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«Jeg tror debatten vil føre til 
en økende splittelse blant 
dem som kaller seg humanis-
ter i dag.» Dette skriver 
rektor ved Nansenskolen, 
Dag Hareide, i boka «Hva er 
humanisme?»

Under et seminar på 
Litteraturhuset nylig, der 
Hareide deltok sammen med 
Helga Haugland Byfuglien 
(preses i Den norske kirke), 
Lars Gule (tidligere general-
sekretær i Human-Etisk 
Forbund), Cato Schiøtz 
(antroposof og advokat) og 
med undertegnede som 
ordstyrer, ble spørsmålet 
utgangspunkt for en interes-
sant diskusjon.

Blant annet ble stortings-
vedtaket om grunnlovens 
paragraf to: «Verdigrunnlaget 
forblir vår kristne og huma-
nistiske arv», problematisert. 
Gule kalte vedtaket en 
tilsnikelse og hevdet at det 
man egentlig mener er 
«kristen og humanistisk», at 
humanismebegrepet limes 
til kristendommen på 
bekostning av dets 
sekulære betydning. 

Schiøtz hevdet at det 
heller er Human-
Etisk Forbund (HEF) 
som har 

tilsneket seg humanismebe-
grepet, og at det riktigste er å 
bruke begrepet «humanetisk 
livssyn». Byfuglien sa at når 
Gule definerer sitt livssyn 
som humanisme, ekskluderer 
han mennesker som har en 
tro på Gud. Hun understreket 
at reaksjonene etter 22. juli 
viste at kristne og humanis-
tiske verdier kan utfylle 
hverandre og virke samlende. 

Gule var opptatt av at huma-
nismen er grunnleggende 
antroposentrisk, ikke teo-
sentrisk, selv om man, ifølge 
ham, gjerne må kombinere 
humanisme med et teo-
sentrisk livssyn, «for jeg bryr 
meg ikke om hvor inkonsis-
tent andre er i sin tenkning». 
I «Hva er humanisme?» 
problematiserer Hareide 
nettopp begrepets antropo-
sentriske side, fordi det setter 
mennesket i sentrum på 
bekostning av andre biolo-
giske eller åndelige vesener. 

Det som særlig har provo-
serte Gule, er at Hareide 
skriver at vi alle er «binde-
strekshumanister». Vi kan 
være kristne eller sekulære 
humanister, 

men humanismen i seg selv 
kan ikke være et livssyn. 
Gule mener at Hareides 
synspunkt er skandaløst, 
ettersom Hareide nekter å 
forholde seg til «det faktum at 
om lag 25 prosent av den 
norske befolkning har 
humanisme/humanetikk som 
livssyn. (…) Mitt livssyn heter 
humanisme. Det er særdeles 
respektløst å ignorere dette 
konsekvent», skriver Gule på 
nettstedet til Fri Tanke.

Gules etterfølger som 
generalsekretær i HEF, Levi 
Fragell, kaller på samme 
nettsted Hareide for «en 
enslig svale på Lillehammer» 
som tror at han gjennom å ha 
skrevet «en liten bok» kan 
«styre forståelsen av begre-
pet». Ifølge Gule og Fragell 
har HEF allerede vunnet 
kampen om humanismebe-
grepet, for «det er i samsvar 
med den rådende internasjo-
nale oppfatningen».

Men er det så enkelt?
I moderne tid forbinder vi 

gjerne humanisme med 
menneskerettighetene fra 
1948, der vi finner uttrykket 

«menneskets iboende 
verdighet». Røttene til et slikt 
uttrykk ser vi både i antikken 
og i kristendommen.

Sokrates’ appell til egen-
tenkning gjorde ham til en 
foregangsmann for et oppgjør 
med menneskets bundethet 
til teokratiske/politiske 
strukturer utenfor seg selv. 
Hans intensjon var at 
samtale partneren skulle 
erfare seg selv som et selv-
stendig, tenkende individ. 
Dermed ble han fødselshjel-
per for individualiteten i den 
enkelte.

