og vektingen til at det er en signifikant annen som i kraft av å ha kjent noen gjennom mange
år, gjennom ulike prøvelser på livets vei, kan si noe
veldig kvalifisert som fortjener å bli lyttet til; det må
anerkjennes, selv når det er kritisk eller fordømmende.
Vennskapsarenaen, som én av svært mange øvrige sosiale arenaer, eksemplifiserer flere av Hegels poenger i
mitt syn.
Lidelse ved ubestemthet henger sammen med fenomenet «Erschöpfung an sich selbst»: utmattelse, utbrenthet, ensomhet, depresjon og andre ting som også
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Axel Honneth har skrevet godt om tidligere. Det er
en type overbelastning av individet fra samfunnet, fra
kulturen, som individet internaliserer og gjør til sitt
eget kritiske, overvåkende blikk på seg selv. Hvorfor
overbelastning? Jo, fordi i vår tid, da tenker jeg særlig
på nyliberalismen, finnes det et ustanselig jag etter å
yte og prestere med henblikk på å bli en suksess istedenfor å være en misere.
Men når vet man egentlig om man lykkes eller
ei? Her er bildet veldig sammensatt, fordi det er tendenser til at kriteriene og målestokkene for å lykkes
blir for tydelige, eller for entydige, og dermed ikke gir
rom for forskjellighet på et vis. Tenk for eksempel på
normer og idealer knyttet til kropp og utseende, hvor
standardene for hvordan en gjennomsnittkropp «bør»
se ut blir stadig mer ensrettet. Er det slik at disse idealene, de nøyaktig samme idealene, er fritt valgt av ethvert enkeltindivid? Nei, det er forventninger og krav
man får utenfra, fra omverdenen, men som individet
internaliserer.
Kroppen har blitt noe forandringsbart eller plastisk
i vår kultur, noe man kan forbedre, noe man kan ta
ansvar for og «jobbe med» for å oppnå en forhåndsbestemt, men ofte uoppnåelig, standard. Det er kun du
som kan ta ansvar for ditt eget utseende, ditt eget liv,
egen læring, og så videre – for hvem skulle ellers tatt
det? Det kan også kalles en type rovdrift på seg selv,
hvor personen forsøker å bli til noe eller se ut på en
måte som godt kan virke helt fremmed for vedkommende med hensyn til autentisitet, hva og hvem man
vil være, men man forsøker likevel. Hvorfor? Jo, fordi
disse normene og kriteriene er så kulturelt viktige, så
ufravikelige, at de de facto oppleves som betingelser for
å bli anerkjent av andre.
Det er en lidelse ved ubestemthet fordi man må
velge i alle situasjoner, og du skal kunne stå for alle
valgene, de skal representere deg og være autentiske.
Du har dog ikke friheten til å avstå fra å fatte valg. Den
altomfattende valgfriheten munner ut i en valgtvang.
Og hvis man mot formodning skulle fatte feil valg, tolkes det
dermed som en individuell feil, en tilkortkommenhet ved den
som tok valget.
Det er en prekær situasjon. Sagt tendensielt, så holder
alle egentlig på med denne rovdriften, de opplever de
samme konfliktene og har de problemene. Men man
finner ingen hjelp, støtte eller trøst i at alle andre strever med akkurat det samme, og det tror jeg skyldes den
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formen for individualisme som er selvgående, selvbekreftende og selvforsterkende. Her kan vi bare se til
Ken Loachs filmer «I, Daniel Blake» (2016) og «Sorry
We Missed You» (2019), som tar disse fenomenene på
kornet.
Det ser man jo også her til lands. Helt fra man er svært ung
skal man velge sin livsbane; det er fritt skolevalg på barne- og
ungdomsskolen, mange ulike linjer å velge mellom på videregående, hundrevis av forskjellige studieområder på flere
universiteter og høyskoler. Mulighetene er så utrolig mange,
og det blir stadig flere av dem. Ansvaret for egen velvære, psykisk som fysisk, kommer inn som et eget fag i skolen, treffende
nok kalt livsmestring – som om livet i barneskolealder er en
oppgave du kan lykkes eller mislykkes i å gjøre.
Hvis man da velger feil midt oppi alt dette, hvis plukker
opp feil frukt fra fatet, kastes man tilbake på seg selv og må
regelrett forsøke å ta et nytt – og forhåpentligvis bedre – valg.
Selv om det også er en stor prosentandel av befolkningen som
sliter med akkurat dette her, er ikke ressursene der. Selv støtteapparatene som skal hjelpe en med å håndtere slike spørsmål,
behandler det som et individuelt anliggende. Det behandles
ikke som tegn på sosiale patologier, men heller som eminent
individuelle – og således enestående – psykopatologier.
Når alt er mulig er det ufrihet, ikke frihet, det handler
om.
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NOTER

Hegel, G.W.F. 1999 [1807]. Åndens fenomenologi. Oversatt av Jon
Elster, Fredrik Engelstad, Thomas Krogh, Thor Inge Rørvik
og Dag Østerberg. Oslo: Pax forlag.
––––––. Ca. 1807. Wer denkt abstrakt?
––––––. 2006 [1821]. Rettsfilosofien. Oversatt av Dag Johnsen. Oslo:
Vidarforlaget.

1 Knut Olav Åmås, medieviter og direktør i Stiftelsen Fritt Ord,
skrev dette i sin omtale av antologien Frihet (2007), som Vetlesen redigerte sammen med Thomas Hylland Eriksen. Se Åmås’ bokomtale
«Den fordømte friheten»: https://www.aftenposten.no/meninger/
debatt/i/5n1Pm/den-fordoemte-friheten
2 Artikkelen «Ondskapsforskeren: – Hvorfor blir det nesten umulig for
å voksne å kritisere atferden til andres barn?», skrevet av Eirik Bergesen,
ble publisert på Dagbladets nettside 18.07.2015.
Se link: https://www.dagbladet.no/magasinet/ondskapsforskeren---hvorfor-blir-det-nesten-umulig-for-a-voksne-a-kritisere-atferden-til-andresbarn/60613209
3 Vetlesen skriver mer om dette i introduksjonen til essaysamlingen
Menneskeverd og ondskap (2003), hvor han også tegner personlige portretter av Jürgen Habermas, Emmanuel Levinas og Zygmunt Bauman.
4 Åpningsavsnittet i boken Hva er etikk? lyder: «Det som førte meg inn
i etikken, var opplevelsen av krenkelse. Først min egen: Jeg var mine
klassekamerater fysisk underlegen i en grad som inspirerte til mobbing i
mange varianter, før ordet kom i bruk. Deretter, og uten sammenligning,
andres – især de ubeskrivelige krenkelsene ofrene for Holocaust ble utsatt for, og som jeg forleste meg på som sekstenåring. Vår sårbarhet kan
vendes mot oss og brukes i ødeleggelsen av oss. Men sårbarheten er også
en forutsetning for innlevelse i andres lidelse. Evnen til empati danner et
grunnlag for moral» (2007, 7).
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