
Fra religion til filosofi 
 
Det tradisjonelle religiøse verdensbildet 
For å forstå hvordan dagens vestlige filosofi har utviklet seg, er det faktisk nødvendig å dra 
linjene helt tilbake til mytologiene. Til tiden for Odin og Tor, Zevs og Apollon, fra Åsgard til 
Olympen. Fra mytologienes tid trengte gudene et sted å være, en fantasiens verden hvor 
gudene bodde. Dett gikk igjen i alle religioner. Det var ikke helt enkelt å forklare hvor dette 
var, men etter hvert utviklet himmelen seg til det fortrukne stedet. Der var det ingen som 
kunne sjekke forholdene. Platon overtok denne ideen, men erstattet gudenes verden med 
ideenes verden. Det fantes en egen ideenes verden utenfor og uavhengig av menneskene.        

Etter hvert ble Platons ide tatt opp i den kristne forestillingen og blandet med 
gudenes verden. Forestillingen ble at det finnes to verdener, en lavere sansenes verden, 
hvor både dyr og mennesker inngår, og en høyere verden hvor gud(ene) og ideene inngår. 
Denne teorien fungerer sammen med forestillingen om menneskenes sjel, døden og 
oppstandelsen i den tradisjonelle religiøse ideverden. Denne modellen passet godt med det 
historiske synet på klasser i samfunnet, med prester og adel øverst i samfunnet, og slaver og 
andre typer kroppsarbeidere nederst. Det vanlige var å tenke seg en tredeling av verden i en 
hierarkisk struktur. Øverste nivå i dette hierarkiet besto av gud og åndelige vesener som var 
engler, helgener, osv. Under dette nivået kom menneskene på nivå nummer to. Under dette 
nivået igjen kom dyr og planter. Det som særlig skilte menneskene fra dyre- og planteriket 
og øvrige ting i naturen, var fornuften. Hvis vi av praktiske grunner tenker oss at det ikke 
fantes og ikke finnes intelligente skapninger over menneskene, av typen gud eller engler, 
hvem står da øverst i dette hierarkiet på jorden i følge denne tankegangen? Svaret på det er, 
prosaisk nok, geistligheten selv med paven og hans kardinaler, prestene og deres hjelpere.  
 
Europa trenger mer variert næringsgrunnlag rundt 1200 
På 1200-tallet hadde jordbruket i Europa nådd sine grenser, med datidens teknologi. Det var 
et akutt behov for utvikling av nye næringsgrener. Konger og aristokrati ivret for utviklingen 
av nye næringsveier. Kirken var imidlertid mer opptatt av å beholde sin makt. Det ble for 
eksempel strid mellom kong og kirke om hvem som skulle utstede lover. Fredrik 1 på Sicilia 
forsøkte seg rundt år 1230 med Lex Augustalis, basert på romersk rett, corpus juris, og 
sedvane utviklet ved de eksisterende domstolene. Motkreftene fra kirken var imidlertid så 
sterke at han måtte gi opp. Kong Alfons X av Kastilla (Spania) forsøkte seg rundt år 1280, 
med loven kjent som Siete Partidas, basert på de samme rettskildene. Dette forsøket ble 
også drevet tilbake av kirken og den gode kong Alfons døde. I følge kirken måtte enhver lov 
baseres på verdensbildet hvor gud sto øverst, under ham sto de hellige figurer som disipler 
og engler, under dem sto guds representanter på jorden – presteskapet og under dem 
resten av menneskene.. Omtrent som islamisters kamp for sharia. 

Tiden var allikevel kommet for at den praktiske verdens behov for ny kunnskap var 
blitt viktigere enn kirkens behov for et verdensbilde som ga dem makt. Tidlig på 1200-tallet 
kom de først universiteter. Handel ble mer og mer viktig. Til utvikling av nytt 
næringsgrunnlag, var det nødvendig med ny kunnskap. En kunnskap som satte religionens 
fantasiverden under hardere og hardere press. Aristoteles var den beste kilden for denne 
nye kunnskapen. Aristoteles’ skrifter medførte et vell av ny naturvitenskapelig kunnskap, 
som utfordret det religiøse fantasibildet, noe som umiddelbart førte til motstand blant 
kirkens menn. De mente Aristoteles var en hedensk tenker og at mange av hans påstander 
var i åpen motstrid til den kristne lære. Provinsalkonsiliet i Paris i år 1210 forbød lesning av 



