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I denne artikkelen søker Torodd Lien å 
nærme seg hva det kan bety å utvikle en 
kristen bevissthet i lys av Ibsens eksisten-
sielle dramaer. De problemer og de prøvel-
ser det kan innebære, både individuelt og 
samfunnsmessig, blir da et utgangspunkt 
idet den nye bevisstheten, det frie indivi-
duelle jeget, kjemper seg frem. Artikkelen 
er en utvidet tekst fra en tidligere artikkel 
i Cogito 10. 

DEL 1
 Brand og det teologiske 

eksperiment

«Meg om det!»
Det fortelles om Ibsen at han på sine 
gamle dager ble oppsøkt av presten 
Christopher Bruun, en bekjent fra 
tidligere tider og ett av flere muli-
ge forbilder til Brand-skikkelsen. 
Da besøket fant sted, var Ibsen al-
lerede svekket av flere slagtilfeller. 
Bruun merket utvilsomt at det ikke 
stod bra til, at det lakket mot slut-
ten. Med bakgrunn i sin tradisjons-
bestemte religiøse forestilling om 
frelse og fortapelse, mente han vel 
at tiden var inne til å ta temaet opp med den store 
dikter. Han penset derfor samtalen inn på Gud og det 
evige, ble intens og overskred i sin religiøse iver alle 
sømmelighetens grenser, begynte å utspørre Ibsen 
om hans eget gudsforhold. Reaksjonen fra den døds-
syke mann ble voldsom. Ibsen, dypt fortørnet over 
sin samtalepartners freidighet, ble rød av sinne og 

slynget ut et ”Meg om det!” Samtalen var over, Bruun 
ble vist døren. 

La oss ta anekdoten, sann eller ikke, som en aller 
første inngang til artikkelens grunntema, et forsøk 
på å identifisere elementer i Ibsens forhold til, eller 
rettere sagt hans forståelse av kristendommen, i den 
grad dette lar seg lese ut av hans modne verk. For 
det er til verket vi må gå – ikke til det personlige.

Som person var Ibsen ytterst reservert og tilknap-
pet. Episoden med Bruun viser også hvor utålelig 
det var for ham å skulle «stå til rette»; på et slags 
hverdagens bevissthetsnivå å skulle redegjøre for 
sine dypere verdier og erfaringer. Bruun med sin 
kristne dogmatikk representerte nettopp en slik be-

vissthet: bundet til forstanden og 
med den selsomme blindhet som 
følger med et liv i forstandens ab-
strakte formdannelser. På dette 
nivået er spørsmålet om gudsfor-
hold uten egentlig mening. Det 
beveger seg i en sfære hvor Gud 
ikke er eller kan være. Ibsen for-
holdt seg ikke til slike meningsløse 
problemstillinger. Det var gjennom 
verket han ønsket å tre i forhold til 
verden, kun gjennom det han øn-
sket å kommunisere sitt innerste, 
der hvor det personligste kunne 
heves til det metapersonlige. Det 
som der ble meddelt, var utvilsomt 
det eneste han ønsket å røpe eller 
meddele av sin indre verden, for alt 

annet var det nettopp «ham om det». Kunne man 
ikke der finne svarene, var det umulig å gi noen svar. 
Nysgjerrige spørsmål ble følgelig avvist.

Tro og frelse
Ibsens forhold til kristendommen er komplisert. 
Men den beskjeftiger ham gjennom hele verket. Te-
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maet dukker opp for første gang i Gildet på Solhaug 
hvor Margit i resignasjon vil ta sløret: «Til den hel-
lige Sunnives kloster jeg går». Og temaet avsluttes 
med sluttreplikken i hans dramatiske epilog, hvor 
diakonisssen slår korsets tegn og og roper et «Pax 
vobiscum» (Fred være med eder) etter Rubek og 
Irene som forsvinner i skredet. Egentlig roper han 
det vel til hele sin samtid og tidene han ser komme. 

For Bruun og de som tenkte og følte som han, 
lå kristendommens betydning på et individuelt 
plan. Der ble det et spørsmål om personlig tro og 
personlig frelse. Alle andre forhold, alle øvrige ver-
densforhold, hvis vi kan kalle dem det, var liksom 
holdt utenfor denne interpretasjonen, var den uve-
dkommende. Og hva «tro» og «frelse» gikk ut på, 
var definert i et teologisk system.

Denne rigide og smale, i det det 19. århundre 
mer og mer dennesidig konsiperte forståelsen av 
kristendommen – enkeltsjelers redning inn i en 
med dennesidige analogier forestilt «himmel», el-
ler deres fortapelse inn et like materialistisk fore-
stilt «helvete», disse forestillinger faller i våre dager 
fra hverandre, forvitrer ved sine inherente selv-
motsigelser. Men på Ibsens tid var denne indre 
uthulingen ennå ikke riktig kommet til overflaten. 
Min tese er imidlertid at Ibsen i sin bevissthet had-
de overvunnet denne interpretasjonen, overvunnet 
bevissthetsformen hvor den kunne leve og næres.

Brands teologi – det tragiske feilgrep
I denne prosessen står Brandskikkelsen sentralt. I 
den tar Ibsen for seg den konfesjo-
nelle forståelsen, vel også for å vise 
at han har forstått den til bunns. 
Brand blir der den store forkynner i 
den tradisjonelle presterollen. Men 
samtidig lar han ham også over-
skride rollen, ta skritt utover dens 
begrensning. I Brand-teologien lø-
per alt ut på konsekvens, den viljes-
messige konsekvens av den kristne 
fordring. Og dens kjerne er vesens-
forandring. Dette blir forutsetnin-
gen for skrittet fra ikke-kristen til 
kristen. Kravet omfatter et absolutt 
avkall på alt som binder sjelen til 
jordiske forhold, spesielt de ting 

det sjelige begjær med forkjærlighet hefter seg ved: 
eiendom, penger, velstand, sosiale posisjoner, selv 
erindringsgjenstander.