Konsolideringen og 
opplevelsen av iboende 
verdighet kommer også klart 
frem hos kirkefaderen 
Augustin, som bygget videre 
på den radikale kristne lære 
om individets egenverd som 
ikke skulle være underordnet 
slekten og folkefellesskapet. 
«For Augustin blir bevisst-
heten om å være et individ – 
selvbevisstheten – det 

virkeligste og dypeste i hele 
tilværelsen», skriver filosofen 
Hjalmar Hegge. 

Selvbevisstheten er for 
Augustin samtidig pantet på 
menneskets guddommelig-
het: For mennesket finner, 
ifølge ham, ikke svaret på 
hvem det er ved å spørre 
naturen, jord og hav, sol og 
måne, men ved å se innover: 
«For jeg er og jeg vet og jeg vil 
(…) og jeg vet at jeg selv er og 
vil, og jeg vil være og vite.» 
(Fra «Bekjennelser») Her 
hører vi etterklangen av 
evangeliets ord om at «Guds 
rike er inne i dere». 

Augustin understreker 
menneskets ansvarlighet, og 
skriver at Gud har gitt 
menneskesjelen «så meget 
verdighet (…) at det ligger i 
dens makt, hvis den vil, å 
modnes til lykksalighet». For 
ham er Guds bud ikke først 
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Jeg har lært at selv om et utsagn er utsøkt formu-
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sagt, eller usant fordi språket er brilliant. Visdom og dumhet er 
som kjøtt som er sunt eller usunt, og høviske eller simple ord er 
som byens eller landsbygdas fat – begge typer mat kan bli 
servert i hver av dem.
 Augustin (354–430), fra «Bekjennelser»
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og fremst en ytre sak, men 
noe som er nedlagt i det 
enkelte mennesket.

Augustins idé om enkelt
menneskets egenverd og 
ansvar fikk en omfattende 
betydning for europeisk 
historie. Den førte Martin 
Luther til å stå alene mot den 
geistlige eliten med samvit
tigheten som eneste våpen, 
den førte Giordano Bruno til 
bålet for sin overbevisnings 
skyld, den inspirerte opplys
ningsfilosofien og den franske 
revolusjon. Ikke minst er 
Augustins idé om mennes
kets verdighet og ansvar 
aktuell i dag. 

Augustins eksistensielle 
søken handlet i stor grad om 
religiøs fordypelse og opp
levelse. 

I en sekulær kontekst knyttes 
humanismen gjerne til 
rasjonalitet. På hjemmesiden 
til HEF leser vi at «humanis

mens virkelighetsforståelse 
er basert på fornuft og 
erfaring, rasjonell og kritisk 
tenkning» med tilføyelse av 
ordene «empati og medmen
neskelighet».

Denne tankegangen finner 
vi igjen hos middelalderfilo
sofen Thomas Aquinas som 
skriver at «det å være men
neske egentlig er å være i 
samsvar med fornuften». 
Også «når fornuften tar feil i å 
fremlegge noe som Guds bud, 
vil det ikke å følge fornuftens 
befaling være det samme som 
ikke å akte Guds bud». (Fra 
«Summa Theologica») For 
Thomas er menneskets 
verdighet utenkelig uten dets 
ratio, dets rasjonalitet.

Å se det guddommelige og 
det menneskelige som to 
sider av samme sak er for 
enkelte sekulære humanister 
muligens uttrykk for en 
«inkonsistens i tenkningen». 
Andre vil vanskelig se noe 
inkonsistent i ideen om at det 
som konstituerer vårt tenke
redskap, hjernen, må være av 
minst like rasjonell natur 
som selve tankene. 

Thomas tilla mennesket 
en absolutt autonomi 

begrunnet i dets fornuft og 
fornuftsstyrte vilje. Dermed 
utdyper han Augustins indivi
dualitetsbegrep. Selvbevisst
het kobles til rasjonalitet, 
tenkning og erkjennelse. Det 
finnes også store divergeren
de synspunkter mellom 
Augustins og Thomas’ og 
moderne humanistisk 
tenkning. Det vesentlige her 
er imidlertid at ideen om den 
enkeltes ansvar og rasjonali
tet har påvirket humanis
mens ideal helt frem til vår 
tid og til HEFs hjemmeside.