og undervisning i Aristoteles. Det pavelige legat, som i år 1215 stadfestet universitetet i Paris 
sine statutter, understreket ennå en gang dette forbudet. Denne holdningen viste seg etter 
hvert svært problematisk for kirken. I år 1231 nedsatte pave Gregor IX en kommisjon i Paris 
som skulle undersøke Aristoteles` skrifter. Etter det ble forbudet mot Aristoteles stilltiende 
sabotert, og i år 1255 offentliggjorde universitetet i Paris et dekret som slo fast at 
Aristoteles` skrifter skulle fungere som eksamensstoff ved artistfakultetet (det filosofiske 
fakultet). En av datidens store tenkere, Albert Magnus, begynte året etter og holdt i 14 år 
(årene 1256-70) på med å kommentere alle Aristoteles` kjente verker. Hans kommentarer 
hadde et mål for øye; å kartlegge hva Aristoteles egentlig mente. Albert Magnus hadde 
imidlertid en fremmelig elev ved navn Thomas Aquinas som ble dypt preget av tidens 
Aristoteles-interesse. Han fikk sin broder, dominikaneren Wilhelm av Moerbeke, til å 
oversette Aristoteles direkte fra gresk til latin, så man kom nærmere kilden. Thomas Aquinas 
hadde skapt seg sin livsoppgave; å tilpasse kristendommen til Aristoteles` ideer.  
 
Hvordan tilpasse Aristoteles til religionen? 
Til nå hadde den åndelige verden vært en egen verden utenfor menneskene, som gud hadde 
skapt og prestene fortolket. Hvordan kunne man gi en åpning for at mennesket selv skapte 
ideer, uavhengig av gud?  
 Det oppsto en heftig diskusjon, som fortsatt er kjent som universaliestriden. 
Spørsmålet var hvordan begreper (universalier) oppsto. Det fantes i prinsippet tre posisjoner 
i denne diskusjonen: 

 Ideverdenen eksisterer for seg og før de konkrete ting. Dette var Platons og 
Augustins gamle plattform, som kirken naturlig nok sto på. Den fremste 
representanten for dette synet var kanskje Anselm av Canterbury. 

 Albert Magnus og Thomas Aquinas mente at det generelle og universelle 
eksisterer i det konkrete, altså i tingene selv og ikke i en egen verden. 
Begrepene, det universelle (allmenne, generelle) finnes ikke uten det 
konkrete, uten tingene, men det universelle er til stede i det konkrete - det 
partikulære. Av den grunn er det allmenne reelt og virkelig til stede i det 
spesielle, i tingene. 

 Den tredje posisjonen var at det universelle bare finnes i menneskenes hoder. 
Det finnes som oppsummeringer og begreper i menneskenes hoder, etter at 
de konkrete tingene er sanset. Dette synet ble fremført av Avicenna og 
Averroes og videreført av Roscelin fra Compiègne på Aquinas` tid.  

Det synet som hevdet at ideene bare finnes i menneskenes hoder, vil være det som gir 
mennesket størst makt og muligheter. Det gjør det til og med mulig å betrakte gud som en 
ide, som har oppstått i menneskenes hoder. Det er klart at et slikt standpunkt ikke var i 
nærheten av å bli godtatt av kirken, og var umulig å ha for dem som ville holde seg inne med 
kirken. Standpunktet Albert Magnus og Thomas Aquinas hadde, at det universelle, tingenes 
vesen, var en del av tingene - det partikulære, umuliggjorde en teori om at gud var 
oppfunnet som ide av menneskene. Dette synet tilsa at både det partikulære og det 
universelle var en del av guds skaperverk. Standpunktet rokket ikke fundamentalt ved de 
religiøse ideene som sikret kirkens makt, selv om de svekket den religiøse verdens innflytelse 
fordi ideen om en åndelig verden utenfor menneskenes verden ble svekket.  
 