Kristendom er ånd. Det jordiske begjærs gjen-
stander er uånd og dermed ikke-kristent. Scenen 
med den døende moren er her et drastisk eksem-
pel på hvordan Brands teologi lever seg ut. Eller 
Brands forhold til Agnes og sønnen, slik den kul-
minerer i scenen med Agnes og taterkonen hvor 
Brand nådeløst bryter ned alt som knytter Agnes 
til den døde sønn. Hvor hennes «frelse», slik Brand 
ser det, i virkeligheten innebærer en brutt sjel og 
en knekt livsvilje. En scene som i sin gru nesten er 
uutholdelig å lese.

Brands absolutte krav, hans ubønnhørlighet i 
oppfatningen av å være et Guds redskap, etterlater 
til sist to ødelagte mennesker, og hans tro på en 
gruppevis forvandling av menneskeheten, at en hel 
menighet ved hans overmenneskelige viljeskraft 
ville ta skrittet fra hverdagsliv og dennesidighet 
til etisk eller åndelig liv, der han prøver å føre dem 
opp i høyden, til høyfjellet, det frie liv, ender i et 
fullstendig nederlag. Han står til sist alene, forlatt 
av alle. 

Det er her verd å merke seg dette motivet, fjellet, 
høyden, høyfjellet. Det dukker senere opp på flere 
steder i verket, i mer ironisk form i Peer Gynt, og 
i en helt annen betoning igjen blant annet i Bygg-
mester Solness, Lille Eyolf og Naar vi døde vågner. 
Det blir et av Ibsens store motiver. Tar vi i bruk eso-
terikkens symbolspråk som interpretasjonshjelp, 

Brand, litografi av Maurice Dumont, 1895
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ser vi at dette bildet til alle tider har vært brukt for 
å indikere bevissthet, betegne en høyere bevissthet. 
Klassiske eksempler er Moses som stiger opp på Si-
nai berg for å motta de ti bud. Eller Kristi tredje 
fristelse, slik Matteus har beskrevet den: «Igjen tok 
djevelen ham med seg, denne gang til et meget høyt 
fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlig-
heter.» Selv den mest bokstavtroende skjønner nok 
at dette ikke handler om et fysisk fjell.

I kampen med oppstigningen ender Brands stre-
ben. Ender ved isen og sneen 
der oppe – soloppgangens og 
den uendelige utsikts motbil-
de. Han møter en grense, en 
terskel som han med sin teolo-
gi ikke hadde midlene til å for-
sere. Vi kan ikke her gå inn på 
alle fasene i Brands indre kamp 
foran denne terskelen – med 
Svarttind og Iskirken som bak-
teppe. Det som litt etter litt blir 
hans dødskamp, som også bry-
ter ham ned. Hvor hans verden 
til sist styrter i grus og oppløser 
seg, og tårene flommer. «Skor-
pen brister. Jeg kan græde, jeg 
kan knele – jeg kan bede. (Syn-
ker i kne.)” Men omskrivnin-
gen av sitt «livsensdikt» som 
han nå håper på og ser frem til, 
det blir nektet ham. Det er for 
sent – for dette liv.

Å utfordre denne terskelen 
er det store vågespill. Enten 
er man utfordringen voksen, 
eller så burde man slett ikke 
ha våget forsøket. Ved ikke 
å bestå blir konsekvensene graverende, som be-
gikk man en slags utilgivelig anmasselse. Feilslaget 
kommer som en bomerang tilbake og slår en til jor-
den, i Ibsens verk et tilbakevendende tema: Brands 
skjebne, Solness skjebne, Irenes og Rubeks skjebne. 
Den halvt forrykte Gerd, Brands ledsager i døds-
kampen, i sin unntaksbevissthet, så jo hva som lev-
de der ved grenseskillet: «Se, der sidder den, den 
stygge. / Det er den som kaster skygge.» Møtet med 
«den stygge» er ingen spøk, det er dypeste alvor. 

Den nye arbeidsdag
I dette teologiske eksperimentet hadde Ibsen rike-
lig anledning til å «holde dommedag over seg selv» 
og den teologiske bevissthet tiden hadde gitt ham. 
Her hentet han ut avgjørende erfaringer. 

Det han kanhende destillerte ut som sin dy-
peste erkjennelse, var en mer differensiert forstå-
else av terskelmotivet, et motiv som vil fortsette i 
metamorfoser gjennom hele resten av verket for å 
kulminere i Naar vi døde vaagner, i en scene som 

man nesten kunne se som en 
replika av Brands dødsscene. 
Og i umiddelbar tilknytning 
til dette motivet, det andre – 
viljen og vesenforvandlingen. 
De to henger umiddelbart 
sammen.

Det som ikke bestod, var 
bestrebelsen på å forkynne 
«det nye riket» utenfra, som 
en fordring som kan påtvinges 
en fallen og tapt menneskehet 
– slik menneskene fremstod 
gjennom Brands linser. Det 
var den gale vei, hvor Brand 
griper feil. Det var Jehovas, 
ikke Kristi vei. En vei som 
uunngåelig ender med vol-
delighet og tvang. Derfor en-
der også Brand-dramaet med 
ordene: «... Han (Kristus) er 
deus caritatis» (barmhjertig-
hetens gud). Altså den barm-
hjertighet Brand inderlig gjer-
ne ville tjene, men som han så 
fatalt grep de falske midler til 
å realisere.

Den nye vei går gjennom den enkeltes opp-
våkning. Den enkeltes selvinnsikt. Her opptrer så 
«frelses- og fortapelsesmotivet» i en ny metamor-
fose. Og jeg mener å ha dekning for tesen at Ibsen 
også kom til en dypere forståelse av at ikke bare 
enkeltmennesket, men hele menneskeheten beve-
ger seg mot en grenseoveskridelse, ledet an av de 
europeiske kulturfolk. Og at denne overskridelsen 
bærer i seg muligheten for nettopp en slik oppvåk-
ning – et nytt etisk liv, og med det også en ny indre 

Ragna Wettergreen som fyrstinne 
Helena i oppsetningen på 
Nationaltheatret i 1903.
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eksi stensform. På flere steder i verket er talen om 
«den nye arbeidsdag», i Samfunnets støtter, Fruen 
fra havet og Lille Eyolf helt eksplisitt. Og alltid er 
det en vesensforvandling som danner utgangs-
punkt for og munner ut i en slik ny begynnelse.