Augustin og Thomas var 
forankret i den kristne 
oppfatningen av den indivi
duelle sjels udødelighet, slik 
vi også kan finne den hos 
Platon og Sokrates. Den 
senere europeiske humanis
men er oftest helt uten slike 
religiøse preferanser. En 
oppfatning som reduserer 
mennesket til «en pakke 
nevroner», (Francis Crick) 
eller til kun et resultat av 
sosiale og kulturelle struktu
rer, risikerer 
samtidig at 

individets egenverd og frihet 
taper sin erkjennelsesmes
sige begrunnelse. Derfor kom 
de senere humanister, ifølge 
Hegge, til å bli «drevet over i 
en ren holdningshumanisme, 
uten nærmere erkjennelses
messig begrunnelse, bare 
basert på levninger av 
tidligere tradisjoner» (Fra 
boka «Frihet, individualitet 
og samfunn»).

Har sekulariseringen av 
humanismebegrepet samti
dig fratatt det dets ontolo
giske grunnlag, og har 
mennesket som individ 
dermed blitt til en fiksjon 
eller et biprodukt av gener og 
diverse strukturers samspill 
og forandringer? I så tilfelle 
blir vel begrepet «iboende 
verdighet» mer en holdning 
enn et begrep fylt med 
innhold? 

Slik jeg oppfatter det ga 
Lars Gule ord til holdnings
humanismen på ovennevnte 
seminar. Han assosierte ikke 
menneskerettighe
tene til «ibo

ende verdighet», men kalte 
dem «et evolusjonsprodukt», 
og mente at de er «gyldige 
gjennom at de er vedtatt. De 
er resultat av et aksiom, noe 
vi aksepterer.»
 
Er det slik at den humanis
men HumanEtisk Forbund 
har gjort seg til talerør for, er 
uttrykk for en holdnings
humanisme mer enn et 
livssyn? Gule og Fragell 
mener at deres definisjon av 
humanismen som livssyn 
allerede har seiret fordi den 
står sterkt internasjonalt. 
Men er det en garanti for en 
saks sannhet at «en rekke 
kjente ordbøker i hjem over 
hele verden», slik Fragell 
uttrykker det, beskriver 
humanismen «som et livssyn 
uten religion»?

Er det flertallet som 
dikterer hva som er sant? 
Eller er det, slik HEF selv 
skriver, «fornuft og erfaring, 
rasjonell og kritisk tenkning» 
som skal være vår ledestjer
ne?  

Og la oss – fordi det kan
skje mer enn noen gang 
handler om å verne om 
humanismen «som om vi bar 
et barn varsomt på armen» – 
tilføye de to siste ordene 
«empati og medmenneskelig

het».
Frode Barkved,

generalsekretær i 
Antroposofisk Selskap

frode.barkved@

gmail.com
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De borgerlige intellektuelle som for 
alvor vil markere at de tar avstand fra 
fascismen, må ta et oppgjør med sin 
egen virkelighetsoppfatning. Det lærte 
1930-tallet oss. Den som nevner Breivik uten å 
ta stilling til teoriene han påberoper seg, er 
den moralske taper. ÅSA LINDERBORG I AFTONBLADET 19. FEBRUART

Verdensmagasinet X er 
ute med nr. 2/2012. Der 
skriver Anette Tjomsland 
om de negative konse
kvensene av damutbyg
ging i Uganda, Leonardo 
Mulinari om brutal 
gullgruvedrift i Peru, og 
Erik Martiniussen 
oppsummerer klima
møtet i Durban.
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Hvem eier humanismebegrepet?
«Augustins idé om enkeltmenneskets 
egenverd og ansvar fikk en omfattende 
betydning for europeisk historie»