 
 



Luther omdefinerer religionens fantasiverden 
Den praktiske kunnskapen ble utviklet gjennom stadig ny kunnskap. Sjøhandelen trengte 
navigasjonskunnskap basert på himmellegemenes bevegelser. Himmelen ble mindre og 
mindre sannsynlig som en verden for guder. Hele verdensbildet basert på den åndelige 
fantasiverden ble mer og mer usannsynlig. Denne stadige svekkelsen av det religiøse 
verdensbildet, kombinert med udugelige pavers luksusforbruk, førte Luther til den 
konklusjonen at det ikke fantes noen verden utenfor mennesket. Den åndelige verden måtte 
befinne seg inne i menneskene selv. Det medførte at enkeltmenneskets tro ble det nye 
gudenes hjem. Det var ikke lenger bruk for prestene som mellommenn mellom den åndelige 
verden og menneskene. Hvert troende menneske kunne selv befeste sin tro i skriftene, i 
bibelen. Luther oversatte bibelen til tysk, for å gjøre den mest mulig tilgjengelig for folk, og 
laget også en kort sammenfatning kalt katekisme.  
 
Menneskets bevissthet som jordens nye navle 
Spørsmålet om menneskenes tro kunne romme Guds verden ble mye diskutert etter Luther, 
og 100 år etter ble Descartes kjent for en setning han hadde lånt fra Augustin – cogito ergo 
sum – ”jeg tenker, altså er jeg”. Hvis vi tenker på Luther som gjorde religionen til gjenstand 
for tro, tar Descartes her inn resten av begrepene – det universelle og også det spesielle – 
partikulariene, inn i menneskenes hoder. Tro eller fornuft, sant eller usant, alt blir til som en 
følge av tanken, som er det faste punktet i verden. Alt er subjektivt. En konklusjon som 
filosofene etter ham brukte mye tid på å utbrodere, for å kunne begrunne guds eksistens på 
en logisk måte. Vi kan si at denne retningen kulminerte med Hume og Kant på 1800-tallet. 
Gud som ide hadde oppstått på linje med alle andre ideer i menneskenes hode og virket 
gjennom det. Menneskenes ideer ble det nye skaperverket.  
 
Hegel og dialektikken 
Hegel baserte sine tanker på ideenes sentrale rolle. Han laget en teori om hvordan de 
historisk hadde utviklet seg, gjennom en dialektisk utviklingsprosess.  Han beskrev en ide 
som en tese, så oppsto en motsatt ide, en antitese, så smeltet disse to sammen i en syntese, 
så gikk runden på ny. Han gjorde bruk av begreper som prosesser, ting og motsigelser.  
 
Marx, Engels og kommunistisk teori 
Begge disse to tankekonstruksjonene dannet rammen rundt tenkingen til Marx, Engels og 
den kommunistiske bevegelsen. De mente at ideene ble skapt av de materielle omgivelsene i 
stedet for omvendt. Engels forsøkte å benytte dialektikk på utviklingen i naturen uten særlig 
hell. Både den russidke og den kinesiske delen av den kommunistiske bevegelsen brukte 
begreper som dialektikk, motsigelse, prosess mv. slik at de passet inn i behovet de hadde for 
ideologi.  

Marx kom med et interessant og viktig nytt tilleggsmoment, som ble oversett fordi 
det ikke passet inn i det ideologiske behovet til den kommunistiske bevegelsen. Det vanlige 
var å se på naturen som omgivelsene rundt mennesket, materien som menneskene laget 
sine ideer fra. Marx forklart imidlertid at også de produktene menneskene selv lager, byer, 
bygninger, transportmidler, samfunnsorganisasjon, må sees på som del av materien. Mens 
naturen endrer seg relativt langsomt, endrer de menneskeskapte omgivelsene seg langt 
raskere. De dannet forutsetningene for hvilke ideer som kunne utvikles. Dette momentet 
skal vi se nærmere på i neste artikkel om ”forandringens filosofi”. 



Når det gjelder den videre utvikling av vestlig filosofi, som positivisme, 
eksistensialisme, språkfilosofi, fenomenologi osv. fortsatte de innenfor den samme religiøse 
rammen tidligere, mellom begreper og konkrete ting, mellom sant og usant, mellom tro og 
fornuft, om språket som uttrykk for ideen etc.  
 
Mer om disse temaene finner du i bok 1: Den store sammenhengen. 
 
 