Kristendommen blir hos Ibsen en verdenshisto-
risk strømning, slik undertittelen i Keiser og galli-
leer antyder. En indre forvandlingsstrøm som gjen-
nomsyrer og driver verdensutviklingen fremover. 
For den nye arbeidsdag henger alltid sammen med 
jeg’et, individualitetens gjennombrudd til en ny 
selvforståelse. Og ingen steder er jeg’et så beskyttet 
og næret som i kristendommen selv – ja, det «jeg» 
vi her mener, har i virkeligheten der sin kilde og 
sitt urbilde.

Også dette er en interpretasjon jeg mener det 
er dekning for å tillegge Ibsen. Og at han anså sitt 
verk som en slags fødselshjelper til denne verdens-
historiske omveltningen – det han så som det kom-
mende århundrets store utfordring. Og at dermed 
kristendommen kan og vil kunne realiseres som 
det den innerst inne er, en indre substansforvand-
ling og ikke en ytre forkynnelse, en ytre normetisk 
tvangsakt. Brand ender sitt liv med det fortvilede 
spørsmål: «Gives der ei manneviljens qvantum sa-
tis?» Nei, blir svaret, ikke så lenge den forblir en 
utadvendt vilje, en legemsbunden, tvingende vilje. 
Da vil den før eller siden alltid komme til kort. Det 
blir Brands bitre lære – i «dødens sluk». Kun når 
viljen vendes innover, til det indre forvandlingsar-
beidet hvis kjerne er en ny bevissthet som utgangs-
punkt for et helt nytt forhold til virkeligheten, kun 
da kan man, i indre ydmykhet, håpe at kvantumet 
er tilstrekkelig. Tilstrekkelig til å nå og overskride 
det store skille mellom en legemsbundet bevissthet 
og en som har fått fotfeste i legemsfrihet.

Ut fra slike overveielser er det følgende essay 
fremgått, som her med enkelte omarbeidelser tryk-
kes på nytt – det stod opprinnelig i ett av de aller 
tidligste Cogito-nummerne. Det er et første forsøk 
på å interpretere Ibsens verk ut fra en ny kontekst, 
kontekstualisere det i en spirituell dimensjon som 
vel hittil ikke i særlig grad er blitt trukket inn i eller 
tatt hensyn til av de Ibsen-interpretasjonene som 
idag dominerer Ibsen-forskningen. En kontekstu-
alisering som vil kunne la oss får øye på nye spi-
rituelle sammenhenger i dette udødelige verket, 

formet som det er ut fra en verdensbevissthet og et 
verdensansvar.

Den foreliggende skisse, med det skissemessiges 
mangler og ensidigheter, vil forhåpentlig med tiden 
kunne viderutvikles til en mer omfattende studie 
hvor også tesene som ligger til grunn for fremstil-
lingen, vil kunne dokumenteres grundigere. 

DEL 2 
Individualitet og det nye gudshus

Mellom to epoker
Ibsens verk var Norges fremste bidrag til dannelsen 
av den nye bevissthet som var i emning i det 19. 
århundres annen halvdel. En bevissthetsform som 
skulle vokse frem, blomstre og utfolde seg i det 20. 
og 21. århundre. Dette halve århundret var på man-
ge måter skjellsettende år, et dramatisk vendepunkt 
og en overgang mellom to tidsepoker. Dette levde 
som en dyp fornemmelse i vide kretser i hele den 
vestlige kulturkrets. Man møtte tiden i forvissnin-
gen om å stå ved terskelen til en ny, positiv epoke, 
en ”fremskrittets og opplysningens gyldne tidsal-
der”. Ibsen sluttet seg bare betinget til denne opti-
mismen. Han så klarere, skarpere og lengre frem 
enn de fleste av sine samtidige. Han så fremfor alt 
de ekstraordinære utfordringer menneskeheten 
stod overfor i denne overgangen.

I 1899 avslutter Ibsen sitt eget verk med dramaet 
Naar vi døde vaagner. Han må ha vært seg bevisst 
at det var en avslutning, siden han føyer til under-
tittelen En dramatisk epilog. Hans liv og verk tilhø-
rer tiden før terskeloverskridelsen.

Men sentrale motiver hadde allerede formet seg 
i hans skapende genius, vesentlige islett i det som 
skulle bli det 20. århundres avgjørende prøve. Det 
som ville bestemme kvaliteten av den nye tidsal-
der: gylden? – forferdelig? – det gyldne eller forfei-
lede århundre? Og slik disse motivene lever i hans 
bevissthet, gir de form og retning til det modne 
livsverket. De er det Ibsen her spiller igjennom, helt 
frem til den dramatiske epilog, hvor tidsalderen, 
som et illevarslende omen, bryter sammen i hans 
egen bevissthet. Hvor han ser menneskehetens 
mulige splittelse i to retninger, begge like uegnet 
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som bærer av et sant fremskritt. I Naar vi døde 
vaagner maner han frem bildet at disse to retnin-
gene: Driftsmennesket i sin ansvarsfraskrivelse og 
sanselige beruselse i dypet av begjær og lidenskap, 
og åndsmenneskets avmakt på stien oppetter langs 
fjellsiden og dets endelikt der oppe, overmannet 
av isen og sneen, knust av det hvirvlende skredet. 
Brands skjebne én gang til, men 
denne gangen uten teologi, kun 
med bevissthet – en illusjonær 
og utilstrekkelig bevissthet.

Her har Ibsen brakt oss helt 
frem til det moderne men-
neskets terskel, den «oppstan-
delsens dag» Rubek drømmer 
om, men ikke kan realisere. 
Her ved denne terskelen gjel-
der ingen sentimental nåde eller 
skånsomhet, der nytter ingen 
konvensjon eller forstillelse, 
der gjelder bare vesenet selv, 
hvem du faktisk er. Individua-
liteten står naken foran denne 
terskelen. Og her måtte Ibsen 
selv resignere – hans krefter 
strakk heller ikke til, hans tid 
var omme. Bare et nytt liv eller en radikal fornyelse 
av alle krefter kunne gitt ham mulighet til å fort-
sette verket, den nye rekken av dramaer han så for 
seg, de som skulle bli ”helt forskjellige” fra alt han 
tidligere hadde skrevet. De som skulle forsone og 
overvinne denne skjebnesvangre splittelsen i det 
menneskelige vesen. Men det ble ham ikke forunt; 
ham som Moses i Sinai ørken, han fikk nok se det 
nye land, men kom aldri inn i det – med sitt ska-
pende genius.

Som vi har nevnt, vil den bevissthetsform Bruun 
representerer, en helt ukunstnerisk holdning, ha 
store vansker med å finne tilknytningspunkter til 
Ibsens verk. Istedenfor en verk-immanent tilnær-
ming vil den lete etter moralske eller ideologiske 
elementer som kan innpasses i de egne etiske el-
ler ideologiske koordinater. Og kanskje vil man 
her og der finne noe som tilsynelatende støtter en 
ideologisk posisjon eller et moralsk postulat, eller 
fremtrer som advarende eksempler på slett adferd. 
Men alt slikt berører i virkeligheten bare utsider og 

uvesentligheter. Og Ibsen selv avviste alltid slike 
enøyde interpretasjoner som bare ville trekke ver-
ket ned i en sfære hvor det ikke hører hjemme. Som 
da han høflig, men bestemt tilretteviste velmenen-
de feminister som mente at Et dukkehjem var et 
innlegg i kvinnesaken: ”Jeg følger kun dikteriske 
intensjoner.” Og disse dikteriske intensjoner vil all-

tid meddele seg i et imaginativt 
språk. Gjenstandene det griper, 
velges ved deres egnethet som 
bærere og imaginative formid-
lere av idealitetens elementer.

Tesen vi her arbeider ut fra, 
er at verket i seg selv, ved en slik 
verk-immanent tilnærming, blir 
åpenbaringen av Ibsens faktiske 
gudsforhold, hans forhold til 
kristendommen. Det tørre in-
tellekt kan nok ønske å drøfte 
”gudsforhold” – i den tro at det 
dermed drøfter noe reelt. Den 
skapende bevissthet som Ibsen 
levde i med en dybde og en in-
tensitet som få andre i sin sam-
tid, når inn bak abstraksjonene, 
bak dogmer og doktriner. Den 

vet at det virkelige gudsforhold, den virkelige opp-
levende fornemmelse av og innsikt i det oversan-
selige kun kan finne sine uttrykk i skapende akter 
– det sosiale verk, det kunstneriske verk, det filo-
sofiske verk. Det ditt hjerte er, og din vilje, og din 
tenkning, det er du. Der er du. Og dette du forhol-
der seg ikke i ord, men i gjerning – fra den ydmyke 
sosiale alkymi der «hvor to eller tre» samler seg i 
søken etter sannhet, til det monumentale kunst-
verk som fanger inn og fortolker en hel tidsalders 
forventninger og aspirasjoner, dens skjulte urbilde, 
og i hele spekteret av mellomliggende muligheter 
for skapende gjerninger.

Så lenge han stod inne i den skapende strøm, 
levde Ibsen intenst med i denne tidsånden. Han 
fornemmer oppkomsten av en ny tid, at det å være 
menneske vil bli radikalt forandret. At en helt ny 
form for individuell, ja, man kunne si kristen væ-
ren, arbeider seg frem fra utviklingens dyp, søker 
etter uttrykk, etter å oppreise sitt nye gudshus. Den 
frie individualitet, dette begrepet spiller en stor rol-

Henrik Ibsen, fotografert ca. 1898
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le hos Ibsen, skjønt aldri helt loddet til bunns: Pro-
fessor Rubek aspirerer til dette vesensskrittet, men 
allikevel når han ikke opp til toppen og får se solen 
bryte frem over tåkehavet – slik Ibsen i sitt opp-
rinnelige utkast til ”Naar vi døde vaagner” hadde 
planer om. Han kaster seg mot terskelen og slynges 
tilbake igjen og forgår. Der livets krefter er uttøm-
te, må de fornyes, det gamle er utspilt og har ingen 
fremtid, faller bort – som gulnet løv på en vindfull 
høstdag. Den frie individualitet kan også møte un-
dergangen, og når den ikke rekker lenger frem enn 
til drøm og anelse om sitt vesen, vil den – før eller 
siden – trekke det korteste strå. Her ligger den fata-
le svakhet i Rubeks vesen.

At Ibsen selv til sist blir grepet av pessimisme, at 
hans egne krefter sviktet for det avgjørende skritt, 
er antydet. Men under den subjektive pessimis-
men ligger en dypere impuls, som fra tiår til tiår 
knytter hans genius til det egentlige grunnmotiv i 
tidssituasjonen, holder hans temakrets og kunstne-
riske energier samlet rundt dette perspektivet. Det 
skapende jeg kan vi bruke som betegnelse for dette 
grunnmotivet. Og dets høyeste oppnåelse, målet 
for dette jegs tendens kan betegnes som bevisst-
gjøringen av sitt eget vesen, sin egen aktivitet. Dette 
blir den nye væren, livet i den nye bevissthetsform, 
en form som med få og annerledes sjatterte unntak 
aldri tidligere har eksistert. Men som nå skulle bli 
den nye tidsalders innerste ideal.

«Hin enkelte» og det nye riket
I et kulturhistorisk perspektiv ser vi her tydelig 
linjen fra Kierkegaard, fra hans begrep om ”hin 
enkelte” som fra å være den litterært omhyllende 
betegnelse på Regine, hans forlovede, raskt spreng-
te denne private rammen og vokste seg ut til å bli 
selve kjernen i hans filosofi. I Brand-epoken var Ib-
sen intenst opptatt av Kierkegaards litterære verk. 
I ”Brand” er det imidlertid overskygget av den 
Kierkegaardske enten-eller-problematikken, den 
absolutte fordring. Først i andre dramaer er ”den 
enkeltes” begrep blitt kunstnerisk produktivt, blitt 
omsmeltet og fullstendig integrert i Ibsens egen 
åndsform. Men her gav den ham til gjengjeld den 
avgjørende visshet og orientering i tidssituasjonen.

Det vi her har betegnet som det høyeste målet 
for all menneskelig streben, individualiteten, de 

skapende kreftenes frembrudd til full egenbevisst-
het, vil vi altså oppfatte som en verdenshistorisk 
prosess. En i sitt vesen kristen prosess. Det er en 
dyp mening i undertittelen Ibsen gav sitt store dra-
ma Keiser og Gallileer: – et verdenhistorisk drama. 
Riktignok taler vi her om en kristendom og en kris-
tendomsforståelse langt hinsides all konfesjonell 
fastleggelse. Vi taler om den esoteriske kristendom. 

Gangen til denne terskelen, og dens overskri-
delse, er kjennetegnet ved voldsomme kriser, på 
mikroplanet – i den enkelte personlighet, men også 
på makroplanet – de globale forhold og begivenhe-
ter. Det er jo her ikke tale om et skifte av meninger 
eller holdninger, en forbedring av adferdsmønstre 
eller polering av borgerlige omgangsformer. Det 
det dreier seg om, er frembruddet av en ny eksis-
tensiell faktor i det enkelte menneske, som i sin sis-
te instans vil gjøre ”alle ting nye” ved å fornye selve 
grunnopplevelsen av liv og virkelighet. Fra en teo-
logisk synsvinkel kan man si at Kristus dermed har 
tatt et skritt videre inn i det jordiske, og ved det gitt 
idealet om den kristne eksistens en ny betydning 
og en ny dimensjon. Det var dette Bruun ikke kun-
ne forstå, og følgelig heller ikke at hele Ibsens verk 
i sin tendens var kristent. Men som under tvangen 
av sine fastlåste forestillinger mente å skulle ”om-
vende” ham til sin egen snevre ortodoksi!

Ibsen ser dette feltet foran terskelen, ser hvordan 
bevegelsen mot en grenseoverskridelse til det nye 
riket langsomt tar form. Dette riket som han ante 
skulle bygges på ”kunnskapens og på korsets tre 
til sammen”, slik han lar Maximos formulere det i 
”Keiser og Galileer”. Det dukker opp grunnleggen-
de stadier i denne bevegelsen, og grunnleggende 
erfaringer som former ut side for side av den nye 
personligheten som er ved å konfigurere seg selv 
– fortsatt uten klar bevissthet om hva den egentlig 
streber imot, men dog med mer lys rundt seg og i 
seg enn noe annet i menneskenes verden. I Ibsens 
verk fremstår og utformes disse trekkene ett etter ett.

Nå, i etterkant, kan man egentlig se dette kla-
rere. Disse avgjørende erfaringer blir nødvendige 
etapper som den enkelte må gjøre seg fortrolig 
med, som han/hun må gå inn i og gå gjennom for 
å kunne ta nye skritt, må forstå for at neste trinn 
skal kunne bli synlig. Under en slik synsvinkel dan-
ner Ibsens dramaer et esoterisk verk, en ny ’innø-
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velse i kristendom’, men dypere, mer eksistensiell 
og individualisert enn Kierkegaards – slik bare en 
dramatiker kan det. Oppbygningen av den nye, frie 
personlighet følger også sine lover, har sin lovmes-
sighet, sine forutsetninger – slik fremveksten av en 
plante fra frø til blomst, utviklingen av et foster til 
barn og barnet til voksen har det. Utforskningen 
av disse lovene og deres systematiske fremstilling 
lå riktignok utenfor Ibsens evne og oppgave. Her 
fremstod andre individualiteter og andre esoteriske 
impulser. Men de psykologiske og skjebnemessige 
eksperimenter som han med skånselløs konsekvens 
gjennomfører fra drama til drama, må anses som 
vesentlige bidrag til en hel kulturkrets’ eksistensiel-
le undervisningsstoff.

Stockmann og sannhetens virkelighet
Vi skal kort vende oppmerksomheten mot to av 
disse grunnopplevelsene i gangen mot terskelen. 
Den første er knyttet til dramaet En folkefiende fra 
Ibsens sosialrealistiske periode, et av Ibsens mest 
spilte stykker. Dr. Tomas Stockmann, stykkets sen-
trale skikkelse, representerer kvaliteter og en stre-
ben som i generasjon etter generasjon har hatt en 
sterk appell – et konfliktstoff og en etisk utfordring 
som mange umiddelbart kjenner seg igjen i. Det er 
det personlige sannhetsmotivet som livsgrunnlag 
som her lyser frem. 

I utgangspunktet er Stockmann en idealist som 
tror på argumentets kraft og menneskenes vilje til å 
endre seg gjennom innsikt og opplysning om usan-
ne eller feilaktige forhold. Denne edle, men naive 
oppfatning gjendrives av de faktiske tildragelsene. 
Hans ærlighet, hans avvisning av kompromisset 
som erstatning for sannheten, endrer ikke mennes-
kene rundt ham. Tvert imot er det tilsist han som 
endres. Han tvinges til å revidere sin oppfatning, gå 
fra edel naivitet til realistisk, illusjonsfri menneske-
erkjennelse. En smertelig, men dypt betydningsfull 
opplevelse som gir ham erfaringen av hva det vil se 
å stå alene. Ikke ensomhet i negativ forstand, men 
alene-het. 

Da hele hans sosiale miljø, «småbyen», Ibsens 
ofte benyttede projeksjonsobjekt for samtid og 
menneskehet i snevre og stivnede former, da denne 
forsamlingen av, i Stockmanns ord, «grøthoder og 
kjøtthoder» rotter seg sammen og vender seg mot 
ham og hans ubøyelige sannhetskrav, har han til 
sist bare tilliten til sannhetens egen kraft og selvle-
gitimering å holde seg til. Men den erfaringen han 
her gjør, blir et vendepunkt. Han innser at så lenge 
det kun er de andres sanne interesser han står for, 
har han uendelige krefter, bæres han av en strøm av 
tillit. Så lenge det ikke svinger med noen personlige 
interesser som kan forkludre perspektivet, ser han 
også klart hva som er de andres interesser – tvers 
gjennom veven av egoistiske begjær og uredelighet, 
og ikke minst, av massive gruppeinteresser. 

Småbyen blomstrer økonomisk ved turistene 
som kommer til et stort badeanlegg. Stockmann, 
badelegen, har oppdaget at farlige gifter siver inn i 
vannet fra en svær sump ovenfor byen, og krever at 
det ryddes opp i dette. Men det vil koste penger og 

Henrik Klausen som mystikeren Maximos i oppsetningen på 
Nationaltheatret i 1903.
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ha legale konsekvenser og avvises derfor. – Dette er 
det ytre plottet.

De massive gruppeinteressene ser i ham og hans 
sannhetskrav ikke en vei til å tørke ut denne urede-
ligheten og bedrageriets sump. Tvert imot, sumpen 
sjenerer dem ikke, de vil fortsette å «suge næring 
av en løgn.» Det er beskyttelsen av sin materielle og 
politiske eksistens de er opptatt av. Stockmann med 
sitt sannhetskrav, hans krav om «frihet til å uttale 
seg om alle mulige anliggender», får som svar: «Ja, 
vær så god – men bare ikke om badet: Det forbyr 
vi deg.». Men det er nettopp badet det gjelder, det 
som nå gjør menneskene syke. Det er det som skal 
forties. Her blir Stockmann en hindring og en trus-
sel, det gjør ham til en fare og fi-
ende som må uskadeliggjøres. Og 
makten går hardt frem.

Men Stockmann kommer gjen-
nom denne prosessen til en uvur-
derlig innsikt, at individualiteten, 
den enkelte når den virkelig tar 
dette skrittet, virkelig vil bli en 
enkelt, i sannheten har en kilde til 
eksistens, mot alle anfektelser, ja, 
selv mot de groveste trusler. Og 
videre blir det for ham til visshet 
at sannheten kun kan gripes i in-
dividet selv, og, aller viktigst, at 
sannheten består i og ved seg selv, 
at den derfor består og har sin ab-
solutte gyldighet uavhengig av en 
majoritets ønsker og beslutninger. 

Ser vi dette under den synsvin-
kel vi her prøver å anlegge, blir det 
Ibsen ville spille igjennom, et lærestykke. I gangen 
mot terskelen blir evnen og kraften til å leve i full-
stendig alene-het, ut fra sannhetens kraft, i innsats 
for nestens objektive og ikke ens egne subjekti-
ve interesser, en vesentlig erfaring, en avgjørende 
innsikt og evne i konfigurasjonen av den nye eksis-
tensform som var i emning. Temaet tas også opp og 
differensieres videre i senere dramaer, om enn un-
der andre vinklinger, for eksempel i Rosmersholm 
med Johannes Rosmers tanker om det åndelige 
adelskap og den frigjorte vilje som de store frem-
tidsoppgaver. Også her er det sannhetskravet som 
blir kjernen i det hele. 

Tilknytningen til det kristne grunnmotivet, det 
vi her har kalt den kristne eksistens, blir umiddel-
bart tydelig ved to forhold. Både Matteus og Lukas 
har overlevert et motiv fra Kristi lære, riktignok 
sjeldent referert til, men med sentral betydning. I 
Lukas kap. 12, 51–53 blir det beskrevet med følgen-
de ord: 

Mener dere at jeg er kommet for å bringe fred på jor-
den? Nei, sier jeg, ikke fred, men splid. Fra nå av vil fem 
i samme hus være i splid, tre mot to og to mot tre, far 
i splid med sønn og sønn med far, mor med datter, og 
datter med mor, og svigermor med sin svigerdatter og 
svigerdatter med sin svigermor. 

Ved første blikk synes dette å re-
presentere en direkte motsetning 
til andre, tilsynelatende mildere 
aspekter av kristendommen. Men 
hva er det egentlig som sies? Det 
kan tolkes slik – hvis vi prøver å 
se alt som bilde – at den kraft som 
sannheten, jeg’ets sannhet («jeg er 
ikke kommet ...) står for, ikke kan 
eksistere eller inngå forbindelser 
med usannheten. Og at denne 
sannheten heller ikke er knyttet 
til blodsbånd, altså det kollektive 
eller gruppeaktige, det som i «En 
folkefiende» samles i begrepet 
«den kompakte majoritet». Den 
vil måtte heve seg utover og spren-
ge disse båndene for å få den luft 
til liv og utfoldelse den trenger. 

Det kan med rimelighet tolkes at det var nettopp 
dét Ibsen ville ha frem. Eller enda mer presist, at 
det her ikke foreligger en forstandsmessig uttenkt 
‘strategi’ eller tendens, men at stykkets iboende 
lovmessighet, i sin utfoldelse i Ibsens skapende be-
vissthet, bar i seg dette motivet. Følger man denne 
tolkningen, ligger altså motivet og sammenhengen 
begrunnet i verkets indre liv, i dets idé.

Hvem er altså Stockmanns argeste motstandere, 
de som med makt prøver å ødelegge ham eller lok-
ke ham inn i kompromissene og usannhetens sfæ-
re? Jo, det er han egen bror og hans egen svigerfar. 
Et brødreforhold som ender i en kamp på liv og 

Egil Eide spilte dr. Stockmann med 
tydelig Bjørnson-maske, her fra en 

oppsetning i 1915 på Nationaltheatret.
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død. Sannheten mot makten – broren er byens le-
dende mann som har hele maktens fylde samlet i 
sin person. Et brødrepar i dypeste splid – motivet 
dukker her for første og eneste gang opp i Ibsens 
modne verk.

Men for Stockmann å komme til den fulle sikker-
het i seg selv, til den fulle tillit til sannhetens kraft, 
må han igjennom en tredelt prøvelse med slående 
paralleller til Kristi tre fristelser i ødemarken. Og 
også i dette er hans bror og hans svigerfar de som 
leder an. Her gjelder det stilling, materiell sikker-
het, ytre velferd og eksistensgrunnlag i det hele tatt. 
Alt ligger i vektskålen. Han må bare gi avkall på 
sitt sannhetskrav og bøye seg inn under sin brors 
vilje, «tilbe ham», så vil «all verdens herlighet» bli 
ham til del. Og han står der med ansvar for hustru 
og barn. Og hver gang angrepet kommer, må han 
svare. Og hver gang blir det et «vik fra meg», vel-
ger han han det motsatte, velger han ikke herlighet, 
men den absolutte uvisshet – for å kunne forbli i 
sannheten. Og hver gang han gjør sitt valg, står han 
sterkere. Til sist er alle illusjoner splittet, og han 
står trygt. Og med ett er han heller ikke alene, fra 
uventet hold kommer hjelpen. Også for Stockmann 
åpner det seg en ny arbeidsdag. Og med den bryter 
også gleden og livslysten frem. For ham er sumpen 
tørket ut. «Nu er jeg byens sterkeste mann!»

Og der Stockmann står, gjelder nå bare én ting. 
Når fortidens bånd og krefter er overvunnet, alle 
«fandens sendebud» endelig og for all fremtid av-
vist og fordrevet, kan alt vendes mot fremtiden. Da 
kan han med udelt kraft vie seg denne oppgaven, å 
forme fremtiden, den som ligger der som en spire 
og venter – venter på mannen, når han er rede. I 
Ibsens dikterspråk: Hans to sønner skal ikke len-
ger i skolen, han vil selv lære dem, de skal bli «frie, 
fornemme menn». Holder vi fast ved at Ibsen bare 
fulgte kunstneriske intensjoner, og ikke formet 
innlegg i en pedagogisk debatt, ser vi at også her, i 
hans sosialrealistiske fase, er alt bilde, er alt symbol. 

Borkmann – i de livskrevende makters vold
I dramaet John Gabriel Borkmann, Ibsens nest sis-
te, ligger forholdene helt annerledes. Her er vi på 
samme tid både nærmere terskelen og dypere inne 
i motstandskreftenes sfære. Stockmanns humørfylte 
suverenitet, overlyset av idealisme er her helt borte. 

Det er natt og dyp vinter, Borkmann beveger seg i 
et frostlandskap. Her kan vi bare peke på ett aspekt 
av dette uhyre sammensatte trinnet Ibsen i Bork-
mann-dramaet kjemper for å løfte til bevissthet – 
dramaet har elementer som står uten paralleller i 
noe annet av hans stykker.

Borkmann er en viljens og handlingens mann, 
en samfunnsbygger eller samfunnsstrateg ville vi i 
dag ha sagt. Han vil forme fremtiden, menneskets 
sosiale fremtid. Og hans ene fatale feilsteg er å skil-
le individets etiske adferd fra handlingens formål, 
idet formålet, det nye samfunn, i hans tanke rett-
ferdiggjør etikkens suspendering. Han legger altså 
et formål inn i viljen som er forankret i noe utenfor 
individet, det ’allmenne vel’, det også Stockmanns 
bror beroper seg på – en ren fiksjon med andre ord. 
Og dermed gjennombryter han også den beskyt-
tende sfære rundt sin egen individualitet, den glip-
per ut av bevissthetens oppmerksomhet, og det va-
kuum som oppstår, fylles straks av et nytt jeg, ikke 
det sårbare jeg som lever i og ut av sannheten, men 
det hårde jeg som får sin substans og sin kraft ut fra 
maktinstinktene. Akkurat som han mister sansen 
for det faktisk individuelle både hos seg selv og den 
annen – det blir bare ’folket’, ’samfunnet’ som han 
skal løfte frem i velstand og lykke, den kollektivis-
tiske, ansiktsløse masse – mister han også bevisst-
heten om sine egne drivkrefter. Det blir vesentlig 
for ham at han står i spissen for dette; han drives 
frem av en egeninteresse som maskerer seg som 
oppofrelse, men for et fiktivt fellesskap, et felles-
skap uten individualitetsbevissthet: Det moderne 
industri- og finanssamfunn som bare kjenner klas-
ser og grupper, i ubønnhørlig og ustanselig kamp 
med hverandre om innflytelse og makt.

Borkmann tar enda et skritt. Han likefrem opp-
søker de krefter og det riket han merker må til for å 
realisere drømmen, ”mitt dype, endeløse, uuttøm-
melige rike” – ”malmårene som strekker sine bug-
tede, grenede, lokkende armer ut etter meg”. Han 
elsker disse krefter, ”I livskrevende verdier – med 
alt eders lysende følge av makt og ære.” Også her 
har vi den indre tilknytning til kristendommen, 
men som et negativbilde. Fadervårs siste bønn er 
nå knyttet, ikke til riket av sannhet og frihet som 
er over det jordiske, det Stockmann fikk forfeste i, 
men i maktens og løgnens mørke rike som ligger 



C O G I T O  3 / 4  –  2 0 1 7

48

under det menneskelige, de buktende malmårer 
med sine lokkende visjoner. Ikke det som befrir, 
men som bruker mennesket.

Denne kunstnerisk sett storartede scenen i sko-
gen og vinternatten hvor Borkmann maner frem 
disse dulgte ånder, for selv å bli et offer for deres 
demoniske makt, den glemmes ikke så lett, det er 
Ibsensk skaperkraft av høyeste merke, det episke 
teater foregrepet med en generasjon, og allerede 
overgått! Brechts ”lærestykker” blir bleke skygger i 
sammenligning, malte pappfigurer og butte, ideo-
logiske pekefingre. 

Her, tett foran terskelen, fremtrer altså vesens-
aktig de krefter den frie individualitet må forstå og 
finne et forhold til, disse ”livskrevende verdier” i 
ordets dobbelte betydning, de som krever å få liv, 
komme til utfoldelse, men også krever å ta livet. 
Borkmann dør der ute i skogen og kulden, noe grep 
ham om hjertet og krevde hans liv, ”en ishånd” tror 
han først, men så ser han, ”en malmhånd var det”. 
Han manglet ordet som kunne mestre og beherske 
disse kreftene han ville lokke frem.

Også her er realsymbolikken slående. Dersom 
man ikke finner frem til det rette bevissthetsforhold 
til disse krefter, makter å beherske dem, blir man i 
stedet deres offer. I konfigurasjonen av den nye væ-
ren blir møtet med disse kreftene en vesentlig er-
faring, krefter som er nødvendige for fremskrittet, 
men som frister mennesket med ”makt og ære” og 
samtidig streber etter å frarøve det dets frihetsmu-
lighet. Parallellen til Kristi fristelse i ødemarken er 
også her helt åpenbar. Den enkelte, og menneske-
heten, står i sin utvikling foran nettopp denne ut-
fordringen. ”Det dype, uuttømmelige rike” står der 
som den store fristelsen ved terskeloverskridelsen.

Bare den sannhetens kraft som Stockmann fant, 
knyttet til den dypere menneskehetsidé at kun det 
individuelle er bærer av det sanne fremskritt, vil 
konfigurere personligheten slik at ”det uuttømme-
lige rikes” forlokkelser kan gjennomskues og vises 
bort, samtidig som dets krefter stilles inn i frem-
skrittets tjeneste. Det 20. århundres skjebne indi-
kerer tydelig nok at denne oppgaven fortsatt er ak-
tuell, dens bevissthetsutfordring fortsatt esker sin 
løsning.

Rudolf Steiner og det nye gudshus
Det Ibsen var en av fødselshjelperne til, den nye 
kristne eksistens, er nå i sin reelle mulighet blitt 
virkelighet. Det er her nødvendig å vise til Rudolf 
Steiners grunnverk, Frihetens filosofi. Bokens tre 
ledende motiver – etisk individualisme, moralsk 
intuisjon og moralsk fantasi – har gitt frihetsbegre-
pet et fornyet innhold, gjør den i Kierkegaards for-
stand til den siste og avsluttende kristendomsinnø-
velse. Disse ledende motiver burde fortsatt stå som 
retningsgivende – noen egentlig avløsning av det 
de beskriver som frihetsbegrepets kjerne, har ikke 
funnet sted i de mellomliggende 100 år. Og dette er 
neppe overraskende, historien lærer at det alltid er 
én, og bare én, som hugger ferdig og innpasser den 
siste sten i et byggverk hvor ellers en tallrik krets 
har bidradd og virket med.

Samtidig er denne eksistensformen også blitt vår 
skjebne, vår tids avgjørende test. Og impulsen til å 
virkeliggjøre denne nye form for menneskelig væ-
ren – det må vi anta – er blitt en mektig strøm i den 
sfæren hvor individualiteten former ut sin ideelle 
livsdesign. Er det feil å formode at et overveldende 
antall mennesker bærer dette ønsket med seg som 
en hemmelig klangbunn innerst inne i sine jordiske 
ambisjoner og bestrebelser? Blir det galt å gå ut fra, 
på motsatt side, at ”det uuttømmelige rike” også er 
aktivt, at det setter sine bunnløse ressurser inn for 
å lede oppmerksomheten mot andre mål som den 
også inngyter sin fascinasjonskraft? – selv de mest 
plumpe og insipide har jo dragning og kraft i våre 
dager. Og til sist, er antagelsen uholdbar at der hvor 
bevisstheten og livsvanene ledes mot mål som ikke 
er i pakt med et menneskes innerste impulser, at 
det der oppstår alvorlige konflikter i personlighe-
ten, blokader og sykdomstilstander i organismen, 
både den individuelle og samfunnets egen?

Når en ny bevissthetsform konfigurerer seg som 
en kulturs mulighet til fremskritt og fornyelse, blir 
andre bevissthetsformer dypest sett reaksjonære 
og retarderende. I en ytre sett sekularisert verden å 
skulle fornye den kristne impuls, eller det religiøse 
og åndelige liv overhodet, ved fokus på fortidens 
former for kristent eller åndelig liv, dertil gjerne i 
forenklede og forgrovede versjoner, blir en reaksjo-
nær bestrebelse som aldri kan løse, men bare for-
sterke sivilisasjonskrisen.
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Det nye gudshus som skal bygges, vil, helt i Ib-
sens ånd, bli det som frie individualiteter former 
ut fra de nye kilder for initiativ og kreativitet som 
nå åpner seg. Fellesskapet av frie individualiteter 
bør bli kjernen i denne nye sosiale orden, det sys-
tematisk oppbygde og kultiverte bevissthetsfelles-
skap. Dets utforming og utforskning, forståelsen 
av dets lover og lovmessigheter og gjennomlidel-
sen og forvandlingen av dets kriser og utfordringer 
vil litt etter litt kunne gi impulser også til de ytre 
sosiale og institusjonelle omdannelser tiden kre-
ver. Disse erfaringsskritt, denne nye eksistensform, 
vil likeledes fylle en ny litteratur og en ny kunst 
med substans og motiver som atter gir disse men-

neskeåndens ytrings- og realiseringsformer rang 
som sivilisasjonens formende og impulserende 
midtpunkt, som dens sentrale undervisningsstoff. 
I bevisshetsfellesskapet som oppstår overalt hvor 
”to eller tre” søker sammen i streben etter å virke-
liggjøre dette idealet, ligger altså de impulserende 
vekstpunkter i denne fornyelsesprosessen. Stedene 
hvor urbildet av den fornyede utveksling av jordisk 
og overjordisk realiseres, og en ny, spirituell kultur 
vokser frem.

(Slike tanker og impulser lå også til grunn da Cogi-
to-prosjektet ble lansert for 20 år siden.)

Rudolf Steiner under arbeid med skulpturen Menneskehetsrepresentanten




